01.02.2022

קול קורא  :01/2022מכרז מסגרת להתקשרות עם יועצים לפיקוח והדרכה מקצועית בתכנית
למניעת נשירה
 .1כללי:
 1.1עמותת ידידות טורונטו מפעילה מיזם משותף עם משרד החינוך לתוכנית למניעת נשירה בקרב
נערות חרדיות בתיכונים חרדיים.
 1.2לצורך כך ,העמותה מעוניינת להתקשר בהסכם מסגרת עם יועצים מתחום הנוער בסיכון לשם
מתן שרותים בתכנית כדלקמן:
■

מתן הכוון מקצועי בוועדות העוסקות בבניית תכניות טיפול אישיות לנערות בסיכון.

■

מעבר על משובי מטפלים.

■

נוכחות בישיבות צוות.

■

סיוע בפיתוח מערך תכניות השתלמות מקצועית.

■

יעוצים שונים בהתאם לצרכי התכנית.

 1.3יובהר כי חלק מהשרותים יתבצעו מול תיכונים חרדיים בירושלים ,ביתר ,מודיעין עילית וכוכב
יעקב.
 1.4יובהר כי נדרשת זמינות פרונטלית וטלפונית.
 1.5מציעים שיש בידם את ההשכלה ,הכישורים ,הניסיון והיכולת לבצע את השירותים הנדרשים
במכרז והעומדים בתנאי הסף וביתר התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,מוזמנים בזאת להגיש
את הצעותיהם לאספקת השירותים.
 1.6העמותה אינה מתחייבת כי תבוצע רכישה כלשהי ו/או היקף רכישה מסוים מהספקים
שהצעותיהם תיבחרנה ותיכללנה ברשימת הספקים .כן רשאית העמותה לעדכן את רשימות
המאגר מעת לעת ,להרחיב ו/או לצמצם במהלך ההתקשרות את היקפי הרכש שיבוצעו ,באם
יבוצעו.
 1.7תקופת ההתקשרות הינה עד  31.08.2022החל ממועד הודעת העמותה למציע כי נבחר להיכלל
במאגר הספקים בהתאם להליך זה.
 1.8לעמותה נתונה אופציה להאריך את ההתקשרות בינה לבין הספקים על פי קול קורא זה ב3-
תקופות נוספות של שנה אחת כל אחת (להלן" :תקופות ההארכה") ,הכול על בסיס מחירי ותנאי
החוזה וקול קורא זה.
 .2תנאי הסף:
תנאי סף מינהליים ,על המציעים לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:
 2.1המציע הוא גוף משפטי מאוגד או עוסק מורשה או עוסק פטור.
 2.2המציע עומד בדרישות תקנה (6א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993 -ובכלל זה מחזיק
בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976 -אכיפת ניהול
חשבונות ותשלום חובות מס) ,כשהם תקפים.
 2.3אם המציע הוא עמותה :ברשות המציע אישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות ,תקף לשנה
השוטפת.
תנאי הסף המקצועיים לספק להגשת הצעה הינם כדלקמן:
 2.4תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית/קלינית או עבודה סוציאלית קלינית

 2.5ניסיון טיפולי לאחר קבלת התואר
 2.6ניסיון טיפולי מוכח עם נערות בסיכון והיכרות עם מערכות חינוך
 2.7היכרות וניסיון עבודה עם הציבור החרדי
 2.8קשרי אנוש מעולים
 2.9אסרטיביות
 2.10יכולת ניידות
 2.11יתרון:
היכרות מעמיקה וניסיון מקצועי בנושאים :הפרעות אכילה ,פגיעות מיניות
■
והתמכרויות.
ניסיון בהדרכת צוות טיפולי
■
■

יכולת וניסיון במתן הרצאות

■

ניסיון בבניית תכניות למידה/השתלמויות

 .3המסמכים הנדרשים להגשה:
 3.1תעודת התאגדות  /מלכ"ר  /עוסק מורשה/פטור ,להוכחת תנאי הסף שבסעיף .2.1
 3.2אישור ניהול ספרים תקף לשנה השוטפת – להוכחת תנאי הסף שבסעיף .2.2
 3.3אם המציע הוא עמותה :אישור ניהול תקין – להוכחת תנאי הסף שבסעיף .2.3
 3.4נספח א - '1פרטי המציע
 3.5נספח א - '2פרוט השכלה וניסיון המציע
 .4הליך בחירת הספקים לכל תחום במאגר:
אופן בחירת הספקים שייכנסו למאגר יהיה כמפורט להלן:
 4.1בחירת הספק כולל :בחינת עמידה בתנאי הסף ,הערכת איכות המציע וקביעת ההצעות הזוכות.
 4.2כל זוכה במכרז יחתום עם המשרד על חוזה התקשרות בהתאם לנספח  2ויהיה אחראי באופן
בלעדי על ביצוע העבודה ,בהיקף ובגבולות האחריות שנקבעו בהסכם.
 4.3התמורה תשלם לספק בהתאם לנספח א' לחוזה ההתקשרות
 .5הנחיות להגשת הצעות:
 5.1את מסמכי הקול קורא וטופסי ההצעה ניתן להוריד מאתר העמותה שכתובתה https://ff-yt.org
הטפסים ימולאו במלואם וייחתמו על-ידי הגורם הרלוונטי.
 5.2ניתן להגיש את ההצעות באמצעות דואר אלקטרוני :הדוא"ל להגשת ההצעות הינו :מרחבים

merchavim@ff-yt.org
ההצעות יוגשו עד לתאריך 15.2.2022 :בשעה .12:00
 5.3העמותה רשאית בכל עת ,בהודעה שתפורסם ,לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות ,וכן
לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתה.
 5.4על מציע המבקש כי פרטים בהצעתו ייחשבו סודיים ,לפרט מהם אותם חלקים והעמותה תפעל
בעניין בהתאם לתקנות המכרזים.
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נספח א' – טופס הגשה לקול קורא  01/2022לרכישת שרותים מספקים המפעילים חוגי העשרה
טופס הבקשה כולל את החלקים הבאים אשר חובה למלאם במלואם:
נספח א' – 1פרטי המציע
נספח א' – 2פרטי ההצעה
נספח א' – 1פרטי המציע
שם המציע מגיש הבקשה:
מספר תאגיד  /עוסק מורשה /
מלכ"ר  /עוסק פטור:
כתובת רשומה:
איש הקשר מטעם המציע:
איש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע לקול קורא ולהצעה הוא:
שם משפחה :
שם פרטי :
יצירת קשר
נייד:
דואר אלקטרוני:
אני הח"מ מאשר ,כי קראתי בקפידה את מסמכי הקול קורא ,על נספחיו ,המפורסמים באתר
האינטרנט של העמותה.
בכבוד רב,

חותמת וחתימת המציע

תאריך
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נספח א' – 2פרוט השכלה וניסיון של המציע
על המציע לצרף להצעתו פרטים ונתונים כדי להוכיח בין היתר את עמידתו בתנאי הסף וכן לצורך
הערכת איכות ההצעה.
ניקוד

סעיף

עד 30
נקודות

פרוט השכלה
(יש לצרף
תעודות
וקורות חיים)

עד 30
נקודות

תקציר הניסיון
התעסוקתי
(דגש
לפעילות
בתחום
הרלוונטי)

עד 10
נקודות

שנות ניסיון

עד 10
נקודות

המלצות
מלקוחות

למילוי על ידי העמותה
בלבד

פרוט המציע

התרשמות מראיון

עד  20נקודות

יובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי לפנות אל הלקוחות אשר יפורטו בהצעת המציע כאמור ,לכולם או
לחלקם לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ,כדי לקבל את עמדתם לעניין שביעות רצונם
ממקצועיותו של המציע.
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נספח  - 3הסכם התקשרות

הסכם למתן שירותים
שנחתם בירושלים ביום _______________
בין
ידידות טורונטו (ע"ר)
עמותה מספר מס' 580496123
מרחוב הרטום 7
ירושלים
להלן " :העמותה")
מצד אחד
לבין
__________________
__________________
__________________
(להלן" :נותן שירותים")
מצד שני

והואיל
והואיל

והואיל

והואיל

והואיל

והואיל

והעמותה מנהלת ומפעילה את מיזם "מרחבים" עם משרד החינוך
והעמותה מעוניינת בקבלת שירותים של פיקוח והדרכה מקצועית ,כמפורט בהצעת
נותן השירותים ,המצורפת כנספח א' להסכם זה (השירותים הנ"ל ייקראו להלן:
"השירותים");
ונותן השירותים מצהיר כי הוא עוסק ומתמצא בתחומים הנדרשים למתן השירותים,
וכן כי יש לו הניסיון ,המשאבים וכח האדם הדרושים לספק את השירותים ברמה
מקצועית גבוהה ובהתאם לדרישות העמותה;
ועל סמך הצהרות והתחייבויות נותן השירותים בהסכם זה ,העמותה מעוניינת להזמין
ממנו את מתן השירותים ,ונותן השירות מעוניין לספק את השירותים לעמותה ,הכל
בהתאם לתנאי חוזה זה;
והוסברו לנותן השירותים ההבדלים בין שני סוגי ההתקשרות וכן הוסבר לו כי אם ייתן
את השירותים כעצמאי לא יהיה זכאי לקבל מהעמותה זכויות סוציאליות כלשהן
הנובעות מיחסי עובד מעסיק ובכלל זה ביטוח פנסיוני ,פיצויי פיטורים ,חופשה
וכדומה;
ונותן השירותים הצהיר כי הוא מודע לכל ההשלכות והתוצאות של התקשרות שלא
במעמד של עובד העמותה;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

.1

.2

כללי
 1.1המבוא להסכם זה ונספחיו ,מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו.
 .1.2הסכם זה מפרט את כל המוסכם בין הצדדים .כל הבנה ,הסכמה ,הבטחה ומצג שנתן
צד מהצדדים למשנהו לפני חתימת הסכם זה בטלים ומבוטלים.
 .1.3כותרות סעיפי ההסכם זה נועדו לנוחות הקריאה בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורכי
פרשנות ההסכם.
 .1.4בהסכם זה ,ההתייחסות בלשון זכר היא לצורך הנוחות בלבד ,בכל מקום שההתייחסות
היא בלשון הזכר הכוונה היא גם ללשון נקבה ולהפך.
השירותים
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2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

.3

התמורה
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

.4

העמותה מזמינה בזאת מאת נותן השירותים ,ונותן השירותים מסכים לתת לעמותה את
השירותים ,בהתאם להוראות הסכם זה ,לרבות הצעת נותן השירותים אשר העתק
ממנה מצ"ב להסכם זה כנספח א'.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה או בכל מקום אחר ,מובהר בזאת כי התוכן,
הגרפיקה וכל חומר אחר אשר יסופק על ידי נותן השירותים ,או שסופק על ידו בעבר,
יישארו קניינה הבלעדי של העמותה.
נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים המפורטים לעיל בהתאם ובכפוף להוראות
וללוח הזמנים עליו יוסכם.
נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי הנו בעל ניסיון במתן שירותים מסוג השירותים נשוא
הסכם זה ,וכי הנו ויהיה במשך כל תקופת הסכם זה בעל כל הרשיונות ,ההיתרים
והאישורים הנדרשים על פי כל דין ו/או הוראות רשות מוסמכת למתן השירותים.
נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי יש בידו כל הכלים ,כוח האדם ,הציוד והאמצעים
הנדרשים למתן השירותים.

כנגד מתן השירותים במועד ולשביעות רצון העמותה ,נותן השירותים יהיה זכאי
לתמורה המפורטת בנספח א' בתנאים המפורטים שם.
כתנאי לקבלת כל תשלום ,נותן השירותים ימציא לעמותה אישור על ניכוי מס במקור
וכן חשבונית מס כחוק.
התמורה הנזכרת לעיל הינה תמורה מוחלטת וסופית וכוללת את כל המגיע לנותן
השירותים תמורת מתן השירותים (מבלי לגרוע מכלליות האמור ,התמורה כוללת כל
תשלום עבור מסים שיחולו בגין תשלום התמורה כגון :הוצאות הנלוות למתן
השירותים ,ביטוח לאומי ,מס בריאות ,מס הכנסה וכו') ,ופרט לכך לא יהא נותן
השירותים זכאי לתמורה נוספת בגין השירותים.
ידוע לנותן השירותים כי התמורה תשולם לו ישירות ע"י העמותה .על נותן השירותים
בלבד תחול החובה לדווח על הכנסתו כתוצאה מחוזה זה ,וכן תחול על נותן השירותים
בלבד החובה לנכות כל מס וכל סכום אשר לפי דיני המסים תחול חובה לשלמם.
העמותה על פי שיקול דעתה הבלעדי תעביר את התמורה לנותן השירותים בדרך של
המחאה ,או העברה בנקאית .במידה והתשלום יבוצע בדרך של העברה בנקאית ,נותן
השירותים יעביר לעמותה את פרטי חשבון הבנק לצורך העברת התמורה.
נותן השירותים מתחייב בזאת כי ישפה את העמותה ,מיד עם דרישתה הראשונה,
בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או חיוב של רשויות המס בישראל בגין מתן השירותים
כאמור בהסכם זה ו/או בגין תשלום התמורה כאמור ,לרבות כל הוצאותיה של
העמותה בקשר עם תביעה ו/או דרישה כאמור .נותן השירותים מצהיר כי התמורה
נקבעה בהתחשב בעובדה כי נותן השירותים בלבד ישא בכל תשלום אשר ינבע
כתוצאה ממתן השירותים על-ידי נותן השירותים לעמותה על פי הסכם זה.

תקופת ההסכם
הסכם זה יהיה בתוקף החל מיום __________ וכלה ביום _________ (להלן" :תקופת
ההסכם").
על אף האמור ,העמותה תהיה רשאית להביא הסכם זה לסיום מוקדם על ידי מתן התראה
בכתב לנותן השירותים ,לפחות  30יום מראש ,שאז תשולם תמורה בגין השירות שניתן עד
לכניסת ההודעה לתוקף.

.5

יחסים בין הצדדים
מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי חוזה יוצרים יחס בין מזמין
5.1
ליועץ המבצע הזמנות ו/או בין מוכר שירותים וקונה שירותים ו/או בין מוכר ידע
לקונה ידע בלבד ,והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד.
אין לראות בכל זכות שניתנה על פי חוזה זה לעמותה לפקח ,להדריך או להורות
5.2
לנותן השירותים אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות חוזה זה במלואן.
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5.3

5.4
.5.5

.5.6

.5.7

.5.8

.5.9

.6

אחריות לנזקים
6.1

6.2

.7

העמותה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי ,מס מקביל ,מס בריאות ויתר הזכויות
הסוציאליות בקשר לנותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או הפועלים מטעמו.
נותן השירותים בלבד יהיה אחראי לכל תשלום בגין נזק או פיצויים או כל תשלום
אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו ,או כל תשלום לאדם
אחר ,בשל פעולות שביצע.
נותן השירותים וכל מי שפועל מטעמו לא יהווה חלק ממערך העובדים והארגון של
העמותה.
בחישוב התמורה נלקחה בחשבון העובדה כי נותן השירותים אינו עובד של החברה
ולא קיימת בינו לבין החברה מערכת של יחסי עובד מעביד.
התמורה חושבה ככוללת בחובה את עלות הזכויות הסוציאליות והתנאים הנלווים
שהיו מגיעים לנותן השירותים אילו הועסק כעובד בעמותה ולפיכך אין ולא תהיינה
לנותן השירותים כל תביעות ו/או דרישות כלפי החברה מעבר לתמורה הנקובה
בהסכם זה כאמור.
ידוע לנותן השירותים כי אילו הועסק כעובד היה שכרו נמוך בהרבה מהתמורה
המשולמת לו וזאת משום שהתמורה חושבה כך שהיא כוללת את עלות הזכויות
הסוציאליות והתנאים הנלווים שהיו מגיעים לו אילו הועסק כעובד.
נותן השירותים מודע לכך כי לאור הסכומים שנקבעו לא תהיינה לעמותה כל עלויות
נוספות בקשר עם מתן השירותים.
לאור האמור לעיל מוסכם בזאת במפורש כי נותן השירותים מוותר על כל טענות ו/או
תביעות כלפי נותן השירותים לרבות כאלו שעילתם ביחסי עובד ומעסיק ו/או בסיומם
והוא יהיה מנוע מהגשת כל תביעה שהיא כלפי החברה שעילתה ביחסי עובד
ומעסיק ו/או בסיומם.
מוסכם בזאת במפורש כי אם פורום מוסמך יקבע על פי פנייה של נותן השירותים או
של גורם אחר כלשהו כי נותן השירותים העניק שירותים לעמותה כעובד ,מוסכם
בזאת ע"י נותן השירותים כי התמורה שהייתה מגיעה לו כעובד הייתה נמוכה
ב 40% -מהתמורה שנקבעה בהסכם זה.
כן מסכים נותן השירותים כי במקרה כאמור יהיה חייב להשיב לעמותה את כל
הכספים ששולמו ביתר ( 40%מהסכומים הנ"ל) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
מיום תשלומם ועד להשבתם בפועל וזאת בצירוף מע"מ ובצירוף כל ההוצאות
שיגרמו לעמותה בשל קביעת מעמדו של נותן השירותים כעובד ובשל כל חבות
שתחול עליה כתוצאה מכך ,והחברה תהא זכאית לקזז סכומים אלה כנגד כל סכום
שיגיע לנותן השירותים או למי מטעמו.

נותן השירותים ישא באחריות לכל נזק או אובדן שייגרם לעמותה עקב מתן
השירותים .נותן השירותים יפצה וישפה את העמותה מיד עם דרישתה הראשונה
בגין כל עלות ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של נותן
השירותים ו/או של עובדי /או הפועלים מטעמו.
הצדדים מצהירים בזאת במפורש כי העמותה או הבאים מכוחה ,או המועסקים על
ידה לא יישאו בשום תשלום ,הוצאה ,אובדן או נזק מכל סוג שייגרם לנותן שירותים,
לבאים מכוחו או למועסקים על ידו ,זולת אם אותה חובה או תשלום פורט במפורש
בחוזה זה.

בעלות וזכויות יוצרים
7.1

העמותה תהיה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני ו/או כל זכות מכל סוג שהוא המוקנית
על פי דין ,בכל מדיה שהיא (לרבות מדיה אלקטרונית) אשר נוצרה ו/או נרכשה על
ידי נותן השירותים ו/או על ידי מי מטעמו ,במסגרת הסכם זה ,וכן במסגרת כל
שירות שנותן השירותים נתן לפני חתימת הסכם זה ,ומבלי לגרוע בכלליות האמור,
לרבות – נוסחים ,חומרי גלם ,צילומים ,ציורים ,לוגואים ,הקלטות ,לחנים ,ג'ינגלים,
סיסמאות ,תסריטים לרדיו ו/או כל מדיה אחרת ,קבצים אלקטרוניים ו/או כל חומר
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7.2

7.3

7.4

7.5

.8

אחר (להלן" :החומרים") ,ונותן השירותים לא יעשה כל שימוש בחומרים הנ"ל למעט
לצורך המתן השירותים .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הבעלות בכל הגרפיקה
והתוכן הקשורים בשירותים ,וכן בכל העבודות והתוצרים שיוכנו על ידי נותן
השירותים במסגרת מתן השירותים לפי חוזה זה ,יהיו קניינה הגמור של העמותה.
העמותה תהא ראשית לעשות כל שימוש בהם שהיא תרצה ,לרבות ליצור מהם כל
יצירה נגזרת ,ו/או לשנותם ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
נותן השירותים מתחייב בזה לגבי כל חומר אשר יוכן על ידו ו/או בהזמנתו עבור
העמותה ,כי לא יעשה שימוש בחומר כלשהו אשר קיימות בו זכויות יוצרים או זכויות
קנין רוחני אחרות שלגביהן לא קיבל נותן השירותים את אישור בעלי הזכויות בכתב
לעשות שימוש בחומר ,בהתאם לתנאים אשר יאושרו על ידי העמותה מראש.
נותן השירותים מתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או הוצאה
אשר ייגרמו לעמותה עקב הפרת התחייבותו שלך נותן השירותים בס"ק  7.2זה.
העמותה תקבל מנותן השירותים עותק מכל חומר ,תכנית ,מסמך ,קובץ מחשב או
כל מידע אחר הכרוך במתן השירותים ,ונותן השירותים יחתום על כל מסמך הדרוש
לשם הגנה על זכויותיה של העמותה.
העמותה תהיה זכאית לדרוש ולקבל מנותן השירותים כל תוכנית ,מסמך ,או מידע
אחר כלשהו הקשור ישירות במתן השירותים ,ונותן השירותים ימציא מיד כל חומר,
כאמור ,עם קבלת דרישת העמותה .נותן השירותים מוותר בזאת על כל זכות עיכבון
בקשר לכל חומר הקשור בשירותים (תכניות ,מסמכים ,וכד' ,כאמור) ,במידה וזכות
שכזו קיימת על פי דין .סעיף זה יישאר בתוקף גם לאחר תום תקופת החוזה.
הוראות סעיף זה יחולו ויישארו בתוקף אף לאחר תום תקופת ההסכם ו/או לאחר
ביטולו מכל סיבה שהיא וללא הגבלה בזמן .נותן השירותים מוותר בזאת במפורש
על כל זכות עיכבון בחומרים ,במידה ותקום לו זכות כזאת על פי דין.

איסור להתחייב בשם העמותה
נותן השירותים לא יהא רשאי להתחייב בכל התחייבות מכל מין וסוג שהוא בשם העמותה,
לרבות התחייבות לתשלום או הוצאה כלשהי .נותן השירותים מתחייב כי לא יציג עצמו
כשלוחה של העמותה או כבא כוח מטעם העמותה לאף דבר או עניין.

.9

סודיות
נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו כי כל מידע אשר ייוודע לו במהלך מתן השירותים הנו סודי
ואין לפרסמו ,אלא באישור העמותה מראש ובכתב.
נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ,ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל
אדם ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה,תוך תקופת הביצוע לפניה או לאחריה.

.10

הסבת החוזה
נותן השירותים אינו רשאי להסב חוזה זה או כל חלק ממנו ,ולא להעביר או למסור לאחר כל
זכות או חובה הנובעת מחוזה זה.

.11

שינויים בהסכם
11.1

11.2

.12

הסכם זה כולל את כל המוסכם בין הצדדים בדבר מתן השירותים .כל הבנה,
הסכמה ,מיצג ,הבטחה ,שנעשו לפני חתימת הסכם זה ולא קיבלו ביטוי מפורש
בהסכם זה – בטלים.
לא יהא תוקף לכל שינוי ,תוספת ,תיקון ,הארכה בכל הקשור בהסכם זה ,אלא אם
אלו ייעשו בכתב וייחתמו ע"י הצדדים.

איסור ניגוד אינטרסים
12.1

נותן השירותים מצהיר כי אין במתן השירותים על פי הסכם זה משום ניגוד
אינטרסים עם תפקידיו האחרים.
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נותן השירותים מתחייב כי לא ימצא במשך כל תקופת הסכם זה במצב של ניגוד
אינטרסים בין השירותים שינתנו על פי הסכם זה לבין תפקידיו האחרים.
נותן השירותים מתחייב להודיע לעמותה באופן מיידי על כל חשש לניגוד
אינטרסים כאמור לעייל.

12.2
12.3

.13

כתובות
כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט ברישא לו ,או כל כתובת אחרת בישראל עליה
יודיע כל צד למשנהו.

.14

דין וסמכות
 14.1הדין הישראלי יחול על הסכם זה ועל כל מחלוקת שתנבע ממנו.
 .14.2כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה תובא להכרעתו של בית הדין שיקבע על ידי
מנהל "ארץ חמדה  -גזית" עפ"י סדרי הדין הנהוגים ברשת בתי הדין .חתימת
הצדדים על הסכם זה ,כדין חתימה על הסכם בוררות של רשת בתי הדין.
 .14.3על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות ,תשכ"ח –  1968על תוספותיו .הבורר לא
יהיה כפוף לסדרי הדין או דיני הראיות ,אולם יהא כפוף לדין המהותי ויהא מחויב
לנמק את פסקו ,ויהיה מוסמך לתת החלטות ביניים וצווים זמניים.
 .14.4סעיף זה יחשב כהסכם בוררות לכל דבר ועניין.
 .14.5הצדדים מסכימים בזאת ,כי יהיו רשאים לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה
למתן צו עיקול זמני ו/או כל סעד זמני אחר ,בטרם יפתחו בהליכי בוררות ,ובטרם
יפנו לצדדים האחרים לצורך מינוי בורר .צד שמבקש לפנות לבית משפט כאמור
בסעיף יפנה תחילה ובמעמד צד אחד למנהל "ארץ חמדה  -גזית" או כל אדם אחר
שיומנה מטעמו ,לצורך קבלת אישור לפניה לבית המשפט.
 14.6נותן השירותים מצהיר כי הובא לידיעתם ש"ארץ חמדה  -גזית" נתמכת על ידי
משפחת פרידברג (התומכת גם בידידות טורונטו) אף על פי כן מוסכם על הצדדים
כי כל מחלוקת בין הצדדים להסכם תובא להכרעתו של בית הדין שיקבע על ידי
מנהל "ארץ חמדה  -גזית" כאמור לעיל ,ונותן השירותים מוותר על כל טענה בעניין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______
נותן השירותים

ידידות טורונטו ,ע"ר
העמותה

נספח א  -השירותים
תאור השירות
פיקוח והדרכה מקצועית לפרויקט מרחבים
השרותים המבוקשים
■

מתן הכוון מקצועי בוועדות העוסקות בבניית תכניות טיפול אישיות לנערות בסיכון.

■

מעבר על משובי מטפלים.
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■

נוכחות בישיבות צוות.

■

סיוע בפיתוח מערך תכניות השתלמות מקצועית.

■

יעוצים שונים בהתאם לצרכי התכנית.

עקרונות ודגשים
●
●
●
●

העבודה תבוצע בהתאם למסגרת השעות כפי שתתואם עםהנהלת התכנית.
בתחילת כל חודש ועד ה  5 -לחודש תועבר דרישת תשלום לאישור מנהלת התכנית.
התשלום יחושב עפ"י תעריף של  350ש"ח לשעת עבודה .המחירים כוללים מע"מ.
התשלום יועבר לאחר קבלה ואישור התוצרים .לצורך הבהירות יצויין כי תוצר יחשב כמושלם
ויתאפשר תשלום בגינו לאחר אישורה/אישורו של אשת/איש הקשר מטעם העמותה.

פעילות ,דיווח ותשלומים
●
●
●
●

התשלום הינו על פי רוב שוטף .30 +
כתנאי לקבלת כל תשלום תקבל העמותה אישור על ניכוי מס במקור.
ככל שתחול חובת ניכוי מס היא תהיה על חשבון נותן השירותים והניכוי יבוצע על די
העמותה ,כחוק ,מהתשלום.
דיווח אחרון לכל שנת תקציב יבוצע לא יאוחר מתאריך  30בספטמבר בגין דיווח עד אוגוסט
לאחר מועד זה ,לא ניתן יהיה לדווח ולקבל תשלום.
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