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בתכניתמקצועיתוהדרכהלפיקוחיועציםעםלהתקשרותמסגרתמכרז:01/2022קוראקול
למניעת נשירה

כללי:.1
בקרבנשירהלמניעתלתוכניתהחינוךמשרדעםמשותףמיזםמפעילהטורונטוידידותעמותת1.1

נערות חרדיות בתיכונים חרדיים.
לשםבסיכוןהנוערמתחוםיועציםעםמסגרתבהסכםלהתקשרמעוניינתהעמותהכך,לצורך1.2

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.■

וכוכבעיליתמודיעיןביתר,בירושלים,חרדייםתיכוניםמוליתבצעומהשרותיםחלקכייובהר1.3
יעקב.

יובהר כי נדרשת זמינות פרונטלית וטלפונית.1.4
הנדרשיםהשירותיםאתלבצעוהיכולתהניסיוןהכישורים,ההשכלה,אתבידםשישמציעים1.5

להגישבזאתמוזמניםהמכרז,במסמכיהמפורטיםהתנאיםוביתרהסףבתנאיוהעומדיםבמכרז
את הצעותיהם לאספקת השירותים.

מהספקיםמסויםרכישההיקףו/אוכלשהירכישהתבוצעכימתחייבתאינההעמותה1.6
רשימותאתלעדכןהעמותהרשאיתכןהספקים.ברשימתותיכללנהתיבחרנהשהצעותיהם

באםשיבוצעו,הרכשהיקפיאתההתקשרותבמהלךלצמצםו/אולהרחיבלעת,מעתהמאגר
יבוצעו.

להיכללנבחרכילמציעהעמותההודעתממועדהחל31.08.2022עדהינהההתקשרותתקופת1.7
במאגר הספקים בהתאם להליך זה.

3ב-זהקוראקולפיעלהספקיםלביןבינהההתקשרותאתלהאריךאופציהנתונהלעמותה1.8
ותנאימחיריבסיסעלהכולההארכה"),"תקופות(להלן:אחתכלאחתשנהשלנוספותתקופות

החוזה וקול קורא זה.

תנאי הסף:.2
תנאי סף מינהליים, על המציעים לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:

המציע הוא גוף משפטי מאוגד או עוסק מורשה או עוסק פטור.2.1
מחזיקזהובכלל1993התשנ"ג-המכרזים,חובתלתקנות(א)6תקנהבדרישותעומדהמציע2.2

ניהול(אכיפת1976התשל"ו-ציבוריים,גופיםעסקאותחוקלפיהנדרשיםהאישוריםבכל
חשבונות ותשלום חובות מס), כשהם תקפים.

לשנהתקףהעמותות,רשםמטעםתקיןניהולאישורהמציעברשותעמותה:הואהמציעאם2.3
השוטפת.

תנאי הסף המקצועיים לספק להגשת הצעה הינם כדלקמן:
תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית/קלינית או עבודה סוציאלית קלינית2.4



ניסיון טיפולי לאחר קבלת התואר2.5
ניסיון טיפולי מוכח עם נערות בסיכון והיכרות עם מערכות חינוך2.6
היכרות וניסיון עבודה עם הציבור החרדי2.7
קשרי אנוש מעולים2.8
אסרטיביות2.9

יכולת ניידות2.10
יתרון:2.11

מיניותפגיעותאכילה,הפרעותבנושאים:מקצועיוניסיוןמעמיקההיכרות■
והתמכרויות.

ניסיון בהדרכת צוות טיפולי■
יכולת וניסיון במתן הרצאות■
ניסיון בבניית תכניות למידה/השתלמויות■

המסמכים הנדרשים להגשה:.3
.2.1 שבסעיףהסףתנאילהוכחתמורשה/פטור,עוסק/מלכ"ר/התאגדותתעודת3.1
.2.2 שבסעיףהסףתנאילהוכחת–השוטפתלשנהתקףספריםניהולאישור3.2
.2.3 שבסעיףהסףתנאילהוכחת–תקיןניהולאישורעמותה:הואהמציעאם3.3
המציעפרטי-'1אנספח3.4
המציעוניסיוןהשכלהפרוט-'2אנספח3.5

הליך בחירת הספקים לכל תחום במאגר:.4
אופן בחירת הספקים שייכנסו למאגר יהיה כמפורט להלן:

בחירת הספק כולל: בחינת עמידה בתנאי הסף, הערכת איכות המציע וקביעת ההצעות הזוכות.4.1
באופןאחראיויהיה2לנספחבהתאםהתקשרותחוזהעלהמשרדעםיחתוםבמכרזזוכהכל4.2

בלעדי על ביצוע העבודה, בהיקף ובגבולות האחריות שנקבעו בהסכם.
התמורה תשלם לספק בהתאם לנספח א' לחוזה ההתקשרות4.3

הנחיות להגשת הצעות:.5
https://ff-yt.orgשכתובתההעמותהמאתרלהורידניתןההצעהוטופסיקוראהקולמסמכיאת5.1

הטפסים ימולאו במלואם וייחתמו על-ידי הגורם הרלוונטי.
מרחביםהינו:ההצעותלהגשתהדוא"ל:אלקטרונידוארבאמצעותההצעותאתלהגישניתן5.2

merchavim@ff-yt.org
.12:00בשעה15.2.2022לתאריך:עדיוגשוההצעות

וכןהצעות,להגשתהאחרוןהמועדאתלדחותשתפורסם,בהודעהעת,בכלרשאיתהעמותה5.3
לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא על פי שיקול דעתה.

תפעלוהעמותהחלקיםאותםמהםלפרטסודיים,ייחשבובהצעתופרטיםכיהמבקשמציעעל5.4
בעניין בהתאם לתקנות המכרזים.
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העשרהחוגיהמפעיליםמספקיםשרותיםלרכישת01/2022קוראלקולהגשהטופס–א'נספח

למלאם במלואם:חובהטופס הבקשה כולל את החלקים הבאים אשר

המציעפרטי–1א'נספח

ההצעהפרטי–2א'נספח

המציעפרטי–1א'נספח

     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:
     
     

באתרהמפורסמיםנספחיו,עלקורא,הקולמסמכיאתבקפידהקראתיכימאשר,הח"מאני

האינטרנט של העמותה.

בכבוד רב,

חותמת וחתימת המציעתאריך
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המציעשלוניסיוןהשכלהפרוט–2א'נספח

על המציע לצרף להצעתו פרטים ונתונים כדי להוכיח בין היתר את עמידתו בתנאי הסף וכן לצורך
הערכת איכות ההצעה.

פרוט המציעסעיףניקוד

30עד
נקודות

פרוט השכלה
(יש לצרף

תעודות
וקורות חיים)

30עד
נקודות

תקציר הניסיון
התעסוקתי

(דגש
לפעילות
בתחום

הרלוונטי)

10עד
נקודות

שנות ניסיון

10עד
נקודות

המלצות
מלקוחות

למילוי על ידי העמותה
בלבד

נקודות20עד

התרשמות מראיון

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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התקשרותהסכם-3נספח

הסכם למתן שירותים
שנחתם בירושלים ביום _______________

בין
ידידות טורונטו (ע"ר)

580496123מס'מספרעמותה
7הרטוםמרחוב

ירושלים
")"העמותהלהלן :

מצד אחד
לבין

__________________
__________________
__________________

")נותן שירותים(להלן: "
מצד שני

החינוךוהעמותה מנהלת ומפעילה את מיזם "מרחבים" עם משרדוהואיל
בהצעתכמפורטמקצועית,והדרכהפיקוחשלשירותיםבקבלתמעוניינתוהעמותהוהואיל

להלן:ייקראוהנ"ל(השירותיםזהלהסכםא'כנספחהמצורפתהשירותים,נותן
);"השירותים"

השירותים,למתןהנדרשיםבתחומיםומתמצאעוסקהואכימצהירהשירותיםונותןוהואיל
ברמההשירותיםאתלספקהדרושיםהאדםוכחהמשאביםהניסיון,לוישכיוכן

מקצועית גבוהה ובהתאם לדרישות העמותה;
להזמיןמעוניינתהעמותהזה,בהסכםהשירותיםנותןוהתחייבויותהצהרותסמךועלוהואיל

הכללעמותה,השירותיםאתלספקמעונייןהשירותונותןהשירותים,מתןאתממנו
בהתאם לתנאי חוזה זה;

ייתןאםכילוהוסברוכןההתקשרותסוגישניביןההבדליםהשירותיםלנותןוהוסברווהואיל
כלשהןסוציאליותזכויותמהעמותהלקבלזכאייהיהלאכעצמאיהשירותיםאת

חופשהפיטורים,פיצוייפנסיוני,ביטוחזהובכללמעסיקעובדמיחסיהנובעות
וכדומה;

שלאהתקשרותשלוהתוצאותההשלכותלכלמודעהואכיהצהירהשירותיםונותןוהואיל
במעמד של עובד העמותה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן
כללי.1

ממנו.נפרדובלתימהותיחלקמהוויםונספחיו,זהלהסכםהמבוא1.1
שנתןומצגהבטחההסכמה,הבנה,כלהצדדים.ביןהמוסכםכלאתמפרטזההסכם.1.2

צד מהצדדים למשנהו לפני חתימת הסכם זה בטלים ומבוטלים.
לצורכישימושבהןלעשותואיןבלבדהקריאהלנוחותנועדוזהההסכםסעיפיכותרות.1.3

פרשנות ההסכם.
שההתייחסותמקוםבכלבלבד,הנוחותלצורךהיאזכרבלשוןההתייחסותזה,בהסכם.1.4

היא בלשון הזכר הכוונה היא גם ללשון נקבה ולהפך.

השירותים.2
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אתלעמותהלתתמסכיםהשירותיםונותןהשירותים,נותןמאתבזאתמזמינההעמותה2.1
העתקאשרהשירותיםנותןהצעתלרבותזה,הסכםלהוראותבהתאםהשירותים,

.כנספח א'ממנה מצ"ב להסכם זה
התוכן,כיבזאתמובהראחר,מקוםבכלאוזהבהסכםהאמורמכלליותלגרועמבלי2.2

בעבר,ידועלשסופקאוהשירותים,נותןידיעליסופקאשראחרחומרוכלהגרפיקה
יישארו קניינה הבלעדי של העמותה.

להוראותובכפוףבהתאםלעילהמפורטיםהשירותיםאתלבצעמתחייבהשירותיםנותן2.3
וללוח הזמנים עליו יוסכם.

נשואהשירותיםמסוגשירותיםבמתןניסיוןבעלהנוכיומתחייבמצהירהשירותיםנותן2.4
ההיתריםהרשיונות,כלבעלזההסכםתקופתכלבמשךויהיההנווכיזה,הסכם

והאישורים הנדרשים על פי כל דין ו/או הוראות רשות מוסמכת למתן השירותים.
והאמצעיםהציודהאדם,כוחהכלים,כלבידוישכיומתחייבמצהירהשירותיםנותן2.5

הנדרשים למתן השירותים.

התמורה.3

זכאייהיההשירותיםנותןהעמותה,רצוןולשביעותבמועדהשירותיםמתןכנגד3.1
בתנאים המפורטים שם.בנספח א'לתמורה המפורטת

במקורמסניכויעלאישורלעמותהימציאהשירותיםנותןתשלום,כללקבלתכתנאי3.2
וכן חשבונית מס כחוק.

לנותןהמגיעכלאתוכוללתוסופיתמוחלטתתמורההינהלעילהנזכרתהתמורה3.3
כלכוללתהתמורההאמור,מכלליותלגרוע(מבליהשירותיםמתןתמורתהשירותים

למתןהנלוותהוצאותכגון:התמורהתשלוםבגיןשיחולומסיםעבורתשלום
נותןיהאלאלכךופרטוכו'),הכנסהמסבריאות,מסלאומי,ביטוחהשירותים,

השירותים זכאי לתמורה נוספת בגין השירותים.
השירותיםנותןעלהעמותה.ע"יישירותלותשולםהתמורהכיהשירותיםלנותןידוע3.4

השירותיםנותןעלתחולוכןזה,מחוזהכתוצאההכנסתועללדווחהחובהתחולבלבד
בלבד החובה לנכות כל מס וכל סכום אשר לפי דיני המסים תחול חובה לשלמם.

שלבדרךהשירותיםלנותןהתמורהאתתעבירהבלעדידעתהשיקולפיעלהעמותה3.5
נותןבנקאית,העברהשלבדרךיבוצעוהתשלוםבמידהבנקאית.העברהאוהמחאה,

השירותים יעביר לעמותה  את פרטי חשבון הבנק לצורך העברת התמורה.
הראשונה,דרישתהעםמידהעמותה,אתישפהכיבזאתמתחייבהשירותיםנותן3.6

השירותיםמתןבגיןבישראלהמסרשויותשלחיובו/אודרישהו/אותביעהכלבגין
שלהוצאותיהכללרבותכאמור,התמורהתשלוםבגיןו/אוזהבהסכםכאמור

התמורהכימצהירהשירותיםנותןכאמור.דרישהו/אותביעהעםבקשרהעמותה
ינבעאשרתשלוםבכלישאבלבדהשירותיםנותןכיבעובדהבהתחשבנקבעה

כתוצאה ממתן השירותים על-ידי נותן השירותים לעמותה  על פי הסכם זה.

ההסכםתקופת.4
תקופת"(להלן:_________ביוםוכלה__________מיוםהחלבתוקףיהיהזההסכם

").ההסכם

התראהמתןידיעלמוקדםלסיוםזההסכםלהביארשאיתתהיההעמותההאמור,אףעל
עדשניתןהשירותבגיןתמורהתשולםשאזמראש,יום30לפחותהשירותים,לנותןבכתב

לכניסת ההודעה לתוקף.

הצדדיםביןיחסים.5
מזמיןביןיחסיוצריםחוזהלפיביניהםהיחסיםכיהצדדיםביןבזהומוסכםמוצהר5.1

ידעמוכרביןו/אושירותיםוקונהשירותיםמוכרביןו/אוהזמנותהמבצעליועץ
לקונה ידע בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד.

להורותאולהדריךלפקח,לעמותהזהחוזהפיעלשניתנהזכותבכללראותאין5.2
לנותן השירותים  אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות חוזה זה במלואן.
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הזכויותויתרבריאותמסמקביל,מסלאומי,לביטוחתשלוםכלתשלםלאהעמותה5.3
הסוציאליות בקשר לנותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או הפועלים מטעמו.

תשלוםכלאופיצוייםאונזקבגיןתשלוםלכלאחראייהיהבלבדהשירותיםנותן
לאדםתשלוםכלאוידו,עלהמועסקיםלאנשיםדיןכלפיעלממנוהמגיעאחר

אחר, בשל פעולות שביצע.
שלוהארגוןהעובדיםממערךחלקיהווהלאמטעמושפועלמיוכלהשירותיםנותן5.4

העמותה.
החברהשלעובדאינוהשירותיםנותןכיהעובדהבחשבוןנלקחההתמורהבחישוב.5.5

ולא קיימת בינו לבין החברה מערכת של יחסי עובד מעביד.
הנלוויםוהתנאיםהסוציאליותהזכויותעלותאתבחובהככוללתחושבההתמורה

תהיינהולאאיןולפיכךבעמותהכעובדהועסקאילוהשירותיםלנותןמגיעיםשהיו
הנקובהלתמורהמעברהחברהכלפידרישותו/אותביעותכלהשירותיםלנותן

בהסכם זה כאמור.
מהתמורהבהרבהנמוךשכרוהיהכעובדהועסקאילוכיהשירותיםלנותןידוע.5.6

הזכויותעלותאתכוללתשהיאכךחושבהשהתמורהמשוםוזאתלוהמשולמת
הסוציאליות והתנאים הנלווים שהיו מגיעים לו אילו הועסק כעובד.

עלויותכללעמותהתהיינהלאשנקבעוהסכומיםלאורכילכךמודעהשירותיםנותן
נוספות בקשר עם מתן השירותים.

ו/אוטענותכלעלמוותרהשירותיםנותןכיבמפורשבזאתמוסכםלעילהאמורלאור.5.7
בסיומםו/אוומעסיקעובדביחסישעילתםכאלולרבותהשירותיםנותןכלפיתביעות

עובדביחסישעילתההחברהכלפישהיאתביעהכלמהגשתמנועיהיהוהוא
ומעסיק ו/או בסיומם.

אוהשירותיםנותןשלפנייהפיעליקבעמוסמךפורוםאםכיבמפורשבזאתמוסכם.5.8
מוסכםכעובד,לעמותהשירותיםהעניקהשירותיםנותןכיכלשהואחרגורםשל

בזאת ע"י נותן השירותים כי התמורה שהייתה מגיעה לו כעובד הייתה נמוכה
זה.בהסכםשנקבעהמהתמורה40%ב-

כלאתלעמותהלהשיבחייביהיהכאמורבמקרהכיהשירותיםנותןמסכיםכן.5.9
וריביתהצמדההפרשיבתוספתהנ"ל)מהסכומים40%(ביתרששולמוהכספים

ההוצאותכלובצירוףמע"מבצירוףוזאתבפועללהשבתםועדתשלומםמיום
חבותכלובשלכעובדהשירותיםנותןשלמעמדוקביעתבשללעמותהשיגרמו
סכוםכלכנגדאלהסכומיםלקזזזכאיתתהאוהחברהמכך,כתוצאהעליהשתחול

שיגיע לנותן השירותים או למי מטעמו.

לנזקיםאחריות.6

מתןעקבלעמותהשייגרםאובדןאונזקלכלבאחריותישאהשירותיםנותן6.1
הראשונהדרישתהעםמידהעמותהאתוישפהיפצההשירותיםנותןהשירותים.

נותןשלמחדלו/אוממעשהכתוצאהלהשייגרמוהוצאהו/אועלותכלבגין
השירותים ו/או של עובדי /או הפועלים מטעמו.

עלהמועסקיםאומכוחה,הבאיםאוהעמותהכיבמפורשבזאתמצהיריםהצדדים6.2
שירותים,לנותןשייגרםסוגמכלנזקאואובדןהוצאה,תשלום,בשוםיישאולאידה

במפורשפורטתשלוםאוחובהאותהאםזולתידו,עללמועסקיםאומכוחולבאים
בחוזה זה.

יוצריםוזכויותבעלות.7

המוקניתשהואסוגמכלזכותכלו/אוהרוחניהקנייןזכויותכלבעלתתהיההעמותה7.1
עלנרכשהו/אונוצרהאשראלקטרונית)מדיה(לרבותשהיאמדיהבכלדין,פיעל
כלבמסגרתוכןזה,הסכםבמסגרתמטעמו,מיידיעלו/אוהשירותיםנותןידי

האמור,בכלליותלגרועומבליזה,הסכםחתימתלפנינתןהשירותיםשנותןשירות
ג'ינגלים,לחנים,הקלטות,לוגואים,ציורים,צילומים,גלם,חומרינוסחים,–לרבות

חומרכלו/אואלקטרונייםקבציםאחרת,מדיהכלו/אולרדיותסריטיםסיסמאות,
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למעטהנ"לבחומריםשימושכליעשהלאהשירותיםונותן"),החומרים"(להלן:אחר
הגרפיקהבכלהבעלותהאמור,מכלליותלגרועמבליהשירותים.המתןלצורך
נותןידיעלשיוכנווהתוצריםהעבודותבכלוכןבשירותים,הקשוריםוהתוכן

העמותה.שלהגמורקניינהיהיוזה,חוזהלפיהשירותיםמתןבמסגרתהשירותים
כלמהםליצורלרבותתרצה,שהיאבהםשימושכללעשותראשיתתהאהעמותה

יצירה נגזרת, ו/או לשנותם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
עבורבהזמנתוו/אוידועליוכןאשרחומרכללגביבזהמתחייבהשירותיםנותן7.2

זכויותאויוצריםזכויותבוקיימותאשרכלשהובחומרשימושיעשהלאכיהעמותה,
בכתבהזכויותבעליאישוראתהשירותיםנותןקיבללאשלגביהןאחרותרוחניקנין

לעשות שימוש בחומר, בהתאם לתנאים אשר יאושרו על ידי העמותה מראש.
הוצאהו/אותביעהו/אונזקכלבגיןהעמותהאתלשפותמתחייבהשירותיםנותן

זה.7.2בס"קהשירותיםנותןשלךהתחייבותוהפרתעקבלעמותהייגרמואשר
אומחשבקובץמסמך,תכנית,חומר,מכלעותקהשירותיםמנותןתקבלהעמותה7.3

הדרושמסמךכלעליחתוםהשירותיםונותןהשירותים,במתןהכרוךאחרמידעכל
לשם הגנה על זכויותיה של העמותה.

מידעאומסמך,תוכנית,כלהשירותיםמנותןולקבללדרושזכאיתתהיההעמותה7.4
חומר,כלמידימציאהשירותיםונותןהשירותים,במתןישירותהקשורכלשהואחר

עיכבוןזכותכלעלבזאתמוותרהשירותיםנותןהעמותה.דרישתקבלתעםכאמור,
וזכותבמידהכאמור),וכד',מסמכים,(תכניות,בשירותיםהקשורחומרלכלבקשר

שכזו קיימת על פי דין. סעיף זה יישאר בתוקף גם לאחר תום תקופת החוזה.
לאחרו/אוההסכםתקופתתוםלאחראףבתוקףויישארויחולוזהסעיףהוראות7.5

במפורשבזאתמוותרהשירותיםנותןבזמן.הגבלהוללאשהיאסיבהמכלביטולו
על כל זכות עיכבון בחומרים, במידה ותקום לו זכות כזאת על פי דין.

העמותהבשםלהתחייבאיסור.8

העמותה,בשםשהואוסוגמיןמכלהתחייבותבכללהתחייברשאייהאלאהשירותיםנותן
עצמויציגלאכימתחייבהשירותיםנותןכלשהי.הוצאהאולתשלוםהתחייבותלרבות

כשלוחה של העמותה או כבא כוח מטעם העמותה לאף דבר או עניין.

סודיות.9
סודיהנוהשירותיםמתןבמהלךלוייוודעאשרמידעכלכילוידועכימצהירהשירותיםנותן

ואין לפרסמו, אלא באישור העמותה  מראש ובכתב.
כללידיעתלהביאאולמסורלהודיע,להעביר,ולאבסוד,לשמורמתחייבהשירותיםנותן

אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה,תוך תקופת הביצוע לפניה או לאחריה.

החוזההסבת.10
כללאחרלמסוראולהעבירולאממנו,חלקכלאוזהחוזהלהסברשאיאינוהשירותיםנותן

זכות או חובה הנובעת מחוזה זה.

בהסכםשינויים.11

הבנה,כלהשירותים.מתןבדברהצדדיםביןהמוסכםכלאתכוללזההסכם11.1
מפורשביטויקיבלוולאזההסכםחתימתלפנישנעשוהבטחה,מיצג,הסכמה,

בהסכם זה – בטלים.
אםאלאזה,בהסכםהקשורבכלהארכהתיקון,תוספת,שינוי,לכלתוקףיהאלא11.2

אלו ייעשו בכתב וייחתמו ע"י הצדדים.

אינטרסיםניגודאיסור.12

ניגודמשוםזההסכםפיעלהשירותיםבמתןאיןכימצהירהשירותיםנותן12.1
אינטרסים עם תפקידיו האחרים.
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ניגודשלבמצבזההסכםתקופתכלבמשךימצאלאכימתחייבהשירותיםנותן12.2
אינטרסים בין השירותים שינתנו על פי הסכם זה לבין תפקידיו האחרים.

לניגודחששכלעלמיידיבאופןלעמותהלהודיעמתחייבהשירותיםנותן12.3
אינטרסים כאמור לעייל.

כתובות.13

עליהבישראלאחרתכתובתכלאולו,ברישאכמפורטהןזההסכםלצורכיהצדדיםכתובות
יודיע כל צד למשנהו.

וסמכותדין.14

ממנו.שתנבעמחלוקתכלועלזההסכםעליחולהישראליהדין14.1
ידיעלשיקבעהדיןביתשללהכרעתותובאזהלהסכםהצדדיםביןמחלוקתכל.14.2

חתימתהדין.בתיברשתהנהוגיםהדיןסדריעפ"יגזית"-חמדה"ארץמנהל
הצדדים על הסכם זה, כדין חתימה על הסכם בוררות של רשת בתי הדין.

לאהבוררתוספותיו.על1968–תשכ"חהבוררות,חוקהוראותיחולוהבוררותעל.14.3
מחויבויהאהמהותילדיןכפוףיהאאולםהראיות,דיניאוהדיןלסדריכפוףיהיה

לנמק את פסקו, ויהיה מוסמך לתת החלטות ביניים וצווים זמניים.

ועניין.דברלכלבוררותכהסכםיחשבזהסעיף.14.4
בבקשההמוסמךהמשפטלביתלפנותרשאיםיהיוכיבזאת,מסכימיםהצדדים.14.5

ובטרםבוררות,בהליכייפתחובטרםאחר,זמניסעדכלו/אוזמניעיקולצולמתן
כאמורמשפטלביתלפנותשמבקשצדבורר.מינוילצורךהאחריםלצדדיםיפנו

אחראדםכלאוגזית"-חמדה"ארץלמנהלאחדצדובמעמדתחילהיפנהבסעיף
שיומנה מטעמו, לצורך קבלת אישור לפניה לבית המשפט.

ידיעלנתמכתגזית"-חמדהש"ארץלידיעתםהובאכימצהירהשירותיםנותן14.6
הצדדיםעלמוסכםכןפיעלאףטורונטו)בידידותגם(התומכתפרידברגמשפחת

ידיעלשיקבעהדיןביתשללהכרעתותובאלהסכםהצדדיםביןמחלוקתכלכי
מנהל "ארץ חמדה - גזית" כאמור לעיל, ונותן השירותים מוותר על כל טענה בעניין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______ידידות טורונטו, ע"ר
נותן השירותיםהעמותה

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.●
התכנית.מנהלתלאישורתשלוםדרישתתועברלחודש5-הועדחודשכלבתחילת●
מע"מ.כולליםהמחיריםעבודה.לשעתש"ח350שלתעריףעפ"ייחושבהתשלום●
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

.30+שוטףרובפיעלהינוהתשלום●
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.
אוגוסטעדדיווחבגיןבספטמבר30מתאריךיאוחרלאיבוצעתקציבשנתלכלאחרוןדיווח●

לאחר מועד זה, לא ניתן יהיה לדווח ולקבל תשלום.
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