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 "(המזמין: "להלן  (תאגיד סטטוטורי – הרשות לשיקום האסיר  -רש"א 

 001/17 ")המכרז" :להלן( מתנדבים למען אסירים"כנית "ת להפעלת מכרז

 

הפעלת  שעניינה" משוחררים מתנדבים למען אסירים"כנית ת להפעלת הצעות בזה מוזמנות  .1

תכנית מתנדבים ארצית לליווי וסיוע לאסירים ואסירות משוחררים. התוכנית מופעלת ע"י 

 (.1983תשמ"ג )ההרשות לשיקום האסיר הפועלת עפ"י חוק הרשות 

הנספחים המצורפים הנם תנאי מחייב ומהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז וכבסיס להגשת  .2

 .רמחוההצעה ולת

 ,הפעלתה אופן ואת התוכנית של הכלליים עקרונותיה את המפרט א' נספח מצורף זו להצעה .3

 תקציב את המפרט 1 'ב נספח וכן המפעיל מהגוף הנדרשים השירותים את המפרט' ב נספח

 .התוכנית

הרשות לשיקום  בין שייחתם להסכם בכפוף הכל, 2018  שנת לתום עד הינה תקשרותהה תקופת  .4

הפעלת מתנדבים למען אסירים  בתחום שירותים פיתוח להמשך המזמין לבין האסיר

 .משוחררים

 :הבאות בדרישות לעמוד המציע על בהליך,  להשתתפות סף כתנאי   .5

 המנהל ,לענין הנוגעות הדין הוראות פי על בישראל הרשום הינו תאגיד תאגיד שהינו מלכ"ר  א.       

 של ותקנון רישום תעודת לצרף יש זה בתנאי המציע של עמידתו הוכחת לשם  כדין. ספרים            

 החתימה מורשי בדבר ח"רו או ד"עו מאת  )שנה עד - עדכני אישור לרבות( המציע  הגוף            

 חוק עפ"י ספרים ניהול על אישור, ר"מלכ תעודת, המציע הגוף בשם לחתום המוסמכים            

 .)דין פ"ע נדרש אם( תקף תקין ניהול ואישור 1976 ו"התשל ציבוריים, גופים עם עסקאות            

 להמציא מסמכי התאגדות, אישור ניהול ספרים בתוקף, דו"חות כספיים  חברה בע"מ נדרשת           

 , אישור רו"ח החברה או עו"ד בדבר מורשי החתימה2014-2016מאושרים לשנות המס            

 .המציעהמוסמכים לחתום בשם הגוף            

 .חברתיים פרויקטים בהפעלת לפחות שנים שלוש של ניסיון בעל תאגיד להיות המציע על  . ב    

 .'ג בנספח הנדרשים הפרטים את למלא ישזה  סעיף בתנאי המציע של עמידתו הוכחת לשם          

   לפחות )שלושה מיליון שקלים חדשים(  ₪ 3,000,000 של כספי מחזור בעל להיות המציע על .  ג    

  יש זה בתנאי המציע של עמידתו להוכחת מצטבר.  גרעון וללא 2015-2016 מהשנים אחת בכל         

 .2015-2016 לשנים חתומיםמאושרים ו כספיים חות"דו לצרף         

  המציע של עמידתו הוכחת לשם עובדים.  העסקת לגבי החוק בדרישות לעמוד המציע על . ד    

 .'ד נספח את למלא יש, זה סעיף בתנאי         

 אשר יהווה חלק  בנספח ה'על המציע תהה חובת הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים, כאמור  ה.     

 נפרד מהסכם ההתקשרות.בלתי           

 לשם  )המזמין(, וממקורותיו, שיהא מקובל על רש"א מטעמו איש קשר להעמיד המציע על  . ו    

  .בנספח ג'בתוכנית וכמפורט  האדמיניסטרטיביים הנושאים תפעול          

 יתרון המקנים נוספים תנאים  .6

  -על ספקים עם והתקשרות קבועים תשלומים והעברת, ארגון כנסים אדם כוח בהעסקת סיוןינא.    

 .בהתאם התשלומיםוהעברת  בדרישות העמידה אחר מעקב תוך מוסכמים קריטריונים פי        
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 לרבות לאסירים משוחררים ו/או לאוכלוסיות בעלות מאפיינים דומים, כניותת בהפעלת ניסיוןב.    

 .זו לאוכלוסייה המיועדות ההתנדבות בתחום כניותת       

 ג. פריסה ארצית.    

 .'ו בנספח המפורטת בדרך תוגש ההצעה .7

 ההצעה לבחינת מידה אמות .8

 :להלן המפורטות המידה אמות פ"ע המזמין יפעל ,הזוכה הגוף בחירת במסגרת    

 :הבאים בתחומים המציע ניסיון .א

 .20% –חברתיים  פרויקטים בהפעלת לפחות שנים ארבע של ניסיון   .1

   בתחום כניותת אואסירים משוחררים,  של לאוכלוסייה כניותת בהפעלת ניסיון   .2

 .20% – או דומה זו לאוכלוסייה המיועדות ההתנדבות                      

 פי -על לספקים תשלומים והעברת  עיון ימי ,כנסים עובדים, בהעסקת רלוונטי ניסיון .ב

 .20%  -התוכנית  צרכי

 .25% – התוכנית להפעלת המוגשת ההצעה איכות .ג

 .15%– והמלצות מהמציע התרשמות - אישית התרשמות .ד

 וכי ושלמה מלאה הצעה הגשת לשם הדרוש כל את בדק כי, המציע מצהיר ההצעה הגשת בעצם    .9

 ,המציע יראה הצעתו בהגשת, לעיל האמור על בנוסף המזמין. של כלשהו מצג על הסתמך לא       

 הכנת לשם נחוצה שהיתה בדיקה כל שערך וכמי לו ונהירות ידועות והנסיבות העובדות שכל כמי       

   ידיעה -אי או/ו הטעיה או/ו טעות בדבר טענה כל המציע של מצידו תשמע ולא והגשתה ההצעה       

 .בה מופיע אינו או בה המופיע או/ו בהצעה הקשור ענין כל לגבי כלשהו פרט של       

    או להסתייג ,מהם למחוק או להם להוסיף ,ההליך מסמכי את לשנות רשאי אינו המציע    .10

 לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף בין עליהם, להתנות או ההליך במסמכי האמור מן לשנות        

 .שהיא אחרת דרךבכל  או        

 אל אלקטרוני בדואר הבהרה שאלות לשאול אפשרות למציעים תינתן 15.10.2017 לתאריך עד .11

     Meravl1@pra.gov.il השאלות המזמין.  י"ע והסברים הבהרות נתנויי הצורך ובמידת  

 ספק, הסר למען המכרז. מסמכי את וקיבלו שפנו מי לכל ל"בדוא יישלחו והתשובות שנשאלו       

 או במסמכים האמור את לשנות כדי שיינתנו ובהסברים בהבהרות יהיה לא כי בזאת, מובהר       

 .שהיא צורה בכל המזמין את לחייב כדי או/ו עליהם להוסיף       

 ברשימה כמפורט(, ונספחיהם ההליך מסמכי כל את כוללת כשהיא הצעתו, את יגיש המציע . 12

 עליה וסגורה חלקה במעטפה קי און דיסק בצירוף כראוי, וממולאת שלמה כשהיא (להלן       

 לשיקוםבמשרדי הרשות  המכרזים לתיבת ויכניסה מתנדבים למען אסירים" יירשם "תכנית        

  .14:00ה בשע 18.10.2017 מיום יאוחר לא, 2כ' ב, ק'  24האסיר, רח' כנפי נשרים        

 המזמין)ההסכם( אמור להיות על דעת המציע וייחתם ע"י שני הצדדים  נספח ז'יודגש כי        

 המציע  הזוכה.ו       

 :לצרף שיש המסמכים רשימת .13

 תעודת או ר"מלכ תעודת המציע,  הגוף של ותקנון רישום תעודת - בתאגיד שהינו מלכ"רא.       

 עסקאות חוק לפי כדין ספרים ניהול על אישורים תקף,  תקין ניהול אישור מורשה, עוסק           

 בדבר ח"רו או ד"עו מאת  )שנה עד ( עדכני ואישור ) 1976 - ו"תשל (ציבוריים גופים עם           

 .המציע הגוף בשם לחתום המוסמכיםהחתימה  מורשי           

mailto:Meravl1@pra.gov.il
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 מסמכי התאגדות, אישור ניהול ספרים בתוקף, דו"חות כספיים  - חברה בע"מ נדרשת להגיש           

 , אישור רו"ח החברה או עו"ד בדבר מורשי החתימה2014-2016מאושרים לשנות המס            

 המוסמכים לחתום בשם הגוף המציע.           

 

 . 2015-2016 לשנים חשבון רואה ידי על ומאושר מבוקר כספי ח"דוב.       

 .נספח ג' -בתחום המקצועי המציע ניסיון פירוטג.       

 ד'.נספח   – עובדים העסקת לגבי החוק בדרישות עמידה על אישורד.       

  '.ונספח  -  המציע הצעתה.       

 .ה'נספח   -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים  ו.       

 . ח' נספח –הצהרה בדבר עמידה בחוק העסקת עברייני מין  ז.       

 הסר למען ', זנספח  – המציע של החתימה מורשי י"ע חתום המזמין עם התקשרות הסכם  ח.      

 .במכרז הזוכה מול חתםיי והקובע הסופי הנוסח כי מובהר ,ספק          

 .עמם קשר יצירת לצורך הממליצים,  של טלפון מספרי בצירוף רלוונטיים מגורמים המלצות ט.      

 למזמין ההצעה מסירת לאחר גם כי , מובהר שהיא.  הצעה כל לקבל מתחייב אינו המזמין .14

 לנהל מהם, ים/אחד או כולם המציעים,  מן הבהרות או/ו הסברים לדרוש רשאי המזמין היהי      

 שיקול לפי הכל ,אחרים נוספים מציעים עם או ,מהם ים/אחד או כולם המציעים עם מ"מו      

    לפי שיחליט מי כל עם בהסכם,  להתקשר רשאי יהיה המזמין מסוייג.  והבלתי הבלעדי דעתו      

 זה )ואף להתקשר עם יותר  בהליך הקבועים בתנאים מסוייג והבלתי הבלעדי דעתו שיקול      

 לפי להחליט רשאי המזמין יהא מכלליותו,  לגרוע ובלי לעיל האמור על בנוסף ממציע אחד(.      

 או זה הליך בתנאי לאמור בכפוף כלשהי הצעה לקבל שלא מסוייג והבלתי הבלעדי דעתו שיקול      

 לאחר קבלת הודעה  .זה הליך להוראות בכפוף והכל זה הליך לבטל או הצעה כל לקבל שלא      

 מטעם המזמין בדבר זכייתו של המציע ייחתם הסכם תוך שבוע ימי עסקים לכל היותר.      

 ממועד רק כי מפורשות, מובהר למציע. כך על יודיע כלשהי,  הצעה לקבל המזמין החליט. 15

 עוד כל .מחייב הסכם זה הסכם יהווה ז', נספח השירותים מתן הסכם על המזמין של חתימתו      

    למועד עד המציע של חוזרת בלתי כהצעה ההצעה תחשב ,המזמין ידי על ההסכם נחתם לא      

 .התקבלה לא הצעתו כי למציע המזמין יודיע שבו      

 .הצעתו קבלת אי על ידיו על נתקבלה לא שהצעתו מציע לכל יודיע המזמין .16

 

 מירב לוי

 ראש תחום תעסוקה 

 התנדבותומ"מ ראש תחום 

 הרשות לשיקום האסיר
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 'א נספח
 
 תכנית "מתנדבים למען אסירים"הסבר  

 
 ורציונל כללי רקע  .1

 
ועוסקת בשיקומו  1983 הרשות לשיקום האסיר פועלת עפ"י חוק הרשות לשיקום האסיר התשמ"ג

( בחוק, מתפקידיה של הרשות "לעודד פעילות 7) 3ושילובו של האסיר בחברה. עפ"י סעיף 

התנדבותית בקרב יחידים וגופים בתחום שיקום אסירים, להדריכם ולהנחותם" . תקנות הרשות 

דיר המס 16.6אף הן קובעות תנאים להתנדבות במסגרת הרשות וכן התקשי"ר פרק  1990-התש"ן

שילוב מדיניות רש"א תומכת בהעסקת מתנדבים ורואה ב עבודת מתנדבים בארגונים ממשלתיים.

גם אמצעי לשינוי תפיסות  -מתנדבים אמצעי להרחבת וגיוון המענים הניתנים לאסיר המשוחרר כמו

מחקרים רבים בעולם המערבי מראים שתוכניות  רווחות בקרב הקהילה ושינוי דעת קהל.

)ככלי נוסף במכלול של כלים שיקומיים הוליסטיים(  משוחרר לאסיר דב מלווה מתנהמצמידות 

"מלווים" מתנדבים הרצידיביזם. הנחת היסוד של תכניות אלו הינה ש משפיעות על ירידת אחוז

, תוך כדי לקיחת אחריות על ו של האסיר המשוחררקיימא בחיי-שינוי בר מהווים בסיס להנעת

שר מעצים ו"מרפא" הנשען על אכפתיות ועל אימון הדדי. הקשר שנוצר ובניית ק העבר ועל העתיד,

 בד"כ עונה על צרכים שאינם מטופלים ע"י שירותיםסיר המשוחרר לבין הא)המתנדב( המלווה  בין

ולהרחיב את היקף המתנדבים   זו הלסוגיי מענה לתת הפיילוט מכוונת תכנית "פורמליים" אחרים.

 ברש"א ולמסד אותו.

 התכנית מטרת .2
 

המתנדבים מהחברה האזרחית למען שיקומם של אסירים משוחררים מתוך ראייה  היקף הרחבת

הניתנים כיום וזאת באמצעות  ליווי ע"י מתנדבים הנתפסים כפחות  מעניםההמרחיבה הוליסטית 

 בקליטתם של אסירים משוחררים בקהילה."מרפא"  ממסדיים ויצירת קשר 

 משנה מטרות .3
 

 המתנדבים למען אסירים משוחררים. בהיקף גידולא. 

 והקמת תכניות של מתנדבים למען אסירים   גידול בממשקים עם ארגוני מתנדבים גדוליםב. 

 בשת"פ עם ארגוני מתנדבים גדולים ורש"א.    

 .לשילוב מתנדבים בתכניות השיקום של אסירים משוחררים מנגנונים של הטמעה ג. 

 ד. הפקת אירועי הוקרה למתנדבים.
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 יעד קהל .4
 

גוני מתנדבים מקרב החברה , ארגוני גמלאים, ארבפריסה ארציתארגוני מתנדבים גדולים 

 האזרחית, מתנדבים ספורדיים.

 

 הפעילות תיאור .5
 

 :רמות תיבש פועלת התוכנית
 

 רמה א':
 

רכזים אלה ישבו במשרדי הרשות לשיקום האסיר רכזי מתנדבים בחצי משרה  4גיוס  .א

 במחוזות הבאים:

 חיפה –מחוז צפון  (1)

 ת"א –מחוז מרכז  (2)

 שבע-באר –מחוז דרום  (3)

 ירושלים –מחוז דרום  (4)

 תפקידי הרכזים כדלקמן: .ב

  ברש"א. מחלקת הדרכה הכשרת המתנדבים באמצעות ימי אוריינטציה בשיתוף

 בשיתוף מחלקת הדרכה ברש"א. בניית הכשרה שנתית מחוזית             

 פעילות המתנדבים במחוז. אחרריכוז מעקב ובקרה 

 השמת המתנדבים במגוון תפקידים כתלות בצרכי הארגון ובכישורי המתנדב.

 הפקת תעודות מתנדב, הסדרת ביטוח בשיתוף האחראי על התנדבות במטה הרשות.             

 .קידום משימות ייעודיות לשימור המתנדבים במערכת

 גיוס מתנדבים. 

 ק רש"א כמקום להתנדבות. פרסום ושיוו              

 יצירת שיתופי פעולה  עם גופים ועמותות העוסקים בהתנדבות בתחומי המחוז. 

 .השמת אסירים משוחררים במסגרות התנדבות כחלק מתנאי שחרורם              

 .פרויקטים התנדבותיים לרווחת הקהילה ייזום ופיתוח              

 .לאסירים משוחרריםיצירת מאגר למקומות התנדבות 

הכשרת הרכזים לעבודת גיוס מתנדבים, שימור, ליווי, הטמעת עקרונות עבודה, עפ"י  .ג

 תכנים שיתואמו עם רש"א.

 הכשרת המתנדבים לליווי אסירים משוחררים, עפ"י תכנים שיתואמו עם רש"א. .ד

 רמה ב':
 

 :ארגוני מתנדבים גדולים עם עבודה .א

 , ארגוני גמלאים, ארגונים חברות בעלי, לים"למנכ פניה - "דלתות פתיחת" -'א שלב              

 מהחברה האזרחית. גדולים              

 מקרב הארגונים גיוס מתנדבים לליווי אסירים משוחררים בקהילה  קידום -שלב ב'              

 , אחראי מתנדבים רכזי רש"א, יועצי רש"אמנהלי מחוזות, עבודה שוטפת עם  –שגוייסו              
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 רש"א.  ארצי               

 :כוללת העבודה              

 צרכים בשת"פ עם גורמי רש"א )מנהלי מחוזות, יועצי רש"א, רכזי  מיפוי

 ופיתוח מענים מתאימים באמצעות מתנדבים.  רש"א(

 בממשק שוטף עם   –י שוטף למתנדבים בחלוקה למחוזות גיוס, הכשרה וליוו

 הדרגים השונים ברש"א.

 הטמעת ועדכון הנהלים  ות,התקדמ אחר מעקב, ארגונית היגוי ועדת מינוי

 הקיימים.

 .איסוף ותיעוד נתונים לצורכי מחקר 

 

 ארגוני מתנדבים לקבלת אסירים מתנדבים להתנדבות אחת לחודש. רתימת .ב
 

 ולמידת עמיתים.מתנדבים וארגוני מתנדבים לשינוי מודעות  רשתות יצירת .ג
 

 י הוקרה למתנדבים במחוזות השונים בתאום עם נציג רש"א.הפקת ערב .ד
 

 משך התוכנית .6
 

 .2018עד סוף שנת 

 יה להארכה.עם אופצ

 פריסה גיאוגרפית .7

 ארצית )בחלוקה למחוזות רש"א(
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 'ב נספח
 

 :המפעיל מהגוף הנדרשים השרותים

 

 אדם כח העסקת .1

הרכזים ארבעה רכזי מתנדבים בחצי משרה כל אחד בארבעת מחוזות רש"א.   העסקת  .א

-על מקצועית ויונחו ילוו העובדים ידו. על ויועסקו הזוכה עם בתאום המזמין  י"ע יבחרו

 .מקצועית לו כפופים ויהיו ,המזמין ידי

 Back לזוכה תועבר חוק פי על הנדרשות ההוצאות כל כולל העובדים, של שכרם עלות

to Back  ,כי יובהר .המזמין מאת בכתב לאישור ובכפוף לחוק בהתאם שתקבע לאחר 

 תועבר לא וכיהמזמין,   את יחייבו ) חודשים 12 למשך ( השנתיות השכר עלות מסגרות             

 .חריגה בגין תמורה             

 :בתוכנית העובדים .ב

החברה( יתרון לבעלי תואר ראשון בעלי תואר אקדמי )לפחות תואר ראשון במדעי  .1

 ומעלה בקרימינולוגיה.

 חובה. –ניידות עובדים  .2

 ארבעה רכזי מתנדבים בחצי משרה.  .3

 
 התוכנית במסגרת פעילות  .2

 
 ההיגוי ועדת י"ע המאושר והתקציב העבודה כניתת פי על התוכנית ביצוע אחר מעקב .א

  .התוכנית של              

 .התוכנית של ההיגוי עדתובו השתתפותב.          

 .ההיגוי ועדת החלטת פי על בתוכנית מקצועית השתתפותג.           

 

 דוחות עריכת . 3    

 בצירוף המזמינים, י"ע שיקבע לפורמט בהתאם ,רבעוניים כספיים ביצוע חות"דו הגשתא.         

 הצעות קבלת ,שירותים רכישת תשלומי קים,ועסלמ תשלומים על מפורטות אסמכתאות             

 .הדרישות של בנפרד פירוט יקבל הזוכה'. וכו מחיר             

 .המציע של המבקר חשבון רואה ידי על גם בנוסף חתםיי מסכם שנתי ח"דו .ב

 פעילות שנתי ע"י המציע.הגשת דו"חות פעילות רבעונית ודו"ח  .ג

 

 השירות דרישות.4

 המועסקים מול אל המזמין עם באינטראקציה 1 בסעיף למפורט בכפוף אדם כח א.    העסקת       

 .המזמין עם ובתיאום               
 

   הגוף פעילות מיתר נפרדת כמערכת שתנוהל ממוחשבת תשלומים מערכת העמדת .ב

 .הזוכה              

 עקבי באופן ניתנים השירותים כי שיוודא והמזמין, הזוכה הגוף בין קשר איש העמדת .ג

    בענייני מדובר אם בין שמתעוררת, בעיה או שאלה לכל זמין מענה יתןשיו וסדיר 
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 , לשביעות רצון המזמין.אחרים ניהול עניני או כספים 

 
 תשלום ביצוע.5
 

 כפי ,מדויק תקציבי פירוט להגשת בכפוף יועבר ,הזוכה י"ע תנוישינ שירותים בגין התשלום     

 בצירוף סיכום ח"דו כולל  .לעיל כמצוין לדיווחים ובכפוף המזמין ידי על מראש שאושר     

 ואסמכתאות וחשבוניות חשבונות העתקי הרלבנטיים, התקציב סעיפי לפי מפורטות כרטסות     

 תנאי  .ב"המצ בהסכם למצוין בהתאם המזמין, אישור לאחר יבוצע התשלום לתשלום.     

 .30שוטף +  –התשלום הינם      
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 1' ב נספח

 
 תקציב התכנית

 
הוגדרה בתנאי המכרז ויוצע לכל תקופת הפרויקט כפי ש בשקליםיוגש  התוכנית תקציב .1

 .ראה נספח א'

רכזי מתנדבים בחצי משרה כל אחד,  4הצעת המחיר תכלול עלות שכר כ"א בהיקף של  .2

 לגבי החוק בדרישות עמידה בעניין המציע כמפורט בנספח ב' ובכפוף לנספח ד' )הצהרת

 עובדים(. העסקת

משרדי המחוזות של הרשות לשיקום האסיר ובפריסה ארצית: ברכזי המתנדבים יעבדו  .3

אביב(, מחוז דרום -מחוז צפון )משרדי הרשות בחיפה(, מחוז מרכז )משרדי הרשות בתל

 שבע(, מחוז דרום )משרדי הרשות בירושלים(.-בבאר )משרדי הרשות

 ל בהצעת המחיר עלות הפעלת פרויקט הכוללת כדלקמן:לויש לכ .4

  מחשבים ניידים, עבור רכזי המתנדבים. 4אספקה ואחזקה שוטפת של 

 יודגש כי, הכשרת העובדים תתבצע ע"י רש"א. .5

דבים והחזרי נסיעות ביטוח המתנימי אוריינטציה להכשרת מתנדבים, יודגש כי,  .6

 ע"י רש"א. מתנדבים ימומנו
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 'ג נספח
 

 המקצועי בתחום המציע נסיון פירוט
 

 :האחרונות שנים בשלוש שבוצעו גדולים פרויקטים או לקוחות שלושה - שנים לגבי לפרט יש
 
 כאיש קשר מוצע אשר המציע אצל ת/העובד פרטי. 1

 שםא. 
 והכשרה השכלה ב.
 שניתן(. ככל ואסמכתאות פירוט לצרף יש) אדמיניסטרטיביים נושאים בתפעול ותק ג.

 המציע אצל נוכחי פקידד. ת
 .אדמיניסטרטיבי בתפעול עסק שבהם המציע אצל היום עד שביצע תפקידים או דוגמאות ה.

 הלקוח שם  .1
 הפרויקט שם .2
 כלל אותם והרכיבים הפרויקט מהות .3

 
 *המציע ניסיון פירוט .2

 בדרישות העמידה לטובת להציג מבקש שהמציע מהתוכניות אחת כל עבור זאת טבלה למלא יש
 .המכרז מסמכי' ב 4 בסעיף הנדרש לנסיון הנוגעות

 
 כנית גת כנית בת כנית את 

 התוכנית שם
 

   

 הפעלה שנות
 

   

 שותפים
 
 

   

 התוכנית של תיאור
 במסגרתה והפעילות

 
 
 

   

 שנתי תקציב
 
 

   

רכיבי התקציב 
 השנתי 

 

   

 השירות מהות
 המציע ידי-על שניתן

 
 

   

 מקום פירוט
 /אזורים( הפעילות

 )ישובים /סניפים
 
 
 
 
 

   

 המשתתפים מספר
 אם( הלקוחות או

 )רלבנטי
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 העובדים מנין
 ידי על שהועסקו

 בפרויקט המציע
 

   

 מערך פירוט
 שהועמד התשלומים

 הפרויקט לצורך
 

   

הממליץ  שם
 ותפקידו

 
 

   

 של הטלפון מספר
 )נייד רצוי( הממליץ

 
 

   

 
 תכניות נוספות אם קיימות, תפורטנה בנספח שיצורף ע"י המציע לנספח זה.: הערה*
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 'ד נספח
 

 עובדים העסקת לגבי החוק בדרישות עמידה בעניין המציע הצהרת
 
 

 _________________ המציע אצל _______________כ המשמש ,________________ אני

 האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחרמטעמן,  זה תצהיר על לחתום ומוסמך ) "המציע" להלן:(

 :כלהלן בזאת מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן,  אעשה לא אם וכי

 עם בקשר שהוא ג' צד לכל או/ו רשות לכל או/ו מטעמו הפועל לכל או/ו לעובדיו משלם המציע

 המחויבים גמלאות או/ו מסים או/ו סוציאליים תנאים או/ו שכר בגין תשלום כל כאמור,  עובדיו

 לעיל, האמור בכללית לפגוע ומבלי לרבות ,ועובד מעביד שבין ביחסים הנהוגים או/ו דין כל י"עפ

 ,פנסיוניות הפרשות ,מחלה דמי חופשה, דמי לעובדים, המינימום משכר פחותה שאינה משכורת

 .לאומי וביטוח בריאות מס פרישה,  פיצויי פיטורין,  פיצויי

 .אמת דברי וכל חתימתי זו שמי,  זהו

 

 
 ._______________________חתימה:__ תאריך:_________________

 
 
 
 

 התייצב __________ בתאריך כי ,בזאת מאשר ______________________ ד"עו,  מ"הח אני

 המוכר/_________________ ז.ת באמצעות בפני שהזדהה _____________________ בפני

 ולאחר מטעמו,  לחתום ומוסמך ל"הנ המציע אצל ______________ בתפקיד והמשמש אישית לי

 חתם ,בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה כן יעשה לא אם וכי האמת את לומר עליו כי ,שהזהרתיו

 .בפני זה תצהירו על

 

 :_________________________חתימה:______________________________.תאריך
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 'הנספח 

 העדר ניגוד עניינים

 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים

 בשנת __________בחודש__ ____ביום _____ב______ ונחתמהכה שנער
_______________ 

 

 על ידי:

_________________________ 

_________________________ 

 ___________________ מכתובת

 

 להלן; םכהגדרת השירותיםמקבל את  יןמוהמז הואיל

 ;שרותים להפעלת תכנית "מתנדבים למען אסירים משוחררים"והנני מועסק בקשר למתן  והואיל

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים; והואיל

 

 כדלקמן: המזמיןלפיכך הנני מתחייב כלפי 

 

הנני מצהיר ומתחייב כי למיטב ידיעתי אין לי, נכון למועד ההתקשרות, ולא יהיה לי,  .1

  .במהלך תקופת ההתקשרות ביני לבין המזמין

שלא אעשה שימוש בכל מידע או מסמך שהגיע לידיי במסגרת מתן הנני מצהיר ומתחייב  .2

התחייבויותי, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע כאמור השירותים שלא לשם מילוי 

 באופן שיש בו כדי לקדם את ענייניי או עניינו של צד שלישי. 

שלא אייצג ולא אתן שירותים לגופים שלישיים, במהלך תקופת ההתקשרות, הנני מתחייב  .3

 בנושאים אשר לעבודתי עם המזמין עשויה להיות השלכה ישירה עליהם.

להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא  הנני מתחייב .4

 במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור  .5

לו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין. להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים א 2-3בסעיף 

המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד 

 עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

הינה הפרה יסודית של הסכם  הרשות לשיקום האסירברור לי כי הפרת התחייבות זו כלפי 

 זה. 

 יה באתי על החתום:ולרא

 

_______________ 
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 'ו נספח
 

 התוכנית להפעלת הצעה
 

 המזמין בדרישות עמידה .1
     את וכן המכרז במסמכי שמופיע כפי התוכנית, פירוט את קראנו כי, לאשר הרינו .א

( המציע הגוף שם)________________של וביכולתו התוכנית, של התקציבי הנספח

 .המכרז במסמכי המפורטים ובתקציב בתנאים התוכנית את להפעיל

 
 מילולית הצעה .2

 התייחסות לכלול צריכה ההצעה .הפרויקט להפעלת למודל הצעתו את להגיש המציע על             

 :הבאות לסוגיות             

ארגון המזמין, צרכי המתנדבים ואת ה צרכי את המפעיל הגוף של ותפיסתו הבנתו אופן .א

צרכי אוכלוסיית האסירים המשוחררים, בכל הנוגע לשילוב מתנדבים עבור אוכלוסייה זו 

   של הגוף המזמין בהקשר זה.וכן את תרומתו המקצועית 

 .הזוכה לגוף המזמין שבין בהתקשרות העבודה והיקף אחריות גזרות עבודה,  תהליכי .ב

 ,אדם כח מבחינת כולל הוא מה ,הזוכה הגוף לרשות שיעמוד התשלומים מערך פירוט.   ג       

 .עבודה ותהליכי זמנים לוחות לרבות, כספיות-לוגיסטיות מערכות             

 .הזוכה לגוף המזמין הגוף בין ותקשורת שוטף תפעול לצורך הנדרש הדוחות מערך פירוט.   ד       

        

 המלצות .3

 לתוכנית המלצה מכתבי 3 עד .א

 ממליצים של ל"ודוא טלפון .ב

____________________________ 

 
 :חתימות

 
 
 

 :החתימה מורשי
 
 
 
 :הגוף חותמת 
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 'ז נספח
 

 המזמין עם התקשרות חוזה
 

 __________ ביום ונחתם שנערך
 

 :בין
 הרשות לשיקום האסיר

 פ .ח
 , ירושלים2כניסה ב' קומה  24מרחוב כנפי נשרים 

 ן: "המזמין"להל תיקרא ואשר
 

 אחד מצד
 :לבין

 ___________________________ר.ע /פ.ח
   ___________________________מרחוב

_________________________________ 
 

 :החתימה מורשי באמצעות
 ____________________________ת"ז: ___________________________. .1
 ____________________________ת"ז: ___________________________. .2
 

 : "נותן השירותים",להלן ייקרא ואשר
 שני מצד

 מיום המזמין של המכרזים ועדת להחלטת בהתאם ,המזמין ידי על נבחר השירותים ונותן הואיל

 לתכנית זה בהסכם המפורטים השירותים לביצוע משנה כקבלן לשמש __________

 ; להלן המפורטים התנאים לפי _____________________

 השירותים את המזמין עבור לבצע ומסכים מסוגל הוא כי מצהיר השירותים ונותן והואיל

 ; להלן המפורטים התנאים אותם לפי זה, בהסכם המפורטים

 עצמאי מקצוע כבעל השירותים נותן ידי על יינתנו השירותים כי, הצדדים בין וסוכם והואיל

 כי, וזה ממעמד כמתחייב שירותיו תמורת את ומקבל קבלני בסיס על למזמין שירותיו את המעניק

 ; ומעביד עובד יחסי הצדדים בין יתקיימו ולא אין

 יחסי במסגרת ושלא קבלני בסיס על השירותים נותן עם להתקשרות מסכים והמזמין והואיל

 פי על לתיתם שיש השירותים באופי בהתחשב וזאת מכך והמשתמע המתחייב כל על, ומעביד עובד

 ; השירותים במתן הכרוכים התנאים ויתר זה הסכם

 :כדלקמן הצדדים שני בין הוצהרו הוסכם ולכן

 ים/מהווה נספחיהם, על המכרז מסמכי וכן לו ים/המצורף ים/והנספח זה להסכם המבוא .1

 .ימנומ נפרד בלתי חלק

 השירותים .2

 .המכרז במסמכי המפורטים השירותים את למזמין ליתן מתחייב השירותים נותן              

 ההסכם תקופת .3

 תקופת: "להלןליום __________) ועד_______ מיום החל הינה ההסכם תקופתא. 

 הסכם"(.ה                  

 ובשינויים תנאים באותם, ההסכם של תוקפו את להאריך אופציה למזמין י, כמוסכםב.              

 לתקופת מעבר חודשים, 60 -מ יותר ולא פעם, בכל שנה של נוספת לתקופה המחויבים                 
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 .היסודית הסכםה                    

 היה והמזמין לא הודיע על כוונתו לסיים את תקופת ההתקשרות, תוקפו של ההסכם  .ג

 א' להסכם זה. 16יוארך באופן אוטומטי בשנה נוספת, ובכפוף לסעיף 

 השירותים נותן התחייבויות. 4       

 הכלליות להוראות בהתאם השירותים, את למזמין לספק מתחייב השירותים נותן .א            

 להוראות בכפיפות יעשה השירותים וביצוע, השירותים לנותן המזמין הנהלת שתיתן                

 השירותים נותן ועל השירותים לנותן נציגיו או המזמין י"ע לזמן מזמן שינתנו השוטפות                

  כי מובהר המזמין. של המלאה רצונו ולשביעות בהקפדה ל"הנ ההוראות את לבצע                

 דעתו שיקול לפי הכל השירותים, ביצוע ואתרי מועדי את לשנות רשאי יהא המזמין                

 .הבלעדי                

 המפורטים השירותים את לבצע דין כל פי על כשיר הוא כי מצהיר השירותים נותן ב.           

 צד בזכויות פוגע אינו זה להסכם בהתאם למזמין ידו על השירותים מתן וכי זה בהסכם                

 .כלשהו ג' צד של רוחני בקניין לזכויות הקשור בכל לרבות לשהו,כ 'ג                

 וברמה במקצועיות למזמין יעניק שהוא השירותים את לבצע מתחייב השירותים נותן ג.           

 .השירותים במתן הכרוך ולכל שרותיו לטיב אישית אחראי והוא ביותר הגבוהה               

 ח"דו למזמין להגיש השירותים נותן מתחייב ,זה הסכם לפי השירותים ביצוע סיום עם ד.           

 .זה הסכם לפי, נציגיו ידי על או ידו על שניתנו השירותים על מסכם                

 פי על השירותים למתן מחוץ עיסוקו בתחום מלעסוק מנוע יהא ולא אינו השירותים נותן. ה           

 יעשה ולא זה הסכם לפי השירותים מתן בתנאי יפגע לא זה שעיסוקו ובלבד זה הסכם                

 זה.  הסכם לפי ,פעולותיו עם אינטרסים ניגוד משום בו שיש דבר                

 ,המסגרת בהסכם כי לו הובהר כי מצהיר השירותים נותן לעיל, האמור מן לגרוע מבלי .ו           

   ביצוע מתחילת חודשים 3 תוך לרשות לשיקום האסיר, לדווח המזמין התחייב              

 לעדכן וכן, השירותים אותם ביצוע לשם שנרכשו חומרים או ציוד כלים,על  השירותים              

 . יותר מאוחר במועד ציוד או כלים רכישת של מקרה בכל האסירלשיקום הרשות  את              

 של יעודםי תחליט הרשות לשיקום האסיר על  השירותים ביצוע בתום כי בזאת מובהר              

 להשיב דרשיוי שיתכן לכך מודע השירותים נותן ולפיכך כאמור, שנרכשו והציוד הכלים              

 .זה הסכם פי על השירותים ביצוע בתוםציוד  או/ו כלים למזמין             

 התמורה. 5

 עד של בסך תמורה המזמין ישלם, זה להסכם בהתאם השירותים ביצוע תמורת .א

 ,התמורה(":להלן(שיחולו(  וככל אם, מ"מע כולל) ח"ש _________________

 כנספח והמסומן ממנו נפרד בלתי כחלק זה, להסכם המצורף התקציבי בנספח כמפורט

 .1'ב

 השנה במהלך המזמין ידי על ייקבע השנייה הפעילות לשנת החלקי התקציב היקף .ב

 נוספת שנה לכל החלקי התקציב היקף .הראשונה השנה תום לפני יום 90 ועד הראשונה

 .1'ב לנספח בהתאם והכל, זהה באופן ייקבע

 הוצאות כל של כיסוי כוללת לעיל כאמור המזמין השתתפות כי מובהר ספק הסר למען .ג

 השירותים נותן של אדמיניסטרטיביות הוצאות לרבות ב' בנספח כמפורט התכנית ניהול

 לרבות פעילות בגין ____ % - ו אדם כח בגין _____% של בשיעור התכנית,  בביצוע

 .ורכש משנה קבלני עם התקשרות
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 הפעילות שנת מתקציב 15 % של בשיעור מקדמה השירותים לנותן ישלם המזמין .ד

 התשלומים מן תקוזז המקדמה זה. הסכם על החתימה ממועד ימים 30 בתוך הראשונה

 .יותר מאוחר בשלב השירותים לנותן שישולמו

 :הבא באופן ישולמו התשלומים יתרת .ה

 השירותים נותן יעביר זה,  הסכם תקופת במהלך הפחות, לכל, חודשים 3 – ל אחת. 1 

 בדבר ח"("הדו: "להלן ( וכספי תוכני ח"בדו המלווה תשלום דרישת למזמין

 כפי אסמכתאות בצירוף ' 1 ב נספחב המצורף בנוסח ידו על שסופקו השירותים

 – עסקה חשבוניות או מס חשבוניות, שכר חות"דו לרבות) המזמין ידי על שידרשו

 הינו התשלום לקבלת תנאי כי מובהר המזמין(.  להנחיות ובהתאם העניין, לפי הכל

 המועד מתום ימים 30 תוך תוגש התשלום דרישת .לעיל כאמור ח"הדו העברת

 ,ח"הדו הגשת אופן את מבין הוא כי מצהיר, השירותים נותן. זה בסעיף הקבוע

 ידי על לבדיקה לקבלתה הכרחי תנאי הינה הנדרש פי על שהגשתה לו ידוע וכי

 .זה חוזה פ"ע התשלום ולביצוע המזמין

 י"ע חתום כשהוא ח,"הדו אישור פעילות שנת כל בתום לדרוש רשאי המזמין.2

 ובכפוף לאישור המזמין.  ח"ורו ל"המנכ

 ח"הדו קבלת כנגד רק יועבר להסכם האחרון התשלום כי מובהר ספק, הסר למען.3

 .המזמין לאישור ובכפוף ח"ורו ל"המנכ י"ע חתומים כשהם ,הכספי

 .בחלקם או במלואם ח"והדו התשלום דרישת את לאשר רשאי יהא המזמין.4

 התשלום דרישת קבלת מיום יום שלושים בתוך השירותים לנותן יודיע המזמין.5

 ואת – מקובלים אינם חלקים ואיזה עליו, מקובל מהם חלקים איזה ח,"והדו

 .לכך הנימוקים

 המזמין ידי על המקובלים ח"והדו התשלום מדרישת החלק עבור התמורה תשלום.6

 -קטעים ,ח"והדו התשלום דרישת אושרו אישורם.  מיום ימים 30 בתוך ייעשה

 .בנפרד קטע כל עבור התמורה תשולם קטעים,

 .דין כל פי על לנכותם החובה שחלה התשלומים כל את התמורה מן ינכה המזמין .ו

 מס ניכוי על אישור ספרים, ניהול על מתאימים אישורים למזמין יעביר השירותים נותן .ז

 .המס שלטונות ידי על הנדרש אחר אישור כל וכן במקור

 נותן יעביר - נאמנות או הציבור לתועלת חברה ,עמותה הוא השירותים נותן אם .ח

 לפי ההקדשות, רשם או העמותות רשם מאת תקין ניהול אישור גם למזמין השירותים

 .העניין

 תנאי מהווה, כנדרש ומעודכנים תקפים אישורים המצאת כי מובהר ספק, הסר למען .ט

 .התמורה חשבון על ותשלום תשלום כל לביצוע תנאי וכן השירותים נותן עם להתקשרות

 לנותן שתשולם היחידה התמורה הינה דלעיל התמורה כי בזאת ומוסכם מובהר .י

 פרט נוסף או אחר תשלום שום .בהסכם כמפורט השירותים הספקת עבור השירותים

 עבור אחריה ולא זה הסכם תקופת במהלך לא המזמין ידי על ישולמו לא ,דלעיל לתמורה

 בשמו אחר לאדם ולא השירותים לנותן לא ,עמם עקיף או ישיר בקשר או השירותים מתן

 .מטעמו או/ו

 של לחשבונו שתבוצע בנקאית העברה באמצעות השירות לנותן ישולמו התשלומים כל .יא
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 נותן.  __________ סניף __________ בבנק _______ 'מס השירותים נותן

 כמפורט התמורה תשלום הביצוע לאופן התנגדות לו אין כי מראש מאשר השירותים

 אחרים תשלום באמצעי לו לשלם גם רשאי יהא שהמזמין לו הובהר כי מאשר והוא לעיל

 .הבלעדי דעתו שיקול לפי הכל, נוספים או/ו

 אדם כח. 6

 ביצוע לשם הדרוש במספר ואחרים מקצועיים עובדים להעסיק מתחייב השירותים נותן .א

 או/ו דין י"עפ שהוא כל ברישום צורך יש שלביצועה בעבודה .גבוהה ברמה ,השירותים

 שיש מי רק יועסק כי לכך לדאוג השירותים נותן מתחייב ,דין כל לפי בהיתר או ברשיון

 אצל המקצועיים הגורמים לדעת אשר עובד,  העניין. לפי כאמור, היתר או רשיון לו

 בביצוע ראויה מקצועיות מגלה איננו או/ו כהלכה תפקידו את מבצע אינו המזמין, 

 לאלתר.  השירותים נותן י"ע יוחלף תפקידו, 

 של מקיומם המתחייבים התשלומים כל את לעובדיו לשלם מתחייב השירותים נותן .ב

 .עובדיו על החלים הקיבוציים ולהסכמים העבודה לחוקי בהתאם מעביד - עובד יחסי

 המס מחוקי המתחייבים התשלומים כל את עובדיו בגין לשלם מתחייב השירותים נותן

 .עובדיו על החלים הקיבוציים ההסכמים ומן ישראל במדינת

נותן השירותים מתחייב לבדוק ולהחתים את עובדיו על התחייבות כמפורט בנספח   להסכם,   .ג

לפיו העובדים לא הורשעו בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, 

 .2001 –התשס"א 

מעבודה בלבד, ולא בהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות ד. למען הסר ספק, מו

להעסקת עובדים מסוימים, ואין בו משום התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם עם קבלן כח 

 אדם.

 מעביד – עובד יחסי העדר. 7

 מטעמו מי וכל השירותים נותן לבין המזמין בין כי ,מפורשות בזאת ומוצהר מוסכם .א

 זכות וכל מעביד, – עובד יחסי יחולו ולא חלים לא ידו, על המועסקים או/ו עובדיו לרבות

 ,שמטעמו מי כל או/ו השירותים נותן את ולהדריך להנחות להורות, לפקח, למזמין שיש

 אלא אינה זה, הסכם פי על השירותים במתן ידו על המועסקים או/ו עובדיו לרבות

 המזמין בין מעביד – עובד יחסי ליצור כדי בו ואין זה, הסכם ביצוע להבטיח אמצעי

 נותן של עובד הוא כאמור עובד וכל לעובדיו, או/ו מטעמו מי או/ו השירותים לנותן

 .בלבד השירותים

 על למועסקים או/ו לעובדיו לתשלום אחראי בלבד, והוא הוא כי מצהיר,  השירותים נותן .ב

 עבודה ותנאי סוציאליים תנאים להם, המגיעות הזכויות או/ו משכורותיהם מלוא של ידו

 .דין וכל נוהג כל פי על לקבוע בהתאם

 התעסוקה שירות בחוק כהגדרתו זר עובד להעסיק רשאי יהיה לא השירותים נותן .ג

 .משנה כקבלן ובין כעובד בין זה, הסכם ביצוע לצורך 1959 – ט"התשי

 נוער עבודת לחוק בהתאם זאת יעשה ,נערים ויעסיק במידה כי מתחייב השירותים נותן ד. 

 . 1952 –התשי"ג 

 במסגרת משתלב אינו וכי ים/לאחר גם שירותים יתן הוא כי מצהיר השירותים נותן .ה

 .כן לעשות בכוונתו ואין המזמין של הארגונית
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 עובדיו לרבות, מטעמו מי ולכל השירותים לנותן יהיו ולא אין כי בזאת, ומוצהר מוסכם .ו

 נותן וכי שהיא וצורה דרך בכל המזמין עובד של זכות כל ידו,  על המועסקים או/ו

 ,משכורת של לתשלום זכאים יהיו לא כאמור, מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו השירותים

 יהיה לא וכן המזמין מאת פרישה פיצויי או פיטורין פיצויי מחלה, דמי חופשה, דמי

 שבין ביחסים הנהוגים או/ו המחייבים זכות או/ו גמלה או/ו תשלום בכל חייב המזמין

 .ודבר ענין לכל עצמאי קבלן של במעמד השירותים נותן בהיות וזאת, לעובד מעביד

 מי או/ו עובד לכל וברור מפורש באופן לעיל האמור את להבהיר מתחייב השירותים נותן .ז

 .זה הסכם פי על התחייבויותיו ביצוע לצורך ידו על שיועסק

 פי על הנובעים תביעה או/ו דרישה בכל חשבונו ועל מיד לטפל מתחייב השירותים נותן .ח

 גוף או/ו רשות מצד או/ו עובד מצד עקיפין, או/ו במישרין בתביעה, או/ו בדרישה הנטען

 .לתנאיהם או/ו לזכויותיהם או/ו משכורתם או/ו לעובדים בקשר או/ו בגין

 יחסי חלים כי כלשהו, מוסמך גורם י"ע ויקבע היה כי מפורשות, בזאת ומוצהר מוסכם .ט

 והמזמין והיה מטעמו, או/ו עובדיו או/ו השירותים נותן לבין המזמין בין מעביד - עובד

 בכל המזמין את השירותים נותן ישפה זו, תביעה בגין הוצאה או/ו בתשלום לשאת ידרש

 המזמין יהיה כזה, במקרה בה. יחוייב שהמזמין ד,"עו ט"שכ לרבות שהיא, כספית חבות

 .השירותים לנותן חייב שיהא תשלום מכל הסכום את לקזז רשאי

 מסמכים ,מידע שכר, תלושי השירותים מנותן ולקבל לדרוש עת בכל רשאי המזמין .י

 לפי השירותים בביצוע עובדים מועסקים בהם העבודה תנאי בדבר אחרים ופרטים

 .זה הסכם

 דיווחים .8

 הקשורים ומידע ידיעה כל לכך, שידרש עת בכל למזמין, למסור מתחייב השירותים נותן .א

 .זה הסכם פי על השירותים ביצוע במסגרת לפעולותיו

 ח"דו למזמין להגיש השירותים נותן מתחייב זה, הסכם לפי השירותים ביצוע סיום עם .ב

 .זה הסכם לפי נציגיו, ידי על או ידו על שניתנו השירותים על מסכם

 יוצרים זכויות . 9

 היוצרים זכויות כי נקבע המסגרת בהסכם כי לו הובהר כי מאשר השירותים נותן .א

 ,כאמור המיזם במסגרת ייווצרו או/ו יוכנו ,שיופקו מסמכים או/ו חומרים או/ו בתכניות

 בלבד. למזמין שייכות יהיו

 ,חות"דו לרבות זה, הסכם פי על אפוא שיסופקו השירותים בכל היוצרים זכויות .ב

 תהווה דלעיל והתמורה ישראל, ולמדינת למזמין שייכות יהיו באלה כיוצא וכל מחקרים

 .אלה זכויות עבור גם תמורה

 פרסומים .10

 זה הסכם פי על השירותים בביצוע הקשורים הפרסומים בכל כי מתחייב השירותים נותן .א

 או/ו אינטרנט באתר או/ו תקשורת באמצעי פרסומים לרבות שהוא, וסוג מין מכל

 ופעילות מעורבות תצויין משאבים, גיוס למטרת חומר הפצת או/ו מקצועי חומר הפצת

 .זה הסכם נשוא השירותים במסגרת ישראל ומדינת המזמין

 הצגת ואופן הפרסום תוכן לרבות הפרסום, שנוסח לכך לדאוג מתחייב השירותים נותן .ב

 .המזמין נציג עם מראש יתואם ישראל, ומדינת המזמין של ולוגו שם
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 סודיות שמירת .11

 לידי שהגיעו הכלל, נכסי אינם טיבם שלפי אחר דבר כל או חפץ או מסמך או ידיעה כל .א

 ולא ימסרו לא זה, להסכם בקשר או עקב מטעמו מי או/ו עובדיו או/ו השירותים נותן

 .ובכתב מראש המזמין אישור ללא כלשהו לגורם יועברו

 למידע להיחשף עשוי אשר משנה קבלן או/ו עובד כל להחתים מתחייב השירותים נותן .ב

 .בובכת מראש המזמין אישור ללא במידע שימוש לעשות שלא התחייבות על כאמור

 .דרישה עם מיד למזמין יועבר לעיל כמפורט הסודיות מכתבי העתק .ג

 אחריות .12

 סיבה מכל שייגרמו נזק או אובדן הפסד, פגיעה, כל בגין באחריות ישא השירותים נותן .א

 או/ו המזמין לרכוש או/ו מטעמו, מי או/ו מעובדיו מי או/ו שלו רכוש או לגוף שהיא

 פי על השירותים ממתן עקיפה או ישירה כתוצאה אחר, אדם כל של רכושו או לגופו

 .זה הסכם

 שהיא סיבה מכל נזק או הוצאה תשלום, בכל ישא לא המזמין כי הצדדים בין מוסכם .ב

 לרכוש או/ו מו,מטע מי או/ו מעובדיו מי או/ו השירותים נותן של רכושו או לגופו שיגרמו

 של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה אחר אדם כל של רכושו או לגופו או המזמין

 .זה הסכם

 שייגרמו הוצאה או תשלום נזק, כל על המזמין את לשפות מתחייב השירותים נותן .ג

 כתוצאה השירותים נותן של מחדליו או/ו ממעשיו הנובעים שהיא סיבה מכל למזמין

 מאת כך על הודעה קבלת עם מיד זה, הסכם פי על השירותים מתן של עקיפה או/ו ישירה

 בתוספת ד,"עו ט"שכ לרבות כך, בשל בהן עמד שהמזמין ההוצאות כל בתוספתהמזמין, 

 נותן מאת למזמין המגיע כחוב יראוהו סכום אותו כחוק. וריבית הצמדה הפרשי

 בגין לו המגיעה מהתמורה לנכותו רשאי יהא והמזמין זה, הסכם פי על השירותים

 .השירותים

 ביטוח .13

 מקיף בביטוח מטעמו מי וכל עובדיו את עצמו, את לבטח מתחייב השירותים נותן .א

 כלפי אחריות וביטוח מעבידים חבות ביטוח לרבות ,העניין נסיבות את ההולם ומתאים,

 .שלישי צד

 ,משנה קבלני או עצמאים קבלנים באמצעות השירותים את ייתן השירותים ונותן במידה .ב

 אחריותם את לכסות מנת על ל"הנ הביטוחים להרחבת לדאוג מתחייב השירותים נותן

 יתווסף ושמו עצמו, השירותים נותן היו כאילו הביטוח פוליסות במסגרת המלאה

 .נוסף כמבוטח לפוליסה

 :הבאים התנאים ייכללו ל"הנ הביטוח פוליסות בכל .ג

 \ או/ו מעשים בגין וזאת נוספת כמבוטחת רשות לשיקום האסירה יתווספו המבוטח לשם  . 1

 .השירותים נותן של   מחדלים  

 אלא תוקף כל זה לשינוי יהיה לא הצדדים, אחד ידי על הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .2

 .מראש יום ששים לפחות בכתב כך על הודעה הכלכלה ולמשרד למזמין ניתנה כן אם

 הפוליסות עבור הפרמיות לתשלום המבטח כלפי אחראי יהא השירותים נותן .3

 הפוליסות. תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי           
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 .השירותים נותן על בלעדית תחול פוליסה בכל הנקובה העצמית ההשתתפות        

 המבטח אחריות את כלשהי בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל  .4

 יהא והביטוח הכלכלה ומשרד המזמין כלפי יופעל לא, אחר ביטוח קיים כאשר        

 .הביטוח פוליסות פי על הזכויות במלוא המזכה ראשוני ביטוח בחזקת        

 מיחידי יחיד של מחדל או מעשה לפיו מפורש תנאי ייכלל מהפוליסות אחת בכל .5

 המבוטחים מזכויות ייגרע לא הפוליסה פי על מזכויות לגרוע העלול המבוטח       

 .האחרים       

 /ו המזמין כלפי חזרה או השתתפות תביעה, שיבוב, זכות כל על המבטח של ויתור .6

 מתוך לנזק שגרם אדם על יחול לא שהויתור ובלבד מטעמו, מי וכל עובדיו או       

 .זדון כוונת       

 השירותים נותן זה. הסכם לתקופת חופפת תהיה הביטוח בפוליסות הביטוח תקופת .ד

 יהא עוד וכל בכך, צורך יהא אם לעת מעת ידו על תחודשנה הביטוח פוליסות כי מתחייב

 .בתוקף ההסכם

 הביטוחים ביצוע על המבטח מאת אישור השירותים נותן ימציא המזמין, לבקשת .ה

 .ולהלן לעיל התנאים לכל בהתאם האמורים

 על עליו החלה חובה מכל השירותים נותן את לפטור כדי לעיל האמור בכל אין כי מובהר .ו

 סעד או זכות כל על המזמין כוויתור האמור את לפרש ואין ; זה הסכם פי על או דין כל פי

 .זה הסכם פי על או דין פי על לו המוקנים

 השירותים בהיקף שינוי .14

 אשר השירותים היקף את להרחיב או/ו לצמצם ,ההסכם תקופת בכל רשאי המזמין .א

 .השירותים נותן י"ע יבוצעו

 השירותים לנותן להעניק זה הסכם בכוונת אין כי בזאת מובהר ספק, הסר למען .ב

 מכל לרכוש, זה הסכם תקופת במשך עת בכל רשאי, יהיה המזמין שהיא. כל בלעדיות

 השירותים נותן מספק אותם לשירותים זהים או דומים שירותים אחר שירותים נותן

 .לכך בקשר דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל תהיה השירותים שלנותן מבלי

 כלליות והצהרות התחייבויות .15

 והוא השירותים לבצע כדין והרשאה נסיון ידע,  בעל הינו כי מצהיר השירותים נותן .א

 הוא כי בזה מצהיר השירותים נותן גבוהה. מקצועית וברמה במיומנות לבצעם מתחייב

 כל ידי על או/ו ידו על השירותים ביצוע ואופן לטיב ובלעדית מלאה אחריות אחראי בלבד

 הקשורים לעניינים בקשר המזמין של אישורו או/ו הסכמתו. מטעמו או/ו בשמו הפועל

 .להם הבלעדית מהאחריות השירותים נותן את משחררים אינם השירותים לביצוע

 לעמוד כדי ביקורת בפעם פעם מידי לערוך  )החובה ולא (הזכות בזאת מוקנית למזמין .ב

 זכות כי בזאת, מובהר ביצועם. ואופן השירותים ביצוע רמת על היתר, בין מקרוב,

 נותן את תשחרר ולא במלואו זה הסכם הוראות ביצוע להבטיח נועדה הפיקוח

 השירותים למתן בקשר המזמין כלפי מהתחייבויותיו אופן או צורה בשום השירותים

 פגם או/ו ליקוי כל סביר זמן בתוך לתקן מתחייב השירותים נותן זה.  הסכם תנאי ומילוי

 .שיתגלה
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 לבקר ,מטעמו מי או המזמין לנציג גם לאפשר מתחייב השירותים ותן, נלעיל האמור מן לגרוע מבלי

 .זה הסכם פי על השירותים לביצוע הקשור בכל השירותים נותן פעילות את

 ,מקצתן או כולן ,זה הסכם פי על וחובותיו זכויותיו להסב רשאי אינו השירותים נותן .ג

 המזמין הסכמת את לקבל מבלי בעקיפין, ובין במישרין בין שהיא, דרך בכל ים/לאחר

 ,לכך מהמזמין רשות ללא לעיל כאמור ההסכם את השירותים נותן הסב. ובכתב מראש

 נותן את האמורה ההסבה תפטור לא כאמור, ההסבה של תוקפה בחוסר לפגוע מבלי הרי

 .זה הסכם פי על התחייבויותיו למילוי מלאה מאחריות השירותים

 ההסכם סיום .16

 ההסכם את להביא כלשהו נימוק מתן וללא הבלעדי דעתו שיקול לפי רשאי יהיה המזמין .א

 ובמקרה השירותים לנותן בכתב הודעה מתן ידי על ההסכם, תקופת תום לפני לסיומו,

 .ל"הנ ההודעה מתן מתאריך ימים 30 כעבור יפוג החוזה של תוקפו זה

 ולא ודיון, שקילה לאחר נקבעה ההודעה תקופת כי מצהירים, הצדדים ספק, הסר למען .ב

 לשיקולים או/ו ההודעה תקופת לאורך בקשר כלשהן טענות מהצדדים אחד לאף יהיו

 שסעיף לו, ידוע כי מצהיר, השירותים נותן ההסכם. ביטול על ההודעה לנתינת שהביאו

 הכלול התנאי אלמלא כלל, זה בהסכם מתקשר היה לא המזמין וכי מהותי הוא זה

 .זה בסעיף

 והוראות הסכם, הפרת יחשב לא השירותים מן חלק לגבי ההסכם ביטול כי מוסכם, .ג

 .ההסכם בוטל לא לגביהם השירותים על לחול ימשיכו ההסכם

 שסיפק השירותים עבר התמורה השירותים לנותן תשולם ההסכם ביטול של מקרה בכל .ד

 .ההסכם ביטול למועד עד

 למזמין להעביר מתחייב השירותים נותן שהיא, סיבה מכל ההסכם סיום של מקרה בכל .ה

 עד למזמין שנתן השירותים תוצרי כל את או למזמין והשייך שברשותו החומר כל את

 יהא לא השירותים נותן כי מובהר פגיעה.  שום וללא דיחוי כל ללא ההסכם, סיום למועד

 .לו המגיע תשלום בשל לא לרבות שהיא, סיבה מכל כלשהו חומר אצלו לעכב רשאי

 גם יחולו יוצרים וזכויות סודיות שמירת בדבר ההוראות כי מובהר ספק הסר למען .ו

 .זה הסכם הפסקת לאחר

 ותרופות הפרות .17

 אחד כל והפרת יסודיים, תנאים הם, להסכם , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 5 , 4 : בסעיפים התנאים .א

 את לבטל בזכות השני הצד את תזכה אשרההסכם,  של יסודית הפרה תהווה מהם

 כל לפי וסעד תרופה ולכל בנוסף, וזאת מראש, יום 14 של המפר לצד בהודעה ההסכם

 .דין

 של בהודעה ההסכם את לבטל רשאי המזמין יהיה להלן המפורטים מהמקרים אחד בכל .ב

 ,זה הסכם פי על השירותים נותן התחייבויות את ולבצע, השירותים לנותן מראש יום  14

 חלופי שירותים נותן בידי לרבות לנכון, שתמצא כפי אחרת דרך בכל ובין בעצמה בין

 כלפי אחרת או/ו כספית דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל על מוותר השירותים ונותן

 :כך בשל מטעמה מי המזמין

 בו השליטה תועבר או לאחר, זה הסכם פ"ע זכויותיו את יעביר השירותים נותן .1

 .לעיל )ג( 15 בסעיף כאמור              

 לו יתמנה אם או/ו לפירוקו בקשה תוגש או/ו נכסים,  לכינוס יכנס השירותים נותן .2
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 .הליכים הקפאת של להליך יכנס או/ו זמני מפרק/כונס             

 ,חג ימי שאינם רצופים, עבודה ימי משלושה יותר במשך יפסיק השירותים נותן .3

 .זה הסכם פי על שירותים לתת מוצדקת, סיבה וללא מוקדמת הודעה ללא             

 קלון עמה שיש בעבירה חלוט דין בפסק יורשע ממנהליו מי או/ו השירותים נותן .4

 .הונאה או מרמה וף,זי של בעבירות או/ו             

 ימים שבעה בתוך ההפרה את השירותים נותן יתקן יסודית,  שאינה הפרה של מקרה בכל .ג

 ההפרה את השירותים נותן תיקן לא מטעמו. מי או המזמין י"ע לכך נדרש מיום

 ניתנה שבו המועד מתום ימים 14 תוךההסכם,  לבטל רשאי המזמין יהיה ,כאמור

 .דין כל י"עפ לה המוקנה אחר סעד מכל לגרוע מבלי וזאת ההפרה על ההודעה

 שיפוט סמכות. 18

 המשפט בבתי יהיה זה להסכם הקשור בכל הבלעדי השיפוט מקום כי מסכימים הצדדים

 .בלבד בירושלים המוסמכים

 שונות הוראות. 19

 .ההסכם בראש כמפורט היא השירותים נותן כתובת .א

 ימי 3 בתוך השירותים לנותן נמסרה כאילו תיחשב דלעיל, לכתובת שתימסר הודעה כל .ב

 באמצעות נשלחה באם אחד עבודה יום תוך או/ו, בדואר שליחתה ממועד עבודה

 .אישית במסירה נמסרה אם – מסירתה במועד או/ו אלקטרוני,  דואר או פקסימיליה

 .לקיזוז ניתנים זה,  מהסכם הנובעים כספיים חיובים .ד

 בכתב נעשה כן אם אלא תוקף לו יהא לא זה בהסכם שינוי כל כי הצדדים בין מוסכם .ה

 .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי על ונחתם

 הסכם פי על לו שהוקנתה בזכות הצדדים מן מי של שימוש אי או/ו הימנעות כי מוסכם .ו

 .ובכתב במפורש נעשתה כן אם אלא כויתור תחשב לא דין, פי על או זה

 זכויות של ומלא שלם ביטוי מהווים זה הסכם תנאי כי הצדדים בין ומוסכם מוצהר .ז

 .לחתימתו שקדם נוהג או הבטחהמצג,  הסכם, כל מבטלים והם הצדדים,

 בכתב נעשה כן אם אלא תוקף לו יהא לא זה בהסכם שינוי כל כי הצדדים בין מוסכם .ח

 .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי על ונחתם

 הצדדים נציגי. 20

 .זה:_______________________ הסכם לצרכי המזמין ת/נציג

 .:__________________זה הסכם לצרכי השירותים נותן ת/נציג

 ,החתום על הצדדים באו ולראיה

_____________________ _____________________ 

 השירותים נותן המזמין

 חותמת + חתימות חותמת + חתימות

 השירותים נותן חתימת אישור

 : כי מאשר, ח"רו/ד"עו  ____________________ ,מ"הח אני

 שם: _________________________, ת"ז: __________________________. .1

 שם: _________________________, ת"ז: __________________________. .2

 וכי ועניין דבר לכל ולחייבו ל"הנ השירותים נותן בשם לחתום מוסמכים, זה הסכם על חתמו אשר
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 .שלו היסוד מסמכי פי על זה הסכם על לחתום מוסמך השירותים נותן

 

_________________ 

 ח"רו/ד"עו

 

 'א נספח

 הפרויקט תקציב

 1' ב נספח

 

 

 

 כספי ח"לדו נדרש פורמט

 להסכם 2' ב נספח

 השירותים נותן ח"רו של שנתי דיווח אישור

 

 _________ תאריך

 הרשות לשיקום האסירלכבוד: 

 ,2ב' קומה  24רח' כנפי נשרים              

 ירושלים             

 >התכנית / הפרויקט שם< לפרויקט והכנסות הוצאות על דווח :הנדון

 ________________ יום ועד _______ שמיום לתקופה

 ההוצאות ח"דו את ביקרנו ,>השירותים נותן שם< חברת / עמותת של החשבון וכרואי לבקשתכם,

 חברת / עמותת י"ע ואושר נערך אשר >התכנית / הפרויקט שם< תכנית / פרויקט בגין וההכנסות

 ________.יום ועד _____ שמיום לתקופה ,>השירותים נותן שם<

 ל"הנ ח"הדו על דעה לחוות היא אחריותנו .החברה / העמותה הנהלת באחריות הינו זה ח"דו

 .ביקורתנו על בהתבסס

 את לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים י"עפ מקובלים. ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 .מהותית מוטעית הצגה זה ח"בדו שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו

 הבחינות מכל העמותה, של החשבונות לספרי בהתאם נאות באופן משקף ל"הנ ח"הדו לדעתנו,

 .בו הכלול המידע את המהותיות,

 

 ,רב בכבוד

 החשבון רואה

 

 

 

 

 



25 

 

 נספח ח'

 ______________ מס' ת.ז__________  אני הח"מ

 

 _____________מורשה החתימה של העמותה/החברה/תאגיד אחר

 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

אני מתחייב בשם ____________ )שם העמותה/החברה( כי כל העובדים ובכלל זה  א.

לא וכל עובד אחר שיועסקו על ידו בין במישרין בין בעקיפין ע"י קבלני משנה  מתנדבים

הורשעו בעבירה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

לא נעסיק עובדים ור משטרת ישראל ומתחייב כי . אני מתחייב לדרוש מהנ"ל איש2001 –

שהורשעו בביצוע העבירות הנ"ל ובמידה ויתקבל מידע על חשד לביצוע עבירות מין לגבי 

. אני מתחייב לתייק ולשמור עובד מעובדנו נברר באופן מידי את החשד ולא נמשיך להעסיקו

 .למזמיןהעתק האישור הנ"ל וכן להעביר העתק האישור 

חייב בשם ___________ )שם העמותה/ החברה( לדרוש מכל עובד / מתנדב ב. אני מת

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, אישור מטעם משטרת ישראל לפי 

כתנאי מתלה לתחילת עבודתו אצלנו, אני מתחייב לתייק ולשמור העתק  2001 –התשס"א 

 .למזמיןהאישור הנ"ל וכן להעביר העתק האישור 

ג. אני מתחייב בשם ___________ )שם העמותה/ החברה( לדרוש מכל עובד / מתנדב לחדש 

 את האישור הנ"ל אחת לשנה.

 

 

 

 אישור

 

 הופיע בפני מר/__________ מאשר בזאת כי בתאריך____________ אני הח"מ, עו"ד

______________ המוסמך לחתום בשם ________________  ת.ז___________  גב'

 אישר את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 

               ___________________                            ___________________ 

 חתימת עו"דתאריך                                                                                

 


