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 טלביצוע קורסים והשתלמויות עבור קרן שלם לשנה"ל תשע" נספח א' לקול קורא

91-8201נוהלעבודהמולקרןשלםלשנתהלימודיםתשע"ח



.זהנוהלע"פההצעותלקולהקוראישלהגישאת

דיהאגףלטיפולהקורסכפישנקבעעליסילבוסלמרביתהבקשותלהצעותלקורסים/הכשרות/השתלמויותיוצמד

 זה.לסילבוס.ישלהיצמדמוגבלותשכליתהתפתחותיתבאדםעם

 .בלבדישלהגישאתתקציבהקורסע"פהפורמטהמופיעבקולהקורא.א

 הגשתהקולהקורא.לאחרנתוניםנוספיםיתכןוהמוסדהמכשיריתבקשלספק.ב

תקייםדיוןלגביהתאמותשלמרציםזכייהבקולהקוראתתקייםוועדתהיגויראשונהלקורסבהילאחרה.ג

 ועוד.

 'שלהחוזה.הלכלקורסיקבערכזתוכניתבהתאםועלפיהנהליםהמוזכריםבנספח.ד

פיתוחכחאדםשלקרןשלםויעדכןאותהבאופןשוטףלגבימנהלתרכזהתוכניתיהיהבקשררציףעם.ה

 הנושאיםהרלבנטייםלקורס.

 גוימלווהלקורסבמועדיםהבאים:רכזהתוכניתאחראילזמןוועדתהי.ו

פניפתיחתהקורסכחודשוחציל-

אמצעקורס)במקרהשלקורסארוך(במקריםמסוימיםגםב-

לאחרסיוםהקורס)במפגשזהיוצגומשובמסכםשלהקורס,ראהסעיףט'(במקריםמסוימים-

 .םהרלבנטיירכזהתוכניתאחראיעלכתיבתהפרוטוקוליםוהפצתםלכלהנציגים.ז

חבריוועדתההיגוילמפגשהפתיחהוהסיוםשלכלקורס,עלרכזהתוכניתלהוציאהזמנהפורמליתל.ח

 נציגיםהבאים:,בדגשעלהלקורס

מנהלמוגבלויות,אגףקהילהמפקחאזורימטעם-

)במידתהצורך(מטעםמנהלמוגבלויות,אגףקהילהמפקחארצימטעם-

נטיותנציגהרשויותהרלב-

מנהלימסגרותרלבנטיות-

םשלקרןשלמקצועיפיתוחמנהלתתחום-מרקביץ'-תמנעגבאיגב'-

 אנו מבקשים להדגיש כי יש להוציא את ההזמנות מוקדם ככל האפשר על מנת שכל המוזמנים יוכלו *   

.לשריין את התאריכים ביומנם        

'שלהחוזה,ובסוףהקורסגםמפורטתעלפינספחתוכניתלימודילפניפתיחתהקורסישלהעבירלקרן.ט

 הסופית.וישלהעביראתהתוכניתהמעודכנת

יתכנושינוייםבנוסחההסכםובנוסחאישורקיוםביטוחים.שינוייםאלויובאולידיעתםשלהגורמים.י

 המכשירים.

קיוםאישורורישלהעותקהמקאתבאמצעותהדוארלפניפתיחתהקורסישלהעבירלקרן .יא

עםאפשרותבמידהולמוסדהמכשירהערות,ישלהעבירןמוקלדות.(להסכם'ז)נספחביטוחים

אישור ובו הערות בכתב יד על גבי קרן.הואלויועברולאישורושליועץמעקבאחרשינויים,

 המסמך, לא יתקבל. 

 .בלבדהדוארבאמצעותויותמקור/דרישותתשלוםמסישלהעבירחשבוניות.יב



 

 

 

 

לפניפתיחתהקורסיוציאהמוסדהמכשירמכתבהזמנהפורמלילכלמשתתפיהקורסובופרטיםשבועיים.יג

,מיקוםהקורסוכו',ישלוודאכיכלמשתתפיהקורסאכןקיבלואתוסיום,שעותהקורסתעלמועדיפתיח

 ההזמנהויודעיםעלמועדהפתיחה,שעותוכו'.

 –המוסדהמכשירלהכיןלכלהמשתלמיםתיקקורסובוהפריטיםהבאיםבמפגשהפתיחהמתבקש.יד

 .שלהקורסותוכניתלימודיםמפורטתהכוללתאתכלתאריכיהמפגשיםסילבוס .1

מסמךהמפרטאתכלהמחויבויותשלהתלמידים,כוללההנחיותוהנהליםבנוגעלנוכחותשעליו .2

 יחתמוהתלמידים.

 .(אתהמכתבםקבלמקרןשל)ישלמיםמקרןשלםמכתבלמשתל .3

 מריהקורסעלפישיקולדעתהמוסדהמכשיר.ח .4

כפיהמפורטבקולהקורא)פרטמשתלמיםמותניתבמינימוםם,פתיחתקורסעלפיהנהליםשלקרןשל.טו

למועדפתיחתהקורסעם.כלהגורמיםהקשוריםעושיםכמיטביכולתםעלמנתלהגיעלמקריםחריגים(

במקריםבהםעדהמפגשהשני,תכןמצבובוניאלץלבטלקורס/שלאלפתוחקורסמשתתפים.ימירבה

 לאיהיהמס'מינימלישלמשתתפים.

כלקורסילווהעלידיגורםקבועמטעםהמוסדהמכשיראשריפגושאתהתלמידיםבאופןקבוע..טז

םיקבלובתחילתהקורסגורםזהיהווהכתובתברורהונגישהאליהניתןלפנותבמקרההצורך.התלמידי

אתפרטיההתקשרותעמו.

-חובתנוכחות.יז

 עלהתלמידיםחלהחובתנוכחותוהשתתפותבשיעוריםובכלפעילותלימודיתהקשורה

 לקורס.

 מהשיעוריםומעלה.80%-לפחותבעלהסטודנטלהשתתף 

 מותניתבהצגתאישורים20%היעדרותשל

-מעקבהנוכחות.יח

 "יגורםקבועשיפגושאתהתלמידיםבכלמפגששלהקורס.מעקבהנוכחותיתבצעע 

 המעקבאחרהנוכחותיתבצעבאמצעותהחתמהעלדףנוכחותבתחילתכליוםבסופו 

 יועברדו"חהנוכחותלוועדתההיגויהמלווהשלהקורסוכןשלהיעדרותחריגהבמקרים

 למנהלהמסגרתהרלבנטית.

 תיקבלהודעהכתובהעלידיהמוסדהמכשירתלמידאשרחורגממכסתההיעדרותהמותר

עםהעתקיםלחבריוועדתההיגויומנהלהמסגרתהרלבנטית.

אנומעודדיםאתהמוסדותהמכשיריםלבנותאתההכשרהכךשבמהלכהתעשהעבודהיישומית,.יט

בתוךהמסגרות,שתוצגותוגשבסוףהקורס.בקורסיםבהםנערכותעבודותהמוגשותעלידי

 העתקיםמכלהעבודות./במיילםמבקשתלקבלעלגבידיסקשלם,קרןהתלמידי

 –משובוהערכה.כ

ש'ו/אוקורסים60כיםמעלמקרהשלקורסיםארוב)יחתמשובאמצע:תתקייםש

ונציגיעםכלמשתתפיהקורס/נציגיהקורסמחציתהקורס,(חדשים

אתהנציגיםמןבתוכניתהלימודיםולזמןותזוועדתההיגוי.באחריותרכזהתוכניתלהקצ

ים.יהרלבנט



 

 

 

 

תתקייםבמפגשהאחרוןשלהקורס,עםכלמשתתפיהקורסונציגי:שיחתמשובסיום

וועדתההיגוי.באחריותרכזהתוכניתלהקצותזמןבתוכניתהלימודיםולזמן

ם.יאתהנציגיםהרלבנטי

בתוםהקורסמתחייבהמוסדהמכשירלהעבירמשובבקרבהתלמידים,אתטפסימשוב:

תוצאותהמשובהמעובדיםסטטיסטיתישלהעבירלקרן.דוגמתמשוב

'שלהחוזה,ישלצייןכיאיןחובהלהעבירבדיוקאתאותוומצויהבנספח

משוביםברוחדומהשלהמוסדעצמו,אולםעלהמשובמשוב,אנונקבל

לכלולהתייחסותוהערכהלרכזהקורסוכןלתנאיםהפיזייםשלמתקן

הלמידהבוהתקייםהקורס.

 .וב זה יוצג גם בפני וועדת ההיגוי המסכמת של הקורסמש 

וכלפרטיהםהמשתתפיםבקורסבסוףכלקורס,עלהמוסדלהעבירלקרןשלםאתרשימת.א

לאנוכללהסדיראתיתרתהמשתתפיםללאקובץ.,שלםמוקלדיםעלגביקובץאקסלשלקרן

 התשלום.

רסאשרעמדובכלהדרישותוהמחויבויותבסיוםהקורסעלהמוסדהמכשירלהעניקלתלמידיהקו.ב

 שלהקורסתעודתסיום.

נוסחהתעודהלאישורםאתשלקרןשלפיתוחכ"אמנהלתישלהעבירל .1

 בטרםהדפסתה.

שלמשרדהרווחה,השרותלטיפול/הסמליםעלהתעודותיופיעוהלוגואים .2

 שלהמוסדהמכשירןםוכ,קרןשלמוגבלותשכליתהתפתחותיתבאדםעם

מוגבלותשכליתלהתעודותיחתמו:מנהלתהשרותלטיפולבאדםעםע .3

 םוכןנציגמטעםהמוסדהמכשיר.נכ"לקרןשלבקהילה,מהתפתחותית

 .קייה/פולדריבריסטולקשיחויוגשובתוךתהתעודותיודפסועלגבי .4

התוכניתהמפורטהכוללנושאיםוהיקפיסילבוסישלהצמידלתעודותאת .5

 שעות.

יקבלהודעהמנומקתעלכךעם,אינוזכאילקבלתעודהשתלמידאשרהוחלטלגביו.6

העתקיםלחבריהוועדהולמנהלהמסגרתהרלבנטית.ישלשלוחאתההודעההנ"ל

 .מוקדםככלהאפשר

יםהמצויניםעברועליווודאותוכלולעמודבתנאמצ"בדוגמתהסכםביןקרןשלםלמוסדהמכשיר..ג

בו.

 .ם רואה במערך ההכשרה שלה מקור לפיתוח והעצמה מקצועית ואישיתקרן של

בכם שותפים ראויים רואים ו אנו שואפים לתת למשתלמים שלנו את מיטב הידע, המומחיות והמשאבים 

 אלו.להגשמת מטרות 



,יתוףהפעולהאנומודיםלכםעלש

 בברכה,
 תמנעגבאימרקביץ

קרןשלםוהסברה,כ"אתוחפימנהלתתחום  
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דוגמתהסכם


למתןשירותיםהסכם


XXXXXיךבתארדגן-ונחתםבביתשנערך


5שד'מנחםבגיןברשויותהמקומיותהמפגרלפיתוחשירותיםלאדם–"שלם"קרן:בין
"(המזמיןביתדגן)להלן:"

;אחדצדמ


."(מצדשניהשרות נותן)להלן:"XXXXX:לבין



ו/או"השרות)להלן:"קורס/השתלמותפנהלנותןהשרותלצורךביצועוהמזמין:הואיל
(."הקורס"

מצדשני.


השרותונותן:והואיל את המפעיל ,XXXXX בעלבזהמצהיר הוא הידעכי ההיכולת, הניסיוןכישורים,,
המזמין.יהמבוקשע"השרותוכןבעלהאמצעיםלכלסוגיהםהדרושיםלביצועוהמיומנות


ע"השרותנותןו:והואיל מוכרת שרות כנותן פעילותו כי  לגמוללאישור קיום קורסים  הועדה"ימצהיר
השתלמות אישורים להעניק זכאי והוא החינוך במשרד הוראה( עובדי )למעט לגמולםמוכרי"
.השתלמות


ביניהםבהתאםלתנאיהסכםזה.היחסיםמענייניםלהסדיראתוהצדדים:והואיל


 

 :כדלקמן ,לפיכך הותנה הוצהר והוסכם בין הצדדים

 , נספחים וכותרותמבוא .1

המבואוהנספחיםלהסכםזהמהוויםחלקבלתינפרדהימנו. .1.1

 תשמשנהלנוחיותבלבד.כותרותהסעיפיםבהסכם,אינןמהוותבסיסלפירושוו .1.1

 הוראהבהסכםגוברתעלהוראהבנספחיו,אלאאםהוסכםבכתבאחרת. .1.1

 לשםהנוחות,להלןרשימתהנספחיםלהסכםזה: .1.1
 

סימוןהמסמך
נספחא'1016-1017נוהלעבודהמולקרןשלםלשנתהלימודיםתשע"ז

נספחב'תקציבההשתלמות/קורס
נספחג'זמניםתכניתלימודיםמפורטתעםלוח

נספחד'רשימתמשתתפיםבקורסופרטיםאישיים
נספחה'תיאורתפקידשלרכזהקורס

נספחו'שאלוןמשוב
נספחז'אישורעלקיוםביטוחים

נספחח'תצהירבדברהעסקתעובדיםזריםובדברשכרמינימוםכדין
 



 

 

 

 

מטרת ההסכם

אתקיוםהקור .1.5 להסדיר הינה אתהתמורהמטרתהסכםזה להסדיר וכן השירות, נותן ע"י ס
המפורטים לתנאים בהתאם הכול הקורס, קיום לצורך השירות, לנותן הקרן ע"י המשולמת

 בהסכםזה,עלנספחיו.

מטרתקיומושלהקורסהינהלהקנותידעלמשתתפיהקורסבנושאיםשוניםהעוסקיםבאנשים .1.6
 עבתחוםזה.עםמוגבלותשכליתהתפתחותית,ולפתחאתהיד

 תקופת ההסכם .2

 מבלילגרועמןהאמורלעיל,הסכםזהתקףלשנהאחת,מיום______ועדליום_________. .1.1

עלאףהאמורלעיל,יהיהכלצדרשאילהביאאתההסכםלכדיסיוםמכלסיבהשהיאבהודעה .1.1
 )שלושים(ימיםמראשובכתב.10מוקדמתבת

הסתמכותעלמצגינותןהשירותכיהקורסיתקייםלאורךמאחרומתןכספיהתמורהניתןמתוך .1.1
התקופההנקובהבהסכםזה,היהוהובאההסכםלידיגמר,כאמורלעיל,ביוזמתנותןהשירות,

 יהיהעלנותןהשירותלהשיבלידיהמזמיןאתכספיהתמורהשהועברואליועדלאותומועד.

בתוםתקופתההסכם, .1.1 האמורלעיל, לגרועמן הצדדיםאתהאפשרותלהאריךאתמבלי יבחנו
 תקופתההסכםלתקופהנוספת,זאתבהתאםלצרכיהצדדיםולשיקולדעתם.

בלבד, .1.5 המזמין ע"י התמורה גובה יקבע בקורס, תמיכתה המשך על שלםתחליט וקרן במידה
 בהתאםלצרכיוולשיקולדעתוהבלעדי.

 .1.6 באופן המזמין את לחייב כדי באמור אין כי מעבריובהר, ההתקשרות את להמשיך כלשהו
לעילו/אובגובההתמורה.1.1לתקופההנקובהבסעיף

 תקופת קיומו, היקף, עלות, תכנית הלימוד, מספר משתתפים –תיאור ההשתלמות/קורס  .3

 :בהיקףהיהויXXXXXבתאריךסתייםיוXXXXXבתאריךפתחתיקורסההשתלמות/ .1.1
- XXXXXלימודללומדשעות 

- XXXXXלימודסה"ככלהקורס.שעות 

ההשתלמות .1.1 XXXXXקייםתתקורס/   ימיב :XXXXX  לשבוע/שבועיים/חודש אחת בין,
XXXXXהשעות:

 XXXXX:בסךתהיהקורס/ההשתלמותעלות .1.1

.XXXXX:תהיהבסךהמזמיןהשתתפות

.להסכםזההמצורףב'הפרוט,המופיעבנספחפ"ע

-מילגבותמהמשתתפיםבקורסאתדXXXXXנותןהשירותלמעןהסרספקבאחריות

 מכלתלמיד.₪XXXXXבסךהשתתפות

ישלם XXXXXשלסה"כXXXXXלמפעילהמזמין "(כמפורטהתמורה)להלן:"₪

 ובשיעוריםהבאים:,בתנאיםלהסכםזה,במועדיםב'בנספח



 

 

 

 

ית,כנגדחשבונימיםמיוםחתימתהסכםזה10תוך₪XXXXXבסך–ראשון תשלום.א

מסמקורית/דרישתתשלוםשתועברבדואר,בהתאםלאישיותוהמשפטיתשלמזמין

 השירות.

מסמקורית/מחודשלאחרהגשתחשבוניתיאוחרלאלאחרסיוםהתוכניתאךהיתרה,.ב

 דרישתתשלוםשתועברבדואר,בהמשךלתנאיםהבאים:

דרשימתמועמדיםבקורסוכלפרטיהם)כוללמקומותעבודה,תפקי .1

 וכו'(מוקלדיםלקובץאקסלהמצורףכנספחלהסכםהנ"ל.

 משובמעובדשלהקורס. .2

הוגשוהתקציבאשרסעיפידו"חביצועשלהקורס/השתלמות,עלפי .3

בהצעתכםהראשונית,חתוםע"ירו"חשלהמוסדהמכשיראוגורם

 אחרשיאושרע"יהקרן.

שאיההרצאותתוכניתלימודיםמפורטתהכוללתשמותהמרצים,נו .4

 והיקףהשעות.

 במידהויועברוהרצאותע"ימרציםבהתנדבותאובתוקףתפקידםאו .5

שמומנוע"יגורםאחרוהרצאתםנכללהבתחשיבהמקוריבמסגרת

.הוצאותהקורס,יתקזזושעותאלומהעלותובהתאםמתשלומיהקרן



 הצהרות נותן השירות  .4

:,כדלקמןמאשרומצהירנותןהשירות

ה .1.1 נכי בעל ותקומיומנותביינו ידע, קורסיםהדרושיםסיון, וקיומםשל העברתתכניותלימוד
 לביצועהשירותהמבוקשעלידיהמזמין.

והרשויותהמוסמכות,בכללהוראותהדיןלבשיםלבלבצעאתהשירותכיהואמקבלעלעצמו .1.1
 .זאתהוראותו/אוהמלצותועדתההיגוי

ניהולפנקסיחשבונותורשימותלפיחוקעסקאותגופיםבדבריםחזיקבאישוריםתקפמכיהוא .1.1
התשל"ו הכנסה(, מס חובות תשלום חשבונות ניהול )אכיפה, עומדו1976-ציבוריים הוא כי

תשל"וראותבהו ציבוריים, גופים עסקאות יבעני1976-חוק מינימום שכר עובדיםן והעסקת
]לבדיקת.להסכםח'נספח נוסחבחתוםצהירתלקרןעלההסכםימסורהחתימבעתהוכיזרים

כספים[

 התחייבויות נותן השירות .5

 :כדלקמןהשרותמתחייבנותן .5.1

להסכם .5.1.1 כמפורטבנספחא' לבצעאתכלהפעולותכמפורטבנוהלהעבודהמולהקרן,
 זה.

המזמיןאובראשותלמנכ"בראשותהיגוי-עדתווףלקורסבכפו/אתההשתלמותלבצע .5.1.1
 .,כפישיורההמזמיןםהמזמיןנציגאחרמטע





 

 

 

 

באדםההיגוייהיו:נציגנותןהשירותונציגהשירותלטיפול-שלועדתהנוספיםחבריה
והשירותיםהחברתיים.משרדהרווחה–בקהילהעםמוגבלותשכלית


מסוימים,תשמשההיגוי–ועדת במקרים ועדת למשתתפי–גם קבלה
,בהתאםלצורךולשיקולדעתהמזמין.קורס/תלמותשה

 .5.1.1 המזמין, ידי על שיועבר לסילבוס תוכנילהכיןבכפוף עםתאת בתאום הלימודים
זמנים)אשרתצורףלהסכםזה-תוכניתלימודיםמפורטתעםלוחלהנפיקהמזמיןוכן

'(.גכנספח

להכין .5.1.1 בהתאם האישיים, ופרטיהם המשתתפים לטופסירשימת המצורפיםדוגמא
לעיל.1.ב.1ובהתאםלכתובבסעיף'דלהסכםזהכנספח

/השתלמות-רכזלמנות .5.1.5 שתפקידיו המזמין, עם בתאום יהיוקורס בנספח 'הכמפורט
 המצורףלהסכםזה.

מפגש. .5.1.6 בכל קבוע באופן התלמידים את יפגוש אשר מטעמו קבוע גורם למנות
יהווהכתובתברורהונגישההתלמידיםיקבלואתפרטיההתקשרותעםגורםזהאשר

 אליהניתןלפנותבמקרההצורך.

העומדיםבדרישותכלוהולמיםלימודמתאימים-מקוםלימודולספקתנאילהקצות .5.1.7
,חומרילימוד,עזריהוראהתקניהבטיחותוכלדין,לרבותחדריכיתהמתאימים,ציוד

 צילום,מחשביםוכיוב'.

מתקןהלמידהולוודאכיהואהולםללמידהבטרםפתיחתההשתלמות/קורסלבקרב .5.1.5
בהתאםלצרכיםולמס'המשתתפים.

במסמךועדתההיגוייעלקבלתםלאחרמיונםע"קורס/להשתלמותלמועמדיםלהודיע .5.1.9
משותףלמפעילולקרןשלם.

המזמין.י"עדמיהשתתפותכפישייקבעומעתלעתלגבות .5.1.10

 .תוובסיומושלהקורסלהעבירשאלוניעמדותבקרבמשתתפיהקורסבראשי .5.1.11

 .קורס/ההשתלמותרועחריגממהלכההתקיןשלילמזמיןעלכלאלדווח .5.1.11

במקריםחריגיםלהעבירדו"חנוכחות .5.1.11 לנהלמעקבנוכחותבכלתחילתוסיוםמפגש.
 לוועדתההיגויעבורתלמידיםשאחוזההיעדרותשלהםחורגמהמותר.

ס,הדבריעשהרקבאישורהשלוועדתבמידהוישצורךלסגור/להפסיקהשתלמות/קור .5.1.11
 ההיגויהמלווהאתהקורס.

ע"/ההשתלמותבתום .5.1.15 משוב לבצע גקורס השרותמתאיםטופס נותן של הלוגו עם
כוללעיבודנתונים,המשוב'המצורףלהסכםזהכחלקממנו(.ממצאיו)בדומהלנספח

בתוםהקורס,יןיועברולמזמסטטיסטישלמשוביהתלמידיםותמציתשיחתהסיכום,
.כתנאילהעברתהתשלוםהסופילנותןהשירות.השני

מבלילפגועבאחריותושלנותןהשירותעלפיהסכםזהו/אועלפיכלדיןמתחייבנותן .5.1.16
ו'( )נספח הרצ"ב הביטוח באישור כמפורט הביטוחים את בתוקף להחזיק השירות

המהווהחלקבלתינפרדמההסכם

נותןהשי .5.1.17 לכלנזקבכלמקרה, רכוששיגרםלכלאחדורותהואהאחראיהבלעדי /או
 קורס/קורס/במשךכלתקופתההשתלמות/ממשתתפיההשתלמות



 

 

 

 

חשבולבטח .5.1.15 כנ"נעל "לו בביטוח גם אחריות, משתתפיכלפימקצועית" כל
(כמבוטחשלםקרןאתהמזמין)להנ"באישורהביטוחהוסיףלוכןקורס/ההשתלמות

אתנוסףולהמציאלי שלהמזמין באמצעותלהנ"מקוראישורהביטוחדיו )נספחז'(
/הקורס.תחילתלפניהדואר,

למזמין/ההשתלמותבתום .5.1.19 למסור קורס, חומרים שחולקוהוראה–תיק והדרכה,
למשתתפים.

מוסכם .5.1 ועדת –כי יהיו המזמין או אתרשאיםההיגוי לדחות או קורס/ההשתלמותלבטל
ו/א לנסיבות בהתאם המשתתפים מספר אם אחרתלאו סיבה מכל ו/או קיומה את יצדיק

שתראהלהם.

שלועדתההיגויוכפוףלאישורמוקדםקורס,יהאחייבבאישור/כלשינויבמתכונתההשתלמות .5.1
.לבאמצעותהמנכ",המזמין

 /להשתלמותהמינימלימספרהמשתתפים בהשתלמות/קורסקורס, ויעמוד המזמין, ע"י יקבע
."(מספר משתתפים מינימאליהסכםזהעל_________משתתפים)להלן:"נשוא

מוסכםכיהמזמיןרשאילבטלאתהקורסאםלאיהיההמספרהמינימלישלהנרשמיםבקורס .5.1
יום10לעיל,וזאתבכפוףלמתןהודעהמוקדמתאשרתימסרלנותןהשירות6.1כמפורטבסעיף

 למפגשהפתיחה המתוכנן המועד אתלפני לבטל המזמין במקרהכזהיהיהרשאי הקורס. של
הקורסוהמזמיןלאיהיהמחויבבתשלוםכלשהוו/אובפיצויכלשהוכלפינותןהשירות.

בכל .5.5 המופץ ומידע ההשתלמותברביםפרסום /על והמימון היוזמה כי יצוין שלקורס,
.המזמיןיקורסנעשוע"/השתלמות

מדיםפוטנציאלייםשוניםבאחריותהמזמין.פרסוםהקורסוהפצתוביןמוע .5.6

/ההשתלמותבתום .5.7 תעודותינפיקקורס, השרות דרישות-נותן בכל שעמדו למשתתפים, סיום
 קורס./ההשתלמות

יוצמד  התעודות אל תיקייה/פולדר. בתוך ויחולקו קשיח בריסטול גבי על יודפסו התעודות
ה והקיפי שנלמדו הנושאים את הכולל הקורס לאישורסיליבוס יובא התעודה נוסח שעות.

יוםלפנימפגשסיוםהקורס.15-המזמיןלאיאוחרמ

 התעודותיוחתמועלידינציגשלנותןהשירות,נציגמשרדהרווחהונציגהמזמין. .5.5

ל .5.9 כי וכןמזמיןמוסכם הלימודים תוכנית לרבות הקורס בתוכנית שימוש לעשות הזכות יש
להתקשרעםהמרצים וצרכיוחלקםכולםו/או בהתאםלשיקולדעתו .ישירותאובאופןאחר,

 לנותןהשירותלאתהיהכלטענהו/אותביעהבגיןכך.

 קניין רוחני .6

כלזכויותהקנייןהרוחניביחסלתכניםהמועבריםבקורס,מכלמיןוסוגשהוא,שייכותבמשותףלנותן
יםבקורס,שאיננולצורךהקורס,ייעשההשירותולמזמין.כלשימושו/אופרסוםשלהתכניםהמועבר

 בכפוףלאישורםשלהצדדיםלהסכםזה.





 

 

 

 

/ העסקת עובדים עצמאי קבלן והיננותן השירות  .7

.הואמשנהושל,עובד,סוכןאושותףשליחועצמאיואינקבלןוהיננותןהשירותמאשרכיהם .7.1
ושוםדברהאמורוועלמטעמוכלאדםהפנותןהשירותשליחי/עובדי/הדיןשיחולגםעלפקידי

 .מזמיןהשירותכלפיזכותתביעהכלשהילמימטעמואוובהסכםזהלאיקנהל

 .7.1 השירות היננותן כי ואינןקבלומצהיר עובדועצמאי יחסי במסגרת שהיא דרך בכל משתלב
נותן.איןבהסכםזהאובתנאימתנאיומשוםיחסיעובדומעבידביןמזמיןהשירותומעבידעם

 השירותלביןמזמיןהשירות.

 .7.1 כי מצהיר השירות נותן השירותיםכל במתן מטעמו עובדיהעוסקים הם קבלניבלבדו, ו/או
אינםעובדיהמזמין( )ומכלמקום, והמשנהמטעמו מכךשאבכלהאחריותהנובעתייולבדוא,

קבלני או עובדיו כלפי חייב שהוא וההוצאות התשלומים בכל לשאת מתחייב המשנהוהוא
 מטעמו,כמעבידו/מעסיקו.

אםעלאףהאמורלעיל,ייקבעעלידיערכאהמשפטיתמוסמכת,ביןעלפיפנייתנותןהשירות .7.1
כימזמיןהשירותהינו ו/אועלפיפנייתמימעובדיוו/אועלפיפנייתכלגורםכלשהומטעמו,

לנזקו/אוכימזמיןהשירותהמעסיקשלהעובדיםו/אוכימזמיןהשירותהואשנושאבאחריות
מתחייבלשפות )לרבותעובדיו( מטעמו מי השירותו/או נותן תשלום, הואשצריךלשלםאותו

 הראשונה, מיידעםדרישתו הוצאהכלבגיןולפצותאתהמזמין, חויבהואישחבותאוהפסד,
.וזאתבכפוףד"עו"טושכמשפטהוצאות,האמורמכלליותלגרועמבליאךלרבות,כאמורבהם

למזמין ויאפשר  אצלו קבלתה עם מיד תביעה ו/או דרישה כל השירות לנותן שימסור לכך
בפניה שיושג פשרה הסדר שכל ובלבד כאמור, תביעה כל מפני לחוד ו/או איתו יחד להתגונן

כאמוריובאלאישורושלהמזמיןמראשובכתב.

לצדדים שלישיים העברת ההסכםאיסור על  .8

השי .5.1 וואינרותנותן להמחותהסכםזה ו/או להעביר החובותהנובעותאתרשאי ו/או הזכויות
.המזמיןידי-עלמראשובכתבהדבראלאאםהוסכם,ממנו,כולןאומקצתן,לאחר/ים

 פיהסכםזה.-לעורשאילשעבדו/אולמשכןאתזכויותיואיננותןהשירות .5.1


 





 :החתוםבאנו על  ולראיה








 השרות נותן       "(שלם)קרן " המזמין

)לציין שם פרטי ומשפחה של מורשה   מורשי החתימה של הקרן י"ע
 ( נותן השירות של  חותמתחתימה + 










 

 

 

 




נספחא'להסכם
15-1017חתשע"נוהלעבודהמולקרןשלםלשנתהלימודים



.ישלהגישאתההצעותלקולהקוראע"פנוהלזה,בנוסףלנושאיםהנזכריםבחוזה

למרביתהבקשותלהצעותלקורסים/הכשרות/השתלמויותיוצמדסילבוסהקורסכפישנקבעעלידיהאגף.כא

 לטיפולבאדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותית.ישלהיצמדלסילבוסזה.

 בהקורסע"פהפורמטהמופיעבקולהקוראבלבד.ישלהגישאתתקצי.כב

 הגשתהקולהקורא.לאחריתכןוהמוסדהמכשיריתבקשלספקנתוניםנוספים.כג

לאחרהזכייהבקולהקוראתתקייםוועדתהיגויראשונהלקורסבהיתקייםדיוןלגביהתאמותשלמרצים.כד

 ועוד.

 זכריםבנספחד'שלהחוזה.לכלקורסיקבערכזתוכניתבהתאםועלפיהנהליםהמו.כה

רכזהתוכניתיהיהבקשררציףעםרכזתפיתוחכחאדםשלקרןשלםויעדכןאותהבאופןשוטףלגבי.כו

 הנושאיםהרלבנטייםלקורס.

 רכזהתוכניתאחראילזמןוועדתהיגוימלווהלקורסבמועדיםהבאים:.כז

לפניפתיחתהקורס-

אמצעקורס)במקרהשלקורסארוך(-

לאחרסיוםהקורס)במפגשזהיוצגומשובמסכםשלהקורס,ראהסעיףט'(-

 .םרכזהתוכניתאחראיעלכתיבתהפרוטוקוליםוהפצתםלכלהנציגיםהרלבנטיי.כח

למפגשהפתיחהוהסיוםשלכלקורס,עלרכזהתוכניתלהוציאהזמנהפורמליתלחבריוועדתההיגוי.כט

 לקורס,בדגשעלהנציגיםהבאים:

קחאזורימטעםהשירותלטיפולבאדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותיתבקהילהמפ-

מפקחארצימטעםהשרותלאדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותיתבקהילה)במידתהצורך(-

נציגהרשויותהרלבנטיות-

מנהלימסגרותרלבנטיות-

שלםמנהלתתחוםפיתוחכחאדםשלקרן-מרקביץ'-גב'תמנעגבאי-

 אנו מבקשים להדגיש כי יש להוציא את ההזמנות מוקדם ככל האפשר על מנת שכל המוזמנים יוכלו *   

.לשריין את התאריכים ביומנם        

לפניפתיחתהקורסישלהעבירלקרןתוכניתלימודיםמפורטתעלפינספחב'שלהחוזה,ובסוףהקורס.ל

 ית.ישלהעביראתהתוכניתהמעודכנתהסופ

לפניפתיחתהקורסישלהעבירלקרןבאמצעותהדואראתהעותקהמקורישלאישורהביטוח .לא

)נספחו'(.במידהולמוסדהמכשירהערות,ישלהעבירןמוקלדותומוטמעותבאישורהביטוח,

אישור ובו הערות בכתב יד על גבי המסמך, לא ואלויועברולאישורושלהיועץהמשפטילקרן.

 יתקבל. 

 .בלבדבאמצעותהדוארויותמקורישלהעבירחשבוניותמס/דרישותתשלום.לב



 

 

 

 

שבועייםלפניפתיחתהקורסיוציאהמוסדהמכשירמכתבהזמנהפורמלילכלמשתתפיהקורסובופרטים.לג

עלמועדיפתיחתוסיום,שעותהקורס,מיקוםהקורסוכו',ישלוודאכיכלמשתתפיהקורסאכןקיבלואת

 ויודעיםעלמועדהפתיחה,שעותוכו'.ההזמנה

 –במפגשהפתיחהמתבקשהמוסדהמכשירלהכיןלכלהמשתלמיםתיקקורסובוהפריטיםהבאים.לד

 סיליבוסשלהקורסותוכניתלימודיםמפורטתהכוללתאתכלתאריכיהמפגשים. .1

וכחותשעליומסמךהמפרטאתכלהמחויבויותשלהתלמידים,כוללההנחיותוהנהליםבנוגעלנ .2

 יחתמוהתלמידים.

 מכתבלמשתלמיםמקרןשלם)ישלקבלמקרןשלםאתהמכתב(. .3

 חמריהקורסעלפישיקולדעתהמוסדהמכשיר. .4

משתלמים.כלהגורמיםהקשורים22עלפיהנהליםשלקרןשלם,פתיחתקורסמותניתבמינימוםשל.לה

רבהמשתתפים.יתכןמצבובוניאלץ/לבטלעושיםכמיטביכולתםעלמנתלהגיעביוםהפתיחהעםמי

 קורס/שלאלפתוחקורס/במקריםבהםעדהמפגשהשנילאיהיהמס'מינימלישלמשתתפים.

כלקורסילווהעלידיגורםקבועמטעםהמוסדהמכשיראשריפגושאתהתלמידיםבאופןקבוע..לו

ההצורך.התלמידיםיקבלובתחילתהקורסגורםזהיהווהכתובתברורהונגישהאליהניתןלפנותבמקר

אתפרטיההתקשרותעמו.

-חובתנוכחות.לז

 עלהתלמידיםחלהחובתנוכחותוהשתתפותבשיעוריםובכלפעילותלימודיתהקשורה

 לקורס.

 מהשיעוריםומעלה.80%-עלהסטודנטלהשתתףלפחותב 

 מותניתבהצגתאישורים20%היעדרותשל

-מעקבהנוכחות.לח

 הנוכחותיתבצעע"יגורםקבועשיפגושאתהתלמידיםבכלמפגששלהקורס.מעקב 

 המעקבאחרהנוכחותיתבצעבאמצעותהחתמהעלדףנוכחותבתחילתכליוםבסופו 

 במקריםשלהיעדרותחריגהיועברדו"חהנוכחותלוועדתההיגויהמלווהשלהקורסוכן

 למנהלהמסגרתהרלבנטית.

 תההיעדרותהמותרתיקבלהודעהכתובהעלידיהמוסדהמכשירתלמידאשרחורגממכס

עםהעתקיםלחבריוועדתההיגויומנהלהמסגרתהרלבנטית.

אנומעודדיםאתהמוסדותהמכשיריםלבנותאתההכשרהכךשבמהלכהתעשהעבודהיישומית,.לט

תעלידיבתוךהמסגרות,שתוצגותוגשבסוףהקורס.בקורסיםבהםנערכותעבודותהמוגשו

 התלמידים,קרןשלםמבקשתלקבלעלגבידיסק/במיילהעתקיםמכלהעבודות.

 –משובוהערכה.מ

שיחתמשובאמצע:תתקייםבמחציתהקורס,עםכלמשתתפיהקורס/נציגיהקורסונציגי

הלימודיםולזמןוועדתההיגוי.באחריותרכזהתוכניתלהקצותזמןבתוכנית

אתהנציגיםהרלבנטיים.

שיחתמשובסיום:תתקייםבמפגשהאחרוןשלהקורס,עםכלמשתתפיהקורסונציגי



 

 

 

 

וועדתההיגוי.באחריותרכזהתוכניתלהקצותזמןבתוכניתהלימודיםולזמן

אתהנציגיםהרלבנטיים.

בתוםהקורסמתחייבהמוסדהמכשירלהעבירמשובבקרבהתלמידים,אתטפסימשוב:

תוצאותהמשובהמעובדיםסטטיסטיתישלהעבירלקרן.דוגמתמשוב

מצויהבנספחו'שלהחוזה,ישלצייןכיאיןחובהלהעבירבדיוקאתאותו

משוב,אנונקבלמשוביםברוחדומהשלהמוסדעצמו,אולםעלהמשוב

לכלולהתייחסותוהערכהלרכזהקורסוכןלתנאיםהפיזייםשלמתקן

הלמידהבוהתקייםהקורס.

 .ני וועדת ההיגוי המסכמת של הקורסמשוב זה יוצג גם בפ

וכלפרטיהםבסוףכלקורס,עלהמוסדלהעבירלקרןשלםאתרשימתהמשתתפיםבקורס.ד

,.ללאקובץהמשתתפיםלאנוכללהסדיראתיתרתמוקלדיםעלגביקובץאקסלשלקרןשלם

 התשלום.

הדרישותוהמחויבויותבסיוםהקורסעלהמוסדהמכשירלהעניקלתלמידיהקורסאשרעמדובכל.ה

 שלהקורסתעודתסיום.

ישלהעבירלמנהלתפיתוחכ"אשלקרןשלםאתנוסחהתעודהלאישור .6

 בטרםהדפסתה.

עלהתעודותיופיעוהלוגואים/הסמליםשלמשרדהרווחה,השרותלטיפול .7

 באדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותית,קרןשלםוכןשלהמוסדהמכשיר

:מנהלתהשרותלטיפולבאדםעםמוגבלותשכליתעלהתעודותיחתמו .8

 התפתחותיתבקהילה,מנכ"לקרןשלםוכןנציגמטעםהמוסדהמכשיר.

 התעודותיודפסועלגביבריסטולקשיחויוגשובתוךתיקייה/פולדר .9

ישלהצמידלתעודותאתסילבוסהתוכניתהמפורטהכוללנושאיםוהיקפי .10

 שעות.

לגביושאינוזכאילקבלתעודה,יקבלהודעהמנומקתעלכךעם.תלמידאשרהוחלט6

העתקיםלחבריהוועדהולמנהלהמסגרתהרלבנטית.ישלשלוחאתההודעההנ"ל

 מוקדםככלהאפשר.


















 

 

 

 


'להסכםבנספח


קורס/השתלמותהתקציב

  



קורס:/עלותההשתלמותסך

XXXXX₪,XXXXXשקליםחדשים.


עבורXXXXXנותןהשירותמגביהשלהכנסות
השתתפותמהלומדים:-דמי

₪XXXXXלמשתתף=₪XXXXXXמשתתפים11אומדןשל
 
":שלםהשתתפותקרן"סך

XXXXX₪XXXXXשקליםחדשים.


השירותשלנותןבהתאםלגביהבפועלהתמורהלנותןהשירות,תשלוםתפחיתאותשלים"שלם"קרן
.נספחד'-השירותנותןוהמשלמיםשימציאהמשתתפיםפירשימת-מהמשתתפיםועל


להלןדוגמאלתקציבקורס


*הסעיפיםיכוליםלהשתנותבהתאםלדרישותוצרכיהמזמין




 סה"כ עלות כמות הוצאות

 הוראהשעותשכר

 ריכוזשעותשכר   

עלותשכירותמתקןלמידה   
 יורעלותס   

 עלותכיבוד   

   שונות   

     הקורסעלותסה"כ
   תקורהבאחוזים 

   סה"ככללי

 



    

סה"כ עלותכמות הכנסות

    משתתפיהקורס

      השתתפותהקרן

      סה"כהקורס









 

 

 

 

'להסכםגנספח


תוכניתלימודיםמפורטתולוחותזמנים
 


היקףש"ש םמרצי נושאהשיעור מס' תאריך שעות

 מפגש

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


ישלהגישתוכניתלימודיםמפורטתבהתאםלפורמטהנ"ל.









 

 

 

 

'להסכםדנספח


רשימתמשתתפים


צעותהמייללרכזתההשתלמויותשלהמזמיןיצרףקובץמשתתפיםאותועלנותןהשרותלמלאולהעבירבאמ
הקרן.















 

 

 

 

'להסכםהנספח


תיאורתפקידמרכז/ת/השתלמות/קורס


–לריכוזהביצועשלתוכניתההכשרה/הקורסנדרש/תמרכז/תמקצועי/תעםכישוריםכדלקמן.א

-תחוםפראבעל/תתוארראשון)עדיפותלתוארשני(בעבודהסוציאליתו/אוחינוךמיוחדו/או–

רפואיאותחוםרלבנטילנושאההשתלמות.

ניסיוןבארגוןוריכוזקורסיםוהשתלמויות-

תפקידיהמרכז/תכוללים:.ב

תיאוםוזימוןפגישותועדתההיגויבהרכבהמקובלעלקרן"שלם". -

במקרהשלריבוימרציםתפקידושלרכזהקורסלעשותאתהחיבוריםוההתאמותבין-
התכנים
וכןעלמנתלמנועכפילויותשלנושאיםשנלמדובמפגשיםהשוניםוליידעאתהמרציםלגבי

כך.

 הכנתתוכניתלימודיםמפורטתוקביעתלוחזמניםלביצועבכפוףלאישורהשלועדתההיגוי. -

 תיאוםוזימוןשלמרציםומנחים,בכפוףלאישורהשלועדתההיגוי -

שוריםמוכריםלמתןגמולהשתלמות/קורסשל"הועדהלאישורקיוםאחריותלקבלתאי -

 קורסיםלגמולהשתלמות/קורס")למעטעובדיהוראה(

 ארגוןותיאוםועדתקבלהכאשרנדרשת. -

אחריותוטיפולבזימוןהלומדים,תדרוכם,גבייתתשלומים,מעקבשוטףאחרהשתתפותם, -

 בעתהצורךהכנתמטלותללומדיםובדיקתן,טיפולבבעיות

 אחריותלהזמנתחדרים,עזריהוראה,וכלמהשנדרשלביצועתקיןשלההוראה -

טיפולואיסוףמידעאדמיניסטרטיביכגון:רשימותלומדים,רישומינוכחות,שאלונימשוב -

 והערכה

אחריותלעיבודנתוניםשלכללשאלוניהמשובעלתוכניתההכשרה/השתלמות/קורס -

 ועדתההיגויוהעברתםלמזמין.ולהצגתםבכתבלפני

 דיווחמיידילקרןשלםעלכלאירועחריגהקשורבתוכניתההכשרה/השתלמות/קורס -

 אחריותלכלפעולההנדרשתלביצועתקיןשלתוכניתההכשרה/ההשתלמות/קורס -
















 

 

 

 

להסכםו'נספח
שאלוןמשובלהשתלמות/קורס


 רס: _____________________________________________תאריך : ______________     שם הקו

 

 משוב להערכת תרומת קורס/ הכשרה במסגרת קורסי קרן שלם



) = מסכים  5 -מסכים( ל לא) = כלל  1. לפניך מספר היגדים. אנא דרג/י את מידת הסכמתך עם כל היגד, בין 1
 במידה רבה מאוד(:

כלללא
 מסכים

מסכים
במידה
 מועטה

 

םמסכי
במידה
 בינונית

 

מסכים
במידה
 רבה

 

מסכים
במידה
רבה
 מאוד

 5 1 1 1 1 ההשתלמות/קורסענתהעלהצרכיםשהוגדרו.א

 5 1 1 1 1 זמןהלימודנוצלהיטב.ב

ההשתלמות/קורסהעשירהאתהידעשליבנושאי.ג
 הלימוד

1 1 1 1 5 

 5 1 1 1 1 רכשתימיומנויותוכליםמעשיים.ד

 5 1 1 1 1 וםהחומרשהועברניתןלייש.ה

 5 1 1 1 1 המפגשעםהעמיתיםלתפקידתרםלי.ו

 5 1 1 1 1 ההשתלמות/קורסמימשהאתציפיותיי.ז

 5 1 1 1 1 האווירהבהשתלמות/קורסתרמהללמידה.ח



 ) על המוסד המכשיר למלא את תכני הקורס(הערכת תכני הלימוד


 באיזומידהתרמולךהנושאיםשנלמדובקורס? .1

 ) = תרם במידה רבה מאוד(: 5 -תרם לי(, ל לא) = כלל  1מידת התרומה של כל נושא, בין אנא דרג/י את  .2

כלללא
 תרםלי

תרם
במידה
 מועטה

 

תרם
במידה
 בינונית

 

תרם
במידה
 רבה

 

תרם
במידה
רבה
 מאוד

 1 1 1 1 5 

 1 1 1 1 5 

 1 1 1 1 5 

 1 1 1 1 5 

 1 1 1 1 5 

 1 1 1 1 5 

 1 1 1 1 5 

 1 1 1 1 5 





 

 

 

 

 ההוראה/הנחייה בקורס ) על המוסד המכשיר למלא את שמות המרצים והתכנים(הערכת 


לפניךשאלותהמתייחסותלאופןההוראהוההנחיהבקורס.

כלאחדמהמנחיםשהיהשותףבהעברתהקורס.בנפרדאנאהעריכו

 מרצה ראשון

שםהמרצה:____________________________

לימד/ה:התכניםאותם

_______________________________________________________

 )=מסכיםבמידהרבהמאוד(:5-מסכים(,ללא)=כלל1אנאדרג/יאתמידתהסכמתךעםהיגדיםהבאים,בין

כלללא
 מסכים

מסכים
במידה
 מועטה

 

מסכים
במידה
 בינונית

 

מסכים
במידה
 רבה

 

מסכים
במידה
רבה
 מאוד

 5 1 1 1 1 רמתהשליטהשלהמרצהבתכניההוראההייתהגבוהה
 5 1 1 1 1 תכניהקורסהועברובצורהברורהומובנת
 5 1 1 1 1הקורסהועברבצורהמאורגנתושיטתית

 5 1 1 1 1 תכניהקורסהיומענייניםומגוונים
 5 1 1 1 1נהניתימהמפגשיםשהעבירהמרצה





 מרצה שני

ה:____________________________שםהמרצ

התכניםאותםלימד/ה:

_______________________________________________________

 )=מסכיםבמידהרבהמאוד(:5-מסכים(,ללא)=כלל1אנאדרג/יאתמידתהסכמתךעםהיגדיםהבאים,בין

כלללא
 מסכים

מסכים
במידה
 מועטה

 

מסכים
הבמיד

 בינונית
 

מסכים
במידה
 רבה

 

מסכים
במידה
רבה
 מאוד

 5 1 1 1 1 רמתהשליטהשלהמרצהבתכניההוראההייתהגבוהה
 5 1 1 1 1 תכניהקורסהועברובצורהברורהומובנת
 5 1 1 1 1הקורסהועברבצורהמאורגנתושיטתית

 5 1 1 1 1 תכניהקורסהיומענייניםומגוונים
 5 1 1 1 1גשיםשהעבירהמרצהנהניתימהמפ

 



 

 

 

 

שםהמרצה:____________________________  -מרצה שלישי 

התכניםאותםלימד/ה:

_______________________________________________________

 המאוד(:)=מסכיםבמידהרב5-מסכים(,ללא)=כלל1אנאדרג/יאתמידתהסכמתךעםהיגדיםהבאים,בין

כלללא
 מסכים

מסכים
במידה
 מועטה

 

מסכים
במידה
 בינונית

 

מסכים
במידה
 רבה

 

מסכים
במידה
רבה
 מאוד

 5 1 1 1 1 רמתהשליטהשלהמרצהבתכניההוראההייתהגבוהה
 5 1 1 1 1 תכניהקורסהועברובצורהברורהומובנת
 5 1 1 1 1הקורסהועברבצורהמאורגנתושיטתית

 5 1 1 1 1 הקורסהיומענייניםומגווניםתכני
 5 1 1 1 1נהניתימהמפגשיםשהעבירהמרצה



 

 תנאי הלימוד הערכת 


כן / לא האםאורךיוםהלימודים)משעה:_______עדשעה_______(התאיםלך?.א

מהואורךיוםלימודיםהנראהלךמתאים?משעה:_______עדשעה_________-לאאם
 

 כן / לא האםהתנאיםהפיזייםהיונוחיםללמידה?.ב

הסבר/ימההרגשתשחסרלך?____________________________________-לאאם

__________________________________________________________________



 רכז הקורס הערכת 


כלללא
 מסכים

מסכים
במידה
 מועטה

 

מסכים
במידה

ניתבינו  
 

מסכים
במידה
 רבה

 

מסכים
במידה
רבה
 מאוד

 5 1 1 1 1 הרכזהיהזמיןלמשתתפיהקורס
 5 1 1 1 1 יחסהרכזלמשתתפיהקורסהיהחיובי

 5 1 1 1 1 הרכזנתןמענהלבעיותוצרכיםשעלובמהלךהקורס
 5 1 1 1 1 באופןכללי,אנישבערצוןמרכזהקורס

 
 המלצות

 

כדאיהיהלהוסיףלהשתלמות/קורס?_____________________________________האםישדבריםש

האםישנםדברים/תכניםשהיומיותריםבהשתלמות/קורס?__________________________________

המלצותנוספות:_________________________












 

 

 

 





'להסכםזנספח
אישורקיוםביטוחים

שומרת לעצמה את הזכות להציג נספח שונה/מעודכן של דרישת לקיום הקרן  -שימו לב* 
 ביטוחים. עדכון יועבר בהמשך וטרום העברת ההסכם לחתימה.

 
יש להגיש מסמך מקורי מחברת הביטוח,  באמצעות הדואר. הערות לנספח זה יתקבלו רק *

 ולא בכתב יד. ,אחר שינויים עם אפשרות מעקבאם יהיו מוקלדות בגוף המסמך 


תאריך:______________


)להלן:"המזמין"(ם"קרןשל:לכבוד


א.ג.נ,


הנדון:אישורעלקיוםביטוחיםשל
)להלן:"נותןהשרות"(

 
 
 

חברהלביטוחבע"ממצהיריםבזאתכדלהלן:אניהח"מ


 -טלהלן:אנוהוצאנולבקשתנותןהשרותפוליסותלביטוח,כמפור .1


פוליסהלביטוחאחריותמקצועיתבגיןכלמעשהו/אומחדלשלנותןהשרות.א
 /קורס.בגיןפעילותובביצועהשתלמות


הביטוחאינוכפוףלכלהגבלההמתייחסתלתכנוןופיקוח,אבדןמסמכים,הזנתחומרים,

איחורואייושרעובדים.


תקופתביטוחשנתית.$לתובע,למקרהול500,000בגבולאחריותשל


פידיןבגין-ביטוחאחריותכלפיצדשלישיהמבטחאתחבותנותןהשרותוהבאיםמטעמועלב.
 פגיעהו/אונזקלגופוו/אולרכושושלכלמבקרו/אואדםו/אוגוףשהוא.


$לתובעלמקרהולתקופה.1,000,000בגבולאחריותשלאיפחתמסך


בלהבדברחבותהנובעתמ:אש,התפוצצות,אדים,שיטפון,בהלה,הביטוחאינוכפוףלכלהג

מכשיריהרמה,מעליות,פריקהוטעינה,בעליחיים,מתקניםסניטרייםפגומים,הרעלה,
זיהוםתאונתי,כלדברמזיקבמאכלאומשקה,שביתותוהשבתותוכןתביעותתחלוףמצד

המוסדלביטוחלאומי.


ותאתהמזמיןו/אוהבאיםמטעמובגיןאחריותולמעשיו/אוהביטוחכאמוריורחבלשפ
מחדלינותןהשרות.


בכפוףלסעיףבדבראחריותצולבתלפיויחשבהביטוחכאילונערךבנפרדעבורכלאחד

מיחידיהמבוטח.


ביטוחחבותמעבידיםבגיןחבותנותןהשרותכלפיעובדיותוךכדיועקב.ב
ותאתהמזמיןבמידהוייקבעכמעבידםשלעבודתם.הביטוחמורחבלכס

עובדינותןהשרותו/אומימהם.
ביטוחזהלאיכלולכלהגבלהבדברעבודותבגובהובעומק,שעותעבודהומנוחה,פיתיונות

ורעלים,קבלנים,קבלנימשנהועובדיהםוכןהעסקתנוער.



 

 

 

 


$.1,500,000גבולאחריותלתובע:
$.5,000,000למקרהולתקופה:


ועדתקופתהביטוחבכלהפוליסותהיאהחלמ .1

)שניהתאריכיםנכללים(.





 אנומאשריםכיבכלהביטוחיםהנזכרים. .1

 המזמיןנכללכמבוטחנוסף..א

נכללתנאיהקובעכיביטולהפוליסותו/אוצמצומןיעשהבהודעה.ב
לפנייום60מוקדמתבכתבשתישלחבדואררשוםלנותןהשרות

 מועדהביטולו/אוהחידושו/אוהצמצום.


 נותןהשרותלבדואחראילתשלוםהפרמיותעבורהביטוחים. .1

כלסעיףבפוליסות)אםישכזה(המפקיעאומקטיןאומגבילבדרךכלשהיאתאחריותנותן .5

השרותו/אומבטחיו,כאשרקייםביטוחאחרלאיופעלכלפיהמזמין.לגביהמזמיןהביטוח
פיהפוליסותהנ"להוא"ביטוחראשוני"המזכהאותובמלואהשיפויהמגיעלפיתנאיו,-על

 ללאזכותתביעתהשתתפותממבטחיהמזמין.

 

ידועלנוכיכתבזהמתקבלעלידיכםכאישורלקיוםתנאיהביטוחבהסכם,ולפיכךלאיחול .6
 בואובפוליסותשינויללאהסכמתכםמראשובכתב.




חתימתחברתהביטוחתאריך
 

 



 

 

 

 

 מיועד לחתימה על ידי נותן השירות –נספח ח' 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

מתוכיאהיהאניהח"מ________________ת.ז.______________,לאחרשהוזהרתיכיעלילהצהירהא
כדלקמן בזאת, מצהיר/ה כן, אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה



מזמין .1 ___________________________של מכשיר כמוסד משמש אני
) השירות -להלן השירות___________________________ מזמין עם התקשר אשר  המוסד(,

 בתמורה.לביצועקורסבהסכם

 

בתצהירזה: .1

-זיקה""בעל   גםבעלהשליטהבואו-ידיהמוסד.אםהמוסדהואחברבניאדם-מישנשלטעל
ובתחומי בהרכבו הדומה תאגיד או המוסד, אצל השליטה בעל שבשליטת תאגיד
מימאחראימטעםהמוסדעלתשלוםשכרהעבודה. או לאלושלהמוסד, פעילותו



.1951-רישוי(התשמ"אכהגדרתהבחוקהבנקאות)-"שליטה"

למוסד: .1 זיקה בעל וכל אנוכי  זה, בהסכם התקשרותי למועד עד כי בזאת מצהיר הנני

 במשבצתהמתאימה[X]ישלסמן

  התשס"ג בחשון כ"ה יום לאחר שנעברו עבירות משתי ביותר חלוט דין בפסק הורשענו 11-לא
-כדיןוהבטחתתנאיםהוגנים(,התשנ"א,לפיחוקעובדיםזרים)איסורהעסקהשלא1001באוקטובר

 ;1957-ו/אולפיחוקשכרמינימום,התשמ"ז1991
 

 לפיחוק1001באוקטובר11-הורשענוביותרמשתיעבירותשנעברואחרייוםכ"הבחשוןהתשס"ג,
ו/אולפיחוקשכר1991-עובדיםזרים)איסורהעסקהשלאכדיןוהבטחתתנאיםהוגנים(,התשנ"א

,אךבמועדהאחרוןלהגשתההצעותבמכרז,חלפהשנהאחתלפחותממועד1957-ום,התשמ"זמינימ
 ההרשעההאחרונה;

זהושמיזוחתימתיותוכןתצהיריאמת. .1


______________

חתימה

 אישור

ה"ה _____________, עו"ד בפני ___________הופיע/ה ביום כי לאשר, ____________,הריני
לעונשים צפוי/ה יהא/תהא וכי האמת את להצהיר עליו/ה כי שהזהרתיו/ה ולאחר ת.ז.__________,

הקבועיםבחוק,אםלאיעשה/תעשהכן,אישר/הבפנייאתתוכןהתצהירלעילוחתם/מהעליובפניי.

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד




