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 כללי  .1

הערכה,מדידהמבקשתלקבלהצעותמחירלביצועשירותי( ןקרה-)להלןקרןשלם .1.1
 .(השירותים-)להלןהפניה בהתאםלמסמכי,פעילויותהקרןשלומחקר

לביצועהשירותים,בהתאםלנוסחהמצורףלמסמכימסגרתעםהזוכהייחתםהסכם .1.2
לפנותלזוכהלביצועהשירותיםקרןכאשרבתקופתההסכםתהארשאיתה–פניהה

בלתיהזמנותעבודהשיוצאומעתלעתלזוכה.תקופתהשירותיםהינהלתקופהע"פ
 .קצובה



להביאהסכםזה מוסכםבזהשכלצדרשאי בכלעת,במהלךולסיומיחדעםזאת,

30שללפחותתקופתההסכם,בהודעהמוקדמתשימסורבכתבצדאחדלצדהשני,

)שלושים(יוםמראש.

תוציאלזוכהקרןלהסכםהמצורף,ע"פהזמנתעבודהשההשירותיםיבוצעובהתאם .1.3
 בהתאםלצרכיה,מעתלעת.

עבורה .1.4 באמצעותעובדמטעמוקרןהשירותיםיבוצעו ו/או המציעהזוכה,בעצמו ע"י
ה ידי תאושרעל העומדבדרישותקרןאשרזהותו ובהתאםהפניהלהצעותמראש,

 הפניה.לתנאיהסכם

 .1.5 ע"פ תהיה לזוכה תשלוהתמורה משתנהשעתים שעות200-כשלהיקףעבור
,אשריוקצוביןהגורםאשריבצעאתתפקידרכז"(השירותיםהיקף )להלן:"חודשיות

דעתה לשיקול בהתאם המחקר, עוזר תפקיד את יבצע אשר הגורם ובין היחידה
 .ולצרכיההמלאשלהקרן

,פורטבמסמךזה,בהתאםלמקרןהיקףהשירותיםשיידרשויבוצעובהתאםלצרכיה .1.6
יחידהההיקפיחלקיםשוניםמפעילות,וכןבמסמךאומדןלהערכתבהסכםהמסגרת

 .למסמךזהח'המצורףכנספח,בשנה

 ספק הסר הלמען כי יידרשקרןמובהר אשר השירותים להיקף מתחייבת איננה
ו/אולהיקףהשירותיםהמופיעבמסמךאומדןלהערכתהיקפיחלקיםשוניםמהזוכה

להסכםזהמפ כנספחח' כלעילותהיחידהבשנההמצורף איננהמתחייבתכי וכן
ה ע"י שיידרשו רשאית,קרןהשירותים והיא  מהזוכה יוזמנו הפניה שירותי בתחום
המציע)להגדילןלשנותאתהיקףהשירותיםאשריידרשמבכלעתומכלסיבהשהיא

להקטין (אותואו , או לחלוטין אילהפסיק ו/אולהזמין מחברות השירותים מבין זה
גופיםאחריםו/אולבצעאיזהמביןהשירותיםבעצמהאובכלדרךאחרתולאתהיה

לזוכהכלטענהו/אודרישהבגיןכך.

לאחלהעלה .1.7 בהתאםלהוראותהדין חובהלעריכתמכרזבקשרעםקרןמובהרכי
בנסיב בעניין. כהגדרתו מכרז, זה בהליך לראות ואין הההליך פנתה אלה, קרןות

זהובחירתהבמציעהזוכהתהיה למספרמציעיםסגורבבקשהלקבלהצעותבעניין
 עלפיהתרשמותהמאיכותהמציע.
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 ו מי מטעמו עומדים בדרישות הבאותהמציע ו/א -תנאי סף להשתתפות בהליך  .2

בדרישות .2.1 עומד המציע, מטעם השירות את שיספק המציע של העובד ו/או המציע
 –אותהב

 לתפקידרכזיחידה


הערכה,ודידהמבעלתוארד"רלפחותבאחדמהתחומיםהבאים:שיטותמחקר,.א

 '.יובוכ

 .הערכהמחקרומומחיותבבנייתכלי.ב

 ניסיוןבכתיבתדוחותהערכה..ג

 .מומחהבהערכתתוכניותחברתיות.ד

 .מומחהובעליכולתניתוחבמגווןמתודולוגיותמחקר.ה

 .לניסיוןבניהוליחידותמחקרהערכהבעלותאופידומההצגתיכולתמוכחת.ו

מוגבלו.ז עם לאנשים שירותים של התוכן עולם עם והיכרות ניסיון בכללתיובעל

 בפרט.שכליתהתפתחותיתולאנשיםעםמוגבלות

 לתפקידעוזרמחקר


 בעלתוארשניבתחומימדעיהחברהאוהרוח,בוגרמסלולעםתזה..א

 .דוחותהערכהבעלניסיוןבכתיבת.ב

מעברית.ג אקדמאיים טקסטים לתרגם ויכולת האנגלית בשפה מלאה שליטה

 לאנגליתומאנגליתלעברית.



דרישותכלליותלמציעהממלאאתהתפקידיםהנ"ל



 יכולתגבוההלעבודהבצוות.א

 שקיפות,אמינות..ב

זמינותגבוההבאמצעיםמקוונים.ג

יכולתעמידהבתנאילחץ.ד

 מולקהלרפרזנטטיביותועמידה.ה

 תודעתשירותגבוהה.ו

–עלתתיסעיפיו2.1לצורךסעיף

מתןהשירותיםיכוללהיותבמסגרתתפקידאותוביצעמתוקףהעסקתוכעובדשכיר
בחברהגדולהאובגוףציבורישסיפקשירותיםלרשויותמקומיות/גופיםגדוליםו/או

 גופיםציבוריים.במסגרתאספקתשירותיםכקבלןעצמאילרשויותמקומיות/

"מציע"משמעותוהמציעאובעל-עלתתיסעיפיו(2.1לצורךסעיףזהבלבד)סעיף
כמשמעותובחוקניירות-השליטהבמציעאוהמנהלהכללישלהמציע."בעלשליטה"

 .1969-ערך,התשכ"ט



–עלתתיסעיפיויצורפולהצעה2.1להוכחתעמידתהמציעבסעיף

 .אורשימתממליציםותעלהניסיוןהנדרשהמלצותהמצביע -



4 
 

4 
 

 תעודותהשכלההמצביעותעלההשכלההנדרשת. -

 המציעמעורברשימתפרסומים/מחקריםבהםהיה -

רשאילהציעאת,העומדבתנאיהסףלהשתתפותבהליך,מובהרכיכלגורםרלוונטי .2.2
כאשרמובהר זהמועמדותו, לעניין בכלמקרה, תקשרותמועדיישוםהסכםההבכי

המציעבפועל בין ומעביד עובד יחסי יחולו לא הקרן-, לבין מזמיןהזוכה יחסי -אלא
 .ספק

סוג .2.3 על פרטים להצעה ה כנספח המצ"ב הטבלה גבי על להצעתו, יצרף המציע
 העבודותשבוצעוע"יהמציעהיקפםהכספיואנשיקשרלאימותנתונים.

 השירותיםהיקף  .3


בענ לעיל האמור מן לגרוע אותומבלי לשנות הקרן של והאפשרות השירותים היקף יין
יעמודהיקףהשירותיםהנדרשמהמציעעל בשלבראשון, מובהרכי 200-בהתאםלצורך,

נסיעותופגישותברחביהארץ,יםכולליםהשירותלמעןהסרספקמובהרכישעותחודשיות.
בהתאםלצורך.

 במסגרת ההסכםבאופן שוטף המציע ן הנדרשים מ פירוט השירותים .4
 

בנוגעלתהליכיקידום.א בקרן כך לצורך חשיבהאסטרטגיתמשותפתעםהצוותשייקבע

 מדידהוהערכהשלפעילויותקרןשלם

 ליווישוטףשלהקרןבהיבטיםשלמדידהוהערכהפניםארגוניים..ב

ביצועמגווןמחקריהערכה)כמותייםואיכותניים(,סקריםועוד..ג

בורמחקריההערכההשונים.הגדרתמטרותוצרכיםע.ד

 קביעתנושאיםלבדיקהובניתמודלמתאים.-הגדרתשאלותמחקרההערכה.ה

בחירתשיטתהמדידהובנייתכלימחקר..ו

 איסוףהנתוניםבמגווןדרכים..ז

 עיבודהנתוניםוביצועניתוחיםסטטיסטיים..ח

 הסקתמסקנותוהפקתדו"חממצאיםוהמלצותאופרטיביות..ט

 יתיומסכםשלהממצאיםבאנגליתכתיבתדו"חתמצ.י

 ניתוח,ריכוזותחזוקתמאגרכליהמחקרבאתרהקרן.יא

ריכוזותחזוקתמאגרהמחקריםבאתרהקרן.יב

סיכום/תמצותשלמחקריםבעברית.יג

 תרגוםלעבריתשלמחקריםבאנגלית.יד

סקירותספרותממוקדותומקוצרות.טו

 קשרעםחוקריםשוניםבארץובעולם.טז

 ימיעיוןבארץובעולםבכנסיםוהצגתהמחקרים.יז

אחרות,.יח ו/או ממשלתיות מחקר ליח' בקשות מסמכים, וכתיבת עדכון ארגון, פיתוח,

 מכתבים,דו"חות,פגישותעםשותפיעבודהועוד.

 כתיבתסיכומיפגישותופרוטוקוליםהקשוריםלעבודתהיחידה..יט

ריעבודהסיועבמינוףויצירתשותפיםברמההמקומיתוהארצית,פעולותלפיתוחקש.כ

ושותפויותאסטרטגיותעםגורמיםבמגזריםהעסקי,הציבוריוהמגזרהשלישיבתחומי

המדידהוההערכה.
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 תשלום נפרדכפוף לב –המציע ן נוספים הנדרשים מנלווים ופירוט שירותים  .5

 5.1 שירותים לקרן ידרשו לעת מעת כי מובהר מנלווין נוספים בגדרן אינם אשר המציע,
 "(.הנוספיםנלווים שירותים םבאופןשוטףכמפורטלעיל)להלן:"השירותיםהנדרשי

 המציע:ןהנוספיםאשרידרשומעתלעתמהנלוויםלהלןפירוטהשירותים 5.2

ומאנגלית5.2.1 לאנגלית מעברית הקרן של ופרסומיים מקצועיים טקסטים תרגום
 לעברית.

ו 5.1.2 לערבית מעברית הקרן של ופרסומיים מקצועיים טקסים מערביתתרגום
 לעברית.

 איסוףחומרים,עריכהוכתיבתחומריםמקצועייםבתחומיהענייןשלהקרן. 5.1.3

למעןהסרספקמובהרכיהתמורהאשרתשולםלמציעבגיןהשירותיםהרגיליםהניתנים 5.2
הנוספים,הנלוויםבמסגרתהסכםההתקשרות,אינהכוללתאתהתמורהבגיןהשירותים

 השירותים בגין התמורה כאשר הנלווים הנוספיםתסוכם הצדדיםבעתיד מסגרתב,בין
 .הסכםההתקשרותל,אשרייחתםביןהקרןלביןהמציע,ויצורףנספח

לחייבאתהקרןלהזמיןמןהמציעלמעןהסרספק,מובהרכיאיןבאמורבסעיףזהכדי 5.3
 הנוספים הנלווים השירותים היקף לגבי ו/או בעתיד נוספים נלווים שירותים איננהוכן

 מתחייבתכי מהזוכההנלוויםהנוספיםהשירותיםכל יוזמנו הקרן ע"י ,שיידרשו והיא
סיבהשהיאלשנותאתהיקףהשירותים עתומכל בכל אשרהנלוויםהנוספיםרשאית,

יידרשמ המציע)להגדילאולהקטין(,להפסיקלחלוטיןאולהזמיןאיזהמביןהשירותיםן
הנוספים מחברוהנלווים השירותים מבין איזה לבצע ו/או אחרים גופים ו/או הנלוויםת

 הנוספים אחרת דרך בכל או בעצמה לנכון ו/אושתימצא טענה כל לזוכה תהיה ולא
.דרישהבגיןכך



 מידע נוסף 6

הסטטיסטי, העיבוד תוכנות המשרדי, הציוד כל המציע. במשרדי תתבצע היחידה פעילות
.הוצאותהנסיעהיחולועלהמציע

המציע ידי יועסקישירותעל אםעוזרהמחקר המציעובין ידי אםבהעסקהישירהעל בין ,
בהתקשרותכקבלןמשנהשלהמציע.



 :ההצעה  7


המבוקשעלידולביצועהשירותים.תעבודההמציעינקובבמחירלשע


דקות.60מובהרכישעתעבודההינהיחידהבת

החומריםוהמסמכי כל 8)ראהסעיףםהרלוונטייםאתההצעהכולל באמצעותישלהגיש(
.לאחרמשלוחההצעהבדוא"לישלאשרטלפוניתavivit@kshalem.org.ilדוא"ללכתובת:

 .03-9601122בטלפוןמס'אביביתוקניןאצלגב'קבלתהבמשרדיהקרן

)להלן:.12בשעהחתשע"בתשרי'יא,יוםא',01/10/17-המועדסופילהגשתההצעותהינו
"(.המועד הסופי להגשת הצעות"
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וכיו"ב.איןלשלוחהצעותבפקס

 

 המסמכים אותם יש לצרף להצעה 8

 לעיל.2כנדרשבסעיף/רשימתפרסומים/המלצותתעודות/רישיונות 8.1

עלידיחתומיםהמצורפיםלהצעתהמחיר,כשהםהנספחיםכלטופסהצעתהמחירכולל 8.2
 (25ספחיםבעמוד:)ראהטבלתהנ.המציע

מסאורואהחשבון.ספקאישורתקףעלניהולפנקסיםכחוק,מאתפקידשומהאו 8.3

 תעודהתקפהבדברהיותהמציעעוסקמורשהלצרכימע"מ. 8.4

.1976-פיחוקעסקאותגופיםציבוריים)אכיפתניהולחשבונות(,תשל"ו-אישורתקףעל 8.5

 אישורניכוימסבמקור. 8.6

 ת הזוכה בחירושקלול ההצעות 9

בשלבראשוןתערךבדיקהשלעמידתהמציעיםבדרישותהסףהמפורטותלעיל.הצעה 9.1
 שלאתעמודבדרישותהסף,לאתובאלדיון.

 -בחנובהתאםלאמותהמידהכמפורטלהלןיההצעותהכשרותי 9.2

אתהניקודהמרבי,25%-הצעתמחיר 9.2.2 ההצעההכשרההזולהביותרתקבל
 ורגובהתאמה.יתרההצעותהכשרותיד

 –ע"פהפרמטריםהבאים75%-איכותההצעה 9.2.3

 :התרשמותמהמועמדהמוצעע"יהמציע 9.2.3.1

 להצעה שצורפו המסמכים פי על ינתן הסמכות,-הניקוד , קו"ח
המלצותביחסלמועמד/תהמוצע/תוכןראיוןאישישיבוצעלמועמד/ת

.ואומימטעמקרןמנכ"להע"י

-םהבאיםהניקודיקבעע"פהפרמטרי

ב ניסיון / ותק תקופת בתחוםםשירותימתן יקטיםלפרוהנדרש
.נקודות25שלניקודמרבי-עבוררשויותמקומיותמורכבים

נקודות.25ניקודמרבי-התרשמותכלליתמראיוןאישי

   נקודות.25–התרשמותמהמלצות/שביעותרצוןמשירותיהמציע 9.2.3.2

 עניינים העדר ומניעת ניגוד 10

 או עניינים ניגוד להבטחתהעדר חשיבות הנדרשים,קיימת המיוחדים האמון יחסי בשל 10.1
.הפנייה נושא השירותים המציעבמסגרת של פוטנציאלי עניינים ניגוד של לקיומו חשש

 בקשר שהוא סוג מכל עניינים ניגוד לו ולאיהיה שאין ויתחייב יצהיר לכך,המציע בהתאם
 כנספח המצורף הנוסח פי על תינתן כאמור ההצהרה;זו פנייה נושא השירותים למתן

 .זו לפנייה

 הקשורים,במישרין גורמים עם עסקי או אישי קשר כל הצעתו במסגרת לפרט המציע על 10.2
 .קרןבעקיפין,ל או
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להיווצר 10.3 העלול או בפועל עניינים ניגוד כל על בהצעתו להודיע מתחייב המציע
פ לרבות הנוכחיות, פעילויותיו הואבין באמצעותו התאגיד שמבצע עולות

יזכה אם המציע, יתחייב כן, כמו זה. בהליך המתוארות הפעילויות לבין מועסק,
בגין עניין של לגופו אפשרי עניינים ניגוד כל על דיחוי וללא בכתב להודיע בהליך,
המוקדם עפ״י ביצוע, כדי תוך ו/או ביצוע לפני ומטלה עבודה הזמנת כל

יבותבדברהימנעותמניגודענייניםתחולגםעלמועסקיםעלידיהמציעהאפשרי.ההתחי
אוהשותפיםלובכלדרךשהיא.

 .עניינים ניגוד של לקיומו חשש בגין הסף על לפסולמועמד זכותה על שומרת קרןה 10.4

  שאלות ובירורים 11

לבע"יהמציעלתשומתאסתירה,שגיאה,איהתאמה,ביןמסמכיהפניהוכלהסתייגותתוב
עדsganot@kshalem.org.ilבכתבבאמצעותדואראלקטרוני:מנהלתהידעשלקרןשלם

בלבד.wordבקובץבפורמט01/09/17ליום

כלפירושיםהבהרותאוהסבריםשניתנובעל03-9601122ישלוודאקבלתהדוא"לבטלפון
.קרןפה,לאיחייבואתה


 

 בברכה,

 ריבה מוסקל

 קרן שלם מנכ"ל
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 א'נספח 

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

אניהח"מ________________ת.ז.______________,לאחרשהוזהרתיכיעלילהצהירהאמת
כדל בזאת, מצהיר/ה כן, אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים צפוי/ה אהיה קמןוכי



הספק .1 אצל ___________________________ כ משמש אני
) קרןלהלן: "הספק"_______________________________ עם התקשר אשר  ,)

 שלםבהסכםלמתןשירותים,ומוסמךליתןמטעמותצהירזהבשמוובעבורו.
 

בתצהירזה: .2
-"בעל זיקה" אדם בני חבר הוא הספק אם הספק. ידי על שנשלט בעל-מי גם

תאגיד או הספק, אצל השליטה בעל שבשליטת תאגיד או בו השליטה
מאחראי מי או הספק, של לאלו פעילותו ובתחומי בהרכבו הדומה
מטעםהספקעלתשלוםשכרהעבודה.

.1981-כהגדרתהבחוקהבנקאות)רישוי(התשמ"א-"שליטה"

תיבהסכםזה,אנוכיוכלבעלזיקהלספק:הננימצהירבזאתכיעדלמועדהתקשרו .3
 במשבצת המתאימה [ X]יש לסמן 

 -לאהורשענובפסקדיןחלוטביותרמשתיעבירותשנעברולאחריוםכ"הבחשוןהתשס"ג
31 תנאים2002באוקטובר והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי ,

 ;1987-מינימום,התשמ"זו/אולפיחוקשכר1991-הוגנים(,התשנ"א
 

 2002באוקטובר31-הורשענוביותרמשתיעבירותשנעברואחרייוםכ"הבחשוןהתשס"ג,
ו/או1991-לפיחוקעובדיםזרים)איסורהעסקהשלאכדיןוהבטחתתנאיםהוגנים(,התשנ"א

התשמ"ז מינימום, שכר חוק שנה1987-לפי חלפה ההצעות, להגשת האחרון במועד ,אך
 אחתלפחותממועדההרשעההאחרונה;

זהושמיזוחתימתיותוכןתצהיריאמת. .4

______________
חתימה











 'בנספח 

 אישור

עו"ד_____________,ה"ה____________, הרינילאשר,כיביום___________הופיע/הבפני
יהא/תהאצפוי/הלעונשיםת.ז.___ עליו/הלהצהיראתהאמתוכי ולאחרשהזהרתיו/הכי ,_______

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

_______________
חתימהוחותמתעו"ד
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 נספח ב'
 

 אישור לקיום ביטוחים
)יועצים(

לכבוד:
לפיתוחשירותיםלאדםהמפגרברשויותהמקומיות–קרן"שלם"

5שד'מנחםבגין
תדגןבי

"המזמין)להלן:"
אנוהח"מ,___________________חברהלביטוחבע"מ,מאשריםבזאתכיהפקנועבור

(פוליסותביטוח"נותן השירותים"____________________ח.פ./ת.ז.__________________)להלן:
מפורטיםלהלןבמלואםאחריותמקצועית,צדשלישיוחבותמעבידיםאשרכוללותאתהסעיפיםוהתנאיםה

 "(.העבודותוהמתייחסתלעבודותנשואהחוזה)להלן:"
 3 -ו 2תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי הכיסוי המוכרים כתנאי ביט  הרלוונטיים לתקופת הביטוח לסעיפים 

 להלן.
 מהות העיסוק : מתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות הקרן 

ותהביטוחכדלקמן:הביטוחכוללאתפוליס

מס'פוליסה:_____________________ביטוחאחריותמקצועית:.1


תאריךתחילה:_________תאריךסיום:_________


למקרהולתקופתביטוחשנתית,₪1,000,000.-ביטוחאחריותמקצועיתבגבולאחריותשלאיפחתמסך
טחבהיותועוסקבמקצועהמוגדרבהסכםההתקשרותעםהמזמיןהמכסהאתרשלנותוהמקצועיתשלהמבו

בגיןפגיעהברכושאובגוףשלאדםכלשהואאוכלגוףאוישותמשפטיתשהיא,לרבותהמזמיןהנובעת
מרשלנותמקצועית.


הפוליסהתכלולאתההרחבותהבאות:


מטעמו.שםהמבוטחיכלולאתשמהשלהמזמיןוגםאועובדיווגםאוכלהבא .1.1

הפוליסהתכלולסעיףחבותצולבתביןהמבוטחיםאךלאתביעתנותןהשירותיםכנגד .1.2
המזמיןבגיןההתקשרותנשואתאישורזה.

הפוליסהתכלולסעיףהאומרכיפוליסהזותהווהפוליסהראשוניתלכלפוליסהאחרת .1.3
 המבטחתאתהמזמיןכנגדאותהחבות.

יעמידתושלנותןהשירותים,וגםאוכלמישבאמטעמו,הפוליסהתכלולסעיףהאומרכיא .1.4
בתנאיהפוליסהאובהתניותיה,לאיפגעבזכותהשלהמזמיןלהיפרעאולהיותמבוטחע"פ

ובלבד שנעשו בתום לב,  ולא מחמת אי תשלום פרמיה .פוליסהזו

אםיום,לאחרסיומה180הפוליסהתכלולתקופתגילוימורחבתשללאפחותמאשר .1.5
המבטחיביאאתהפוליסהלידיסיוםאואיחידוש,ובתנאיכילאנערכהפוליסהאחרת

המכסהאתאותהחבותכהמשךישירלפוליסההקיימתע"ינותןהשירותים.

יוםבגיןביטולאואיחידושהפוליסהאו60הפוליסהתכלולסעיףהודעהמוקדמתשללפחות .1.6
 שינוילרעהבתנאיה.






מס'פוליסה:_____________________ח צד שלישי:ביטו.2


תאריךתחילה:_________תאריךסיום:_________
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לאירוע₪1,000,000.-ביטוחאחריותחוקיתכלפיהציבור.גבולהאחריותלתובעהואלאפחותמסכום
ולתקופתהבטוח.


עלפרקזהחלותההוראותהבאות:


כיהמזמין,כלהבאיםמכוחה,נבחריהועובדיהייחשבולצורךפוליסהיצויןבמפורשבפוליסה .2.1

זוכצדשלישי.

ובתנאי כי כלנזקשלאישופהבפועלע"יפוליסתביטוחחבותמעבידיםייחשבכנזקלצדג' .2.2
 יש חבות של המבוטח כלפי הניזוק.

 הפוליסהתכלולכיסוילתביעותשיבובשלהמוסדלביטוחלאומיכנגדהמזמין. .2.3

הפוליסהתכלולסעיףחבותצולבתוכןסעיףויתורעלזכותהשיבובכנגדהמזמיןולמעטכלפי .2.4
.בגין ההתקשרות נשואת אישור זהמישגרםלנזקבזדון,


מס'פוליסה:_____________________ביטוח חבות מעבידים:.3


תאריךתחילה:_________תאריךסיום:_________


בידיםעבורכלהעובדים,קבלניהמשנהועובדיהםהמועסקיםבביצועהעבודות,בגבולותביטוחחבותמע
)שנים$12לאירועאחדולתקופתביטוחשל5,000,000.-$לתובעולסךשל1,500,000.-אחריותשל

עשר(חודשים.
עלפרקזהחלותההוראותהבאות:

וק.לאתחולכלמגבלהבקשרעםהעסקתנוערכח.3.1
הביטוחחלעלכלעובדשלנותןהשירותים,קבלןמשנהשלוועובדיושלקבלןמשנהכאמור,ביןאם.3.2

קיבלשכרמנותןהשירותיםוביןאםלאו,וחבותושלנותןהשירותיםתחולאףאםבוצעההעבודהתוךקיומו
שלמבחןההשתלבותאצלמזמיןהעבודה.

עלזכותהשיבובכנגדהמזמיןולמעטכלפימישגרםלנזקבזדון..הפוליסהתכלולסעיףויתור3.3

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:.4

כלהכיסוייםהביטוחייםנרכשוע"ינותןהשירותיםאצלמבטחאחדבלבד)הח"מ(..4.1
המבוטחבכלהביטוחיםשערךנותןהשירותיםבהקשרלהוראותהחוזה,הורחבכךשהוא .4.2

כוללגםאתהמזמין,עובדיו,נבחריו,קבלניםוקבלנימשנהשלנותןהשירותיםבגיןאחריותם
 השילוחיתוהשיוריתלמעשיאומחדלינותןהשירותיםו/אומימעובדיו.

במקרהשלהארכתההתקשרותו/אותקופתהחוזהתוארךתקופתהביטוחיםבכפוף .3.3
אלאאםכןנודיעלמזמיןעלכוונתנושלאלחדשמין וגם או המזלקבלתהודעהמנותןהשירותים

הודיעה המזמין )שישים(יוםלפניכניסתהביטוללתוקף.60אתהביטוחיםבמכתברשום,לפחות
על בקשתה להארכת הביטוחים, תחוב היא בגין הפרמיות אלא אם שילם המבוטח את 

 הפרמיות בגין ההארכה.

םתנאימפורשלפיואיןהמבטחרשאילבטלםו/אוהביטוחיםשערךנותןהשירותיםכוללי .4.4
לצמצםהיקפם,אלאאםכןמסרהמבטחלמזמיןהודעה,במכתבבדואררשום,עלכוונתולעשות

 )שישים(יוםמראש.60כן,לפחות

בכלהביטוחיםשערךנותןהשירותיםבהקשרלחוזהזהבטליםומבוטלים:כלחריגאו .4.5
המפקיעיםאוהמגבילים–ות המוגשות נגד נותן השירותים לבדולמעט תביע–הוראהבפוליסה

חומריםרעיליםאואתהכיסוי,כאשרהתביעהנובעתמ:אש,התפוצצות,אדים,גז,שיטפון,בהלה,
מזיקיםאוכימיים,מכשיריםסניטרייםפגומים,זיהוםתאונתימכלסוגותאורשאינוחלקמתהליך

הוצאתדיבהולשוןהרע,אבדןמסמכיםומידעאךלאמסמכים,עבודותנוערכחוק,מתמשך
 כספיים.

כלהביטוחיםשערךנותןהשירותיםבהקשרלהוראותהחוזהכולליםסעיףמפורשבדבר .4.6
(נגדכליחידמיחידיהמבוטחוכלאדםאוSUBROGATIONויתורשלהמבטחעלזכותולתחלוף)
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בלשפותולפניקרותהאירוע,אוהקשורלעבודותגוףשלמזמיןזיקהאליואושהמזמיןהתחיי
 ולמעטכלפימישגרםלנזקבזדוןולמעטקבלנימשנהוספקיםשלהמזמין.

כלהביטוחיםשערךנותןהשירותיםבהקשרלהוראותהחוזהכולליםהוראהלפיהלאייפגעו .4.7
ב,אלאאםהמקרהזכויותהמזמיןמחמתאימסירתהודעהעלנזק,איחורבהגשתתביעה,וכיוצ"

 היהידועלמזמין,שלענייןזהמוגדרכמנכ"להמזמין,גזברהמזמיןאוהאחראיעלהביטוחבמזמין.

כלהוראהבביטוחיםשערךנותןהשירותיםבהקשרלהוראותהחוזה,המפקיעהו/או .4.8
לאמקטינהו/אומגבילהבדרךכלשהיאתאחריותושלהמבטחכאשרקייםביטוחאחרלאתחולו

תופעלכלפיהמזמין.כלהביטוחיםהאמוריםכולליםהוראהלפיההביטוחביחסלמזמיןהינו"ביטוח
ראשוני",המזכהאתהמזמיןבמלואהפיצויו/אוהשיפויהמגיעיםלפיתנאיו,מבלישמבטחיהמזמין

 האחריםיחויבולהשתתףבכיסויהנזקאוהחבותהמכוסיםבפוליסההנערכתלפיהחוזה.

חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על נותן השירותים בלבד  .3.9
 לרבות החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות ככל שיידרשו.

 הפוליסותכפופותלתנאיאישורקיוםביטוחיםזה. .4.10


 ולראייה באנו על החתום:

_______________ _________ _______________ _______________ 
 שםהמבטח שםהחותם תאריך חתימהוחותמת
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 נספח ג'

 עניינים ניגוד העדר על התחייבות / הצהרה

 

 אנימצהירכילאידועליעלניגודענייניםאםאספקשירותייעוץלקרן. .1

למתן בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
ובכלל השירותים אותי שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה נושאהפניה,

 להודיעבאופן מתחייב אני.הקרן כלפי עניינים ניגוד של חששלקיומו או עניינים ניגוד של במצב
מיד עניינים בניגוד עלוללהימצא אני שבשלם מצב או נתון כל על מיידי  היוודעלי עם כאמור,

 .הקרן עם ההתקשרות משלבי שלב בכל ליהם,וזאתע

 פעילותו פעילותי,או בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב לקרן להודיע מתחייב אני .3
 שלניגוד במצב אותי להעמיד עלול בעקיפין,אשר או קשור,במישרין אני עימו או שבו צד כל של

 .השירותיםלקרן למתן בקשר עניינים

במצב אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו,אישי קשר לי יהיה האמור,אם מכלליות לגרוע בלי .4
אודיע כלפי עניינים ניגוד של תוך לנציגי מיידי באופן כך על הקרן, השירות, פירוט הקרן, פרטי

הרלוונטייםותדירותמתןהשירותים. המועדים

 מכלליות לגרוע בלי .5 מתן לאחר גם עניינים ניגוד של מצבב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,
שונים גורמים או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא,לרבות שלב בכל זו, פנייה נושא השירותים
 אותי להעמיד הקרןושעלולים את אלווה שבהם לשירותים בעקיפין, או במישרין הנוגעים, בעניינים
.כאמור השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב





___________________________

 תאריך המציע וחתימת שם
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 'דנספח 


 הצעת  הקבלן / ספק  

קרןשלם-לכבוד

 

של פעילויות הקרן ומחקר הערכה מתן שירותים בתחום מדידה, לקבלת הצעות בעניין    -הנדון: הצעת מחיר 

  חקררכז יחידה ועוזר מבמסגרת תפקיד 

)שם .1 _____________________________________ בשם להגישבזאת, מתכבד הריני
אתהצעתהמחיר הערכהומחקרלביצועשירותיםהמשתתף(, מתחייביםבתחוםמדידה, ואנו

לבצעאתכלהעבודותשנדרשלבצעוהמתוארותבהסכם.

"(,מהווהמחירסופיהתמורה"המחירהמוצעעלידי,עבורביצועהעבודותנשואההסכםלהלן: .2
וכוללאתכלההוצאותביןמיוחדותוביןכלליות,מכלמיןוסוגהכרוכותבביצועםומהווהכיסוימלא
אחר אמצעי וכל ואחזקתם, ואמצעים עובדים, העסקת לרבות ההסכם נשוא להתחייבויותינו

 גשהוא.שיידרשלביצועתקיןומושלםשלהעבודותנשואהסכםזהמכלמןוסו

העבודות .3 ביצוע בגין לתמורה הצעתנו הפניה, ומסמכי ההסכם במסמכי המפורט לכל בהתאם

 ,בתוספתמע"מכחוק.לשעה₪סךשל_____________-הינהכמפורטלהלן

ידועלנוכילצורךהשוואתההצעותשיתקבלו,ההצעותישוקללוע"פשקלולאיכות/מחיר .4
 שנקבעבמסמכיהפניה.

 
 
 

מציע:__________________________________ח.פ._____________שםה


מספרטלפון:_______________________,מספרפקס':_________________



פרטיהחותםמטעםהספק



שםפרטי_____________משפחה__________ת.ז.___________


תפקיד________________תאריך:_______________


חתימה+חותמת:_______________
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 'הנספח 



 וממליצים ניסיון מקצועי
 

 
 שם הלקוח

 
סוג 

 העבודה

 
איש שם 
 /ממליץקשר

 ותפקידו

 
נייד ואימייל של 

 איש הקשר

 
 תקופת העבודה

 
 עבודה בעבר

 או בהווה






















































זהבטח–האםישצורךבנספחשלרשימתהפרסומיםוהמחקריםשהיהמעורבבהם?ניתןלצרף
לשיקולדעתך–לאגורע
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 'ונספח 



 רשימת פרסומים של המציע
 

ישלצרףרשימתפרסומיםהרלבנטיםלתחום.

כאןכהיפרקישור.במידהוישהפניותלפרסומיםבאינטרנטישלהוסיפם
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 'זנספח 
 

   

 למתן שירותים  הסכםנוסח ה
 
:_________שנערךונחתםביום


לפיתוחהשירותיםלמפגרברשויותהמקומיות-קרןשלם בין:
,ביתדגן5מרח'שד'מנחםבגין


                                           )להלן "הקרן"(                          

 מצדאחד



__________________________________________________לבין:

 

"(הספק"-)להלן

מצדשני
 

 "(;תחום העיסוק)להלן:"ומחקרההערכה,הינובעלידעומומחיותבמדידהספקוה הואיל


הינובעלהידע,הנסיוןוהכישוריםהמתאימיםלצורךמתןהשירותיםבתחוםספקוה והואיל
העיסוק;


אתהשירותיםבתחוםהעיסוק;ספקהציעלקרןוהקרןהסכימהלקבלמהספקוה והואיל


והצדדיםחפציםלהגדיראתמערכתהיחסיםהמשפטייםביניהםבמסגרתהוראות והואיל

 םזה;הסכ



לפיכךהוצהר,הותנהוהוסכםביןהצדדיםכדלקמן:
 

 מבוא וכותרות הסעיפים .1
 

המבואלחוזהזה,לרבותההגדרותוההצהרותהכלולותבו,מהווהחלקבלתינפרדהימנו.

כותרותהסעיפיםמיועדותלנוחיותההתמצאותבלבד,ולאישמשולפרשנותהחוזה.


 ההסכם .2

 

מסכיםלהעניקלקרןספקאתהשירותיםשכלוליםבהסכםזהוהספקהקרןמסכימהלקבלמה

אתהשירותיםהכלוליםבהסכםוהכלבהתאםלתנאיהסכםזה.



 היקף השירותים .6

שעותחודשיות200שלהיקףעבורשעתימשתנהתהיהע"פתשלוםלספקהתמורה .6.1
היחידה"(,אשריוקצוביןהגורםאשריבצעאתתפקידרכזהשירותיםהיקף )להלן:"
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דעתההמלאשל בהתאםלשיקול עוזרהמחקר, יבצעאתתפקיד הגורםאשר ובין
 .הקרןולצרכיה

למעןהסרספקמובהרכיהשירותיםכולליםנסיעותופגישותברחביהארץ,בהתאם
 לצורך.

הקרןבנוסף, כי יידרשמובהר וכןמהספקאיננהמתחייבתלהיקףהשירותיםאשר
 כל כי מתחייבת האיננה ע"י שיידרשו יוזמנוהשירותים הפניה שירותי בתחום קרן

בכלעתומכלסיבהשהיאלשנותאתהיקףהשירותיםאשרמהספק והיארשאית,
יידרשמ להקטיןספקהן או מביןאותו)להגדיל איזה להזמין או לחלוטין להפסיק ,)

עצמהאובכלהשירותיםמחברותו/אוגופיםאחריםו/אולבצעאיזהמביןהשירותיםב
כלטענהו/אודרישהבגיןכך.לספקדרךאחרתולאתהיה



 השירותים .3


יעניקלקרןאתהשירותיםהמפורטיםלהלן:ספקה 3.1
 

חשיבהאסטרטגיתמשותפתעםהצוותשייקבעלצורךכךבקרןבנוגעלתהליכימדידהקידום .1

 והערכהשלפעילויותקרןשלם

 ידהוהערכהפניםארגוניים.ליווישוטףשלהקרןבהיבטיםשלמד .2

ביצועמגווןמחקריהערכה)כמותייםואיכותניים(,סקריםועוד. .3

הגדרתמטרותוצרכיםעבורמחקריההערכההשונים. .4

 קביעתנושאיםלבדיקהובניתמודלמתאים.-הגדרתשאלותמחקרההערכה .5

בחירתשיטתהמדידהובנייתכלימחקר. .6

 איסוףהנתוניםבמגווןדרכים. .7

 עיבודהנתוניםוביצועניתוחיםסטטיסטיים. .8

 הסקתמסקנותוהפקתדו"חממצאיםוהמלצותאופרטיביות. .9

 .כתיבתדו"חתמציתיומסכםשלהממצאיםבאנגלית .10

 .ניתוח,ריכוזותחזוקתמאגרכליהמחקרבאתרהקרן .11

.ריכוזותחזוקתמאגרהמחקריםבאתרהקרן .12

.סיכום/תמצותשלמחקריםבעברית .13

 .לעבריתשלמחקריםבאנגליתתרגום .14

.סקירותספרותממוקדותומקוצרות .15

 .קשרעםחוקריםשוניםבארץובעולם .16

 .הצגתהמחקריםבכנסיםוימיעיוןבארץובעולם .17

פיתוח,ארגון,עדכוןוכתיבתמסמכים,בקשותליח'מחקרממשלתיותו/אואחרות,מכתבים, .18

 דו"חות,פגישותעםשותפיעבודהועוד.

 סיכומיפגישותופרוטוקוליםהקשוריםלעבודתהיחידה.כתיבת .19

סיועבמינוףויצירתשותפיםברמההמקומיתוהארצית,פעולותלפיתוחקשריעבודה .20

ושותפויותאסטרטגיותעםגורמיםבמגזריםהעסקי,הציבוריוהמגזרהשלישיבתחומי

המדידהוההערכה.

 

"(שירותיםהיקראולהלן"זה)השירותיםהמפורטיםבסעיף

 

למנכ"ליתהקרןו/אולמנהלתידעושותפויותו/אולמיספקבמסגרתתפקידו,ידווחה3.2
מטעמםוככלשהקרןתקבעמעתלעטולפישיקולדעתההבלעדי.
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 בכפוף לתשלום נפרד –פירוט שירותים נלווים ונוספים הנדרשים מן המציע  .3

נל 4.1 שירותים לקרן ידרשו לעת מעת כי בגדרמובהר אינם אשר המציע, מן נוספים ווין
 "(.שירותים נלווים הנוספיםהשירותיםהנדרשיםבאופןשוטףכמפורטלעיל)להלן:"

 הנוספיםאשרידרשומעתלעתמןהמציע:הנלוויםלהלןפירוטהשירותים 4.2

ומאנגלית 4.2.1 לאנגלית מעברית הקרן של ופרסומיים מקצועיים טקסטים תרגום
 לעברית.

טקס 4.2.2 ומערביתתרגום לערבית מעברית הקרן של ופרסומיים מקצועיים ים
 לעברית.

 איסוףחומרים,עריכהוכתיבתחומריםמקצועייםבתחומיהענייןשלהקרן. 4.2.3

הרגילים 4.3 השירותים בגין למציע תשולם אשר התמורה כי מובהר ספק הסר למען
םהנלוויםהניתניםבמסגרתהסכםההתקשרות,אינהכוללתאתהתמורהבגיןהשירותי

,ביןהצדדיםבעתידהנוספים,כאשרהתמורהבגיןהשירותיםהנלוויםהנוספיםתסוכם
 הסכםההתקשרות.לבמסגרתנספח,אשרייחתםביןהקרןלביןהמציע,ויצורף

למעןהסרספק,מובהרכיאיןבאמורבסעיףזהכדילחייבאתהקרןלהזמיןמןהמציע 4.4
היקףהשירותיםהנלוויםהנוספיםשירותיםנלוויםנוספיםבעתיד לגבי איננהו/או וכן

יוזמנומהזוכההנלוויםהנוספיםהשירותיםכלמתחייבתכי והיא,שיידרשוע"יהקרן
אשרהנלוויםהנוספיםרשאית,בכלעתומכלסיבהשהיאלשנותאתהיקףהשירותים

זמיןאיזהמביןהשירותיםהמציע)להגדילאולהקטין(,להפסיקלחלוטיןאולהןיידרשמ
השירותיםהנלוויםהנוספים לבצעאיזהמבין גופיםאחריםו/או הנלוויםמחברותו/או

 הנוספים אחרת דרך בכל או בעצמה לנכון ו/אושתימצא טענה כל לזוכה תהיה ולא
.דרישהבגיןכך




 תקופת ההסכם .5


ה והעסקת זה הסכם של ספקתוקפו לתקופה הנם פיו קצעל בלתי ביוםובה שתחילתה

"(.תקופת ההסכם"-)להלן_______


להביאהסכםזה צדרשאי מוסכםבזהשכל במהלךתקופתולסיומיחדעםזאת, עת, בכל

)שלושים(30שללפחותההסכם,בהודעהמוקדמתשימסורבכתבצדאחדלצדהשני,

בוצעהתחשבנותביןהצדדים,עלפיבמקרהכאמורתיוםמראש.

ותשבוצעובפועלעדלסיוםההתקשרותוהכלבהתאםלהוראותהסכםזה.העבוד



 ספקהצהרות והתחייבויות ה .6


מצהירומתחייבבזהכדלקמן:ספקה


ניעהחוקיתאואחרתהמגבילהו/אולאקיימתכלהתחייבותמצדוכלפיצדשלישיכלשהוו/אומ

אוקיוםהתחייבויותיושבהסכםאוסרתאתמתןהשירותיםלקרןבהתאםלהוראותהסכםזהו/
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זהו/אויוצרתניגודענייניםכלשהועםשירותיולקרןלפיהסכםזה.


מיידיוללאכלדיחוי,עלכלעניןלהודיעלמנכ"להקרןולמנהלתידעושותפויותבקרן,באופן

קרן,באשרלגביוקייםו/אועלוללהיווצרניגודאינטרסיםאישיו/אואחרעםביצועתפקידו

ולפעולבקשרלאותועניןבהתאםלהנחיותיהם.


מנות,במסירות,בחריצות,בנאמנותלמלאאתתפקידוואתיתרהתחייבויותיושבהסכםזהבמיו

אתובהגינותכשהואמנצללצורךכךאתמיטבידיעותיו,ניסיונוויכולתו,ולהקדישלעבודתו

מיטבמרצוואתכלהזמןהדרושלביצועה.


אלאמסיבהיעלכלפגישותהעבודהשייקבעובצורהרצופהוסדירה,ולאלהעדרמהןלהופ

מוצדקתובתיאוםמראש.
 
 
 
 
 


 היקף השירות .7


וראותו/אוהתנאיםהמפורטיםלהלןלקרןיהיהבהתאםלכלהספקהיקףהשירותיםשייתןה

 ובמצטבר:


עלפיהסכםפקסהצדדיםיגדירומראשובכתבכלמטלהשתטופלעלידיה 7.1
שבמסגרתההצדדיםיקבעואתמהותהעבודהושעותהעבודההנדרשיםזה

"(.הגדרת העבודהלביצועה)להלן:"



עלאףהאמור,מוסכםומובהרבזאת,כיהקרןרשאיתלשנותאתהגדרת
העבודה,מעתלעת,לפירצונההבלעדישלהקרן,ולפישיקולדעתההבלעדי

עאתהגדרתהעבודה,מעתלעת,וככלשהקרןתבחרלפישלהקרן,ולקבו
שיקולדעתההבלעדי.


לאיהארשאילחרוגממסגרתשעותהעבודהשהוגדרובמסגרתספקה 7.2

אישור העבודהללאאישורמראשובכתבמטעםהקרן)להלן:"הגדרת
"(.הקרן על חריגה בשעות העבודה


יהיהזכאילתשלוםבגיןשעותעבודהלאספקמובהרומוסכםבזהכיה

שלגביהםלאניתןאישורהקרןעלחריגהבשעותהעבודה.


מצהירומאשר,שידועלוכיתפקידועשוילחייבעבודהבשעותובימיםספקה7.3
ידו,מוגדריםעלבסיסקבוע,והואמתחייבלבצעאתתפקחריגיםשאינם
ובימיםכאמור.הקרןמנגד,מחויבתלהעבירגםבשעותבמקריםשבהםיידרש
במועדיםסביריםטרםקבלתתהחומריםוהמידעשהואנדרשלעבדאספקל
לעיל7.1יףביןהצדדיםבהתאםלאמורבסעהשירות,וכפישייקבעמראש
ובכפוףליתרהוראותהסכםזה.
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 שמירת סודיות ומסמכים 8


נחקרים,ונבדקיםמתחייבלשמורעלסודיותמוחלטתבכלהנוגעלפרטיםהאישייםשלספקה

האתיקה כללי פי על לנהוג מתחייב ובנוסף, ותכניותההערכה, במחקרים ומשתתפים

לאמתחייבהספק,בכלהנוגעלאופיהתקשרותועםהקרן,חקר.המקובליםבתחוםהמ

במישריןאובעקיפין,הןבתקופתהתקשרותועםהקרןלגלותולאלמסורבזמןכלשהו,

כלידיעהו/אומידעשהגיעולרשותותוךכדיו/אולאחרמכן,לאדםו/אולגוףכלשהם,והן

ומידעבנוגעלתורמיםולחבריאגודתידיעהאקרןלרבותעקבו/אואגבהתקשרותועםה

סודיאואחרהקשורבקרן.לענייןזה,,לניהולוולפעילותווכןכלמידעהידידיםו/אולקרן

בכלדרךאחרת.פה,ביןבכתבובין-ידע":ביןבעל"מסירתידיעהו/אומ


םלקרןכימתחייבשלאלהוציאמתחוםחצריהשלהקרןמסמכיםו/אוכלחפץאחרהשייספקה

להחזירכלמסמךוחפץספקזולתהדרושלביצועמתןשירותיועלפיהסכםזה.כןמתחייבה

ו/אומיידעםסיוםהצורךבהוצאתםכאמורלקרןמיידעםקבלתהדרישהלכךעלידיהקרן

לאתהיהזכותעיכבון,ספקלצורכישירותיו,לפיהמוקדםמביןמועדיםאלה.מוסכםבזהשל

שהיא,עלמסמךו/אוחפץכלשהםהשייכיםלקרן.מכלסיבה

 תמורה 9


עלפיבהסכםספקתמורתהשירותיםכאמורבהסכםזהובכפוףלקיוםכלהתחייבויותיושלה

אתשכרטרחתווכאמורלהלן:ספקזהתשלםהקרןל



שכרטרחה9.1



____________וסיומהביום____________במהלךהתקופהשתחילתהביום9.1.1

ל שלם הקרן ישלם ההתקשרות"( "תקופת בסךשכרספק)להלן טרחה

"שכרהטרחה"(.-)להלןשעהמע"מלכולל₪____________

דקות.60יחידהבתלמעןהסרספק,מובהרכישעתעבודההינה1.29.



ו/אושינוייםכלתוספותשכרהטרחהכאמורלעיליהיהסופיולאיחולועליו9.1.3

תקופתההתקשרות.במהלך


כאמורספקלמעןהסרכלספק,מוסכםומובהרבזהכישכרהטרחהשלה9.1.4

שיידרשו,לרבותהוצאותככלספקכוללאתכלהוצאותיושלהזהבהסכם

שכר מחשוב,בגין נסיעות, רכב, ביטוחים, משרדיות, הוצאות פרסום,עבודה,

ו ה/אוטלפון נדרש לו אחרת הוצאה וכל נייד, שירותיספקטלפון מתן במסגרת

הסכםזה.פי-עלספקה




כןמוסכםבזהולמעןהסרכלספקכישכרהטרחהעלפיהסכםזהמהווהתמורה9.1.5

לאספקבגיןשירותיולפיההסכם,והספקלמלאה,כוללת,קבועהוסופיתהמגיעה

יהיהזכאילתשלומיםאוהטבותנוספיםכלשהם.



 כאמורבהסכםזהישולםכמפורטלהלן:ספקשכרהטרחהשלה9.2
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יעבירלקרןדיווחשלשעותהעבודההמפרטיםאתמהותביצועספקה9.2.1
"(.דו"חהשעותשלאותוחודשברמתפירוטשעתית)להלן:"העבודה

ימיםמתוםהחודש10לקרןבתוךספקאתדו"חהשעותימסורה
הואמתייחסשיכלולפירוטשלמהותהעבודהשבוצעהעלידישאליו
תייחס..אותוהחודששאליוהואמבמהלךספקה



הבלעדיהקרןתבדוקאתדו"חהשעותותהארשאיתלעלפישיקולדעתה 9.2.2
עלפישיקולדעתההבלעדיוהמוחלטלשנותוו/אולתקנוובהתאםלכךלקבוע

לתשלוםבגיןשירותיועלפיזכאיספקאתשעותהעבודהשבגינםיהיהה
"(.הדו"חהמאושרזה)להלן:"הסכם

   

עלפישעותהעבודהשאישרההקרןובהתאםספקלשכרהטרחהישולם 9.2.3
לדו"חהמאושר.

ימיםלאחר30ימים,היינו,עד30יהיהלפישוטף+ספקמועדהתשלוםל
סוףהחודששבואישרההקרןאתהדו"חהמאושרהנ"ל.

רןחשבוניתמסכדיןבגיןכלתשלוםשישולםלו.ימציאלקספקה


ימציאלקרןאתכלהאישוריםהנדרשיםכפישידרושרואההחשבוןספקה 9.2.4
ספקו/אומנהלהחשבונותשלהקרן,כתנאילביצועתשלוםשכרהטרחהל

הוראותהסכםזה.פי-על



 מיסים ותשלומי חובה 10


עלספקמכלסכוםשהקרןחייבתבתשלומולשכרהטרחההנקובבחוזהזההינוברוטו.

פיהסכםזההואינכהמסהכנסהוכלמסו/אותשלוםחובה,שבניכויוהואחייבעלפידין

להמציא,לרבותאישוריםלניהולספריםוניכוימסספקו/אועלפיאישוריםכפישמחויבה

במקורמאתשלטונותהמס.







 סיום התקשרות באופן חד  צדדי  11


תהיהרשאיתלסייםאתההתקשרותעם11.1 הקרן זה, הוראהאחרתבהסכם כל אף על

אויותרפיהסכםזה,ללאכלהודעהמוקדמת,באחד-לאלתרממתןשירותיועלספקה

הבאיםוכדלקמן:מהמקרים


8ו/או7ו/או6הפרהוראהכלשהימביןהוראותסעיפים:ספקה 11.1.1

להסכםזה;

;מעלבאמוןהקרןספקה 11.1.2

לדעתהנהספקה 11.1.3 ו/אוהורשעבעבירהשישעמהקלון לתהקרן

בעבירה

הנהלתהקרןבשירותיולקרן;הקשורהלדעת



22 
 

22 
 

ו/אוספקה 11.1.4 הקרן של לשמה ו/או הקרן לרכוש נזק במזיד גרם

התרשלבמילויתפקידו.שלהקרןו/אולפעילותה


9.1טותבסעיףבשלאחתהנסיבותהמפורספקמוסכםבזהשסיוםההתקשרותעםה11.2

שוםפיצויצדדיומיידיללא–תיחשבבנסיבותהמצדיקותסיוםהתקשרותבאופןחדלעיל

הצדו/או בין התחשבנות תבוצע כאמור במקרה נוסף. העבודותתשלום פי על דים,

עדלסיוםההתקשרותוהכלבכפוףלהוראותהסכםזה.שבוצעובפועל



 ומיצוי ההסכם ספקמעמדו של ה 12


,כיהואמבצעאתכלהתחייבויותיובהסכםספקמוסכםומוצהרבזהבמפורשעלידיה12.1
מעביד,לרבות-זהבמעמדשלקבלןעצמאיואיןולאיהיובינולביןהקרןכליחסיעובד

.ספקלגביעובדיואומימטעמושלה


ועדכלשהו,מתחייבבזאתשלאלטעוןולאלהעלותטענותכלשהן,בפורוםובמספקה12.2
מעבידבינו-שיהאבהןכדילפגועבמעמדוכקבלןעצמאיכלפיהקרןובהעדריחסיעובד

לביןהקרן.

מצהירומסכיםבזאתכיהעלאתטענהכלשהיעלידואועלידיבאיכוחוו/אומיספקה12.3

סרתוםלבמעביד,תחשב,ביןהיתר,כחו-מטעמוכינתקיימובינולביןהקרןיחסיעובד
מצידםו/אוכהטעייתהקרןו/אוכהפרהיסודיתשלהסכםזה.


מתחייבבזאתלפצותאתהקרןבגיןכלנזקשיגרםלקרן,באםהקרןתחויבספקה.12.4

.ספקמעבידביןהקרןלביןה-בתשלוםכלשהובגיןיחסיעובד


לאספקסוכנותו/אושליחותוכיהלאיתקיימויחסיספקמובהרבזאתכיביןהקרןלביןה.12.5
יהארשאיו/אומוסמךו/אומורשהלעשותכלמעשהו/אומחדלשישבהםכדילחייבאת

הקרןכלפיצדדיםשלישייםללאאישורהשלהקרןמראשובכתב.


 

 שונות 13



ו13.1 הצדדים, וההבנותשבין ההסכמות זהממצהאתכל בזהשהסכם הסדר,מוסכם כל

כרוןדבריםאוהבטחהקודמיםאםהיו,בטליםבזה.זיהסכמה,

 

–ואררשוםלמעןהמופיעבמבואכלהודעהשתשלחעלידיצדאחדלמשנהובמכתבבד13.2

או מענו ששינה הצד בכתב הודיע החדשעליו המען מען, שינוי תחשב-במקרהשל

מסירתהלמשלוחשעותממועד)שבעיםושתיים(72נתקבלהעלידיהנמעןבתוםאילוכ

מברקשנשלחלמעןכאמורייחשבכאילונתקבללמחרתשליחתו.בדואר.


שקראבעיוןאתהוראותיו,הביןאותןוהסכיםלהן.ספקבחתימתועלהסכםזהמאשרה13.3


תוקףאלאיהיוחסריכלמוסכםבזאת,כיכלשינויו/אותיקוןו/אותוספתלהסכםזה13.4
ידישניהצדדיםלהסכםזה.-אםכןהםנעשובכתבונחתמועל
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
 
 
 
 

______________________________
 ספקה                         קרן שלם 
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 'חספח נ
 

        

 פעילות היחידה בשנה חלקים שונים מאומדן היקפי 

 
 תוכניותשיחלובשנה6-תוכניותהערכההכוללותמספראוכלוסיות:כ -

)מכיווןשמדוברבתוכניותרחבותהיקףסבירלהניחשיתפרסועלשנתייםולעיתיםעלשלוש(
(בקישורהמצורףניתןלראותדוגמא




 בשנהשיבוצעובשנה4-ירותספרותממוקדות)אסופותמאמרים(:כסק -
(קישורנוסףובעודבקישורהמצורף)ניתןלראותדוגמא


בשנה.בשנהשיבוצעו4-סקרים:כ -

(בקישורהמצורף)ניתןלראות


 שיבוצעובשנה4-סיכוםמאמריםבעברית/אנגליתוהעלאתםלאתרכ -
(נוסףקישורובעודבקישורהמצורף)ניתןלראותדוגמא




 מחקריםבשנה10-כתרהקרןהעלאתמחקריקרןשלםאשרהסתיימולא -
(בקישורהמצורףניתןלראותדוגמא)

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1437
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1167
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1433
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1256
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1107
http://kshalem.org.il/pages/item/1470


25 
 

25 
 

 'טספח נ
 

        

 טבלת הנספחים
 

עמודשםהנספחמס'הנספח

8ריםובדברשכרמינימוםכדיןתצהירבדברהעסקתעובדיםזנספחא'

9אישורלקיוםביטוחיםנספחב'

12התחייבות/הצהרהעלהעדרניגודענייניםנספחג'

13הצעתהקבלן/ספקנספחד'

14ניסיוןמקצועיוממליציםנספחה'

15רשימתפרסומיםשלהמציענספחו'

16נוסחההסכםלמתןשירותיםנספחז'

24אומדןהיקפיחלקיםשוניםמפעילותהיחידהבשנהחח'נספ

25טבלתהנספחיםנספחט'

 

 


