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 כללי   .1

שלם .1.1 המבקשת  (  ן קרה  -)להלן    קרן  שילקבל  לביצוע  מחיר    הערכה ,  ידהדמרותי  צעות 
   .(השירותים -)להלן  הפניה בהתאם למסמכי ,ןפעילויות הקרשל   ומחקר

הסכם   .1.2 ייחתם  הזוכה  למסמכי    מסגרתעם  המצורף  לנוסח  בהתאם  השירותים,  לביצוע 
של    פניהה ה  ,שנים   5לתקופה  רשאית  תהא  ההסכם  בתקופת  לזוכה    קרןכאשר  לפנות 

 . כהלעת לזואו מעת הזמנות עבודה שיוצים ע"פ לביצוע השירות

 

בכל עת, במהלך תקופת    ולסיומ   להביא הסכם זהשכל צד רשאי    זה ב  יחד עם זאת, מוסכם  

)שלושים( יום    30של לפחות    ההסכם, בהודעה מוקדמת שימסור בכתב צד אחד לצד השני,

 מראש. 

באמצעות עובד מטעמו אשר ע"י המציע הזוכה, בעצמו ו/או    קרןהשירותים יבוצעו עבור ה .1.3
ובהתאם לתנאי הסכם   הפניה להצעות   ותיש מראש, העומד בדר  קרןידי ה  ושר על ותו תאהז

 הפניה. 

ע"פ   .1.4 תהיה  לזוכה  להצע  שעתים  תשלוהתמורה  הבהתאם  המשתתף  יותר    זוכהת  ולא 
 .סימלי לכל חודש כפי שייקבע ע"י הקרןמהיקף השעות המק

 ת ת הבאווו מי מטעמו עומדים בדרישאהמציע ו/ -תנאי סף להשתתפות בהליך  .2

 –אות השירות מטעם המציע, עומד בדרישות הב  תא  פקשל המציע שיסד המציע ו/או העוב .2.1
 

 :מיתדהשכלה אק .א

 ;ך ו/או הרווחההחינובתחום  בעל תואר שלישי  (1)

 תחום שיטות מחקר/מדידה/הערכה.  בבעל תואר  (2)

 ב.ל שור אקדמאי מלקיים את דרישת ההשכלה באמצעות תוא* ניתן 

   על קבלת התואר.עודות עתק תהמציע ה זה ימציאלהוכחת עמידה בתנאי 

 ניסיון .ב
    .הערכהמחקר ובבניית כלי סיון ני (1)
 .ניסיון בכתיבת דוחות הערכה (2)
   .בהערכת תוכניות חברתיותניסיון  (3)
 בעל יכולת ניתוח במגוון מתודולוגיות מחקר  (4)

זה   בתנאי  עמידה  המציע  להוכחת  הערכה  5ימציא  החברהוח בת  דוחות  ו/או    ם 
שובהם  וחה  הרו בהובתף מרכהיה  וכתזי  ביצוע  פיתוח,  בשבע לה,  פורסמו  יבה אשר 

   השנים האחרונות.
 

  .לות אופי דומהה בעלניסיון בניהול יחידות מחקר הערכ ת יכולת מוכחת גהצ .ג
 .  ממעסיק קודם לכך ימציא המציע אישור להוכחת עמידה בתנאי זה 

 
 רות עם תחום המוגבלויותהיכ .ד

 דגש , בת בתחום המוגבלויותו העוסקערכה  ת הותפות מרכזית, הובלה ופיתוח תכניוש
  . או מוגבלות שכלית התפתחותיתו/גנטיבית  מכה קועל הנ 

דוח הערכה אחד בתחום זה בו היה   מציע לפחותלהוכחת עמידה בתנאי זה ימציא ה
 . ותסם בחמש שנים האחרוניבה אשר פור לה, פיתוח, ביצוע וכתשותף מרכזי בהוב

 

 –יו על תתי סעיפ  2.1לצורך סעיף 



3 
 
 
 

 

3 
 

במסג להיות  יכול  השירותים  העסמתן  מתוקף  ביצע  אותו  תפקיד  שכיר רת  כעובד  קתו 
ציבורי   בגוף  או  גדולה  ו/או  יפסשבחברה  גדולים  גופים   / מקומיות  לרשויות  שירותים  ק 

 גופים ציבוריים.   ויות מקומיות /עצמאי לרשים כקבלן במסגרת אספקת שירות 

)סעיף    סעיף  לצורך בלבד  תתי    2.1זה  א   -סעיפיו(   על  המציע  משמעותו  בעל  "מציע"  ו 
שליטה"  "בעל  המציע.  של  הכללי  המנהל  או  במציע  בחו   -השליטה  רות  ניי  קכמשמעותו 

 . 1969  -ערך, התשכ"ט

רלוונטי  .2.2 גורם  כל  כי  בתנאמובהר  העומד  הס,  את   ,בהליך  להשתתפות  ףי  להציע  רשאי 
,  בפועל  תקשרותם הסכם ההמועד יישובכי בכל מקרה,  ין זה  נילע מובהר  מועמדותו, כאשר  

 . ספק-אלא יחסי מזמין הזוכה לבין הקרן -ביד בין המציעחסי עובד ומעלא יחולו י

יצ .2.3 להצעתהמציע  העבודרף  סוג  על  פרטים  להצעה  ה  כנספח  המצ"ב  הטבלה  גבי  על  ות  ו, 
 קשר לאימות נתונים.  ואנשי המציע  צעו ע"י ובש

 השירותים היקף  .3
 

בה .3.1 יבוצעו  שיידרשו  השירותים  ההיקף  לצרכי  למ  ,קרןתאם  במסמבהתאם  זהפורט    ,ך 
   .ך זהלמסמ ח'נספח  ב מחייבת מצויה . הערכה שאינה  בהסכם המסגרת

  מהזוכה  שר יידרשאיננה מתחייבת להיקף השירותים א  קרןמובהר כי ה למען הסר ספק  
י כל השירותים  מתחייבת כ  וכן איננה  נספח ח' להסכם זהבים המופיע  ו/או להיקף השירות 

ה  שיידרשו  יוזמ  קרן ע"י  הפניה  שירותי  מהזוכהבתחום  ומכל    נו  עת  בכל  רשאית,  והיא 
, (אותו  טיןהקהמציע )להגדיל או לן  דרש מהשירותים אשר יילשנות את היקף    סיבה שהיא

אחרים ו/או לבצע    מחברות ו/או גופיםזה מבין השירותים  זמין איהלטין או  להפסיק לחלו
ו דרישה  ך אחרת ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/אה או בכל דרה מבין השירותים בעצמ איז

 בגין כך. 
 

שעות חודשיות.    150-  הנדרש מהמציע על  מובהר כי בשלב ראשון, יעמוד היקף השירותים .3.2
מובהר   ספק  הסר  הא  ם יכולל  ים ותיר השכי  למען  ברחבי  ופגישות  בהתאם נסיעות  רץ, 

תהא    לצורך. לשנות הקרן  הש  רשאית  היקף  פאת  על  לעת,  מעת  דעתה  ירותים  שיקול  י 
 וצרכיה.  

 במסגרת ההסכםבאופן שוטף המציע ן הנדרשים מ תיםפירוט השירו .4
 

ה  ע לצורך כך בקרן בנוגע לתהליכי מדידת משותפת עם הצוות שייקב אסטרטגיחשיבה    קידום .א
 ויות קרן שלםשל פעיל  והערכה 

 ארגוניים.  ה פניםוהערכ   טף של הקרן בהיבטים של מדידהי שו ליוו .ב
 קרים ועוד.  תיים ואיכותניים(, סקרי הערכה )כמוביצוע מגוון מח .ג
 הגדרת מטרות וצרכים עבור מחקרי ההערכה השונים.  .ד
 נושאים לבדיקה ובנית מודל מתאים.  קביעת -דרת שאלות מחקר ההערכה גה .ה
 ה ובניית כלי מחקר. ת המדידירת שיט חב .ו
 לם. רן שחה קיתשפ מבנה כתיבת הצעת המחקר על פי   .ז
 פעולות הנדרשות לאישורה. ך וביצוע הגורמים שונים על פי הצור הגשת הצעת המחקר לאישור  .ח
 איסוף הנתונים במגוון דרכים. .ט
 ם וביצוע ניתוחים סטטיסטיים. הנתוניעיבוד   .י

גת  הצגת לומצהלים  , תקציר מנותאופרטיביוהמלצות  הסקת מסקנות והפקת דו"ח ממצאים   .יא
 ישור המצורף<<בק של היחידה  הר הערכגמא למחקוהממצאים. ד

 . באנגלית דת המחקרכל תוצרי יחימציתי ומסכם של דו"ח תכתיבת  .יב
 ם הצגת המחקרים בכנסים וימי עיון בארץ ובעול . יג
דה י עבוקשרוח סיוע במינוף ויצירת שותפים ברמה המקומית והארצית, פעולות לפית .יד

י בתחומי  השליש  והמגזרגורמים במגזרים העסקי, הציבורי  ותפויות אסטרטגיות עםוש
 המדידה וההערכה. 

https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%94/
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המח .טו כלי  מאגר  ותחזוקת  ריכוז  הקרןניתוח,  באתר  המאגר  .  קר  את  לראות  בקישור  ניתן 
 המצורף 

 מצורףבקישור הדוגמא ניתן לראות  הקרן.מו לאתר שר הסתייהעלאת מחקרי קרן שלם א .טז
 בקישור המצורף ניתן לראות דוגמא . בעבריתץ מהארסיכום/תמצות של מחקרים   .יז
 בקישור המצורףלראות דוגמא  ניתן  באנגליתלם והעו  מהארץתרגום לעברית של מחקרים   . יח
מאמרים .יט ספרות/אסופות  סקירות  דוגמ  עריכת  לראות  ניתן  וממוקדות.  בקישור  א  קצרות 

 המצורף 
 . םץ ובעולונים באר קשר עם חוקרים ש .כ

ת ו/או אחרות, מכתבים,  משלתיומחקר מכים, בקשות ליח'  דכון וכתיבת מסמפיתוח, ארגון, ע .כא
 ות עם שותפי עבודה ועוד. חות, פגישדו"

 ים לעבודת היחידה. כתיבת סיכומי פגישות ופרוטוקולים הקשור .כב
העשרה  כת  ערי .כג מחוברות  הכותבים,  עם  )קשר  עלשונות  ה  טקסטים  עבר  עברת  וארגונם, 

 בקישור המצורףאות דוגמאות ם לשיפוט וכו'( ניתן לרמריהמא
 

 רדם נפתשלוכפוף לב  – המציען מנוספים הנדרשים נלווים ופירוט שירותים  .5

שירות הר  מוב  5.1 לקרן  ידרשו  לעת  מעת  מ  םינלווים  כי  בגן  נוספים  אינם  אשר  דר המציע, 
 "(.הנוספיםנלווים שירותים : " פורט לעיל )להלןם באופן שוטף כמהשירותים הנדרשי

 המציע:ן הנוספים אשר ידרשו מעת לעת מ הנלווים שירותים להלן פירוט ה  5.2

 רית. ומאנגלית לעב ליתמעברית לאנג מיים של הקרןועיים ופרסו קצמ  טקסטיםתרגום  5.2.1

 מערבית לעברית. רן מעברית לערבית ום מקצועיים ופרסומיים של הקטקסי תרגום 5.1.2

 של הקרן. איסוף חומרים, עריכה וכתיבת חומרים מקצועיים בתחומי העניין  5.1.3

השירו 5.2 בגין  למציע  תשולם  אשר  התמורה  כי  מובהר  ספק  הסר  הרגילמען  הנית תים  נים  לים 
ה ב הסכם  אינמסגרת  התמור התקשרות,  את  כוללת  השיה  בגין  הנוספים,  הנלווים  רותים  ה 

,  מסגרת נספחב  ,בין הצדדיםבעתיד  תסוכם    הנוספיםהנלווים    ורה בגין השירותיםכאשר התמ
 .הסכם ההתקשרותל לבין המציע, ויצורף אשר ייחתם בין הקרן  

בא 5.3 אין  כי  מובהר  ספק,  הסר  בסעילמען  כדי מור  זה  ליילח     ף  הקרן  את  המב  מן  ציע  הזמין 
נלו  ב שירותים  נוספים  לגוים  ו/או  השירועתיד  היקף  הנבי  איננה  וכן  הנוספים  לווים  תים 

והיא רשאית,    ,זוכהשיידרשו ע"י הקרן יוזמנו מה הנלווים הנוספים   השירותיםכל י מתחייבת כ
ע  המצי ן ש מיידראשר  הנוספים הנלווים בכל עת ומכל סיבה שהיא לשנות את היקף השירותים  

להפס )ל להקטין(,  או  או  הגדיל  לחלוטין  מביק  איזה  הנוהנלוו  השירותים  יןלהזמין    ספים ים 
בכל    בעצמה אוהנלווים הנוספים  מבין השירותים  ם ו/או לבצע איזה  ת ו/או גופים אחרימחברו

 . ן כךולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או דרישה בגישתימצא לנכון  אחרת  דרך
 

 דע נוסףימ 6

הוצאות   יבוד הסטטיסטי, . כל הציוד המשרדי, תוכנות הע המציע  במשרדייתבצעו  השירותים
 . ולו על המציעיח הנסיעה

ש להעהמציע  ככל  עלמחקרעוזר  סיק  יבחר  מח,  עוזר  להעסיק  בדיו  העומד  המפורטות  קר  רישות 
 .בהסכם

 

 :ההצעה  7
 

 המבוקש על ידו לביצוע השירותים.  ת עבודההמציע ינקוב במחיר לשע
 

http://kshalem.org.il/pages/page/29
http://kshalem.org.il/pages/page/29
http://kshalem.org.il/pages/item/1470
http://kshalem.org.il/pages/item/1214
http://kshalem.org.il/pages/item/1042
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1167
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1167
https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94/
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 דקות.  60מובהר כי שעת עבודה הינה יחידה בת  

א"ל  ובאמצעות ד  יש להגיש(  8)ראה סעיף  ם  ם הרלוונטייהמסמכיכל החומרים ו  לאת ההצעה כול 
בcarmi@kshalem.org.il  בת:לכתו ההצעה  משלוח  לאחר  טלפוני.  לאשר  יש  קבלתה  דוא"ל  ת 

 .03-9601122בטלפון מס'  ךמר כרמי בלואצל  במשרדי הקרן

בשעה    (___ תאריך עברי___), יום א',  _________________  -המועד סופי להגשת ההצעות הינו  
 "(. שת הצעותהסופי להגעד המו" לן:)לה .12

 
 וכיו"ב.      ות בפקסאין לשלוח הצע

 

 המסמכים אותם יש לצרף להצעה 8

 לעיל.    2כנדרש בסעיף רשימת פרסומים  /המלצות    / תעודות / רישיונות 8.1

כולל   8.2 המחיר  הצעת  כשהם    הנספחיםכל  טופס  המחיר,  להצעת  ידי    חתומיםהמצורפים  על 
 (  23: בעמודים ספח נבלת הה ט)רא .   המציע

 מס או רואה חשבון.  ספקוק, מאת פקיד שומה או פנקסים כח ר תקף על ניהולשואי 8.3

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. 8.4

 . 1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו   פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -אישור תקף על  8.5

 מס במקור. אישור ניכוי  8.6

 ה זוכת הבחירו ההצעותשקלול  9

לעיל. הצעה שלאמציעיידת השל עמתערך בדיקה  בשלב ראשון   9.1   ם בדרישות הסף המפורטות 
 תעמוד בדרישות הסף, לא תובא לדיון.  

יון של המציע עצמו  עמד לתפקיד הוא המציע עצמו, אז הותק והניס והמוככל  תשומת הלב כי   9.2
 יקבלו את הניקוד. 

לככ והמועמד  מל  הוא  המצ ועמד  תפקיד  אז  מטעם  של  היע,  והניסיון  מטעם  ותק  המועמד 
 את הניקוד. ע הם אלה שיקבלו המצי

   -בחנו בהתאם לאמות המידה כמפורט להלן יההצעות הכשרות י 9.3

מחיר 9.3.2 המרבי,    %25    -  הצעת  הניקוד  את  תקבל  ביותר  הזולה  הכשרה  יתר ההצעה 
 אמה.  ורגו בהתההצעות הכשרות יד

   –הבאים ם ע"פ הפרמטרי %75   -  איכות ההצעה 9.3.3

 : ע"י המציע ת מהמועמד המוצע שמוהתר 9.3.3.1

 מלי מקסיניקוד  ניקוד  טר פרמ

הסף,  השכלה  בתנאי  לנדרש  מעבר 
נוספת  השכלה  על  ניקוד  ינתן 

 בתחומים רלבנטיים 

 נק'  15

ב ניסיון   / מושא    םשירותיהמתן  ותק 
זו  מסמכי   התוכן  ל בקשר  הזמנה  עולם 

מוגבל עם  לאנשים  שירותים    ת יוו של 
ולאנ עם  בכלל  לית  כש  בלותמוגשים 

 בפרט  התפתחותית

לכל נקודו  10יתנו   נוספות  ת 
מרכזית  בתכנית   שותפות 

שירותים  בתחום  הערכה 
בכלל  מוגבלויות  עם  לאנשים 
ולאנשים עם מוגבלות שכלית 

 התפתחותית בפרט 

 נק' 20
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שיבוצע    ית מראיון אישהתרשמות כללי
ע"י   הלמועמד/ת  מי    קרןמנכ"ל  או 

יישקלו    .המטעמ זו  במסגרת 
 באים: מטרים ההפר

 יכולת גבוהה לעבודה בצוות   .א

 יפות, אמינות. קש .ב

 זמינות גבוהה באמצעים מקוונים  .ג

 יכולת עמידה בתנאי לחץ  .ד

 ל מול קה  ידהעמ ו  ייצוגיות .ה

 תודעת שירות גבוהה  .ו

 

 נק'  20 

 נק'  20 לצה חיובית נק' לכל המ  5 התרשמות מהמלצות 

 

 

 עניינים  גודהעדר ומניעת ני 10

 חשש או עניינים ניגוד להבטחת העדר חשיבות ימתם, קי הנדרשי דים המיוח  האמון יחסי בשל 10.1
במסגרת של פוטנציאלי עניינים ניגוד של לקיומו  בהתאם  .הפנייה שאונ  השירותים המציע 

המציע יהיה שאין ויתחייב  יצהיר לכך,   למתן בקשר שהוא סוג מכל ייניםנע  ניגוד לו ולא 
 .זו לפנייה  כנספח המצורף  וסחנה פי על תןתינ כאמור ההצהרה ;זו פנייה  נושא  השירותים

 או הקשורים, במישרין גורמים עם עסקי או אישי קשר כל הצעתו במסגרת לפרט המציע על 10.2
 .קרןפין,  ל קיבע

עני 10.3 ניגוד  כל  על  בהצעתו  להודיע  מתחייב  בפועל  המציע  להיווצר ינים  העלול   או 
הנוכחי  פעילויותיו  פבין  לרבות  בא וע ות,  התאגיד  שמבצע  הואלות   מצעותו 

במועס המתוארות  הפעילויות  לבין  זה.ק,  יזכה  הליך  אם  המציע,  יתחייב  כן,   כמו 
נ כל  על  דיחוי  וללא  בכתב  להודיע  בגיןבהליך,  עניין  של  לגופו  אפשרי  עניינים   יגוד 

ומ  עבודה  הזמנת  ביכל  לפני  המוקדםטלה  עפ״י  ביצוע,  כדי  תוך  ו/או   צוע 
או    ל גם על מועסקים על ידי המציעם תחוגוד ענייניות בדבר הימנעות מניביפשרי. ההתחי הא

 פים לו בכל דרך שהיא. השות

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

 ביטוח 11

 המצורף להסכם זה.התחייבויות הביטוח של הספק מפורטות בנספח ב' 

   שאלות ובירורים 12

שג ביאה,  סתירה,  התאמה,  הפניהאי  מסמכי  הסתייג  ין  תובוכל  ה  אות  לע"י  לב    תשומתמציע 
mailto:sganot@kshalem.org.il טרוני:  ות דואר אלק בכתב באמצע  שלם  מנהלת הידע של קרן

 בלבד.  wordבקובץ בפורמט  , י' בשבט תשפ"גרביעייום   01.02.23עד ליום 

,  פה  בעל   יתנוכל פירושים הבהרות או הסברים שנ   03-9601122  הדוא"ל בטלפון  יש לוודא קבלת  
 . קרןלא יחייבו את ה

mailto:sganot@kshalem.org.il
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 א'נספח 

 בדבר שכר מינימום כדיןת עובדים זרים ותצהיר בדבר העסק
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

______________ הח"מ  לאני  ו__ת.ז.______________,  האמת  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  כי  אחר 
צפו בחו אהיה  הקבועים  לעונשים  אעי/ה  לא  באם  כ ק  כדלשה  בזאת,  מצהיר/ה   קמן ן, 

  

מש .1 _אני  כ  אצל_________ מש  הספק    _________________ 
__________ ________________( "הספק"_____  שלם  להלן:  קרן  עם  התקשר  אשר    ,)

 צהיר זה בשמו ובעבורו. מתן שירותים, ומוסמך ליתן מטעמו תבהסכם ל
 

 צהיר זה: תב .2
זיקה"" על  -  בעל  שנשלט  הספק.    מי  ה ידי  אדם  אם  בני  חבר  הוא  בעל     -ספק   גם 

או  בו  אצל  תא  השליטה  השליטה  בעל  שבשליטת  תגיד  או   אגיד   הספק, 
מאחראי  הד  מי  או  הספק,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו   ומה 
  טעם הספק על תשלום שכר העבודה.מ 

 . 1981-ות )רישוי( התשמ"אבחוק הבנקא  כהגדרתה      -    "שליטה"

]יש  זיקה לספק:    בעל אנוכי וכל     תי בהסכם זה,התקשרות כי עד למועד  בזא  הנני מצהיר .3
 [ במשבצת המתאימה Xלסמן 

 ב כ"ה  יום  לאחר  שנעברו  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין  בפסק  הורשענו  התשס"ג  לא    31  -חשון 
)איס2002באוקטובר   זרים  עובדים  חוק  לפי  העסקה,  הוגשל  ור  תנאים  והבטחת  כדין  נים(, א 

 ;1987-מ"זמינימום, התשו/או לפי חוק שכר  1991-אהתשנ"
 

 לפי  2002באוקטובר    31  -כ"ה בחשון התשס"ג    ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יוםענו  הורש ,
חוק  ו/או לפי    1991-סקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסור הע 

ועד  אחת לפחות ממשת ההצעות, חלפה שנה  להג  מועד האחרון,אך ב  1987-ימום, התשמ"זשכר מינ
 ונה; אחר ההרשעה ה

 מת. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי א .4

 ______________ 
  חתימה          

 

 

 

 

 

 'בנספח 

 נספח ב'
 

 אישור 

"ה ____________,  _, ה____________  עו"ד  ביום ___________הופיע/ה בפניהריני לאשר, כי  
לעונשים  ת.ז.___ צפוי/ה  יהא/תהא  וכי  עליו/ה להצהיר את האמת  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה   ,_______

 ה עליו בפניי. פניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה ב, אהקבועים בחוק

 _______________ 
 תימה וחותמת עו"ד ח
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 ביטוח  -' בנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 . _________________ -" המבוטח"

 . ותים לאדם המפגר ברשויות המקומיותשיר יתוחלפ –ם" קרן "של  -" מבקש האישור "

הפניה  -"  השירותים" למסמכי  בהתאם  הקרן,  פעילויות  של  ומחקר  הערכה  מדידה,  ב  שירותי   מכרז וכמפורט 
 . תקשרותזה/הסכם הה

חשבון מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על   .1
ביט  צלא  ,המבוטח בישראל,    וח מורשיתחברת  כל תקופת השירותיםכדין  ביטוחים  במשך  עם  ובקשר   ,

התביעה הגשת  מועד  בסיס  על  של    ,שהינם  נוספת  תקופה  מתן שנים    7למשך  תקופת  תום  לאחר 
)לפי העניין: ביטוח    המבוטח  ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילות,  ותים נשוא הסכם זההשיר

ביטוחי כלי רכב, ביטוח אש  ,  ח אחריות מקצועיתשלישי, ביטוות כלפי צד  ביטוח אחרי  חבות מעבידים,
 . אחריות סבירים בהתאם לאופי והיקף הסכם זה יטוח אבדן תוצאתי(, בגבולותמורחב, ב

כי ככל   עובדים, רשאי    שהמבוטחמוסכם  ואינו מעסיק  וח חבות  ערוך ביטא לשל  המבוטחאינו חברה בע"מ 
ביטוח    המבוטח, ירכוש  המבוטחידי  -כי ככל ויועסקו בעתיד עובדים על  בוטחמהמעבידים, בכפוף להתחייבות  

 .חבות מעבידים כאמור בטרם העסקת עובדים

  לכל הפחות ,  כל תקופת ההסכםהמבוטח לערוך ולקיים, למשך  לעיל, על    1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .2
 חים המפורטים להלן:את הביטו

מוסכם כי הביטוח כאמור יכלול ביטול סייג אחריות מקצועית    .כלפי צד שלישי  אחריותביטוח   .2.1
 .בגין נזקי גוף וכן הרחבת כיסוי משתתף האחד כלפי משנהו וכלפי צד שלישי כלשהו

 . מעבידיםת ביטוח חבו .2.2
 . ביטוח אש מורחב ואבדן תוצאתי .2.3

 ".ביטוחי המבוטח"  להלןיקראו  2-ו 1הביטוחים כמפורט בסעיפים 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:  .3
הביטוחים   .3.1 בתנאי  עמידה  אי  ו/או  והתנאותיהם  המבוטח  ביטוחי  תנאי  על  הפרת  לב  ידי בתום 

 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.לקבלת  לא תגרע מזכויות מבקש האישורהמבוטח 
לא יפחת מתנאי ביט. חריג רשלנות רבתי )אם קיים(   )למעט ביטוח אחריות מקצועית(  סויהכי  היקף .3.2

י חוק חוזה יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פ
 . 1981 -א ביטוח התשמ"

, אולם  ורהאיש  מבקש  וכלפי הבאים מטעם  וף כלפי מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחל .3.3
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

העצמיות   .3.4 בהשתתפויות  ולנשיאה  הביטוח  דמי  בתשלום  לשאת  האחריות  מוטלת  המבוטח  על 
 פיהן. החלות על 

, מעת כוש הנערכים בביטוחי המבוטחביטוחי הרייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין  ח מתחהמבוט .3.5
 פיהם. -מלא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח עלשישקפו תמיד את לעת, כדי 

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח ביטוח זה,   .4
דרי בבחינת  המזערית  שה  הינה  על  ממלואהמוטלת  המבוטח  את  פוטרת  שאינה  על  מבוטח,  פי  -החבות 

על ו/או  זה  למבו-הסכם  דין.  האפי  מבקש  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  מי  טח  כלפי  ו/או  ישור 
בנושא  כל טענה אחרת  ו/או  לגבולות האחריות האמורים  בכל הקשור  מהבאים מטעם מבקש האישור 

 שהוצא על ידי המבוטח. יסוי הביטוחגובה ו/או היקף הכי

לגרוע   .5 ע מבלי  לעיל,  כאמור  המבוטח  ביטוחי  לעריכת  המבוטח  לידי מהתחייבויות  להמציא  המבוטח  ל 
, לכל מתן השירותיםעל הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לימים ממועד החתימה    7מבקש האישור  

חתו ביטוח,  קיום  אישור  המבוטח, בהתאם    םהפחות  מבטח  המפבידי  הביטולהוראות  על  רשות ח,  קח 
חלק בלתי נפרד הימנו    ההוולנספח זה והמ  1'בכנספח בנוסח המצ"ב    6-1-2019ח וחיסכון  שוק ההון, ביטו

" המבוטח)להלן:  ביטוחי  תקופת אישור  כל  למשך  וכך  האישור  מבקש  מצד  דרישה  כל  ללא  וזאת   ,)"
   כל דין.ו/או על פי פי הסכם זה וכל עוד מוטלת על המבוטח החובה לעשות כן על   השירותים

להיות מבוטל או עומד המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד    בכל פעם שמבטח
וך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לער

 לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
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הביטוח כאמור, מבקש האישור רשאי להחליף חול שינוי בהוראות המפקח על  בו י  מקרה  כי בכלמוסכם  
להתחייבויות הביטוח  שור ביטוחי המבוטח בנוסח אישור ביטוח חלופי, וזאת בכפוף  את דוגמת נוסח אי

 של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה ובאישור ביטוחי המבוטח המצ"ב. 

נספח ביטוח זה, לא   ד או בהתאם להוראותמועחי המבוטח בל קיום ביטומובהר כי אי המצאת אישור ע .6
פי הסכם   על  פי תגרע מהתחייבויות המבוטח  על  ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח  זה, 

המבוטח  הסכ ביטוחי  עריכת  על  אישור  הצגת  אי  בשל  השירותים  מתן  מהמבוטח  ימנע  אם  גם  זה  ם 
לעיל. מוסכם כי המבוט כל    ח יהיה מנועכמפורט  ו/או דרישה כלפי  מלעלות  ו/או  טענה  מבקש האישור 

של כך  עקב  האישור  מבקש  מטעם  הבאים  הומצא כלפי  טרם  בשירותים  להתחיל  למבוטח  יתאפשר  א 
 . המבוטח כנדרש אישור ביטוחי

, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  המבוטח  מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי .7
בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת יות המבוטח כאמור  מם להתחייבול מנת להתאיע

ם ו/או בשינויים כדי  טח, בהמצאת אישור ביטוחי המבוטח ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתביטוחי המבו
על מב ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי  קש להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם 

פי  -פי הסכם זה ו/או על-או לצמצם את אחריות המבוטח על/טעם מבקש האישור ואו על מי מ/האישור ו
 דין.

מאחריות לאבדן או לנזק אשר    מטעם מבקש האישור בוטח פוטר את מבקש האישור ו/או את הבאים  מה .8
על כלשהו שיובא  לרכוש  להיגרם  על-עלול  ו/או  המבוטח  עבור המ-ידי  ו/או  מי מטעם  למקום ידי  בוטח 

לסביבתם  ביצוע השירו ו/או  לגרוע תים  )ומבלי  ביצוע השירותים  לצורך  ו/או אשר משמש את המבוטח 
וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר  שהם(מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי שינוע כל

, בין יטוח זהמור בנספח בהמבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כא
שתתפויות העצמיות  זכאי לשיפוי בגינו אלמלא הה  שהמבוטחאו    ,המבוטח ובין אם לאו  ידי-אם נערכו על
אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת    ,וליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסותהנקובות בפ

 אדם שגרם לנזק בזדון.

לפטור   לעיל,  המפורטבכפוף  זה  ביטוח   חהמבוט רשאי    בסעיף  לערוך  ואבדן    ישלא  מורחב  אש 
לעיל יחול כאילו נערכו הביטוחים    , במלואם או בחלקם, ואולם הפטור המפורט בסעיף זהתוצאתי

 כאמור במלואם. 

, על המבוטח לוודא כי בקשר עם השירותים  ככל שיועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה מטעם המבוטח  .9
אופי והיקף בשינויים המחויבים בהתאם ל  ח ביטוח זה,פורטים בנספהינם מקיימים את הביטוחים המ

לכלול  ההתקשרות   לחילופין  המבובביטוחאותם  או  עם טחי  התקשרותם  תקופת  כל  למשך  וזאת   ,
 . זהביטוח המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח 

בגין נזק שור  קש האיטעם מבמי מ  ו/או  מבקש האישוריהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי    וטחהמבמוסכם כי   .10
על משולם  להיות  אמור  שהיה  תשלום  מבטח  -ו/או  המ  המבוטחידי  שבו  מקרה  דחה בכל  כאמור  בטח 

מבקש האישור שאין בידי  ביעה מכל סיבה שהיא, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בשל טענה  ת
לפי    המבוטחבאחריות  שבגין נזקים  בתוקף ו/או    המבוטחאישור ביטוחי    מטעם מבקש האישורו/או מי  

 הראשונה בכתב. מבקש האישורוזאת מיד עם דרישת  ,הזדין או לפי הסכם 

על אף האמור, מוסכם כי   ביטוח זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה.  פחנס .11
הא מבקש  דרישת  לאחר  אלא  יסודית  כהפרה  תחשב  לא  המבוטח  ביטוחי  אישור  המצאת  ישור  אי 

ביטו  להמצאת המבוטח  אישור  הביטוחים    7חי  את  ערך  המבוטח  כי  ובתנאי  ובכתב,  מראש  ימים 
 .בנספח ביטוח זה על נספחיוט ורהנדרשים כמפ

ביטוחי המבוטח .12 האישור"  לעניין  גם  י  "מבקש  ו/או כלול  אחיות  חברות  ו/או  בנות  חברות  ו/או  חברות אם 
 .חברות קשורות
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 המבוטח ביטוחיאישור  - 1'בנספח 

 : תאריך הנפקת האישור ום ביטוחים ר קיאישו
אינו כולל את כל  באישור זה    ת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליס

לבי  זה  באישור  שמפורטים  התנאים  בין  סתירה  של  במקרה  זאת,  עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  הק תנאי  התנאים  בפולין  האמור  בועים  יגבר  הביטוח  סת 
 בקש האישור. מבפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  

 האישור* מעמד מבקש  אופי העסקה*  מבוטח ה מבקש האישור* 
לפיתוח    –קרן "שלם" שם: 

לאדם המפגר  שירותים  
 ברשויות המקומיות  

ו/או חברות אם ו/או חברות  
ו/או   תחברות אחיו  בנות ו/או

 חברות שלובות  

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

מתן שירותים  אחר: ☒
כה  חום מדידה, הער בת

 ומחקר של פעילויות הקרן 

 משכיר  ☐

 שוכר  ☐

 זכיין  ☐

 קבלני משנה  ☐

 מזמין שירותים  ☒

 מזמין מוצרים  ☐

 ______ אחר:  ☐

 _____ ____ת.ז./ח.פ.:  __________ ת.ז./ח.פ.: 

                        5שד' מנחם בגין  ן:מע
 ת דגן  בי
 

 _________ מען: 

    

 כיסויים 
 יטוח הב  סוג

 

לפי גבולות אחריות  
 סכומי ביטוח  /

נוסח   מספר הפוליסה 
ומהדורת  
 הפוליסה 

גבול האחריות/   ת. סיום  ת. תחילה 
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים  

 אם לנספח ד' כיסוי בהת ין קודיש לצי
  מטבע  סכום

  אחריות צולבת - 302 ₪  000,0002,   ביט      צד שלישי
 הרחב שיפוי  - 304
 קבלנים וקבלני משנה  - 307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  - 309

 האישור 
 לתביעות המל"ל כיסוי  - 315
מבוטח נוסף בגין מעשי או   - 321

 ישור מבקש הא  -מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור מוגדר כצד ג'  - 322
 ראשוניות  - 328
רכוש מבקש האישור ייחשב   - 329

 כצד ג' 

אחריות  
 בידים מע

 הרחב שיפוי  - 304 ₪  20,000,000   ביט   
מבקש ויתור על תחלוף לטובת  - 309

 האישור 
היה וייחשב   -מבוטח נוסף  - 319

 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 
 ראשוניות  - 328

    

ת מתוך הרשימה המפורטת בנספח  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירו פירוט השירותים 
 :(*ג'
 

    

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום 30בקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא לרעת משינוי 

 בדבר השינוי או הביטול.
    

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 נספח ג'

 עניינים  ניגוד העדר על התחייבות / הצהרה 

 

 לקרן.  י יעוץ ניגוד עניינים אם אספק שירותאני מצהיר כי לא ידוע לי על   .1

למתן   בקשר  עניינים ד ניגו של  לקיומו  חשש או  עניינים  ניגוד של במצב לעמוד  שלא מתחייב אני .2
 אותי במצב שיעמיד אחר םגור או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה פניה, ובכללא ה נוש השירותים

 כל על מיידי אופןלהודיע ב מתחייב אני  .הקרן כלפי ניםעניי ניגוד של חשש לקיומו או עניינים ניגוד לש
 לכ ב ליהם, וזאתע  היוודע לי עם , מידכאמור עניינים בניגוד עלול להימצא אני םשבשל מצב או נתון
 .הקרן עם שרותתקהה משלבי שלב

 של ופעילות פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין לכ על מיידי ובאופן בכתב לקרן להודיע מתחייב אני .3
 עניינים של ניגוד במצב אותי דלהעמי עלול בעקיפין, אשר או מישריןקשור, ב אני עימו או שבו צד כל

 .השירותים לקרן למתן בקשר

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

 השירותים. מתן   תדירות הרלוונטיים ו

 מתן השירותים רלאח  גם עניינים ניגוד  של מצבב לעמוד שלא מתחייב יאנ האמור,   מכלליות  לגרוע  בלי .5
לרבות שלב בכל זו,   פנייה נושא בעניינים גורמים או גופים מלייצג נעותהימ לעניין שהוא,   שונים 

 של במצב אותי העמיד ל ליםושעלו  הקרן  את אלווה שבהם תיםלשירו בעקיפין, או במישרין  הנוגעים,
 .כאמור השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד 

 

 

_________ ________   ____ ______ 

 תאריך                      המציע  וחתימת  שם
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 'דפח נס

 
 הצעת  הקבלן / ספק   

 קרן שלם   -לכבוד

 
 של פעילויות הקרןומחקר ערכה הדה, ום מדימתן שירותים בתחבעניין לקבלת הצעות     -הנדון: הצעת מחיר 

מ .1 בזאתהריני  להגיש  )שם  תכבד   _____________________________________ בשם   ,
לבצע    ואנו מתחייבים   ומחקר  ה, הערכה בתחום מדידלביצוע שירותים  ר  המשתתף(, את הצעת המחי 

 בהסכם.  וארות את כל העבודות שנדרש לבצע והמת 

וכולל    מהווה מחיר סופי"(,  התמורה"  דות נשוא ההסכם להלן:בוהמחיר המוצע על ידי, עבור ביצוע הע .2
בבי הכרוכות  וסוג  מין  מכל  כלליות,  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות  כל  מלא  את  כיסוי  ומהווה  צועם 

ש  חר שיידרמצעי אנו נשוא ההסכם לרבות העסקת עובדים, ואמצעים ואחזקתם, וכל איבויותילהתחי 
 ג שהוא. א הסכם זה מכל מן וסושולביצוע תקין ומושלם של העבודות נ

במבהתא .3 המפורט  לכל  הינה  ם  העבודות  ביצוע  בגין  לתמורה  הצעתנו  הפניה,  ומסמכי  ההסכם  סמכי 

 בתוספת מע"מ כחוק.  , לשעה סך של _____________ ₪ -להלן כמפורט 

כי לצורך השוואת ההצעות שיתקב .4 לנו  ישולו, ההידוע  / מחיר  צעות  קללו ע"פ שקלול איכות 
 מסמכי הפניה.ב שנקבע

 
 
 

 _____________ח.פ. _____________ _______________מציע: ______שם ה
 

 ספר פקס':_________________מספר טלפון:_______________________, מ
 
 

 החותם מטעם הספק  פרטי 
 
 

 ___  ________ת.ז.  שם פרטי _____________ משפחה__________
 

              _______________      : תפקיד ________________תאריך
 

 : _______________  חתימה + חותמת
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 'הנספח 
 
 

 וממליצים  ניסיון מקצועי
 

 
 שם הלקוח 

 
סוג 

 העבודה

 
איש  שם 
 ממליץ /קשר

 דוותפקי

 
של   ודוא"לנייד 

 איש הקשר 

 
 תקופת העבודה

 
 בעבר עבודה

 או בהווה
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 'ונספח 
 
 

 רשימת פרסומים של המציע
 

ת וקישורים  , רצוי באמצעות הפניובנטים לתחוםהרלות מחקר והערכה דוח  /פרסומים   רשימת יש לצרף
 רשת. חמרים הנמצאים בל
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 'זנספח 
 

    
 ותים למתן שיר הסכםנוסח ה

 
 : _________ שנערך ונחתם ביום 

 
 המקומיות   ברשויותלאנשים עם מוגבלות שירותים פיתוח ל  -רן שלם ק בין:

 , בית דגן 5גין רח' שד' מנחם במ 
 

                                                                הקרן"(      )להלן "                   
 מצד אחד 

 

      __________________________________________________      לבין:

          "( הספק"  -)להלן                     

 מצד שני 
 

 "(; ום העיסוקתח)להלן: " רומחק   ההערכה, חיות במדידההינו בעל ידע ומומ   ספקוה הואיל 
                     

ימים לצורך מתן השירותים בתחום הינו בעל הידע, הנסיון והכישורים המתא  ספקהו והואיל
 ;העיסוק

 
 ם העיסוק; השירותים בתחואת    ספקהציע לקרן והקרן  הסכימה לקבל מה  ספקוה והואיל

 
  ;בהסכםיהם ההדדיות לעגן את זכויותיהם וחובות וברצון הצדדים  אילוהו

 
 

 ם כדלקמן:צדדילפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין ה
 

 מבוא וכותרות הסעיפים .1
 

 ות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הגדרות וההצהר לחוזה זה, לרבות ה  המבוא

 החוזה. ולא ישמשו לפרשנות לבד,  חיות ההתמצאות במיועדות לנו כותרות הסעיפים
 

 ההסכםמהות  .2

 

והכל בהתאם  דרישתה  ים לפי  וספם נמדידה, הערכה ומחקר וכן שירותי  ק לקרן שירותי ספי  ספקה

 סכם זה. לתנאי ה

 

 ף השירותים יקה .6

 ים המפורטים להלן וראות ו/או התנאלקרן יהיה בהתאם לכל ה  ספקהשירותים שייתן ה היקף

 ובמצטבר:
 

 על פי הסכם   פקסשתטופל על ידי ה תב כל מטלהאש ובכ מרהצדדים יגדירו      7.1
ושעותשבמסגזה   העבודה  מהות  את  יקבעו  הצדדים  הנדרשים    רתה  העבודה 

   "(. הודהגדרת העבלביצועה )להלן: " 
 
 

א  הגדרת  על  את  לשנות  רשאית  הקרן  כי  בזאת,  ומובהר  מוסכם  האמור,  ף 
די של  דעתה הבלע  שיקול  פיהעבודה, מעת לעת, לפי רצונה הבלעדי של הקרן, ול
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ולקבו  מעת  הקרן,  העבודה,  הגדרת  את  שיקול  ע  לפי  תבחר  שהקרן  וככל  לעת, 
 בלעדי. דעתה ה

 
כי         7.2 יע  היקףמובהר  לא  חו  150על    לההשירותים  "  דשיותשעות  היקף )להלן: 

 . "(יםהשירות

בהתאם  הארץ,  ברחבי  ופגישות  נסיעות  כוללים  השירותים  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 
 ורך.לצ

 
יה  ספקה 7.3 שהוגדרו  לא  העבודה  שעות  ממסגרת  לחרוג  רשאי  במסגרת  א 

אישור הקרן  ן ) להלן : "בכתב  מטעם הקר העבודה ללא אישור מראש ו הגדרת  
 (.  "ה בשעות העבודהיגעל חר

 
יהיה זכאי לתשלום בגין שעות עבודה שלגביהם  לא    ספקובהר ומוסכם בזה כי המ 

 בשעות העבודה.   ה לא ניתן אישור הקרן על חריג
 

י  7.4 השירותים  הספק  את  יתבקספק  ממנו  אשר  לעת  שו  מעת  הקרן  ע"י 
ההסכם תקופת  הקרן  נוסף,ב,  במהלך  כי  להיקף    מובהר  מתחייבת  איננה 

יידרש  ירשה אשר  כל    מהספקותים  כי  מתחייבת  איננה  שיידרשו  השירותיוכן  ם 
עת ומכל סיבה  ל  והיא רשאית, בכ  מהספק קרן בתחום שירותי הפניה יוזמנו  ע"י ה

משהי יידרש  אשר  השירותים  היקף  את  לשנות  להקטין  פקסה ן  א  או    )להגדיל 
לחאותו להפסיק  מחברות(,  השירותים  מבין  איזה  להזמין  או  גופים  ו/  לוטין  או 

באחרים   מבין השירותים  איזה  לבצע  אוו/או  ולא תהיה    עצמה  דרך אחרת  בכל 
 כל טענה ו/או דרישה בגין כך.  לספק

 
להימצ  ספקה  7.5 שידוע  ומאשר,  בשעות  ר  עבודה  לחייב  עשוי  תפקידו  כי  ו 

ידו,  והוא מתחייב לבצע את תפקוע,  מוגדרים על בסיס קב  חריגים שאינםם  ובימי
יי שבהם  בשעותש  דרבמקרים  להעביר  ובימ  גם  מחויבת  מנגד,  הקרן  כאמור.  ים 

לעבדא  ספקל נדרש  שהוא  והמידע  החומרים  טרם  ת  סבירים  קבלת    במועדים 
ובכפוף  לעיל    7.1  יףבין הצדדים בהתאם לאמור בסע  שוכפי שייקבע מרא   ת,השירו

 ליתר הוראות הסכם זה. 

 

  

 יםהשירות .3
 

 ן:הל יעניק לקרן את השירותים המפורטים ל ספקה 3.1
 

ע לצורך כך בקרן בנוגע לתהליכי מדידה  אסטרטגית משותפת עם הצוות שייקב   חשיבה  קידום .א
 והערכה של פעילויות קרן שלם

 והערכה פנים ארגוניים.   של מדידה של הקרן בהיבטים טףליווי שו  .ב
 סקרים ועוד.   וון מחקרי הערכה )כמותיים ואיכותניים(,ביצוע מג  .ג
 ההערכה השונים. י הגדרת מטרות וצרכים עבור מחקר .ד
 נושאים לבדיקה ובנית מודל מתאים.  קביעת -הגדרת שאלות מחקר ההערכה  .ה
 בחירת שיטת המדידה ובניית כלי מחקר.  .ו
 חה קרן שלם. יתשפ מבנה י  הצעת המחקר על פ  בתכתי .ז
 הפעולות הנדרשות לאישורה.  אישור גורמים שונים על פי הצורך וביצועהגשת הצעת המחקר ל .ח
 ון דרכים.גו איסוף הנתונים במ  .ט
 הנתונים וביצוע ניתוחים סטטיסטיים.   עיבוד .י

גת  הצלת  ג הלים ומצ, תקציר מנהסקת מסקנות והפקת דו"ח ממצאים והמלצות אופרטיביות .יא
 ישור המצורף<<בק של היחידה  ר הערכהגמא למחקוהממצאים. ד

 . באנגלית חידת המחקרכל תוצרי יכתיבת דו"ח תמציתי ומסכם של  .יב
 לם עיון בארץ ובעו מיהצגת המחקרים בכנסים וי . יג

https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%94/


17 
 
 
 

 

17 
 

וח קשרי עבודה סיוע במינוף ויצירת שותפים ברמה המקומית והארצית, פעולות לפית .יד
והמגזר השלישי בתחומי  הציבורי  ם במגזרים העסקי,מיושותפויות אסטרטגיות עם גור

 ערכה. המדידה והה 
ה  .טו כלי  מאגר  ותחזוקת  ריכוז  הקרןניתוח,  באתר  המאגר  .  מחקר  את  לראות  בקישור  ניתן 

 המצורף 
 ישור המצורףבקא העלאת מחקרי קרן שלם אשר הסתיימו לאתר הקרן. ניתן לראות דוגמ .טז
 בקישור המצורף ניתן לראות דוגמא . בעבריתארץ מהסיכום/תמצות של מחקרים   .יז
 מצורףבקישור הלראות דוגמא  ניתן  באנגליתמהארץ והעולם תרגום לעברית של מחקרים   . יח
מאמר .יט ספרות/אסופות  סקירות  דוגמא  עריכת  לראות  ניתן  וממוקדות.  קצרות  בקישור  ים 

 המצורף 
 . קשר עם חוקרים שונים בארץ ובעולם .כ

ם,  מחקר ממשלתיות ו/או אחרות, מכתבישות ליח'  כתיבת מסמכים, בקו  פיתוח, ארגון, עדכון .כא
 . ות עם שותפי עבודה ועודדו"חות, פגיש

 בודת היחידה. לעים כתיבת סיכומי פגישות ופרוטוקולים הקשור .כב
העשרה  ער .כג חוברות  מיכת  הכותבים,  עם  )קשר  עלשונות  העברת    טקסטים  עבר  וארגונם, 

 בקישור המצורףגמאות דוהמאמרים לשיפוט וכו'( ניתן לראות 
 

 "( םשירותיה " :להלן) 
 
 

או למי  יות ו/למנהלת ידע ושותפו  למנכ"לית הקרן ו/או  ספקו, ידווח הבמסגרת תפקיד      3.2
 ולפי שיקול דעתה הבלעדי.   תוככל שהקרן תקבע מעת לע  ןמטעמ 

 

 לתשלום נפרד פוףבכ  –נדרשים מן המציע לווים ונוספים הרותים נפירוט שי .4

נל  4.1 שירותים  לקרן  ידרשו  לעת  מעת  כי  אינ  םווימובהר  אשר  המציע,  מן  בגדר נוספים    ם 
 "(.שירותים נלווים הנוספים"  כמפורט לעיל )להלן:השירותים הנדרשים באופן שוטף 

 ן המציע:לעת מ  הנוספים אשר ידרשו מעתהנלווים להלן פירוט השירותים   4.2

ופרסותרגום   4.2.1 מקצועיים  ומאנגלית מי טקסטים  לאנגלית  מעברית  הקרן  של  ים 
 לעברית. 

 מעברית לערבית ומערבית לעברית.  מקצועיים ופרסומיים של הקרןים תרגום טקס  4.2.2

 ת חומרים מקצועיים בתחומי העניין של הקרן. יבחומרים, עריכה וכת   איסוף 4.2.3

כי התמורה אשר ת 4.3 בגין השירושולם ללמען הסר ספק מובהר  תים הרגילים הניתנים  מציע 
בגין השירותימסב כוללת את התמורה  אינה  הגרת הסכם ההתקשרות,  הנוספים,  ם  נלווים 

התמור תסוככאשר  הנוספים  הנלווים  השירותים  בגין  הצדדיםבעתיד  ם  ה  במסגרת    ,בין 
 הסכם ההתקשרות. לנספח, אשר ייחתם בין הקרן לבין המציע, ויצורף 

אין בספק,    למען הסר  4.4 כי  לחימובהר  כדי   זה  מן המציע    יב אמור בסעיף  להזמין  את הקרן 
בעתיד נוספים  נלווים  הנלו/  שירותים  השירותים  היקף  לגבי  הנוספים  או  איננה  ווים  וכן 

כי   ה  השירותים כל  מתחייבת  מהזוכה  ספים  נוהנלווים  יוזמנו  הקרן  ע"י  והיא     , שיידרשו 
לש  שהיא  סיבה  ומכל  עת  בכל  את רשאית,  השירותים  נות  הנוספים    היקף  אשר  הנלווים 

)להגדיל או להקטין(, להפסיק לחלוטין או להן  רש מ ידי   ן איזה מבין השירותיםזמי המציע 
הנוספיםהנלו  ו  וים  אחרים  גופים  ו/או  מבין/מחברות  איזה  לבצע  הנלווים  שירותים  ה  או 

ו/או דרישה    ל טענהולא תהיה לזוכה כשתימצא לנכון  בעצמה או בכל דרך אחרת  הנוספים  
 . ין כךבג

 
 

 תקופת ההסכם .5
 

http://kshalem.org.il/pages/page/29
http://kshalem.org.il/pages/page/29
http://kshalem.org.il/pages/item/1470
http://kshalem.org.il/pages/item/1214
http://kshalem.org.il/pages/item/1042
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1167
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1167
https://www.kshalem.org.il/knowledge_area/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94/
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התו והעסקת  זה  הסכם  של  לתקופה    ספקקפו  הנם  פיו  ביום  שנים  5של  על    ______ _  שתחילתה 

 "(. תקופת ההסכם" -)להלן  
 

בכל עת, במהלך תקופת ההסכם,    ו לסיומ  להביא הסכם זהצד רשאי    ם בזה שכליחד עם זאת, מוסכ

בכת שימסור  מוקדמת  צד  בהודעה  הב  לצד  לפחות    שני,אחד  מרא)שלושים  30של  יום  ש. ( 

 פי בוצע התחשבנות בין הצדדים, על  במקרה כאמור ת

 לסיום ההתקשרות והכל בהתאם להוראות הסכם זה.  ות שבוצעו בפועל עד העבוד 
 
 

 ספקייבויות ההרות והתחהצ .6
 

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  ספקה
 

כלפי    6.1 מ  ישי כלשהוצד שללא קיימת כל התחייבות מצדו    גבילה ניעה חוקית או אחרת המו/או 

ויותיו  או קיום התחייבכם זה ו/אוסרת את מתן השירותים לקרן בהתאם להוראות הס  ו/או 

 י הסכם זה. ו לקרן לפ עם שירותי זה ו/או יוצרת ניגוד עניינים כלשהו  שבהסכם
 

 חוי, על כל ענין ללא כל דיידי ו מילהודיע למנכ"ל הקרן ולמנהלת ידע ושותפויות בקרן , באופן   6.2

 קרן, בתפקידו  או עלול להיווצר ניגוד אינטרסים אישי ו/או אחר עם ביצוע/אשר לגביו קיים ו

 ול בקשר לאותו ענין בהתאם להנחיותיהם. ולפע 
 

 מנות, במסירות, בחריצות, בנאמנות תחייבויותיו שבהסכם זה במיו ואת יתר הת תפקידו  למלא א 6.3

 את  ולהקדיש לעבודתוו, את מיטב ידיעותיו, ניסיונו ויכולת לצורך כך מנצל ובהגינות כשהוא

 .  מיטב מרצו ואת כל הזמן הדרוש לביצועה
 

 סיבה אלא מ מהןלא להעדר לכל פגישות העבודה שייקבעו בצורה רצופה וסדירה, ו  יעלהופ 6.4

 מוצדקת ובתיאום מראש.  
 

ה  ר המחקר להיות בעל ההשכל, על עוזוימותילצורך ביצוע מש יעסיק עוזר מחקרככל שהספק  6.5
 הבאים:  והניסיון

 
 ה. ל תואר שני בתחומי מדעי החברה או הרוח, בוגר מסלול עם תזבע .א
 . דוחות הערכה ניסיון בכתיבת בעל .ב
קסטים אקדמאיים מעברית לאנגלית ת לתרגם טלית ויכולשליטה מלאה בשפה האנג  .ג

 ומאנגלית לעברית. 

 
 
 
 

 היעדר יחסי עובד מעביד 

ז י לענ .7 הסכם  הצדדיםין  בין  יחולו  ולא  קיימים  לא  מ  ה  ועובדיהם, מ  י או  יחסי    שלוחיהם 
במקרה של כל קביעת ערכאה בניגוד לאמור    נותן שרות.  -מעביד אלא יחסי מזמין    -עובד  

 להלן.  9מן התמורה כאמור בסעיף  60%בסום של  ת את הקרןפצה היועצבסעיף זה, ת 
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 שמירת סודיות ומסמכים 8
 

לש  ספקה לפמתחייב  הנוגע  בכל  מוחלטת  סודיות  על  של  מור  האישיים  ונבדקים  רטים  נחקרים, 

ובנוסף  ומשתתפים ההערכה,  ותכניות  פי  במחקרים  על  לנהוג  מתחייב  האתיקה  ,  כללי 

לא לגלות  מתחייב הספק    אופי התקשרותו עם הקרן,בכל הנוגע לחקר.  המהמקובלים בתחום  

והן  בעקיפיןרין או  במיש  ולא למסור בזמן כלשהו, חר  לא , הן בתקופת התקשרותו עם הקרן 

ו/או  ו/או מידע שהגיעו לרשותו תוך כד  כל ידיעה  מכן, לאדם ו/או לגוף כלשהם, ו/או עקב  י 

ים ולחברי אגודת הידידים ו/או  בנוגע לתורמו מידע  ידיעה א  קרן לרבותתקשרותו עם האגב ה

קרן. לעניין זה, "מסירת ידיעה  הקשור באו אחר  סודי    , לניהולו ולפעילותו וכן כל מידעלקרן

 ך אחרת. בכל דר פה, בין בכתב ובין-ידע": בין בעלו/או מ 
 

 ם לקרן כימסמכים ו/או כל חפץ אחר השיימתחום חצריה של הקרן   מתחייב שלא להוציא ספקה

הדרוש   הזולת  מתחייב  כן  זה.  הסכם  פי  על  שירותיו  מתן  כל  ו/או  למסור    ספקלביצוע  להחזיר 

 פץ מסמך וח 

 םו/או מייד עם סיום הצורך בהוצאתדי הקרן  ר לקרן מייד עם קבלת הדרישה לכך על יכאמו

 , לא תהיה זכות עיכבון  ספקבזה שלין מועדים אלה. מוסכם לצורכי שירותיו, לפי המוקדם מב

 ל מסמך ו/או חפץ כלשהם השייכים לקרן.שהיא, עיבה מכל ס

הבעלו  לקרן זכות  זה  הסכם  מכח  והש מוקנית  בתוכימת  ובדוחו"ת  וש  בחוו"ד  במסמכים,  ניות, 

ע"י    נשוא זה, שהוכנו  ט  ,ספקההסכם  זכות היוצריםהספק  ענה מצד  ולא תישמע    .להפרת 

ת לא  השירותים  שסילנותן  בחומרים  שימוש  זכות  כל  קבלת ןהקרפקה  היה  ללא  רשותה    , 

 ובכפוף להבהרה כי החומרים סופקו על ידה. 
 

 תמורה 9
 

על פי בהסכם זה    פקסה ובכפוף לקיום כל התחייבויותיו של ה הסכם זכאמור ב תמורת השירותים   

 כר טרחתו וכאמור להלן: את ש ספקתשלם הקרן  ל

 

 ר טרחה שכ  9.1

 

)להלן    ____________ ה ביום  וסיומ   _ ___________תקופה שתחילתה ביום  במהלך ה  9.1.1

ל שלם  הקרן  ישלם  ההתקשרות"(  בסך    שכר  ספק "תקופת  ₪    ____________טרחה 

 "שכר הטרחה"(.  -)להלן   שעהמע"מ ל לכול

 דקות.   06   יחידה בת כי שעת עבודה הינה למען הסר ספק, מובהר 1.29.               
   

 ו/או שינויים   ספות כל תו עליו א יחולוהטרחה כאמור לעיל יהיה סופי ול שכר 9.1.3

 תקופת ההתקשרות. במהלך        
 

 כאמור   ספקבהר בזה כי שכר הטרחה של הכם ומוק,  מוסלמען הסר כל ספ  9.1.4

 אות  שיידרשו, לרבות הוצ ככל ספק של הכולל את כל הוצאותיו  זה בהסכם         



20 
 
 
 

 

20 
 

  או /טלפון ו    פרסום,    שוב,נסיעות, מח  ם, רכב,עבודה, הוצאות משרדיות, ביטוחי  בגין שכר        

הסכם   פי-על  ספק ה  שירותירת מתן  במסג  ספקטלפון נייד, וכל הוצאה אחרת לו נדרש ה

 זה.
 

          

 ם זה מהווה תמורה  כל ספק כי שכר הטרחה על פי הסכ כן מוסכם בזה ולמען הסר   9.1.5             

 לא    ספקבגין שירותיו לפי ההסכם, וה ספקל  גיעהה וסופית המת, קבועמלאה, כולל                       

 ים או הטבות נוספים כלשהם.לתשלומה זכאי יהי                       

 

 רט להלן: כאמור בהסכם זה ישולם כמפו ספקטרחה של השכר ה 9.2

 
 בודה המפרטים את מהות ביצוע  קרן דיווח של  שעות העיעביר ל  ספקה  9.2.1 

 "(.  דו"ח השעותשל אותו חודש ברמת פירוט שעתית  )להלן: "ודה העב                 
        החודש ימים מתום  10לקרן בתוך    ספק ימסור ה השעות את דו"ח            

   העבודה שבוצעה על ידי  א מתייחס  שיכלול פירוט של מהותהו שאליו                  
 תייחס..  וא מודש שאליו האותו הח במהלך   ספקה                

  

בלעדי  ההקרן תבדוק את דו"ח השעות ותהא רשאית לעל פי שיקול דעתה   9.2.2
את  על פי שיקול דעתה הבלעדי   לשנותו ו/או לתקנו ובהתאם לכך לקבוע   המוחלטו

זה  הסכם ם בגין שירותיו על פי לתשלוזכאי  ספקה שבגינם יהיה  השעות העבוד
 (. " הדו"ח המאושר)להלן: " 

   
     על פי שעות העבודה שאישרה הקרן ובהתאם   ספקלולם  כר הטרחה ישש 9.2.3

 לדו"ח המאושר.  
 לאחר   ימים  30ימים , היינו, עד   30לפי שוטף + יהיה  ספק מועד התשלום ל                                 

 נ"ל.  ו אישרה הקרן את הדו"ח המאושר ה סוף החודש שב                                
  רן חשבונית מס כדין בגין כל תשלום שישולם לו.   א לקימצי ספקה   

 
  ו/או הנדרשים כפי שידרוש רואה החשבון  שורים  כל האי ימציא לקרן את ספקה 9.2.4

   ספקשלום שכר הטרחה למנהל החשבונות של הקרן, כתנאי לביצוע ת
 ראות הסכם זה.  הו פי  -על

 
 

 ם ותשלומי חובה מיסי 10
 

בר  ב בחוזהשכר הטרחה הנקו ל  וטו.זה הינו  פי    ספקמכל סכום שהקרן חייבת בתשלומו  על 

דין ו/או  תשלום חובה, שבניכויו הוא חייב על פי  ו/או    וכל מס  הסכם זה הוא ינכה מס הכנסה

  ספרים וניכוי מס במקורלהמציא, לרבות אישורים לניהול    ספקעל פי אישורים כפי שמחויב ה

 מאת שלטונות המס. 

 

 

 

  פן חד  צדדירות באוסיום התקש 11
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ההתקשרו  11.1 את  לסיים  רשאית  תהיה  הקרן  זה,  בהסכם  אחרת  הוראה  כל  אף  העל  עם    פק סת 

  או יותר מהמקרים ל הודעה מוקדמת, באחד  פי הסכם זה, ללא כ-תר ממתן שירותיו עללאל

 באים וכדלקמן: ה
 

  8ו/או    7ו/או     6פים:   כלשהי מבין הוראות סעיהפר הוראה    ספקה 11.1.1

 ה; להסכם ז

 ; הקרןמעל באמון  ספקה 11.1.2

הנה  ספקה 11.1.3 לדעת  קלון  עמה  שיש  בעבירה  ו/או  הורשע  הקרן  לת 

 בעבירה  

 הקרן בשירותיו לקרן;  הנהלת רה לדעתהקשו

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

 ילוי תפקידו.התרשל במ של הקרן ו/או לפעילותה 
מסיבה  את השירותים א אינו מסוגל לבצע הוכח כי הו ון ו/אוכנגד הספק נפתח הליך חדלות פירע. 11.1.5

 חרת.  בריאותית ו/או כספית ו/או כל סיבה א
 

המ  11.2 עם  ההתקשרות  שסיום  בזה  המפורבשל    ספקוסכם  הנסיבות  יחשב  ת  לעיל   טותאחת 

ו/אוומיידי ללא  צדדי    –שרות באופן חד  בנסיבות המצדיקות סיום התק פיצוי  תשלום    שום 

עד לסיום    דים, על פי העבודות שבוצעו בפועלשבנות בין הצדרה כאמור תבוצע התחבמק  נוסף.

 ראות הסכם זה.ף להו רות והכל בכפוההתקש

 

 ומיצוי ההסכם ספקמעמדו של ה 12
 

כם זה ת כל התחייבויותיו בהס, כי הוא מבצע אספקורש על ידי המוסכם ומוצהר בזה במפ 12.1 
מעביד, לרבות לגבי   -חסי עובד ינו לבין הקרן כל ייו בבמעמד של קבלן עצמאי ואין ולא יה

 .ספקעובדיו או מי מטעמו של ה
 

ועד כלשהו, שיהא  רום ובמ בזאת שלא לטעון ולא להעלות טענות כלשהן, בפוחייב מת   ספקה 12.2 
 מעביד בינו לבין הקרן.  -עובד  לפי הקרן ובהעדר יחסי כדי לפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כבהן 

  
ת כי העלאת טענה כלשהי על ידו או על ידי באי כוחו ו/או מי  מצהיר ומסכים בזא  קספה  12.3 

סר תום לב תר, כחומעביד, תחשב, בין הי -לבין הקרן יחסי עובד    בינו מו כי נתקיימומטע
 ת של הסכם זה.כהטעיית הקרן ו/או כהפרה יסודי מצידם ו/או

 
ם הקרן תחויב בתשלום  נזק שיגרם לקרן, באכל   מתחייב בזאת לפצות את הקרן בגין ספקה  . 12.4 

 . ספקבין המעביד בין הקרן ל -כלשהו בגין יחסי עובד 

  רכאה מוסמכת תעמוד התמורה עלקביעה אחרת ע"י ע, ככל שתהיה וע מהאמור לעילי לגר מבל •

 . נ"לתמורה הקבועה בהסכם כמה 60%

 
 

לא   ספקוכי הוכנות ו/או שליחות ס  סילא יתקיימו יח ספקת כי בין הקרן לבין המובהר בזא  . 12.5 
י לחייב את הם כד או מחדל שיש ביהא רשאי ו/או מוסמך ו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/

 שורה של הקרן מראש ובכתב. הקרן  כלפי צדדים שלישיים ללא אי
 

 

 שונות 13
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  , והוא מתחייב לפעולזה לאחר או לאחרים או זכויותיו לפי הסכם לא ימחה את חובותיו הספק •

 שי ובשקידה.  צוע ההסכם באופן אילבי

 

  כל הסדר, הסכמה, ו  דדים,הבנות שבין הצמוסכם בזה שהסכם זה ממצה את כל ההסכמות וה  13.1

 דמים אם היו, בטלים בזה. כרון דברים או הבטחה קו זי
 
 

א  13.2 צד  ידי  על  שתשלח  הודעה  בדכל  במכתב  למשנהו  במבוא    וארחד  המופיע  למען    או   –רשום 

של החדש  שינ   במקרה  המען  מען,  מענו  וי  ששינה  הצד  בכתב  הודיע  כ  -עליו    אילו תחשב 

ה ידי  על  בתום  נתקבלה  ושתיים(  )שבעי  72נמען  ממועדם  בדואר.   שעות  למשלוח    מסירתה 

 כאילו נתקבל למחרת שליחתו.  מברק שנשלח למען כאמור ייחשב
 

 ותן והסכים להן.ין אשקרא בעיון את הוראותיו, הב ספקמאשר ה  בחתימתו על הסכם זה 13.3
 
       תוקף  אלא  כל חסרי  יהיו להסכם זה מוסכם בזאת, כי כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת  13.4         

 שני הצדדים להסכם זה. ידי-הם נעשו בכתב ונחתמו על אם כן                 
 

 
 
 

 ם: יה באו הצדדים על החתוולרא
 

 
 
 
 
 

  _______________            _____ __________ 
 ספק ה                          קרן שלם
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 'חספח נ
 

         
 בשנה השירותים קפי אומדן הי

 
 תוכניות שיחלו בשנה     6  -כתוכניות הערכה הכוללות מספר אוכלוסיות  :  -

 ים ולעיתים על שלוש( רחבות היקף סביר להניח שיתפרסו על שנתייוון שמדובר בתוכניות )מכ
 ( בקישור המצורף ניתן לראות דוגמא             

 
 

 בשנה שיבוצעו בשנה  4  -ירות ספרות ממוקדות )אסופות מאמרים( : כסק -
 ( נוסף  קישורובעוד     בקישור המצורףת דוגמא  )ניתן לראו

 
 בשנה.  עו בשנה שיבוצ 4 -סקרים : כ -

 (בקישור המצורף)ניתן לראות  
 

 שיבוצעו בשנה   4 -לאתר כ סיכום מאמרים בעברית/אנגלית והעלאתם  -
 ( נוסףר  קישוובעוד   המצורף  בקישורלראות דוגמא  )ניתן  

 
 

 מחקרים בשנה  10 -כ תר הקרןלא העלאת מחקרי קרן שלם אשר הסתיימו -
 ( בקישור המצורףניתן לראות דוגמא  )

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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 'טספח נ
 

         
 טבלת הנספחים 

 
 עמוד  ם הנספח ש מס' הנספח 

 7 רים ובדבר שכר מינימום כדין ז תצהיר בדבר העסקת עובדים נספח א' 
 8 ביטוח   נספח ב' 

 10 ביטוחי המבוטח  אישור   1פח ב' נס
 11 דר ניגוד עניינים תחייבות / הצהרה על העה נספח ג' 

 12 קבלן / ספק   הצעת  ה נספח  ד' 
 13 מקצועי וממליצים  סיוןני נספח ה' 
 14 יע רשימת פרסומים של המצ נספח  ו' 

 15 סכם למתן שירותיםנוסח הה ז' נספח  
 23 ידה בשנה אומדן היקפי חלקים שונים מפעילות היח  ח ח' נספ

 24 פחיםטבלת הנס נספח ט'  
 

 


