
 

 מסמך א'

 תכנית קרב העשרה במאגר לרישום תכניות 1/2016מספר  קול קורא
 --------------------------------------------------------- 

 
, בשיתוף העמותה )להלן: "החברה"(החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( 

מינהל מנהלות ומתפעלות עבור ה, : "העמותה"()להלן , מיסודה של קרן רש"י )ע"ר(לתפנית בחינוך

אגף א' חינוך יסודי במשרד החינוך שירותי ניהול ותפעול של תכניות העשרה בבתי הספר  -הפדגוגי 

 "תכנית קרב"(.  להלן: )  14/4.2014תכנית קרב וזאת בהתאם למכרז  -בישובים השונים 

תכניות פונות לקבלת הצעות לרישום  "(להלן: "הזכייניותשתיהן ביחד ייקראו )החברה והעמותה 

 . )להלן: "השירותים"( ספרהכניות ללימוד בבתי ת העשרה במאגר תוכנית קרב ממנו יוזמנו

 בלבד. ההתקשרות מול הספק תעשה למול הזכייניות.  למתנ"סים הגשת ההצעות תעשה לחברה

 

תכניות מוצעות  2 -ים יגישו הצעותיהם לאחד או יותר מהתחומים הבאים בלבד ועד להמציע

 :בסה"כ

 בקול קורא זה. , כהגדרתוהעצמת זהות קהילות המזרחתכניות ייחודיות העוסקות בתחום  .1

 תכניות ייחודיות העוסקות בתחום המגדר, כהגדרתו בקול קורא זה. .2

למשך פריפריה, כהגדרתם בקול קורא זה,  באזוריו/או יופעלו  ופעלותתכניות כלליות המ .3

 שנתיים לפחות. 

 

 של החברה למתנ"סים , ללא תשלום, באתר האינטרנטקול קוראמסמכי הולהוריד את תן לעיין ני

 .ובאתר תכנית קרב

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .א

 :   כמפורט במצטברזכאי להגיש הצעה מי שעומד, במועד הגשת ההצעה, בכל התנאים        

 

 .יחיד תושב ישראל, או תאגיד, הרשום בישראל כדין 1.1

בהפעלת תכנית העשרה שנתית בהתאם לשכבת הגיל המוצעת לה מיועדת ניסיון למציע  1.2

לפני תשע"ו ש -במהלך שנות הלימודים תשע"ד  , וזאת, כהגדרתה בקול קורא זההתכנית

 .ההצעה המועד האחרון להגשת

העצמת זהות לתכניות ייחודיות העוסקות בתחום למתן השירותים  להצעה 1.2.1

באזורי לתכניות כלליות המופעלות/יופעלו ו/או דר קהילות המזרח ו/או מג

נדרש כי התכנית המוצעת הופעלה במהלך , כהגדרתם בקול קורא זה,  פריפריה

בתנאים  ההצעה לפני המועד האחרון להגשתתשע"ו ש -שנות הלימודים תשע"ד 

 הבאים כדלקמן במצטבר:

באמצעות המציע בהתאם לשכבת הגיל, כהגדרתה בקול קורא זה,  1.2.1.1

מסגרות חינוך פורמאליות או מסגרות חינוך בלתי  5פחות בל

 .פורמאליות או שילוב בין שתיהן
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 שעות שבועיות בכל מסגרת חינוכית. 8-בהיקף שעות שלא יפחת מ 1.2.1.2

 15 -גודלה של קבוצה אחת בה מתקיימת פעילות אחת לא יפחת מ  1.2.1.3

ילדים  6 -ילדים )למעט קבוצת חינוך מיוחד שאז גודלה לא יפחת מ

 ת(.לפחו

, ובכלל זה ניהול 1976-עומדים בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1.2.2

ספרים כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

-, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

כויות סוציאליות ושכר , וכן מילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין ז1976

 .מינימום לעובדים

 הגשת הצעות, מסמכים ואישורים .ב

 המציע יגיש הצעתו כמפורט להלן ובצירוף המסמכים הנדרשים:

 ,הציוד הנדרש למתן השירותיםעל המציע להגיש הצעת מחיר לתמורה המבוקשת עבור  1.3

יר שיציע נספח ד' ועל גביו. הצעת המח –נשוא קול קורא זה, בהתאם לטופס ההצעה 

הכרוכות הישירות המציע לא תכלול מע"מ, אולם תכלול את כל ההוצאות והעלויות 

 מתן השירותים, כמפורט במסמך האמור. בציוד הנדרש לצורך 

 

על המציע להגיש הצעתו במתכונת המפורטת במסמכי הקול קורא ולצרף את כל  1.4

ויתר התנאים  המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים להוכחת קיום תנאי הסף

 המפורטים במסמכי הקול קורא.

 

לרבות תנאיו, פרטיו, ההוראות למשתתפים, טופס  את חוברת מסמכי הקול קורא 1.5

ההצעה ופירוט האישורים והתצהירים שעל המציע להגיש וכן נוסח ההסכם עליו יידרש 

אתר האינטרנט מלהוריד, ללא תשלום מציע אשר הצעתו אושרה כנדרש לחתום, ניתן 

במשרדי מסמכים הללו לעיין באו מאתר תכנית קרב. ניתן גם החברה למתנ"סים  של

 .5חדר מספר  4לוד, קומה  4החברה רח' המלאכה 

 

את ההצעות בצירוף כל מסמכי הקול קורא החתומים כנדרש על ידי המציע, בצירוף כל  1.6

א "קול קורעליה יצויין  הדרושים, יש להגיש במעטפה סגורה המסמכים והאישורים

לרכש במשרדי היחידה  15בלבד, לתיבת המכרזים בחדר מס' " 1/2016תכנית קרב 

ה בין השעות  - בימים א 4קומה  4בלוד רח' המלאכה  והתקשרויות בחברה למתנ"סים,

 . יש לקבל אישור מסירה, אשר יהווה ראייה לכך שההצעה הוגשה במועד.09:00–13:00

 

הצעות  . לא תתקבלנה13:00שעה  515..16המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  1.7

 לאחר מועד זה. תוגשנה ש
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לבטל את  או לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם נמצאו מתאימות תרשאי החברה 1.8

 שיקול דעתה., הכל בהתאם להקול קורא
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 מסמך ב'

 תכנית קרב מאגרבהעשרה  תכניותלרישום  1/2016מספר  קול קורא
---------------------------------------------------------- 

 תנאים והוראות למשתתפים
 

, בשיתוף העמותה "החברה"( :)להלן, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( החברה למתנ"סים

מנהלות ומתפעלות עבור המינהל , "העמותה"( )להלן:מיסודה של קרן רש"י )ע"ר(  ,לתפנית בחינוך

אגף א' חינוך יסודי במשרד החינוך שירותי ניהול ותפעול של תכניות העשרה בבתי הספר  -הפדגוגי 

  ."תכנית קרב"( להלן: )  14/4.2014תכנית קרב וזאת בהתאם למכרז  -בישובים השונים 

תכניות לרישום  לקבלת הצעות פונות הזכייניות"(" :שתיהן ביחד ייקראו להלן)החברה והעמותה 

 ספר )להלן: "השירותים"(.הכניות ללימוד בבתי ת נית קרב ממנו יוזמנותוכ במאגרהעשרה 

 ההצעה תוגש לחברה למתנ"סים בלבד.

 הגשת ההצעות תעשה לחברה למתנ"סים בלבד. ההתקשרות מול הספק תעשה למול הזכייניות. 

 

תכניות מוצעות  2 -המציעים יגישו הצעותיהם לאחד או יותר מהתחומים הבאים בלבד ועד ל

 :ה"כבס

 , כהגדרתו בקול קורא זה.העצמת זהות קהילות המזרחתכניות ייחודיות העוסקות בתחום  .4

 תכניות ייחודיות העוסקות בתחום המגדר, כהגדרתו בקול קורא זה. .5

למשך תכניות כלליות המופעלות ו/או יופעלו באזורי פריפריה, כהגדרתם בקול קורא זה,  .6

 שנתיים לפחות. 

 

של החברה  , ללא תשלום, באתר האינטרנטקול קוראמסמכי ה ולהוריד אתניתן לעיין 

 למתנ"סים או באתר תכנית קרב.

 רקע כללי .1

צד תכניות תכנית חינוכית למעורבות בחינוך. תכנית ארצית הפועלת ל - תכנית קרב 1.1

, במסגרתה ניתנים הילדים ניובגבבתי הספר  -במוסד החינוכי  הלימוד הפורמליות

במסגרת תכניות העשרה המאושרות על ידי הועדה  ינוךלימודי העשרה במוסדות ח

. שעות ההעשרה מהוות שעות תוספתיות לתכנית הפדגוגית של משרד החינוך

 הלימודים הפורמלית ויכולות הן להינתן במהלך יום הלימודים.

התוכנית מבוססת על שותפות בין משרד החינוך, רשויות מקומיות והורים, באחוזי 

 השתתפות משתנים.

אשר יחול  בנושא תכנית קרבהחינוך חוזר מנכ"ל מופנים בזאת להוראות מציעים ה

או כל  1.6.2012תכנית קרב למעורבות בחינוך מיום  -3.7-71 חוזר - על קול קורא זה

 .(להלן: "חוזר מנכ"ל") חוזר שיחליפו
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 הגדרות .2

 לווה הפירוש שבצידן:תלהגדרות דלהלן י

  ;קול הקוראמגיש ההצעה ל - "המציע" 2.1

הכוללת את כל המידע  ית הקול קוראתשובת המציע לפני - "לקול קורא הצעה" 2.2

  הסף ויתר התחייבויותיו; מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות לרבות ההנדרש, 

 ;משרד החינוך - "המשרד" 2.3

מורכבת מנציגי משרד החינוך ומנציגי ועדה ברשות משרד החינוך.  - "ועדה פדגוגית" 2.4

כן התוכניות שתופעלנה, מעקב אחר יתר, אחראית על אישור תובין התכנית קרב. 

 ;(מחורןי, קביעת קריטריונים לתקינה )לרבות תןביצוע

כניתו אושרה על ידי משרד החינוך למציע אשר תתשלום קבוע המשולם  - "נלוות" 2.5

הפדגוגי י וליובעבור הד' לקול קורא זה, וכתוספת להצעת המחיר הקבועה בנספח וזאת 

פיתוח התכנית, ליווי פרטני של המדריכים במוסדות החינוך  לרבות:ו ,יתשל התכנ

 ;והשתלמויות מדריכים

, לשכבת גיל המופעלת במוסד חינוכי במסגרת תכנית קרבתכנית  -" "תכנית העשרה 2.6

בהתאם לתנאי קול קורא הועדה הפדגוגית ואשר אושרה על ידי  כהגדרתה בקול קורא

 זה;

 ;ו, חט"ב-ד, ה-ב, ג-רום חובה, גני טרום חובה, גני חובה, אט-גני טרום  - "שכבת גיל" 1.9

תכנים תכניות העוסקות ב -" העצמת זהות קהילות המזרח בתחום תייחודיותכניות " 1.10

וזאת במטרה לחשוף את  עולם התרבות וההיסטוריה של קהילות המזרח וספרדמ

התכנית הפעלת  סטורי של קהילות אלה.יהמשתתפים לעושר התרבותי, החברתי והה

 תתאפשר בכל הארץ.

תכניות בנושא שוויון בין המינים ומגדר המעצימות  - בתחום מגדר" תייחודיו"תכניות  1.11

 . הפעלת התכנית תתאפשר בכל הארץ.ומגבירות את המודעות בתחום זה

ופעלת או כל תכנית המ - "פריפריה באזורי/שתופעלנה המופעלותתכניות כלליות " 1.12

, דרום של משרד החינוך/או מחוז צפון ושל ומיות ברשויות מקיועדת להפעלה מ

החל משנת תשע"ז ולפחות למשך שנתיים וזאת  ,כמפורט בנספח יא' לקול קורא זה

 , ולרבות:מתחילת הזמנת עבודה

 הפועלות כיום באזורי הפריפריה כאמור ו/או תכניות  1.12.1

 תכניות שאינן פועלות כיום באזורי פריפריה ומעוניינות להרחיב פעילותן 1.12.2

 ו/אובאיזורי פריפריה כאמור 

לאיזורי תכניות הפועלות כיום בתכנית קרב ומיועדות להרחיב פעילותן  1.12.3

 פריפריה כאמור

 שאלות הבהרה .2

 .על כל נספחיה בטרם משלוח שאלות קרוא את חוברת הקול קוראיש ל 2.1
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, 8.5.16עד ליום שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הקול קורא יש להעביר בכתב בלבד  2.2
באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו  עלית בביוףאל הגב'  12:00שעה 

elit@matnasim.org.il .תוך ציון שם המציע ופרטיו בלבד 

ואת מספר הסעיף בקול קורא אליו  אלות ההבהרה תכלולנה את מספר הקול קוראש 2.3
 .מתייחסת השאלה

פי באמצעות דוא"ל, כ ישלח בצורה מרוכזת לכלל המציעיםי מציעיםהמענה לפניות ה 2.4
 שיימסר למזמין. 

לא תהיה אפשרות אחרת לקבלת מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר לקול קורא  2.5
 זה לאחר המועד האחרון למשלוח השאלות. 

 

 הגשת ההצעה .3

 . תכניות העשרה 2עד להגיש  המציעבאפשרות  3.1

שתי שכבות גיל שונות המועברת לאחת , כי תכנית העשרה לצורך סעיף זה מובהר

 כניות.שתי תתיחשב כ

התכנית המוצעת הפדגוגי של בחינת עמידת המציע בתנאי הסף, לרבות הליך אישור  3.2

 כל תכנית העשרה בנפרד.יבוצעו ל

במסמכי הקול קורא, יש להגיש את כלל המסמכים המפורטים בהתאם לאמור,  3.3

 בנפרד.מוצעת כל תכנית העשרה דלהלן ל 5בסעיף לרבות 

 כשירויות המציע ותנאי סף להשתתפות .4

 אי להגיש הצעה מי שעומד, במועד הגשת ההצעה, בכל התנאים הבאים במצטבר:זכ

 .יחיד תושב ישראל, או תאגיד, הרשום בישראל כדין 4.1

בהפעלת תכנית העשרה שנתית בהתאם לשכבת הגיל המוצעת לה מיועדת ניסיון למציע  4.2

פני לתשע"ו ש -התכנית, כהגדרתה בקול קורא זה, וזאת במהלך שנות הלימודים תשע"ד 

 .ההצעה המועד האחרון להגשת

להצעה למתן השירותים לתכניות ייחודיות העוסקות בתחום העצמת זהות  4.2.1

קהילות המזרח ו/או מגדר ו/או לתכניות כלליות המופעלות/יופעלו באזורי 

, כהגדרתם בקול קורא זה,  נדרש כי התכנית המוצעת הופעלה במהלך פריפריה

בתנאים  ההצעה ני המועד האחרון להגשתלפתשע"ו ש -שנות הלימודים תשע"ד 

 הבאים כדלקמן במצטבר:

באמצעות המציע בהתאם לשכבת הגיל, כהגדרתה בקול קורא זה,  4.2.1.1

מסגרות חינוך פורמאליות או מסגרות חינוך בלתי  5בלפחות 

 פורמאליות או שילוב בין שתיהן.

 שעות שבועיות בכל מסגרת חינוכית. 8-בהיקף שעות שלא יפחת מ 4.2.1.2
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 15 -ל קבוצה אחת בה מתקיימת פעילות אחת לא יפחת מ גודלה ש 4.2.1.3

ילדים  6 -ילדים )למעט קבוצת חינוך מיוחד שאז גודלה לא יפחת מ

 לפחות(.

, ובכלל זה 1976-עומדים בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 4.2.2

ניהול ספרים כדין והיעדר הרשעה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה 

, או לפי חוק שכר 1991 -חת תנאים הוגנים(, התשנ"אשלא כדין והבט

, וכן מילוי הוראות כל דין בדבר תשלומים בגין 1976-מינימום, התשמ"ז

 זכויות סוציאליות ושכר מינימום לעובדים

 הגשת הצעות, מסמכים ואישורים .5

 המציע יגיש הצעתו כמפורט להלן ובצירוף המסמכים הנדרשים:

מתן הציוד הנדרש ללתמורה המבוקשת עבור על המציע להגיש הצעת מחיר  5.1

ועל גביו. הצעת  נספח ד' -קול קורא זה, בהתאם לטופס ההצעה נשוא  ,השירותים

מע"מ, אולם תכלול את כל ההוצאות והעלויות המחיר שיציע המציע לא תכלול 

 מתן השירותים, כמפורט במסמך האמור. בציוד הנדרש להכרוכות הישירות 

עתו במתכונת המפורטת במסמכי הקול קורא ולצרף אליה על המציע להגיש הצ 5.2

  .את חוברת הקול קורא, על כל מסמכיה, כשהיא מאוגדת וכרוכה כדבעי

 א.: פעמייםבלתי מתכלים המתכלים והחומרים העל המציע להגיש את טבלת  5.3

ח המצורף למסמכי הקול קורא וזאת באמצעות דיסק סנואקסל נפרד בכקובץ 

 נספח יג' לקול קורא, כשהוא חתום על ידו.על גבי  ב.חיצוני. 

מת רשמית של המציע על על המציע לחתום חתימה מקורית מלאה, בצירוף חות 5.4

ולחתום בראשי תיבות, בצירוף חותמת רשמית של  גבי "טופס הצעת המחיר"

לרבות על מענה לשאלות ההבהרה ועדכונים  ,המציע על כל מסמכי הקול קורא

 .מטעם החברה, ככל שיהיו

תשע"ו שלפני מועד האחרון  -לשנת הלימודים תשע"ד יצרף רשימת לקוחות המציע  5.5

 . 1ב'-ו ב' יםלהגשת ההצעה ואת כל יתר המסמכים הנדרשים בנספח

את כל הנדרש בנספח ה' ויצרף את כל המסמכים הנדרשים המצוינים ימלא המציע  5.6

העשרה אליה  שעורים המהווים חלק מהתכניתהמערכי כל צירוף בנספח זה, לרבות 

, תכנית השתלמות )לא יותר מחצי עמוד בעבור מערך שיעור אחד( הגיש הצעתו

 שנתית הכוללת סילבוס התכנית וכל מסמך אחר נדרש.

מערכי השעורים בהצעת המציע יוגשו כחוברת מאוגדת בנפרד, במסגרתה יציין  5.7

 המציע כי החוברת מוגנת בזכויות יוצרים.

ם בכתיבת התכנית ותכנונה, תוך ציון השכלתם השותפי את רשימתהמציע יפרט  5.8

 . 1לנספח ב' 4והכל בכפוף למפורט בסעיף וניסיונם 

, בצרוף מטעמו המציע ינקוב בשמות אנשי הצוות המיועדים לספק את השירותים 5.9

במסגרת קול  יםכנדרשוהכשרה  שלו ושלהם, לרבות ניסיון קורות חיים מפורטים

 .1ב', בנוסח המפורט בנספח קורא זה
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ת ושנהמלצות מגופים להם ניתן השירות על ידו במהלך  2המציע יצרף לפחות  5.10

 שלפני המועד האחרון להגשת ההצעה. תשע"ו -הלימודים תשע"ד 

)בהגבלה של עד עמוד אחד  נפרד פרופיל הכולל תיאור המציע המציע יצרף במסמך 5.11

  למסמך(.

שהם חתומים על התצהירים המצורפים למסמכי הקול קורא ככל המציע יגיש את  5.12

 .ידו ומאושרים כדין וכנדרש על גביהם

 לפי) התאגדות תעודת של העתק /אוו מורשה עוסק תעודת העתקהמציע יצרף  5.13

 עליו, עמותה הינו המציע. במידה ו(המציע של המשפטית התאגדותו וסוג העניין

שיחודש כל , 2016לשנת  תקף, העמותות רשם מטעם, תקין ניהול אישור להעביר

 .כתנאי לתשלום התמורהשנה 

אם  החתימה. יאם המציע הינו תאגיד, יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי 5.14

 יש לצרף תצלום תעודת זהות לרבות הספח. -המציע הוא היחיד 

אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור המציע יצרף  5.15

"חוק עובדים   -)להלן  1991 - העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

בנוסח  "חוק שכר מינימום"(, -)להלן 1987וחוק שכר מינימום, תשמ"ז  זרים"(

התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת  ,המצ"ב כנספח ו'

כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין  ,עובדים בנוסח המצ"ב כנספח ז'

' יבר בדבר בעלות על זכויות יוצרים בנוסח נספח ' המצ"ב וכן תצהיטבנוסח נספח 

 המצ"ב.

אישורים הנדרשים על פי דין, ובהם אישור עוסק מורשה, אישור ניכוי מס' יש לצרף  5.16

במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים 

 .1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

רה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים להוכחת עמידתו החב 5.17

 .בתנאי הסף

 המסמכים אליהם יצורפו לא אשר הצעות לפסול רשאיתחברה ה של המכרזים ועדת
 "ל.נדה

 קול קוראהמסמכי ת רשימ .6

 נוסח המודעה -הזמנה להציע הצעות   -א'  מסמך

 )חלק זה( ותנאיו הקול קורא נוהל -תנאים והוראות למשתתפים    - מסמך ב'

 פרטי המציע   - 'א נספח

 ניסיון המציע -פרופיל המציע    -' בנספח 

 ניסיון התכנית -פרופיל המציע  -1נספח ב'

 הצהרת המציע  -  'ג נספח 

 טופס הצעת המחיר  -' דנספח 



9                                                               

 

 .התכנית המוצעת  -' הנספח 

 תצהיר העסקת עובדים זרים  -' ונספח 

 יבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדיםהתחי  -' זנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים  -' חנספח 

 כתב התחייבות למניעת העסקת עברייני מין    -' ט נספח

 מצורף לצורכי עיון בלבד. – מסגרתהסכם   -נספח י' 

 ום של משרד החינוך בהןות צפון ודרבמחוז הרשויות המקומיותרשימת   -נספח יא' 
 .קרבפועלת תכנית 

 .טופס הצהרה בעניין זכויות יוצרים  -נספח יב' 

 ובלתי מתכלים. טבלת חומרים מתכלים  -נספח יג' 
 

  ההצעה הגשתאופן  .7

 יש, לעיל כמפורט חתומים כשהם, אליה הנלווים המסמכים כל ואת ההצעה את 7.1

צילום(  נוסף ועותק )מקור(עותק אחד מודפס שני עותקים )ב, למעטפה להכניס

העשרה רישום תכניות ל 1/2016' קול קורא מס: "לציין יש המעטפה עלולסוגרה. 

 . אחר מזהה פרט כל או המציע שם ללא, בלבד" תכנית קרבבמאגר 

 בין כלשהי התאמה אי של במקרה והמחייב הקובע הוא, המקור עותק כי יובהר

 המצולם(.   לעותק המקור

 דלעיל.  5.6בהתאם למפורט בסעיף בהצעת המציע יוגשו מערכי השעורים  7.2

א. צפוני  4                                              ברח' המלאכה  הממוקמת המכרזים לתיבת המעטפה את יכניס המציע 7.3

-ה תאריך, א' יום עד, לעיל כמפורט להגיש יש ההצעות את. 5חדר  4לוד קומה 

 "(.ההצעות להגשת המועד: "להלן) 12:00 השעה עד 15.5.16

 האמור הקול קורא ולכל תנאי לכל הסכמתו את המציע מביע הצעתו בהגשת 7.4

 .קול קוראה במסמכי

 שיינתנו או שניתנו הבהרה או שינוי כל וכןקול קורא ל המצורפים המסמכים כל 7.5

 .המכרז ומתנאי ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו החברה, ידי על

 עם בקשר למציע גרמושיי נזק או להוצאה אחריות בכל ויישא אהזכייניות ל 7.6

 .הצעתו קבלת אי בשל ובפרט, לקול קורא זה בקשר או/ו במסגרת הצעתו

 בכל תוחזר בקול קורא לא להשתתפות בקשר שתוצא שהוא סוג מכל הוצאה כל 7.7

 וסוג מין מכל, זכות כל תהיה לא למציע כי, מובהר ספק כל הסר למען. מקרה

 לרבות) מטעמו גורם מכל או, יןמהמזמ השתתפות או/ו תשלום או/ו לשיפוי, שהיא

 מי או/ו המציע שיישא הוצאה או/ו נזק כל על( נציגיו או שלוחיו, מעובדיו מי

 או התנאי שינויפסילתה,  ההצעה עם בקשר או בגין, עילה או טעם כל בשל מטעמו

 .  הביטול
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, אישורים, המלצה מכתבי, הנספחים כל כן כמו. העברית בשפה תוגשנה ההצעות 7.8

 .העברית בשפה ורק אך בקול קורא יוצג הנדרש פרט וכל תעודות

 
 

  שינויים והסתייגויות .8
 

הקול לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי  8.1

בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת  קורא

פעול באחת או יותר המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, ל

 מהדרכים הבאות:

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .א

 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.  .ב

 הליך אישור תכנית .9

משרד החינוך טרם הפעלתן וזאת במסגרת ת את אישור ומחייבהעשרה ת ותכני: כללי

צת התכנית תובא הרצת התכנית כניסוי למשך שנתיים. בתום שנתיים של הר

משרד ברשות התכנית בשנית, בצירוף המלצות, לאישור הוועדה הפדגוגית 

 החינוך.

מובהר בזאת, כי החלטת משרד החינוך באשר לאישור תכנית או לסירובה היא  

 .הקובעת

 .עמידה בכל תנאי הסףבחינת  -שלב א'  9.1

בחנה הציג את כל המסמכים כנדרש והצעתו נרק מציע אשר עמד בתנאי הסף, 

  הבא. יעבור לשלבואושרה 

 :שלב זה כולל את השלבים הבאים. בדיקה פדגוגית -שלב ב'  9.2

 החינוך. משרדרשות אישור הוועדה הפדגוגית ב

חברה ל - של התוכניות המוגשותפדגוגית ומקצועית בדיקה והערכה  9.2.1

בפרק  לקבל הבהרות להצעתועל מנת המציע,  הזכות לפנות אלשמורה 

 על כן לעשות שנתבקש אף על כלשהו מסמך המציע ירףצ קבע. לאהזמן שי

 .הצעתו את לפסול תרשאיחברה ה היהת, הצעתו השלמת לשםחברה ה ידי

עימו קשור  לקוח , לפנות לכלת, אך לא חייבתרשאיהא ת חברההמובהר כי  9.2.2

  .והמציע לצורך גיבוש החלטת

 ועלויות. פגישה בנושא ציוד, חומרים קיומה של  9.2.3

 .עדה הפדגוגית במשרד החינוךהגשת התוכנית לו 9.2.4

את המציע בהחלטת ועדת המכרזים  תעדכןבתום כל השלבים דלעיל,  9.2.5

 הועדה הפדגוגית של משרד החינוך. 
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 התקשרות עם ספק אופן .10

 ההתקשרות עם הספק תעשה מול הזכייניות ביחד. 10.1

וועדת המכרזים יחתום על ידי הועדה הפדגוגית  מציעתכנית הלאחר אישור  10.2

מופנית לכיסוי המציעים תשומת לב  .התקשרות, על כל נספחיו הסכםעל  המציע

מיליון  2סכומי הביטוח נעים בין  -ולגבולות האחריות הנדרשים בהסכם  ביטוחיה

 .מיליון ) מקסימום( על פי סוג התכנית 8 -)מינימום( 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי נוסח ההסכם המצ"ב מצורף לצרכי עיון בלבד  10.3

בלעדי וללא כל צורך בנימוק לשנות ה דעתן מורה הזכות, על פי שיקולש זכייניותול

 את תנאי ההסכם בכל שלב.

 .המוצעת על ידוהספק לשווק את התוכנית יפעל  ,לאמור במקביל 10.4

לאחר חתימה על הסכם ההתקשרות והצגת מלוא המסמכים הנדרשים על ידי  10.5

יתחדש אשר בלבד  הספק, יונפק לספק אישור פעילות רשמי לאותה שנת לימודים

 .ן הבלעדי של הזכייניותמשנה לשנה על פי שיקול דעת

להתקשר עם כל  ות הזכייניותמובהר בזאת כי על אף האמור דלעיל, אין מתחייב 10.6

נת עבודה על ידי זמרה וכי ההתקשרות תעשה בכפוף להספק שתכניתו אוש

החינוך , מוסדות וצרכי תכנית קרבבכל שנה תקציב מאושר היקף , המזמין לספק

 ומשרד החינוך.

בכל שנה  31.8 - 1.9לתקופה שבין תהא עבודה ההזמנת תקופת הפעילות על פי  10.7

 .קלנדרית

שעות עבודה מינימום ו/או למכסת היקף  ותמתחייב ןאינ מובהר כי הזכייניות 10.8

מקסימום בכל הזמנת עבודה וכי הדבר כפוף לצרכי מוסדות החינוך, תכנית קרב, 

  תקציבי המאושר בכל שנה. משרד החינוך ולהיקף ה

ר שאהזמנת העבודה להרחיב ו/או לצמצם את היקף הזכייניות תוכלנה  מובהר, כי 10.9

 .תועבר לספק מבעוד מועד, במסגרת הסכם ההתקשרות

 ן, וזאת על פי שיקול דעתההתקשרות עם הספקלבטל זכייניות תהיינה רשאיות ה 10.10

חברה התחייבויותיו כלפי האיזו מלא יעמוד בספק הככל ש, נימוקצורך בכל וללא 

 הקול קורא, לרבות אי עמידתו בתנאי הסף ו/או, על פי מסמכי ו/או כלפיהן

ייעשה בהודעה בכתב למציע,  התקשרות. ביטול הבאיכות המקצועית הנדרשת

 זכייניותמתאריך אחר שייקבע על ידי ה וייכנס לתוקפו החל ממועד ההודעה או

על פי חברה ו/או העמותה ו/או הזכייניות ה , וזאת מבלי לגרוע מזכויותתןבהודע

 .כל דין במקרה כאמור

 יקבע ל הספקההתקשרות ש, כי בכל מקרה, היקף בזאת  מובהרן הסר ספק עלמ 10.11

ובשיקול דעתם הבלעדי  , תכנית קרב ומשרד החינוךמוסדות החינוךצרכי על פי 

פי תכנית ולספק לא תהא כל טענה ו/או כל תביעה ו/או כל דרישה בעניין זה כל

 קרב ו/או משרד החינוך ו/או מי מזכייניות תכנית קרב.

עניין בחירת בתכנית מוצעת הינה ללמען הסר ספק מובהר, כי החלטת בית הספר  10.12

 עצמאית ובלתי תלויה.
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  חברהה זכויות .11

 לרבות) ולעדכנו לשנותו וכן וחלק או הקול קורא כולו את לבטל תרשאי חברהה 11.1

 או לפצות העלי שיהיה ומבלי הדעת שקול לפי עת בכל( בו הנקובים מועדים עדכוני

 .נזקיו או הוצאותיו בגין המציע את לשפות

 אין בסעיפי הקול קורא כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 11.2

 זכויות יוצרים .12

 תכנית המוצעת תהא של המציע בלבד.הבעלות על זכויות היוצרים ב 12.1

המעידה כי הינו בעל זכויות היוצרים המציע יחתום על הצהרה בנוסח נספח יב'  12.2

  בתכנית.

 דלעיל.  5.7לעניין הגשת מערכי השעורים יפעל המציע בכפוף לסעיף  12.3

הוגשה תביעה כנגד החברה ו/או הזכייניות ו/או תכנית קרב ו/או משרד החינוך  12.4

גרת עשו בו שימוש במסו כולם מהמפורטים דלעיל לפיה חומר כשלהו שאחד א

עם  זכויות יוצרים מתחייב הספק לשפות את הגורם הנתבערא זה, מפר וקקול 

דרישתו הראשונה בגין כל סכום שיחוייב לשלם בגין התביעה האמורה וכן להחליף 

 על חשבונו את החומר המפר בחומר שאינו מפר.

 קול קוראבמסמכי ה שימוש .13

ואין לעשות בהם שימוש החברה למתנ"סים של  ההקול קורא הינם קניינ מסמכי 13.1

 לצורך הגשת הצעות. אלא 

 שלא לעשות כל שימוש בהצעת ותמתחייב החברה ו/או העמותה ו/או הזכייניות 13.2

 המציע, על כל מסמכיה, אלא במסגרת קול קורא זה.

לאחר אישור התכנית על ידי דלעיל, מובהר בזאת, כי  13.2על אף האמור בסעיף  13.3

של התכנית ים מערכי השיעורלהעביר את  חברהה תהיה רשאיתהועדה הפדגוגית, 

אמתם ם והתבחינתלצורך וזאת בהם פועלת תכנית קרב, בתי הספר המוצעת ל

 לצורכיהם.

כמו כן מובהר, כי המסמכים המוגשים במסגרת הצעת המציע יצורפו להסכם  13.4

 ההתקשרות עמו לאחר אישור התכנית, ככל שיתקשרו הצדדים.
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 נספח א'

 פרטי המציע

 תכנית קרב עבורניות העשרה תכ -1/2016מס'  קול קורא

 

 שם מלא של הגוף המציע, 

 כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

 

 

 

 חתימה וחותמת

 המציע

 

 

 

 מס' התאגדות של המציע

 

 

 

 פרטים על הגוף המציע .1

 

  שם  המציע: .1.1

  המס' המזהה )מספר חברה, ת.ז.(: .1.2

שותפות(: /חברה/  ע.מסוג התארגנות ) .1.3
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  תאריך התארגנות: .1.4

עלים )במקרה של חברה, שמות הב .1.5
 שותפות(:

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב  .1.6
 בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם:

 

  :)במקרה של חברה( שם המנהל הכללי .1.7

  מען המציע )כולל מיקוד(: .1.8

  הנציג הניהולי לקול קורא זה: .1.9

  טלפונים: .1.10

  פקסימיליה: .1.11

   מס' טלפון נייד: .1.12

  :אלקטרוני דואר .1.13

  :אתר אינטרנט .1.14

 

 דלעיל. הרשומים המציע פרטינכונות  את בדקתי כי מאשר הנני

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 נספח ב'

 פרופיל המציע - ניסיון מציע

 תכנית קרב עבורתכניות העשרה  -1/2016מס'  קול קורא

 פרטים כלליים  .1

                                    : המציעשם 

  מספר השנים שהמציע פועל: 

  המדריכים* מספר                            כללי עובדים מספר

 -לצורך הפעלת התכנית המוצעת מדריכים  חמישהלישובצו על ידי תכנית קרב מעל ש ככל*
 רכז/ת הדרכה:יחויב המציע לספק לתכנית 

           ותק בהדרכה                     שם רכז/ת הדרכה

                נסיון/השכלה רלוונטית 

 

 תיאור המציע .2

על המציע לצרף בקובץ נפרד פרופיל הכולל תיאור המציע, פרטים על הבעלים, מספר העובדים, 

רשימת לקוחות ומאפייני השירותים הניתנים להם, רשימת בעלי התפקידים המוצעים למתן 

 לעמוד אחד.קובץ זה יוגבל  זה. קול קוראהשירותים נשוא 



 

 1טבלה   – נשוא קול קורא זה ,אודות הגופים עבורם מבצע/ביצע המציע עבודה מידע כללי .3

 

 תוכנית העשרה שם
  ותחומה

שם הלקוח לו 
 סופק השירות

המועדים בהם 
סופקו 

השירותים 
 בחודשים

 -סוג הלקוח 
חינוך 

פורמאלי/בלתי 
 פורמאלי

איש הקשר 
 ותפקידו

פרטי ההתקשרות עם איש 
 ר )טלפון ודוא"ל( הקש

      

      

      

      

      

      

 



 

 נספח ב'1

 פרופיל המציע - ניסיון התכנית

 תכנית קרב עבורתכניות העשרה  -1/2016מס'  קול קורא

 שם המציע                 

 / מגדר/ תכנית המופעלת בפריפריההעצמת זהות קהילות המזרח  :תכניתה תחום

 כיום / תכנית אשר תופעל בפריפריה בעתיד

 )נא מחק את המיותר(

 .יש להגיש נספח  זה עבור כל תוכנית מוצעת בנפרד

 תיאור כללי: .1

 3המציע יצרף קורות חיים של המועמדים למתן השירותים מטעמו, כמפורט בסעיף  .א

ר, בעניין פירוט השכלה, ניסיון, תחומי דלהלן, לרבות של כל אחד מהעובדים, בין הית

 התמחות.

המציע יצרף תעודות המעידות על השכלה ו/או כל הכשרה אחרת של המועמד למתן  .ב

 דלהלן, לרבות של כל אחד מהעובדים 3השירותים מטעמו, כמפורט בסעיף 

 

 2טבלה  - גופים עבורם מבצע/ביצע המציע עבודה, נשוא קול קורא זה .2

 

 שם
תוכנית 
 העשרה

סוג המסגרת 
החינוכית: 

חינוך 
 פורמאלי/

חינוך בלתי 
 פורמאלי

המועדים 
בהם סופקו 
השירותים 

)בשנת 
 לימודים(

חינוך 
 -מיוחד 

ככל שכן 

 Vיש לסמן 
אוכלוסיית 

 (1היעד )

 

המסגרת 
בה 

מועברת 
התכנית 

 (2) ושמה

אזורי 
הפעילות 
 נוכחיים

(, לרבות 3)
שמות 

הרשויות 
המקומיות
 /ישובים

היקף 
שעות 

 ועיותשב

מספר 
ילדים 
 בקבוצה
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 ו, חט"ב-ד, ה-ב, ג-טרום חובה, גני טרום חובה, גני חובה, א-גני טרום( 1)
 ( בית ספר, גן, מתנ"ס אחר )יש לציין את המסגרת(2)
/ים בהם מתקיימת פעילות הישוב מותיש לציין גם את ש . לעניין סעיף  זהז, ירושלים, דרום, אילת ( צפון, מרכ3)

 התכנית.
 

 3טבלה  - למתן השירותיםצוות העובדים המוצע  .3

 , על פי המבנה הבא:צוות התכנית )מנהלים/רכזים/מנחים(המציע יפרט את 

 

 4טבלה  - כותבי התכנית ושותפיה .4

  מומחים מהאקדמיה לרבות יש לצרף את שמות המומחים שסייעו בפיתוח התכנית,  .א
 .בפיתוח התכנית סייעו אשר מתחום הדעתו

ם וניסיונם השותפים בכתיבת התכנית ותכנונה, תוך ציון השכלת יש לצרף את רשימת .ב
 המוצע. ום הדעתבתח

 

         

         

         

         

 מלאשם  תפקיד

תואר 

 אקדמי/מקצועי

שי ניסיון מס' חודתחום התמחות ו

 בתחום

 

 

 מנהל

 

 

  

 

 רכז

 

 

  

 

 מנחה
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 השכלתם בתחום הדעת שמות  שמות כותבי התכניות
 השכלתם בתחום הדעת

  ניסיון בפיתוח תכניות נוספות
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 'גנספח 

  הצהרת המציע

 תכנית קרב עבורתכניות העשרה  -1/2016מס'  קול קורא

 

 לכבוד

 הזכייניות

, לרבות השירותים הנדרשים, קול קוראר כי קראתי בעיון את כל מסמכי האני הח"מ מצהי .1

וכל דין או נוהל אחר, נשוא השירותים  , כהגדרתו בקול קורא זה,חוזר מנכ"ל משרד החינוך

וכל הוראותיו ידועים ומוכרים  קול קוראהבנתי את האמור בהם, וכי תנאי הבקול קורא זה, 

 י.לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעת

 ,ובהתאם להוראות מסמכיקול קורא אני מציע לספק את מכלול השירותים הנדרשים ב .2

 .רטים והנקובים בטבלת הצעת המחיר מטעמימחירים המפוהצעתי, וב

מכל מין וסוג הכרוכות הישירות המחירים המפורטים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות  .3

. כמו כן אני מצהיר כי קול קורא זהמתן השירותים על פי תנאי הנדרש לצורך אספקת הציוד ב

ידוע לי שלמחירים הנקובים בהצעתי לא יתווספו תוספות כלשהן מכל מין וסוג שהוא, למעט 

 מע"מ.

תשלום קבוע בגין "נלוות"  יתווסף)נספח ד' לקול קורא( הצעת המחיר מטעמי ידוע לי כי ל .4

 .לכל שעת הדרכה אשר התקיימה בפועל בקול קורא זה כהגדרתו

לבצע בתכנית ככל  אדרששינויים אשר כפופים לע לי כי המחירים המוצעים בהצעתי ידו .5

 שאדרש. 

 ידוע לי כי המדריכים אשר יפעילו את פעילות תכנית העשרה הינם עובדי הזכייניות. .6

 ידוע לי כי החברה רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ואף לבטל את הקול קורא. .7

לאחר קבלת הזמנת עבודה מתכנית קרב אופן מיידי ב השירות במתן חילדאני מתחייב כי את .8

 . , אך לא לפני שנת הפעילות תשע"זאדרשש כפי אחר בכל מועד או

בכל שנה  31.8 - 1.9ידוע לי כי תקופת הפעילות על פי הזמנת עבודה הינה לתקופה שבין  .9

 קלנדרית.

להעביר את  מינההמז תהיה רשאיתלאחר אישור התכנית על ידי הועדה הפדגוגית, ידוע לי כי  .10

מערכי השעורים בהצעתי לבתי הספר בהם פועלת תכנית קרב, וזאת לצורך בדיקת ובחינת 

 תכני התכנית והתאמתה לצורכיהם.

 שינוי)כגון  ארגוני שינוי כל ועל עימי ההתקשרות בפרטי שינוי כל על להודיעאני מתחייב  .11

 (.המס רשויות מטעם ישוריםבא או שלי העיסוק תחומי  או הניהול או ההתאגדות במתכונת

אשר עלול להיווצר עקב מתן  בפועל או אפשרי עניינים ניגוד כל על מיידית להודיעאני מתחייב  .12

 .השירותים, נשוא הצעתי

 אני מצהיר בזאת כי: .13

 .בקול קורא יאין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפות .א
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קול קורא י הדרישות המפורטות במסמכי ההנני מסוגל לספק את השירותים הנדרשים לפ .ב

 ובהתאם להצעת המחיר המפורטת שלהלן.

 . קול קוראהנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא ה .ג

אני מתחייב כי בעלי התפקידים ככל שבעלי התפקידים שפרטיהם צורפו להצעתי יוחלפו  .ד

את המבוקש בקול קורא זה. מובהר בזאת,  החדשים יהיו בעלי ניסיון והכשרה התואמים

 החלפת בעל תפקיד על פי שיקול דעתהלהודיע לי על  תראשיחברה הא התכי בכל מקרה 

  הבלעדי וללא כל צורך בנימוק והנני מתחייב לעשות זאת.

 שיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירות נשוא מכרז זה.יהנני בעל כל הר .ה

 עניינים לניגוד לגרום עלולים אשר שהוא, גורם לכל שירותיםמספק ו/או לא אספק  אינני .ו

קול  נשוא השירותים לבין אותם אדרש לספק לכל גורם שהוא, השירותים בין אותם

 . קורא זה

עמי  אשר את התכנית המוצעת על ידי וההתקשרותל תחייב חברה אינהידוע לי, כי ה .ז

 ופה לאישור התכנית המוצעת על ידי בלבד.כפ

 צורפים כל המסמכים והאישורים הנדרשים.להצעתי מ .ח

 עם התקשרות הסכם על חתימה לאחר ורק אך ייעשה בפועל השירותים מתן כי לי ידוע .ט

  וקבלת הזמנת עבודה., מתן אישור פעילות פדגוגי לתכנית זכייניותה

 -כולו או חלקו  -זה  קול קוראידוע לי, כי איני רשאי להסב או להעביר את זכויותיי עפ"י  .י

 צד שלישי.ל

 .מום ו/או מקסימוםמיני שעות עבודהידוע לי כי החברה אינה מתחייבת למכסת  .יא

ידוע לי, כי החברה תהא רשאית, אבל לא חייבת, להזמין ממני שירותים הנדרשים  .יב

 .לשיקול דעתה הבלעדילצרכיה מעת לעת וזאת בהתאם 

תומים על ידי חהזו ו תילי שכל המסמכים המצורפים להצע מצהיר בזאת כי ידוע אני .יג

התכנית המוצעת על ידנו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות, שייחתם באם 

 מקרה בכל, ואולם; אותו כמשלימים, ויש לראותם תאושר בכפוף להוראות קול קורא זה

 תנאי ובין, זו להצעה המצורפים, האמורים במסמכים המופיע כלשהו תנאי בין ניגוד של

 .הסכם ההתקשרותב המופיע לתנאי עדיפות תהיה, תקשרותהסכם ההב המופיע כלשהו

לקבוע תנאים נוספים בהסכם ההתקשרות  תורשאיו/או הזכייניות  החברהבזאת כי  מובהר  .14
 לרבות: 

 וסוג התכנית. ההתקשרות הסכם תנאי לפי מתאים ביטוח קיום חובת .א

 ברה ו/או הזכייניות.דעתה של החתנאי נוסף, לפי שיקול  כל .ב

 

דים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. הנכם מנועים מלחשוף להלן העמו .15

ולהלן הנימוק למניעת החשיפה. כל זאת, למעט עלויות  צדדים שלישייםעמודים אלה בפני 

 -הקול קורא וסעיפים הנוגעים להוכחת עמידה בדרישות הסף או דרישות מהותיות של 

שיפתם, נתונים אלה יחשפו אף ללא צורך בהחלטה לגביהם ברור לי כי ככל שאבקש למנוע ח

  : של ועדת המכרזים בנושא ומבלי שתשלח אלי הודעה בעניין
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בכל מקרה ברור לי כי ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה   .16

 של ועדת המכרזים אשר רשאית לחשוף גם חלקים שצויינו לעיל כחסויים.

 

 

 

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ............................  מציע: .......................................שם ה      

 תאריך: ..........................................  כתובת: ............................................

 חתימה: ...........................................

 

 

 כשהמציע הוא תאגיד –עו"ד / רו"ח אישור 

. 1אני הח"מ __________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו 

. ____________________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב 2__________________, 

 את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

                               _______________________                         _______________ 

 חתימה וחותמת        תאגיד 
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 ספח ד'נ

 טופס הצעת מחיר 

 תכנית קרב עבורתכניות העשרה  -1/2016מס'  קול קורא

 

, תחומים בסך הכל 2המציעים רשאים להגיש הצעתם לאחד או יותר מהתחומים המפורטים ועד ל
 תנאים במכרז זה.יתר ההסף ולבכפוף לתנאי וזאת 

אני הח"מ ____________ ת.ז./ח.פ. _____________  מאשר בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את 

 .תכנית קרב עבורלאספקת תכניות העשרה  -1/2016מס'  קול קוראכל מסמכי 

דרשים תחומים בסה"כ ובלבד שאני עומד בתנאי הסף הנ 2ידוע לי כי באפשרותי להגיש הצעתי לעד   .1

 לכל תחום. אם הגשתי למספר תחומים עלי לעמוד בתנאי הסף הנדרשים בכל תחום.

שירותים יסופקו בכל הארץ ואילו הב( דלהלן  -)א(8המפורטים בסעיפים ידוע לי כי השירותים  .2

)ג( דלהלן יסופקו לרשויות במחוז צפון ו/או דרום של משרד החינוך בהם 8המפורטים בסעיף 

 פועלת תכנית קרב.

 אני מצהיר בזאת כי: .3

 הקול קורא.הנני מסוגל לספק את השירותים הנדרשים לפי הדרישות המפורטות במסמכי  .א

 .קול קוראהנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא ה .ב

 .הקול קוראהנני בעל כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירות נשוא  .ג

 קול קוראיינתנו על ידי הצוות המוצע והמפורט במסמכי ה זה, רא קוקול השירותים נשוא  .ד

מדריכים ומעלה לצורך  5)ככל שישובצו על ידי תכנית קרב רכז אחד  ,מנהל אחדכולל הו

 . צעתיה הלגביהם הוגש התחומיםכמספר הפעלת התכנית( ומנחה אחד וכל זאת 

עבור הציוד הנדרש להפעלת ם לי במחיר בש"ח )ללא מע"מ( אשר ישולידוע לי כי עלי לנקוב  .4

וזאת במשך כל שנת  בפועלאחד התוכנית לשעת העשרה אחת המתקיימת במוסד חינוכי 

 הלימודים.

 ובגין "נלוות", כהגדרתיתווסף תשלום נוסף  דלעיל 4הקבועה בסעיף להצעת המחיר כי ידוע לי  .5

שבועות במהלך  31 -על ב)ללא מע"מ( לשעת הדרכה אחת בפו₪   19.15וזאת בסף בקול קורא זה, 

  .20% -שבועות תעריף ה"נלוות" יהיה נמוך ב 31 -השנה. ככל שהשירותים יינתנו מעבר ל

, נשוא קול שירותיםהלהם אספק מוסדות חינוכיים ידוע לי כי החברה אינה מתחייבת למכסת  .6

  החינוך.  והכל ייעשה בכפוף להחלטות המוסד החינוכי, תכנית קרב, הזכייניות ומשרד קורא זה,

 : )יש למלא את התחומים המוצעים בלבד(.תחומים הבאיםאני מבקש להגיש הצעתי ל .7

הציוד הנדרש אני מציע לספק את  - לתכניות ייחודיות בתחום העצמת קהילות המזרח א.

 בפועל. אחד לשעת העשרה המתקיימת במוסד חינוכי ₪ להפעלת התכנית תמורת ______ 
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אני מציע לספק את הציוד הנדרש להפעלת התכנית   - ם המגדרלתכניות ייחודיות בתחו ב.

 בפועל. אחד לשעת העשרה המתקיימת במוסד חינוכי ₪ תמורת ______ 

אני מציע לספק את הציוד הנדרש להפעלת   - לתכניות כלליות המופעלות באזורי פריפריה ג. 

 פועל. באחד לשעת העשרה המתקיימת במוסד חינוכי ₪ התכנית תמורת ______ 

 כהגדרתו בקול קורא זה, ,אך בצירוף תשלום ה"נלוות" ,אינו כולל מע"מ המחיר המוצעידוע לי, כי  .8

הישירות הנדרשות לצורך אספקת הציוד במסגרת הפעלת התכנית, כנדרש כולל את כל ההוצאות 

 בקול קורא זה .

 

________________                                            _____________________ 

 חותמת וחתימת המציע                                                              תאריך            

 

 שם המציע: .................................

 

 ישות משפטית )יחיד, חברה(: ....................................

 

 ......................ת.ז. או מס' ח.פ.: .............

 

 טלפון: .............................  כתובת: ................................................

 

  תאריך: ................................................

 

 ........... .......2. ................ 1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 

 אישור עו"ד / רו"ח

 אני הח"מ _________________ עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו

 

לכל דבר  ______________,  _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את המציע
 ועניין.

 

         ___________                _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך  
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 נספח ה'

 התכנית המוצעת

 תכנית קרב עבורתכניות העשרה  -1/2016מס'  קול קורא

 שם המציע                 

  העצמת זהות קהילות המזרח / מגדר/ תכנית המופעלת בפריפריה :תכניתה תחום

 )נא מחק את המיותר(

 .עבור כל תוכנית מוצעת בנפרדנספח  זה יש להגיש 

 מוצעת בנפרדתוכנית יש להגיש עבור כל 

 חשיבות התכנית עבור הילדים והילדות/בסיס תיאורטי .1

בחלק זה יש להציג את חשיבות התכנית ותרומתה לילדים ולילדות, בהתבסס על הגישות 

ת. )יש להגיש את הגישה )מקצועיות ופדגוגיות( בתחום הדעת של התכני התיאורטיות

 התיאורטית שעל בסיסה נכתבה התכנית המוצעת בהיקף של עד עמוד אחד(.

 
 
 
 
 

 
 

 ייחודיותה של התכנית .2

 .הערך המוסף שלהן יצויו ,בחלק זה תודגש הייחודיות של התכנית

 
 
 
 
 

 
 

 והנושאים המרכזייםתחום הדעת  .3

הוראתם ודרך ארגונם )סילבוס  יצוינו שיקולי הדעת בבחירת הנושאים של תחום הדעת, רצף

התכנית יהיה בהלימה לארגון הנושא(. שיקולי הדעת הללו, יתבססו על עקרונות היסוד של 

 התחום, הבסיס התיאורטי ושיטות החקירה הייחודית לו.
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 המושגים המרכזיים  .4

. הלמידה בתחום הדעת, יש לפרט את הרעיונות והמושגים המרכזיים בתכנית לצורך מיקוד

מושגים מרכזיים הם המושגים הנתפסים כחשובים ביותר בעיני כותבי התכנית ומרכזיים 

 ובהתאם לגישה התפתחותית. לתחום הדעת המוצג

 
 
 
 
 

 
 

 מטרות התכנית .5

העל של התכנית ומטרות אופרטיביות כלליות. המטרות יכללו היבטים –יוצגו מטרות

, מוטוריים, כישורי למידה וחשיבה, תרבותיים, רגשיים-קוגניטיביים, ערכיים, חברתיים

 .   ומיומנויות אותם תפתח התכנית

 
 
 
 
 

 
 

 הערכה  .6

. יצוין מה ייחשב התכניתלבדוק את אופן השגת המטרות של  בכוונתהכיצד  תציעהתכנית 

 בעיני הכותבים ומנהלי התכנית הצלחה של התכנית לאחר שנה.
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  מעורבות הורים .7

 .הוריםה לשיתוףם פרט פעולות/דרכית התכנית

 
 
 
 
 

 
 

 התאמה לתכנית הלימודים של הגן )רק עבור תוכניות לגני ילדים( .8

לצורך דיון  לגננתצוות הגן ותעביר את הסילבוס  עםדרכים לעבודה משותפת  תציעהתכנית  

על התאמתו לתכנית הלימודים של הגן. התכנית תציע רעיונות להמשך פעילות בגן במהלך 

 השבוע. 

 
 
 
 
 

 
 

 רוט התכניםפי .9

נפרד סילבוס  הגישיש לומערכי מפגשים.  הסילבוסבחלק זה יוצגו  -מפגשים  ומערכיסילבוס 

מערכי את כלל  להגישמשנה לשנה(. יש  התכנית)ולהראות את התפתחות   לכל שכבת גיל

   .השעורים וההשתלמויות

ה )טבלת הסילבוס(, ובה מפרט התכנים של יחידות הלימוד בתכנית. תכנים בטבל יוצגחלק זה 

אלו יוצגו בהלימה לרעיונות ולמושגים המרכזיים של תחום הדעת. יפורטו הנושאים הנלמדים 

 6שאינה עולה על  מפגשיםוצגו בקבוצת ויצוין מספר השעות המוקצה להוראתם. הנושאים י

 שעות לכל יחידת לימוד. יש לזכור כי לכל שכבת לימוד סילבוס נפרד.

  ____________ :אוכלוסיית יעד )שכבת הלימוד(     

 ו, חט"ב(-ד, ה-ב, ג-טרום חובה, גני טרום חובה, גני חובה, א-)גני טרום

מספר מפגשים  נושא המפגשים יחידת לימוד
 ימודליח' הל

   
   
   
   
   
   
   

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Ichud/pituach/TavnitEzer.htm#1


28                                                               

 

מספר מפגשים  נושא המפגשים יחידת לימוד
 ימודליח' הל

   
   
   
   
   
   
   
   
 

 של יחידת לימוד מלאה לכל סילבוס באחד הנושאים השעוריםמערכי את כלל יש לצרף 

 הכלולים בו. 

 

 האמצעים שיופעלו במסגרת התכנית .10

את . יש לצרף לתכנית נספח( ה)רא להפעלת התכנית והחומריםפירוט האמצעים הנדרשים 

חומרי העזר )במידה וקיימים(: חוברות עבודה לילדים, ערכות הפעלה, משחקים, ספרים, 

 אביזרים וכדומה.

 
 
 
 
 

 מערך ההכשרה, ההדרכה והליווי הפדגוגי .11

 : נושאים הבאיםיש להתייחס ל

  מתקיימת לפני תחילת העבודה.ההכשרה 

 למויות שנתית )פדגוגיות ובתחום הדעת(. יש לצרף  תכנית השת נושאי השתלמויות

 .הכוללת סילבוס

  .תכנית ליווי בשטח ונוכחות בגנים 
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 נספח ו'

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 )תאגיד(

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

"( לאחר שהוזהרתי כחוק כי __________________ שמספרו ____________)להלן: "המציע

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  מצהיר בזאת, 

 בכתב, כדלקמן: 

 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:   .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים  )א(
 למועד חתימת התצהיר. זרים בשנה שקדמה 

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר  )ב(
ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו  –לפי חוק עובדים זרים 
 למועד חתימת התצהיר. 

 –לעניין סעיף זה 

גם  בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –"בעל זיקה" 

 בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –"חוק עובדים זרים" 

 .1991 -הוגנים(, התשנ"א

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.המציע  )א(

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  )ב(
 במועד חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  )ג(

ד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה מינימום, אך במוע

 האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 . 1981 -התשמ"א

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. (1) 

 מאלה:אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד  (2)

 ;בעל השליטה בו )א(  

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה  )ב( 

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו  של חבר בני האדם 

 ;דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע

 ;מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה )ג( 
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חבר בני אדם אחר,  –ר בני אדם שנשלט שליטה מהותית אם המציע הוא חב (3)

 ;שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 

 (. 31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום"  

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה  –תית" "שליטה מהו

 בחבר בני אדם.

 

 אמת. -הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי .3

 

__________                     ______________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                    תאריך                                                                        

 

 

 אישור

אני הח"מ, _____________, עו"ד )מ.ר.___________(, מרחוב _______, מאשר/ת כי ביום 

ידי ת.ז. -_______ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על

על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם 

את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

 הצהרתו וחתם עליה בפני. 

       _________________  

 , עו"ד                                             

 אימות חתימה

 

"ח מאשר בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה אני הח"מ עו"ד /רו

___________________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו ולחייב את 

 המציע לכל דבר ועניין.

  

 

                                                                                                            ________                                                   

 עו"ד                                                                                                   
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 נספח ז'

 עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום המציע ואישור התחייבות

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 החברה למתנ"סים

 שהוזהרתי לאחר._________________ ז.ת________________________  מ"הח אני
, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת כל את להצהיר עלי כי

 :כדלהלן בזאת מצהיר

 .המציע מטעם להצהיר ומוסמך"( המציע: "להלן____________________ )  נציג אני .1

 עובדי כל על חלים הם כי, בהמשך המפורטים העבודה תנאי של קיומם בדבר, בזה מצהיר .2

 _______________. ועד_______________  מיום בתקופה, ידי על המועסקים

 בעקבות שייחתם ההסכם תקופת בכל בקול קורא אקיים אזכה במידה כי, בזה מתחייב .3

 המפורטים החוקים ובכללם העבודה חוקי לכ את ידי על שיועסקו העובדים לגבי, זכייתי

 .להלן

 : החוקים פירוט

 1945 (הודעה) יד משלוח ומחלות תאונות פקודת 

 1946 בעבודה הבטיחות פקודת 

 1949 (לעבודה החזרה) המשוחררים החיילים חוק 

 1951 א"תשי - ומנוחה עבודה שעות חוק 

 1951 א"תשי - שנתית חופשה חוק 

 1953 ג"תשי - החניכות חוק 

 1953 ג"תשי - הנוער עבודת חוק 

 1954 ד"תשי - נשים עבודת חוק 

 1954 העבודה על הפיקוח ארגון חוק 

 1958 ח"תשי - השכר הגנת חוק 

 1959 יט"תש - התעסוקה שירות חוק 

 1967 חירום בשעת עבודה שירות חוק 
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 1995 (משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק 

 1957 קיבוציים הסכמים חוק 

 1987 ז"תשמ - מינימום שכר וקח 

 1988 ח"תשמ -בעבודה הזדמנויות שוויון חוק 

 1991 א"תשנ -(כדין שלא העסקה) זרים עובדים חוק 

 1996 ו"תשנ -אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק 

 1998 ח"תשנ -מוגבלות עם לאנשים זכויות שיווין לחוק' ד פרק 

 1998 ח"תשנ -מינית הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף 

 1957 ז"תשי - קיבוציים הסכמים חוק 

 2001 א"תשס - ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק 

 2000 א"תשס -גנטי מידע לחוק 29 סעיף 

 2002 ב"תשס -(עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק 

 2006 ו"תשס -חירום בשעת עובדים על הגנה חוק 

 ופגיעה ותעביר חשיפת) עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף 
 ז"תשנ -התקין במינהל או המידות בטוהר

1997 

 

     

 המציע וחותמת חתימה  המציע בשם החותם של מלא שם  תאריך

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

בשמו ולחייב את ___________________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן 

 המציע לכל דבר ועניין.

  

                                                                                                            ________                                                   

 עו"ד                                                                                                   
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 נספח ח'

 יות ולמניעת ניגוד ענייניםדלשמירת סו תנוסח התחייבו

 

 זה ייחתם על ידי המציע  מסמך

 

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 החברה למתנ"סים

 .ג.נא

 

 עניינים ניגוד ולמניעת סודיות לשמירת התחייבות: הנדון

 מתחייב בזאת:    ________________  .ז .ת ________________________ מ"הח אני

 או השירותים מן והנובע הקשור כל/או ו המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 .ביצועם

 השירותים מתן תקופת במשך כי מתחייב הנני, לעיל 1 בסעיף האמור בכלליות לפגוע ומבלי .2

 וכן אפרסם לא, גוף או אדם לכל אגלה לא זמן הגבלת ללא מכן לאחר או נשוא קול קורא זה

 ובין ישיר בין, דבר או חפץ כל/או ו אחר כתוב חומר כל/או ו המידע את מחזקתי אוציא לא

 .שהוא כל לצד, עקיף

 נוהלית, ביטחונית, בטיחותית מבחינה הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .3

 על פי התחייבות זו. ותייהתחייבוי את לקיים כדי אחרת או

 מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה מטעמי מי/או ו עובדי לידיעת להביא .4

 .החובה

 אשר, סוג מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .5

 אהיה אם בין וזאת, זו התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד או לכם יגרמו

 .אחרים עם ביחד אחראי אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי

 שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .6

 או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם השייך או מכם

 אצלי לשמור לא מתחייב הנני, כן כמו. בורכםע שהכנתי חומר או השירותים מתן עקב גוף

 .מידע של או כאמור חומר של שהוא כל עותק

 הקשור/או ו ברשותכם הנמצא/או ו לכם השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל .7

 הסודיות חובת הפרת בגין כלפי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה, לפעילויותיכם

  .שלעיל

וש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מצהיר כי ידוע לי ששימ הנני

 .1981 -"אהתשמוחוק הגנת הפרטיות  1997 –"ז התשלמהווים עבירה על פי חוק עונשין, 

 .לביניכם ביני שהוא סוג מכל אישי קשר כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .8
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האישיים שלי עם  להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים,העדר ניגוד עניינים:  .9

גורמים אחרים העלולים ליצר ניגוד עניינים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו 

 )לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה(:

9.1. ________________________________________________________ 

9.2. ________________________________________________________ 

9.3. ________________________________________________________ 

9.4. ________________________________________________________ 

אגיד הקשור עמי כל ניגוד עניינים עם גורמם את כי אין לי או לבן משפחתי או תאני מצהיר בז .10

 צעה זו. אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותי למזמין בהתאם לה

 במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע למזמין על כך בהקדם האפשרי. .11

 עם עניינים ניגוד של במצב להיות לי שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל לעסוק שלאאני מתחייב  .12

 ., נשוא קול קורא זההשירותים במתן עיסוקי

 החתום על באתי ולראיה

    :היום
 שנת בחודש יום 
 

 :עהמצי
   

 "זת ומשפחה פרטי שם 
 
 

   

 חתימה כתובת
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 ' נספח ט

 תצהיר בדבר מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות למתן שירותים לקטינים

 

 לכבוד 

 זכיינית תכנית קרב

 

 א.ג.נ.

 

 העסקת עובדים ע"פ חוק עברייני מיןהנדון: 

 

גדות :______________ מס' התא  ______________________ אני הח"מ, מנהל כללי של 

)הספק( מצהיר בזאת שכל העובדים המועסקים בחברתי, אשר נדרשים  מתוקף תפקידם להיכנס 

תוקף -בר מועסקים רק לאחר הצגת אישור המשטרהלמוסדות חינוך לצורך ביצוע הסכם זה, 

למועד קליטתם עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות המכוונים למתן שירות 

וכי העובדים האמורים לא הורשעו בעבירת מין שבוצעה בהיותם  2001-לקטינים, התשס"א 

 בגירים ונידונו עליה לשנה מאסר בפועל או יותר.

 

 

 

 

 

 

_____________ _____________  _____________ __________________ 

 תאריך          חותמת וחתימות       שם ותפקיד     שם ותפקיד    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח י' 



36                                                               

 

 

 הסכם מסגרת לאספקת שירותי לימוד והעשרה

      2015שנת             בחודש     שנערך ונחתם ביום 

 

 :ב י ן

 58-041856-4שמספרה:  מייסודה של קרן רש"י )ע.ר(  -העמותה לתפנית בחינוך

 51-052534-8שמספרה:  בע"מ )חל"צ( החברה למתנסים מרכזים קהילתיים 

 

 "(הזכיינית" להלן:יחדיו ) 

              
 ;מצד אחד  

 :ל ב י ן

 

                           :  מס' התאגדות                                              : שם הספק

                                            כתובת:

 

 "(הספק" )להלן:

          

 ;שני מצד  

 

"(, מכח תכנית קרבתכנית קרב" )להלן: ""ידי משרד החינוך כגורם לניהול ותפעול של -נבחרה על והזכיינית : הואיל
אחראית על תפעול    מייסודה של קרן רש"י )ע.ר(   -והעמותה לתפנית בחינוך 14/4.2014מכרז פומבי שמספרו 

 תחום רכש תכניות פדגוגיות, אמצעים ושירותים בתכנית קרב.

במסגרת פעילות תכנית קרב, הפועלת לצד תכניות הלימוד הפורמליות במוסד החינוכי,                    ניתנים ו והואיל:
ת להינתן במהלך יום לימודי העשרה, המהווים שעות תוספתיות לתכנית הלימודים הפורמאלית, אשר יכולו

 "(.מוסד חינוכיילדים )להלן: "-ספר/גני-הלימודים בבתי

 והואיל:

 

שירותים מקצועיים שונים  המספקים גופיםלהתקשר עם  הזכיינית, מעוניינת ניהול ותפעול התכניתלצורך ו
 בתחום החינוך;

 וסדות חינוך ומוסדות לימוד אחרים;תכניות לימוד ו/או העשרה למוהספק עוסק, בין השאר, בתחום אספקת  והואיל:

ידי הוועדה -ידי הספק נבדקו ע"י היחידה הפדגוגית של תכנית קרב ואלו אושרו על-והתכניות המופעלות על והואיל:
הפדגוגית של התכנית במשה"ח, נמצאו תואמות את דרישות התכנית ואושרו להיכלל ברשימת התכניות 

 המאושרות לפעול בתכנית קרב; 

את שירותי הלימוד וההעשרה כהגדרתם והזכיינית מעוניינת לרכוש מהספק, מזמן לזמן ולפי שיקול דעתה,  ל:והואי
בתנאים ובתמורה המפורטים הכל , שירותי הלימוד וההעשרהוהספק מעוניין לספק את בהסכם זה להלן 

 בהסכם זה;
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 :לפיכך הוסכם בין הצדדים, כדלהלן

 המבוא .1

 .הווים חלק בלתי נפרד מגוף ההסכםהמבוא להסכם וכל נספחיו, מ .1.1

, כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות העיון בלבד, ולא ישמשו לפרשנות ההסכם .1.2
 .הרחבתו או צמצומו

 

 הגדרות .2

בהסכם זה תהיה לביטויים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצידם, אלא אם נאמר 
 אחרת בגוף ההסכם:מפורשות 

 סודה של קרן רש"י )ע.ר(מיי-העמותה לתפנית בחינוך :"הזכיינית"

 והחברה למתנס"ים מרכזים קהילתיים בע"מ )חל"צ(;

 כבכותרת הסכם זה; :"ספק"ה

תכנית חינוכית למעורבות בחינוך, הידועה גם כ"תכנית קרב",           :"התכנית"
במסגרתה ניתנים לימודי העשרה ותכניות לימוד נוספות במוסדות חינוך 

 ביישובים שונים בישראל;

ועדה המתווה את מדיניות התכנית, בהתאמה למדיניות המשרד,        "ועדת ההיגוי של התכנית":
ואשר חברים בה נציגי גופים שונים, ביניהם נציגי משרד החינוך, משרד 

 האוצר, התכנית ועוד;

הגורם המקצועי של התכנית האחראי בלעדית על אישור הפעלת               "היחידה הפדגוגית"
נית לימודים והעשרה במסגרת התכנית, מעקב אחר הביצוע,                 תכ

 קביעת קריטריונים לתקינה וכו'; 

 "ועדת היגוי מוסדית":

 

 "ועדת היגוי יישובית":

ועדה הפועלת לצורך התווית מדיניות בית ספרית בכל בית ספר בו מופעלת 
בה חברים נציגי ההורים,      בראשות מנהל המוסד החינוכי, התכנית, 

 נציגי המורים, והרכז היישובי של התכנית;

הילדים בהם -ועדה הפועלת לצורך התווית מדיניות יישובית בכל גני
מופעלת התכנית, בה חברים מפקחת גנ"י מטעם משה"ח, רכזת הגנים 

 מטעם הרשות, נציגות גננות, נציגות הורים ורכז גנ"י של התכנית;

מוסדות  באזור פלוני בו נמצאיםהאחראי על הפעלת התכנית  התכניתיג נצ "הרכז":
 התכנית;נהלי ת, הכל בהתאם למופעלהיא בהם החינוך 

מנהלת כ"א ואדמינסטרציה, , התכניתחשב מנהל התכנית, מי שמכהן כ :"נציג מורשה של התכנית"
אזורי של תפעול פדגוגי, מנהל תפעול מנהל היחידה הפדגוגית, מנהל 

 ;או רכז כניתהת

 
 להסכם זה להלן; 5שירותי הלימוד וההעשרה המפורטים בסעיף  "שירותי לימוד והעשרה":

 

מי שמונה ע"י הספק לבצע ליווי במוסד החינוכי, ליווי אישי והשתלמויות  "רכז הדרכה":  
 כחלק משירותי הלימוד וההעשרה, כמפורט בהסכם.  -

 

 מהות ההתקשרות .3
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אין באמור בו כדי להטיל על הזכיינית ו לאספקת שירותים סגרתהסכם מהסכם זה הינו 

ו/או שירותים או טובין בהיקף  חובה להזמין שירותים או טובין כלשהם מאת הספק

 כלשהו.

יהיה בתוקף ביחסים בין הזכיינית לבין הספק,  להלן, הסכם זה 18בכפוף לאמור בסעיף 

 אספקת שירותי לימוד והעשרהיין אך ורק מעת שתוצא לספק הזמנה מאת הזכיינית לענ

יודגש, כי   קף הנקובים בהזמנה.יהבלהלן, לתקופה ו 4.5פי סעיף -עלמסוים  במוסד

 טרםהספק לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מהזכיינית בגין פעילות שהתבצעה על ידו 

 הוצאת הזמנה מטעמו לזכיינית בהתאם להסכם זה.  

 הצהרות והתחייבויות הספק .4

 ומתחייב כדלקמן:הספק מצהיר 

כי הוא מספק את שירותי הלימוד וההעשרה באופן סדיר, כי הוא בעל כישורים,  .4.1
ידע וניסיון בהפעלת תכניות לימוד והעשרה, כי הוא פועל בהתאם ובכפוף 
להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, כפי שהן מתעדכנות באתר משרד החינוך, 

וכי הוא יפעיל הבטיחות בתחומו  כללימעת לעת, ובפרט לעניין פעולה בהתאם ל
 את שירותי הלימוד וההעשרה עבור הזכיינית ברמה מקצועית גבוהה.

ידיו לצורך אספקת שירותי הלימוד וההעשרה יהיה -כי כוח האדם שיועסק על .4.2
 ברמה ובאיכות הגבוהים ביותר. 

כי ברשותו כל הציוד הנדרש לצורך אספקת שירותי הלימוד וההעשרה ברמה  .4.3
הגבוהים ביותר וכי בעת אספקת שירותי הלימוד וההעשרה יעשה ובאיכות 

שימוש בציוד איכותי ותקין בלבד ובעל תו תקן של מכון התקנים, הכל בהתאם 
 להנחיות בטיחות הציוד לתחומי דעת, כפי שהוצא ע"י נציג מורשה של התכנית.

רותי כי יעמיד הכשרה וליווי מקצועי ברמה גבוהה למדריכים אשר יספקו את שי .4.4
הלימוד וההעשרה מטעם הזכיינית במוסדות החינוך וכי הוא בעל מערך הדרכה 

 מתאים ומספק.

כי לא יספק את שירותי הלימוד וההעשרה במוסד חינוכי  ללא קבלת אישור  .4.5
מראש ובכתב מאת הרכז, שניתן לפי פניית המוסד החינוכי, בו יהיה נקוב היקף 

 דים וההעשרה באותו מוסד חינוכי.השעות והמועדים בהם תופעל תכנית הלימו

כי לא יחרוג מההוראות הקבועות באישור היחידה הפדגוגית בכל הנוגע  .4.6
 לאוכלוסיות היעד של התוכנית והאזור לגביו אושרה הפעלת התוכנית. 

כי יעמיד לרשות היחידה הפדגוגית ו/או הזכיינית, לפי דרישתן, מערכי תוכנית או  .4.7
שה בו שימוש לצורך אספקת שירותי הלימוד כל חומר רלוונטי אחר שהוא עו

 וההעשרה. 

הספק מתחייב לשמור בסוד ידיעות ומידע שיגיעו אליו ו/או לעובדיו עקב ביצוע   .4.8
השירותים, לוודא מחויבותם של עובדיו ו/או קבלנים מטעמו לשמירת המידע, 
לרבות החתמתם על התחייבות לשמירת סודיות, ולנקוט בכל אמצעי לאבטחת 

. במסגרת זו כלולים:               דו"חות, טפסים, מדיה גנטית, מידע על המידע
מוסדות החינוך והתלמידים או כל מידע מתוך מערכות המידע ומרשם של 
מערכת החינוך, מועדי ביקורת ותוצאותיה וכל מידע אחר שהגיע אליו במסגרת 

מוסמך  . הספק לא ימסור ידיעה או מידע לאדם שלא יהיהםביצוע השירותי
לחוק  119-ו 118לקבלה ללא הרשאה ולעניין זה יחולו על הספק הוראות סעיפים 

. הספק יוסיף וידאג שכל עובדיו וקבלני המשנה שלו ישמרו 1977-העונשין, תשל"ז
ובתקנות הגנת  1981 -על המידע, כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 
מידע בין גופים ציבוריים(, הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת 

 .    1986 –התשמ"ו 

הספק מתחייב כי הוא או מי מעובדיו אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים  .4.9
בין עבודתו המוצעת לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין או בעקיפין 

יב למשרד החינוך ו/או לזכיינית. בכל מקרה של קיום ניגוד עניינים כאמור, מתחי
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הספק להודיע מראש לזכיינית על קיום ניגוד עניינים ולפרט את מהותו. הספק 
עובד קיים על   -במהלך ההתקשרות -יחתים את עובדיו וכן כל עובד אשר יחליף 

הצהרה ברוח זאת. במקרים בהם הגיעה הזכיינית למסקנה כי קיים חשש לניגוד 
 עניינים, תפעל כמתחייב מן העניין.

אות האמורות תהווה הפרה יסודית של הסכם זה וכן תהווה עילה לסיום כל חריגה מהור
 להסכם זה.   18.2ההתקשרות עם הספק בהתאם לקבוע בסעיף 

 שירותי הלימוד וההעשרה .5

שירותי הלימוד וההעשרה יסופקו בהתאם לאמור ב"תכנית עבודה מעודכנת",  .5.1
ידה, למעט לענין -ה עלידי הספק ליחידה הפדגוגית ואושר-כפי שהוגשה            על

עלות הציוד המפורט בה                      )אשר התשלום המאושר בגינו הינו כנקוב 
 ובנספח ד' להסכם זה(. 8בסעיף 

מצורפת בזאת "תכנית העבודה המעודכנת" שהוגשה ואושרה, הכוללת מפרט 
נם ' לחוזה זה( ומפרט חומרים מתכלים ושאינספח אתכניות לימודים והעשרה )

       ' לחוזה זה(.נספח ב) מתכלים
הספק יעביר למוסד את תכנית העבודה המעודכנת ע"פ דרישת היחידה הפדגוגית 

 ואת רשימת החומרים הכלולה בה )נספח א'( ]להלן ביחד: "תכנית ההעשרה"[.           
תכנית זו גם תפורסם באתר התכנית, לשימוש הרכזים ומוסדות החינוך והספק 

 ך אישורו.נותן לכ

 

לעיל, שירותי הלימוד וההעשרה שיינתנו  5.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .5.2
 ידי הספק יכללו בין השאר את המפורט להלן:-על

שיבוץ מדריכים )שהנם עובדי הזכיינית( במערכת השעות של מוסדות  .5.2.1
החינוך בהם יסופקו שירותי הלימוד וההעשרה, באישור רכז והנהלת 

הספק לא ישבץ עובדים  , לרבות שיבוץ ממלאי מקום.המוסד החינוכי
במוסדות החינוך ללא אישור הרכז ואף אם יאושר לו לעשות כן הרי 

של התכנית. הספק מחויב שיעשה זאת אך ורק בהתאם לנהלי העבודה 
לדווח על שיבוץ ממלאי מקום ישירות ליחידת השכר במינהלת התכנית, 

 באותו יום בו שובצו.

ון בתכנית ההעשרה יהיו טעונים אישור היחידה הפדגוגית, שינוי או תיק .5.2.2
מראש ובכתב. עדכון של התכנית לצורך התאמתה למוסד חינוכי מסוים, 
ככל שאין בה לחרוג מהאישור הפדגוגי שניתן, ייעשה בתיאום עם הרכז 

 והמוסד החינוכי ויובאו ע"י הספק לידיעת היחידה הפדגוגית.  

יוד, חומרים ועזרים המפורטים בנספח ב' אספקה למוסדות חינוך של צ .5.2.3
לצורך אספקת שירותי הלימוד וההעשרה בכל מוסד חינוכי לפני תחילת 

במהלך שנה"ל ידאג הספק לאספקה                      שנת הלימודים. 
שוטפת של ציוד, ישירות למוסד החינוכי,     באמצעות המדריך המשובץ 

 באותו מוסד חינוכי בלבד. 

פעולות משותפות להורים ולתלמידים בכל מוסד, לפחות פעמיים ארגון  .5.2.4
 פי נהלי התכנית. -בשנת הלימודים. התמורה עבור הפעילות הנ"ל תהיה על

עריכת דיווחים והערכות שוטפים לגבי הפעלת שירותי הלימוד וההעשרה  .5.2.5
בכל מוסד, במתכונת שתקבע על ידי הרכז ו/או מנהל היחידה הפדגוגית 

 של התכנית.

ל פעילות נוספת אשר תהיה דרושה, באופן סביר, לצורך הפעלתם כ .5.2.6
המוצלחת של שירותי הלימוד וההעשרה, כפי שהדבר ייקבע על ידי ועדת 

 ההיגוי של התכנית.

 כל אחד מעובדי הספקלהחליף  לדרוש מהספק הזכיינית תהיה רשאית .5.2.7
העוסק באספקת השירותים לפי הסכם זה, לרבות במקרה ועובד הספק 

באופן אשר פוגע במטרות ו/או נוגד את נהלי התכנית, זאת תוך נימוק פעל 
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, לשביעות והספק מתחייב למלא מיידית אחר דרישה זו הדרישה להחלפה
  .רצון הזכיינית ובתיאום מול הרכז היישובי

בכל מקרה של היעדרות זמנית של מדריך, מחויב הספק להעמיד מדריך  .5.2.8
ית ולדווח על כך ישירות ליחידת מחליף בעל אותה רמה וכשירות מקצוע

 השכר באותו יום בו הוצב.

הספק אינו רשאי להחליף עובד שהוצב מטעמו והחל בפעילותו, במוסד  .5.2.9
חינוכי ספציפי, אלא בתיאום והסכמה מראש עם הזכיינית ובתיאום מול 

 הרכז היישובי.

הספק מצהיר ומסכים כי אי עמידה במי מהתחייבויותיו לעיל תהווה הפרה 
 ודית של ההסכם, על כל המשתמע מכך.יס

 ליווי אישי במוסד חינוכי  .6

הספק יציג את תכנית הלימוד וההעשרה בפני מנהל בית הספר, סגל המורים  .6.1
. כמו יוועדת ההיגוי            ובגנ"י יציג את התוכנית בפני רכז גני הילדים היישוב

הספר, לרבות כן, ילווה ויקיים קשר שוטף עם הרכז היישובי והנהלת בית 
התאמת שירותי הלימוד וההעשרה לצרכיו הייחודיים של בית הספר/גנ"י ולצורכי 

 הכיתה, כפי שיוגדרו על ידי הרכז.  

לצוות המוסד וליווי אישי  מטעם הספק יבצע ליווי במוסד החינוכידרכה הה רכז .6.2
מוסד ב עבודה של שבועיות שעות 12לכל פי מפתח של שעת הנחייה -עללמדריך, 

 . ינוכיהח

לעיל יכלול בקרה ומעקב בשיתוף מנהל בית הספר, סגל  6.2הליווי בסעיף  .6.3
המורים וועדת ההיגוי אחר התקדמות הפעלתה של תכנית הלימוד וההעשרה 

 ופתרון בעיות שוטפות העולות בכיתה ובבית הספר.

הליווי האישי למדריך יתבצע בהיקף של לפחות שלושה ביקורים במהלך שנת  .6.4
 התאם לתקופות המפורטות להלן:הלימודים ב

בינואר בשנה  31-בתחילת שנה"ל ועד ל 1.9בתקופה שבין  –ביקור אחד  .6.4.1
 העוקבת

 בכל שנה במאי 31בפברואר ועד  1בתקופה שבין  –שני ביקורים  .6.4.2

 הליווי האישי יכלול:  .6.5

בעבודה  תייםמדריך/ה בעל ותק של עד שנברכזי ההדרכה של הספק יצפו  .6.5.1
 31.1ביקור אחד עד הלך שנת הלימודים. בתכנית שלוש פעמים במ

בעל  /ה; במדריךר במהלך שנת הלימודיםבפיזו 31.5ופעמיים נוספות עד 
 31.1עד אחת פעמיים במהלך שנת הלימודים ) –שנים 4עד  3ותק של 

פעם אחת במהלך  –ומעלה שנים  5( ובמדריך בעל ותק של 31.5עד נוספת ו
 . וולל את שנת הלימודים תשע"זה ותק אינו כ לעניין שנת הלימודים.

 התצפית תתקיים לאורך שיעור מלא. .6.5.2

 לאחר התצפית תתקיים שיחת משוב בין הצופה למדריך/ה. .6.5.3

בהתאם לצרכים העולים מן התצפית יתקיימו מפגשי הדרכה אישיים  .6.5.4
 נוספים.

באתר קרב. דוח התצפית יועבר  מקוון תצפית דוחרכז/ת ההדרכה ימלא  .6.5.5
 ו. למדריך  ולתיק העובד של

 הספק מתחייב להעביר דיווח אודות הליווי האישי, זאת במועדים הבאים: .6.6

 בחשבוניות חודש ינואר בכל שנה .  –בגין מחצית ראשונה  .6.6.1

 בחשבוניות חודש מאי בכל שנה.    –בגין מחצית שנייה  .6.6.2

להסרת ספק מובהר, כי מדריכים )עובדי הזכיינית( אשר ישובצו כאמור בס"ק  .6.7
, השתלמויות בית ספריות ובאסיפות באסיפות פדגוגיותחלק לא ייטלו  5.2.1

הורים בבית ספר, אלא אם תימסר על כך הוראה מפורשת בכתב מאת המזמין 
 לספק. 
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 השתלמויות )ליווי קבוצתי(  .7

הספק מתחייב כי יעמיד הכשרה, השתלמויות וליווי מקצועי למדריכים )עובדי  .7.1
ירותי הלימוד וההעשרה, לרבות הנחיה הזכיינית(              אשר ייתנו בפועל את ש

מקצועית, פדגוגית ודידקטית, אשר תהיה מחויבת בקבלת אישור יחידת ההדרכה 
של התכנית, קיום מערך תמיכה קבוע למדריכים והכנה מוקדמת של שיעורים, 

 לפי צרכים אישיים. 

 ההשתלמויות יתבצעו לפי ההוראות המפורטות להלן: .7.2

הל/ת תכנית ו/או רכז/ת הדרכה ו/או ההשתלמות תועבר על ידי מנ .7.2.1
מנחה/מלווה מדריכים )עובדי הספק( בעל יכולות מוכחות בתחום הנחיית 
קבוצות או ע"י אנשי מקצוע מתחומי החינוך, ההדרכה וההוראה באישור 

 רכז/ת ההדרכה המלווה את התכנית.

תכנית ההשתלמויות תכלול לפחות ארבעה מפגשים שנתיים למדריך/ה  .7.2.2
 דקות סה"כ(.  180שעות מלאות ) 3בהיקף של 

ההשתלמויות יתקיימו במהלך שנת הלימודים, לא כולל הכשרת קיץ לפני  .7.2.3
 31.5בכל שנה ושתיים נוספות עד  31.12כניסה לעבודה. שתי השתלמויות עד 

 בשנה העוקבת.

ליום עד  של תכנית קרב ההדרכהיחידת  לאישור תועבר ההשתלמויות תכנית .7.2.4
על תכנית  בכתב אישור עבירתההדרכה ת מטעם יחידת בכל שנה. רכז/ 30.10

. תכנית 15.11יום ולכל המאוחר עד  14תוך  ההשתלמויות השנתית
 ' להסכם זה.כנספח גההשתלמויות המאושרת ותצורף 

השתלמות לצורך ביצוע נוהל הנלוות, תחשב כהשתלמות מן המניין אם  .7.2.5
 תכנית.מהמדריכים העובדים באותה עת ב 50%השתתפו בה לפחות 

דוחות גמול השתלמות יחשבו לדוחות הביצוע לאחר שיחתמו על ידי רכז/ת  .7.2.6
 ההדרכה באזור ואליהם יצורפו רשימת המשתתפים וחתימותיהם.

נושאי ההשתלמויות יכשירו את המדריכים לעבוד על פי תפיסת העולם  .7.2.7
 הפדגוגית של תכנית קרב.

 .ההשתלמויות יבנו בשיתוף יחידת ההדרכה של תכנית קרב .7.2.8

 .6.6דוחות הביצוע יצורפו לחשבוניות במועדי הבקרה הנקובים בסעיף  .7.2.9

, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה םאו חלק ם, כולםוהפרת יםיסודי םהינ  4-7פים סעי
  ידי הקבלן.-על

 

 התמורה

פי הסכם זה, במועד ולשביעות רצון -מילא הספק אחר מלוא התחייבויותיו על .7.3
ית, תשלם לו הזכיינית תמורת אספקת שירותי הזכיינית ובהתאם לנהלי התכנ

ידי המדריכים -הלימוד וההעשרה, בגין כל שעת הדרכה בפועל, כפי שדווחו על
במערכת דיווח נוכחות של התכנית, באותו חודש פעילות, את סכום התמורה 

להסכם זה ומהווה  'נספח דהנקוב בנספח תנאי ההתקשרות, המצורף בזאת כ
 . חלק בלתי נפרד הימנו

ידי -התמורה הינה מלאה, סופית ומוחלטת בקשר עם אספקת השירותים על .7.4
נלוות, פיתוח תכנית,  -פי הסכם זה ובגין כלל העלויות-הספק והתחייבויותיו על

ליווי פרטני, ליווי מוסד חינוכי, השתלמויות ואספקת ציוד וחומרים וכי פרט 
מכל סוג, ולא יחול  לתמורה הנקובה בנספח ד' לא ישולם תשלום אחר כלשהוא,

בתמורה הנקובה. כל שינוי מכל טעם וסיבה שהם להוציא התמורה הנקובה ב 
 .להלן 16במקרים הרלבנטיים בסעיף 

דקות, בגן ילדים, יהיה זכאי הספק  60במקרה והספק ביצע שעת לימוד בת  .7.5
מהתמורה בגין אותה שעת העשרה, זאת בהתאם  30%לתוספת בשיעור של 
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ידי המדריך בגין אותו גן ילדים. הספק מתחייב לוודא כי -ללדיווח שיבוצע ע
החשבונית מטעמו בגין נלוות תואמת את דיווחי השעות של המדריך בגין אותה 

 שעת העשרה )כולל התוספת הנקובה לעיל( וכי לא ייכלל חיוב מעבר לאמור. 

בסעיפי הליווי הפרטני  ובמקרה שבו לא יעמוד הספק בהתחייבויותי .7.6
לעיל, לא תשולם התמורה  7-ו 6יות,                     כמפורט בסעיפים וההשתלמו

 הנקובה בנספח ד' בגין התקופות הרלבנטיות.

מוסכם כי הספק לא יספק למוסדות חינוך דבר מלבד תכנית ההעשרה, בכפוף  .7.7
 פעמית. -להלן לענין פעילות חד 16.3לאמור בסעיף 

 דיווחים ותשלומים .8

ש קלנדרי בו יהיה הסכם זה בתוקף, ימציא הספק לכל חוד 25-עד ליום ה .8.1
לזכיינית חשבונית מס/דרישת תשלום/חשבונית עסקה )לפי הענין( בגין שירותי 

 הלימוד וההעשרה שסופקו על ידו לזכיינית בחודש שחלף.

 ועל פי נהלי העבודה, חשבונית שהומצאה לזכיינית כאמור ואושרה ע"י הרכז .8.2
ם ממועד קבלת החשבונית במשרדי האזור של יו 60בתנאי שוטף+תשולם לספק 

 .9.4ידי הזכיינית וכמפורט בסעיף -תכנית קרב ואישורה על

שנמצאה לא תקינה ו/או לא מפורטת כיאות ו/או אי המצאת חשבונית הגשת  .8.3
ידי הרכז רק באופן חלקי, -המסמכים הנלווים להגשתה או כזו אשר אושרה על

תוחזר לתיקון לספק, בכפוף להנחיות הרכז. ידי הזכיינית והיא -יעכבו אישורה על
במקרה מעין זה לא תהיינה לספק כל דרישות ו/או טענות בשל עיכוב בתשלום 

 התמורה. 

 במידה וקיים סכום השנוי במחלוקת יקוים בירור בין הצדדים.

ולא שולמה לספק במועד  9.3או בסעיף  9.2חשבונית אשר אושרה כאמור בסעיף  .8.4
שלאחר מועד המצאתה  61-גין התקופה שתחילתה ביום ה, ב9.2הקבוע בסעיף 

לזכיינית וסיומה במועד התשלום בפועל, ריבית בשיעור ריבית החשב הכללי, כפי 
 שתהיה בתוקף בתקופת הפיגור הנ"ל.

אך  אספקת שירותי הלימוד וההעשרהידוע לספק כי הזכיינית תשלם לספק בגין  .8.5
בכל שנת  30.8עד ולא יאוחר מיום שיוצאו לה ע"י הספק  ורק עבור החשבוניות

 18בגין תקופת פעילות קיץ, ככל שתוגדר, כאמור בסעיף          30.9פעילות )או עד 
  להלן(.

או  נפקובין הצדדים כי החשבוניות של הספק שיו למען הסר ספק מוסכם ומוצהר
יכובדו ע"י הזכיינית  לאחודש אוגוסט בשנת הפעילות יגיעו לזכיינית לאחר 

 הזכיינית. פק לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כלפיולס

 אחריות ושיפוי .9

לכל נזק או פי דין, -, כפי שייקבע עלהספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת .9.1
אובדן מכל מין וסוג שהוא, לגוף או לרכוש, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא 

כיינית ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה , עובדיו, ספקיו או כל אחר מטעמו, לזלספק
ביצוע התחייבויות הספק על פי חוזה זה. מ כתוצאה או בזיקהג' כלשהו,  דו/או לצ

 נזק או אובדן כל גיןהספק יפצה את הזכיינית ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, ב
. הספק משחרר לחלוטין ומראש את , כפי שייקבע בפסק דין סופי וחלוטכאמור

 . כאמור נזק או אובדןשלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ועובדיה  הזכיינית,

, הספק אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל 10.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .9.2
נזק ו/או אובדן מכל סיבה שהיא שייגרם למבנים, תכולה וציוד אשר משמשים 
להפעלת התכנית ולאספקת שירותי הלימוד וההעשרה בכל עת שהם נמצאים 

הספק ו/או מי מעשי ו/או מחדלי מרשותו ו/או בשימושו, שנגרמו כתוצאה ב
 . מטעמו

יום ממועד  30בתוך הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הזכיינית,  .9.3
בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל עילה משלוח דרישתה הראשונה, 

ובדיה, שלוחיה או אחר שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהו, נגדה או נגד כל מי מע
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וצאות הלעיל, לרבות ה 10.1-10.2מטעמה בגין כל נזק או אובדן כמפורט בסעיף 
ן, תוך מתן הודעה לספק בדבר הדרישה/תביעה המשפטיות שייגרמו, במלוא

הסכום האמור יראוהו כחוב המגיע לזכיינית מאת  .ואפשרות להתגונן בפניה
אית לנכותו מהתמורה המגיעה לספק פי הסכם זה, והזכיינית תהא רש-הספק על

 בגין השירותים. 

 ביטוח .10

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך  .10.1
על חשבון הספק, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים  ולקיים,

ווה חלק , והמה'הנספח המצורף להסכם זה כ                   באישור עריכת הביטוח 
ו"אישור עריכת הביטוח", לפי                 "בלתי נפרד ממנו )להלן: "ביטוחי הספק

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. 

על אף האמור לעיל, לספק הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש המפורט  .10.2
יחול  11.8 פורט בסעיף באישור עריכת הביטוח, במלואו או בחלקו, אך הפטור המ

 כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.

ללא צורך בכל דרישה מצד הזכיינית, על הספק  להמציא לידי הזכיינית, לפני  .10.3
תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל 

את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי       תשלום על חשבון התמורה, 
על הספק  להמציא לידי             יו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, מבטח

הזכיינית אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק  לתקופת 
  .ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף

ת בכל פעם שמבטח הספק  יודיע לזכיינית כי מי מביטוחי הספק עומד להיו .10.4
מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 
הספק  לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני 

 מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק  כמפורט באישור  .10.5
יטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק , שאין בה כדי עריכת הב

לגרוע מכל התחייבות של הספק  לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי 
לשחרר את הספק  ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא 
ת תהיה כל טענה כלפי הזכיינית או מי מטעם הזכיינית בכל הקשור לגבולו

 האחריות כאמור.

לזכיינית תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא  .10.6
על ידי הספק  כאמור לעיל, ועל הספק  לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה 
שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הספק  על 

 פי הסכם זה.

ות הזכיינית לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט מוצהר ומוסכם כי זכוי .10.7
לעיל אינן מטילות על הזכיינית או על מי מטעם הזכיינית כל חובה או כל אחריות 
שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או 
י לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק  על פ

הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין 
 אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

הזכיינית ואת הבאים מטעם הזכיינית  משרד החינוך ו/אוהספק  פוטר את  .10.8
או מי  מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק

 מטעם הספק לחצרי הזכיינית או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים
, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל במוסד החינוכי

 בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ק  ייכלל סעיף בדבר ויתור בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספ .10.9
המבטחים על זכות התחלוף כלפי הזכיינית וכלפי הבאים מטעם המזמין; 

 הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .10.10
ו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנ
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על הספק  לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי 
והיקף ההתקשרות לחלופין, לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם 
המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הספק כמפורט באישור עריכת 

 הביטוח. 

זאת כי על הספק  מוטלת האחריות כלפי הזכיינית ביחס למען הסר ספק מובהר ב .10.11
לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני 
משנה ועל הספק  תחול האחריות לשפות את הזכיינית בגין כל אובדן או נזק 

ורים היו עקב שירותים שניתנו או אמ                 שייגרם, במישרין או בעקיפין, 
להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי 

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

 שמירה על זכויות עובדים .11

העובדים שיועסקו על ידיו כל לגבי במלואם הספק מתחייב לקיים את חוקי העבודה 
לעובדיו האמורים במועד כל במהלך ולצורך מילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה, לשלם 

ולבצע בגינם את כל ההפרשות והתשלומים הסוציאליים על פי דין ו/או הסכם תשלום 
המגיעים ו/או שהם זכאים להם לפי כל דין והסכם. כתנאי מוקדם לתחילתו של הסכם 

מורשה  ידי-חתום כדין, על ,זה יהיה על הספק להמציא לזכיינית תצהיר המעיד על כך
 . זה הסכםל 'ונספח בנוסח המצורף כזאת מאושר ע"י עו"ד, וו, חתימה מטעמ

 אישור משטרה  .12

על הספק להמציא לזכיינית אישור ממשטרת  ,כתנאי מוקדם לתחילתו של הסכם זה
כי אין מניעה ביחס לכל עובד הנדרש להיכנס למוסדות חינוך מתוקף תפקידו ישראל 
במוסד המכוון למתן שירות לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין ולהעסקת

וכי העובדים האמורים לא הורשעו בעבירת מין שבוצעה  2001-לקטינים, התשס"א
לעקוב בהיותם בגירים ונידונו עליה לשנה מאסר בפועל או יותר. כן מתחייב הספק 

להמציא אישור כאמור ביחס לכל ולוודא קיום דרישות החוק לאורך כל תקופת הפעילות ו
ידית אם יחול שינוי יבד שניתן לגביו אישור כאמור ולהודיע לזכיינית מעובד שיחליף עו

כלשהו ביחס לנכונותו של אישור כאמור /או אם יוגש נגד מי מעובדיו  כתב אישום בגין 
 בנוסח המצורףהצהרת הספק בגין כך מצ"ב עבירה כנ"ל ו/או אם יורשע בעבירה כנ"ל. 

 .זה הסכםל ז' נספחכ

 י חייםשמירה על זכויות בעל .13

ככל ששירותי הלימוד וההעשרה יכללו פעילות שמעורבים בה בעלי חיים מכל מין וסוג 
חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי שהוא,          יקפיד  הספק  לפעול באופן התואם את 

וחקיקת המשנה שהותקנה מכוחו, הכל תוך דאגה, כבוד וחמלה  1994-חיים(, התשנ"ד
 לק באותם שירותים. לבעלי החיים הנוטלים ח

כמו כן, מצהיר בזאת הספק כי הינו מודע לנהלי תכנית קרב בכל הקשור להוראות חוזר 
 ",טיפול וניוד בעלי חיים ,חי-פעילות פינותנוהל מנכ"ל משה"ח בהקשר זה, כאמור ב"

 להסכם התקשרות זה ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  נספחאשר יצורף כ

 עריכת סרטים .14

ספר, תשולם –העוסקות בתחום צילום ותקשורת, בגין עריכת סרטון לבית באשר לחברות
, זאת בגין כל שעת עריכה שתדווח, בכפוף 8לספק תמורה נוספת מעבר לתמורה בסעיף 

ובהתאמה להפעלת התכנית במוסד באופן שוטף במהלך שנה"ל בגינה נערך הסרטון, ועד 
 5-של הסרט יהיה כ יכו המינימאלשעות עריכה בגין כל סרטון )כאשר אור 5למקסימום 

 דקות(.
 עריכת סרטון ע"י הספק מותנית באישור מראש ובכתב של הזכיינית.

 (.'התשלום בגין שעת עריכה יהא תעריף הנקוב בנספח תנאי ההתקשרות )נספח ד

 הספק יגיש חשבונית נפרדת בגין שעות עריכת סרטים, המותנית באישור הרכז.

 להסכם התקשרות זה ויהווה חלק בלתי נפרד הימנו. נספחף כיצור נוהל עריכת סרטים""
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 איסור העברה; ייחודיות השירות; איסור אספקת שירותים נוספים והפרות .15

הספק לא יהיה רשאי להעביר או להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו לפי הסכם  .15.1
 לצד  שלישי כלשהו, ללא הסכמת הזכיינית, מראש ובכתב. זה

שירותי הלימוד  אספקתמשנה לשם  קבלני להעסיקהספק מתחייב שלא  .15.2
 אאלא לאחר קבלת הסכמת הזכיינית מראש ובכתב. הזכיינית תה וההעשרה

דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה,  רשאית, לפי שיקול
/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות קבלןשל  שלא לאשר העסקתו

 על הספק. הלימוד וההעשרהולטיב שירותי  זהלקיום הוראות מסמכי החו

מטעם כל גוף אחר שלא מטעמו ו/או קיים כל פעילות להספק מתחייב שלא  .15.3
ו/או  שבו יספק שירותים מכוח חוזה זה מוסד חינוכיבכל  ,במסגרת התכנית

שהתכנית פועלת בו, אלא אם קיבל לכך אישור מהזכיינית מראש ובכתב, לפי 
  שיקול דעתה המוחלט.

ספק מתחייב להימנע מאספקת שירותים ו/או ציוד, בין בתמורה ובין ללא ה .15.4
מפעיל את תכנית ההעשרה, החורגים מן הכלול  בו הואשלמוסד חינוכי  ,תמורה

 ב' לחוזה זה.-בנספחים א' ו המפורטבמפרט של תכנית ההעשרה 

אף האמור, ובאישור מראש ובכתב של היחידה הפדגוגית של תכנית קרב, יהא -על
פעמית ו/או לספק למוסד ציוד מיוחד, זאת רק -הספק רשאי לקיים פעילות חד

בתחום בו פועל הספק במסגרת תכנית קרב במוסד החינוכי במהלך אותה שנה"ל 
ובכפוף להנפקת הזמנת עבודה ספציפית לשירות זה. התמורה בגין פעילות זו 

ועדת תסוכם בין הספק והזכיינית, בהלימה לנהלי התכנית ועקרונות 
 ההתקשרויות של התכנית.

מבלי לגרוע מהוראות אחרות של חוזה זה ומכל סעד אחר המוקנה לזכיינית, הפרת  .15.1
תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אשר תקנה לזכיינית  10-13, 4-7הוראות סעיפים 

 את הזכות לסיים את  החוזה, לאלתר.

ת כנדרש לשביעות נוסף על האמור לעיל, בכל מקרה בו לא יבצע הספק את הפעילו .15.2
רצון הזכיינית ובאיכות הנדרשת, תהא הזכיינית רשאית להטיל על הספק חובת 

להסכם זה  כנספח ח'תשלום סכום פיצוי מוסכם, בהתאם לנספח המצורף בזאת 
ניכוי /קיזוז סכום זה מכל -והמהווה כחלק בלתי נפרד הימנו,                 לרבות

 גבי הנספח.-ספק, בחתימתו עלידי ה-תמורה, הכל כפי שאושר על

ככל שתתבקש החלת מנגנון פיצוי מעין זה כלפי הספק, יובא הנושא לדיון ענייני 
בפני מנהל תכנית קרב, מנהל היחידה הפדגוגית ורכז היישוב, בו תוצג גם עמדתו 

 של הספק כנגד הטענות העומדות בבסיס נקיטת ההליך.

 דין נהלים כדין ההסכם .16
 ו/או התכנית, יחשב חוזהתוציא הזכיינית לכלל ספקיה בעניין ביצוע הכל נוהל או חוזר ש

 זה, ככל שלא יהיה בו כדי לשנות, באופן מהותי, את זכויותחוזה כחלק בלתי נפרד מ
, אלא אם הנוהל או החוזר הינם פרי הוראה ו/או דרישה והתחייבויות הצדדים על פיו

יהפוך לחלק אינטגרלי ובלתי נפרד ו/או המלצה של משרד החינוך שאז בכל מקרה הוא 
 של החוזה. 

 תחולת ותקופת ההסכם .17

בכפוף להוצאת  1.9.15, החל מיום שנת הלימודים תשע"ולמהלך הסכם זה נעשה  .17.1
ו/או לתקופת פעילות קיץ )ככל  30.6.16הזמנת עבודה ולכל המאוחר עד ליום 

הקיץ ע"י שהיחידה הפדגוגית אישרה מראש ובכתב קיום פעילות בתקופת חופשת 
 הספק(.

מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לזכיינית לפי כל דין בגין הפרת ההסכם, תהיה  .17.2
הזכיינית רשאית להפסיק את ביצועה של הזמנה שהוצאה על ידיה לספק, במתן 

יום מראש, בקרות אחד מן המקרים הבאים, ובלבד  30הודעה מנומקת בכתב 
 תו אירוע:שהודעה כאמור ניתנה לספק בסמוך אחר קרות או

משרד החינוך הפסיק, מכל טעם וסיבה שהם, בכל עת, את ההתקשרות  .17.2.1
 עם הזכיינית.

 לרשות הזכיינית לא עומד תקציב מספיק לצורך השלמת ההזמנה. .17.2.2

גורמי המקצוע הפדגוגיים של התכנית הגיעו למסקנה, כי אין מקום  .17.2.3
 להמשיך במתן שירותי הלימוד וההעשרה על ידי הספק.
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לרבות ומבלי לגרוע ראויה שתימצא הזכיינית לנכון ו/או מכל סיבה  .17.2.4
מכלליות האמור הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה ו/או של אישור 

לא תצטרך לנמק  או תצהיר שניתן כתנאי לכניסתו לתוקף ובמקרה כזה
 החלטתה והספק מוותר על כל טענה בגין כך.

כיינית לספק את לעיל, תשלם הז 18.2הופסק ביצועה של הזמנה, כאמור בסעיף  .17.3
סך כל התמורה המגיעה לו על פי ההסכם עבור מתן שירותי הלימוד וההעשרה 
לפי ההזמנה עד ליום הפסקתה  וכן תשיב לידיו את יתרת הציוד, החומרים 

לעיל, ולספק לא תהיה זכות  5.2.3והעזרים, אשר סופקו על ידו כאמור בסעיף 
 מין וסוג שהוא.לכל תמורה ו/או שיפוי או פיצוי נוספים מכל 

 מעביד-יחסי עובד .18

המדריכים אשר יתנו בפועל את שירותי הלימוד וההדרכה בתכנית קרב יהיו  .18.1
מעביד בין מי מהם לבין הספק. -עובדי הזכיינית            ולא יתקיימו יחסי עובד

הספק מתחייב שלא להחתים את מי מעובדי הזכיינית אשר יתנו בפועל את 
על התחייבויות כלשהן,              הן מטעמו והן שלא  שירותי הלימוד וההדרכה

מטעמו, לרבות מעבר מדריכים בין ספקי תכניות העשרה, אלא אם ניתן לכך 
 ידי הזכיינית.-אישור מראש ובכתב על

מוסכם, כי קבלתו של מדריך לעבודה במתן שירותי הלימוד וההעשרה האמורים  .18.2
ידי הזכיינית, כגורם -מור יעשו עלבחוזה זה ו/או הפסקת העסקתו של מדריך כא

 המעסיק של המדריך, עפ"י כל דין. 

ו/או מי  הספקמצהיר ומתחייב כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין  הספק .18.3
הזכיינית ו/או משרד החינוך ו/או המוסד החינוכי בו יינתנו שירותי לבין  ומטעמ

הזכיינית ו/או בין ל וו/או מי מטעמ הספקוכי לא יחולו בין  הלימוד וההעשרה
הסכמים  משרד החינוך ו/או המוסד החינוכי בו יינתנו שירותי הלימוד וההעשרה

אחראי, לתשלום המיסים וכל תשלומי החובה  הספקקיבוציים ו/או ענפיים, וכי 
א ווכן ה הזכייניתמ ,קבליאם  התשלומים שיקבל על פי חוזה זה,האחרים בגין 

משרד החינוך ו/או המוסד החינוכי  בו יינתנו  ו/או הזכייניתאחראי לשפות את 
בגין כל הוצאה, תשלום או הפסד כתוצאה מתביעה  שירותי הלימוד וההעשרה

 מעביד בין-בגין עילה של קיום יחסי עובד מי מהגורמים האמוריםשתוגש נגד 
ו/או משרד החינוך ו/או המוסד החינוכי בו יינתנו שירותי הלימוד  הזכיינית

 .וו/או מי מטעמ הספקן ביוההעשרה ל
 

 זכויות יוצרים וקניין רוחני

הספק מתחייב כי שירותי הלימוד וההעשרה שיספק לזכיינית על פי חוזה זה  .18.4
אינם מפרים זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של צד שלישי כלשהו. 
הספק מתחייב ליידע את הזכיינית בכתב, באופן מיידי, בכל מקרה בו תועלה 

נגדו טענה בגין הפרת זכויות יוצרים או זכות קניין רוחני אחרת ו/או ייפסק על כ
ידי ערכאה שיפוטית כי הוא מפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות 

 כאמור.

הספק יפצה וישפה את הזכיינית, לפי דרישתה הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה  .18.5
שלישי שעילתה בטענה ששירותי הלימוד שייגרמו לה כפועל יוצא מתביעה של צד 

וההעשרה או מרכיב כלשהו מהם מפרים זכויות יוצרים או זכויות קנין רוחני 
אחרות של הצד השלישי, לרבות הוצאותיה המשפטיות לצורך התגוננות מפני 
תביעה כאמור והוא מתחייב לפעול, לאלתר ועל חשבונו, להחלפת החומר המפר 

 בחומר שאינו מפר.

נית מתחייבת שלא להתקשר בהסכם להפעלת תכנית לימודים/העשרה אשר הזכיי .18.6
לגביה ניתן פסק דין סופי של בית משפט מוסמך, כי היא מפרה את זכויותיו של 

 הספק, בכפוף לכך שהחלטה כאמור הובאה לידיעתה.

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל על הזכיינית חובה לנקוט בהליכים 
סוג שהוא כנגד צד שלישי, לרבות רכזים ומדריכים משפטיים מכל מין ו

 המועסקים ו/או הועסקו בתכנית, בזיקה להפרת זכויותיו של הספק.

 שונות .19
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רשאית לקזז מכל סכום המגיע ממנה לספק, זכות עכבון והיא תהא זכיינית תהיה ל .19.1
 נזיקין.פיצויי לרבות 

 כל ההבנות,הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו בטלים  .19.2
מוסכם, כי  ההסכמים וחילופי הדברים המוקדמים בין הצדדים, בין בע"פ ובין בכתב.

או על  שום מצג או תנאי, שאינם מופיעים במפורש בהסכם, לא ישפיעו על ההסכם
 פירושו, או ישנו או יגבילו את הוראותיו.

 תיה מהוראות ההסכם, במקרה מסוים או בסדרישתיקה או הסכמה של צד לסט .19.3
 מקרים, לא יהוו תקדים, ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי ההסכם במקרה מסוים או בסדרת  .19.4
 לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות, אלא אם נעשה הדבר במפורש ובכתב. מקרים,

ב חתום ע"י נעשו בכת כל שינוי או תוספת להסכם לא יחייבו את הצדדים, אלא אם .19.5
 כל הצדדים להסכם.

זה נערך בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתפרש בהתאם להם. לבתי המשפט הסכם  .19.6
יפו תהיה הסמכות הבלעדית בכל עניין הנוגע לנושא הסכם זה או הנובע -אביב-בתל

הצדדים מאשרים כי ניהלו משא ומתן על תנאי ההסכם, כאשר כל צד זכה  ממנו.
היתה לאחד הצדדים עדיפות בעיצוב תנאי ההסכם ולא  לייעוץ משפטי עצמאי, לא

 .( לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג1)ב 25יחולו הוראות סעיף 

 כתובות והודעות .20

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינם אלה המפורטות במבוא, וכל הודעה שתשלח על ידי
 שעות מעת 72ור צד אחד למשנהו על פי הכתובות הנ"ל, תחשב כמי שהגיעה לתעודתה כעב

או בדואר שיגורה בדואר רשום לאחת מן הכתובות הנ"ל, ואם שוגרה בפקסימיליה 
במועד השיגור ואם  9.00-17.00)למעט ימי חג( בין השעות  'ה-א' באחד מן הימיםאלקטרוני 
 המסירה. במועד -נמסרה ביד 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 :בשם הספק

 

 

_____________  _____________ __________________  _____________ 

 תאריך                     חותמת וחתימות       שם ותפקיד     שם ותפקיד    

 

 :בשם הזכיינית

 

החברה למתנסים מרכזים      העמותה לתפנית בחינוך מייסודה של קרן רש"י )ע.ר(
 קהילתיים בע"מ )חל"צ(

     ___________________________     
___________________________ 

                     חותמת וחתימות                          חותמת וחתימות 
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 רשימת נספחים

 

 

 

 מפרט תכנית הלימודים וההעשרה   'נספח א

 מפרט חומרים מתכלים ובלתי מתכלים  'נספח ב

  תכנית השתלמויות מאושרת 'נספח ג

 תקשרות תשע"הנספח תנאי ה  'נספח ד

 נוסח "אישור קיום ביטוחים", לחתימת מבטחי הספק  'נספח ה

 תצהיר בדבר קיום זכויות עובדים  ' נספח ו

 '           תצהיר בדבר מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות למתן שירותים לקטינים נספח ז

 '           נספח פיצוי מוסכם נספח ח
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 למות לשנת תשע"המערך הדרכה והשת -נספח ג'

       

      מערך השתלמויות שנתי 

 

 

 שם החברה _________________

 אזור______________________

 מנהל/ת ההדרכה המלווה מטעם התכנית __________________

 תאריך העברת התכנית____________

   

 

 

 ________________   חתימה __________________          מנהל/ת הדרכה –אישור/אין אישור 

 

 

 

 

 מומלץ להחזיר מודפס 

 

 כללי -אישור עריכת ביטוח -נספח ה'

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד

 מ"בע /או החברה למתנסים מרכזים קהילתייםמייסודה של קרן רש"י )ע.ר( ו-העמותה לתפנית בחינוך
 ו/או משרד החינוךחברות קשורות  ו/אוחברות שלובות  ו/אוחברת האם  ו/או בנות חברות או/ו (צ"חל)
  : "המשרד"(להלן)

תאריך  נושא מס"ד
 ההשתלמות

מקום 
 ההשתלמות

ותק מדריכים  מנחה
- 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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 [ "הזכיינית:  "באישור זה ולחוד ביחד, להלן]

 73112שמן -מכפר הנוער בן

 א.ג.נ.,

 ___ )"הספק "(____________________________ הנדון:

עם                    בקשר  הספק הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
"(, בין היתר, בקשר עם השירותים)להלן: "השירותים הנלווים ושירותי תכניות העשרה במוסדות חינוך 

 רט להלן:"( כמפוהסכםההסכם שנערך ביניכם לבין הספק  )להלן: "

 עד ליום______  לתקופה מיום _______________ פוליסה מס' "ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב .א
______ במלוא שווי ובערך כינון מלא לציוד מכל סוג ו/או רכוש אחר שיובא על ידי הספק לחצרי 

דת אדמה, אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעי נזק עקבנגד הזכיינית במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים כ
פגיעה פגיעה תאונתית, פגיעה על ידי כלי רכב , והתבקעות צינורות סערה, סופה, שטפון, נזקי נוזלים

לל סעיף לפיו והביטוח כאמור כ ושוד. על ידי כלי טיס, התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים בזדון, פריצה
ת ובלבד שהאמור בדבר הזכיינית ועובדי ומנהלי הזכיינימוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי 

 הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

______  עד ליום______  לתקופה מיום _________________ פוליסה מס'  ביטוח חבות מעבידים .ב
על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( המבטח את חבות הספק  כלפי עובדים המועסקים על ידי הספק  

ו/או נזק נפשי , בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם "חוק האחריות למוצרים פגומים, התש ו/או על פי
 ₪ 6,000,000 בגבול אחריות שלביצוע השירותים ובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב על

 )עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ ₪ 20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו
לעניין קרות תאונת עבודה ו/או הזכיינית היה וייקבע, ורחב לשפות את מביטוח. הביטוח הפת לתקו

 .כלפי מי מעובדי הספק כלשהן חובות מעביד על הזכיינית מוטלות מחלה מקצועית, כי 

 עד ליום______  לתקופה מיום _______________ פוליסה מס'  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ג
בקשר  אדם ו/או גוףלכל ו/או נזק שייגרמו אובדן בגין חבות הספק  על פי דין,  ______ המבטח את

 מקרה ובסה"כ( ל)שני מיליון ש"ח 2,000,000₪ בגבול אחריות שלעם או במסגרת מתן השירותים 
  ביטוח. הלתקופת 
ים מכל דבר מזיק במזון או במשקה )לרבות במוצרכפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת  אינוביטוח זה 

אשר סופקו ו/או נמכרו על ידי הספק  )מובהר במפורש כי לעניין זה יבוטל חריג חבות המוצר(, חבות 
. הביטוח אינו כולל מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ו

על הזכיינית  אחריות שתוטלבגין הזכיינית את  שפותורחב לחריג בדבר בשימוש בכלי נשק. הביטוח מ
 . וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתו/או מי מטעם הספק   הספק למעשי ו/או מחדלי 

 ואו בהשגחת ובשליטתו, בפיקוח ו,לעניין רכוש הזכיינית לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקת
 .או רכוש שפועלים בו הספק של 

 קי גוף. מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נז
מורחב לשפות את הזכיינית בגין חבות אשר תוטל על הזכיינית עקב מעשה או מחדל של הספק  או של 

 מי מהבאים מטעם הספק  וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק  כלפי המזמין.  

הביטוח כולל הרחבה בדבר  .עקב מקרה ביטוח הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכובכולל הביטוח לא 
 .עובדים ר יוש-אי

 כללי

עובדי ומנהלי ולקוחות הזכיינית הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הזכיינית,  .1
 ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. והזכיינית ובלבד שה

יסות הביטוח על הספק האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפול .2
 המפורטות לעיל.

הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הזכיינית, ואנו מוותרים  המפורטים לעילהביטוחים  .3
 על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 

 לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המפורטים לעילהננו מתחייבים כי הביטוחים  .4
 , בכתב, בדואר רשום.מזמיןיום ל 30, אלא בהודעה מראש של מצוינת בהםה

 נוסח הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט ______, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. .5

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור 
 ר כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.זה, ובלבד שאין בשינוי האמו
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 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

אישור עריכת ביטוח  -'הנספח   

  ספורט/תנועה/אלטרנטיבי/ טבע וסביבהתחומי פעילות: 

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד

 מ"בע ה למתנסים מרכזים קהילתייםמייסודה של קרן רש"י )ע.ר( ו/או החבר-העמותה לתפנית בחינוך
 ו/או משרד החינוךחברות קשורות  ו/אוחברות שלובות  ו/אוחברת האם  ו/או בנות חברות או/ו (צ"חל)
  : "המשרד"(להלן)

 [ "הזכיינית:  "באישור זה ולחוד ביחד, להלן]

 73112שמן -מכפר הנוער בן

 א.ג.נ.,

 פק "(_______________________________ )"הס הנדון:

עם                    בקשר  הספק הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
"(, בין היתר, השירותים)להלן: "השירותים הנלווים ופעילות ושירותי תכניות העשרה במוסדות חינוך 

 רט להלן:"( כמפוהסכםההסכם שנערך ביניכם לבין הספק  )להלן: "בקשר עם 

 עד ליום______  לתקופה מיום _______________ פוליסה מס' "ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב .א
______ במלוא שווי ובערך כינון מלא לציוד מכל סוג ו/או רכוש אחר שיובא על ידי הספק לחצרי 

 אש, עשן, ברק, נזק עקבנגד הזכיינית במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים במוסד החינוכי כ
פגיעה תאונתית, , והתבקעות צינורות התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שטפון, נזקי נוזלים

 ושוד. פגיעה על ידי כלי טיס, התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים בזדון, פריצהפגיעה על ידי כלי רכב 
ומנהלי הזכיינית ועובדי לל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי והביטוח כאמור כ

 הזכיינית ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 ______  עד ליום______  לתקופה מיום _________________ פוליסה מס'  ביטוח חבות מעבידים .ב

חדש( ו/או על פי פקודת הנזיקין )נוסח המבטח את חבות הספק  כלפי עובדים המועסקים על ידי הספק  
ובד עלו/או נזק נפשי , בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם "על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש
)שישה  ₪ 6,000,000 בגבול אחריות שלביצוע השירותים כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב 

 קרה ובסה"כ)עשרים מיליון שקלים חדשים( למ ₪ 20,000,000 -מיליון שקלים חדשים( לעובד ו
לעניין קרות תאונת עבודה ו/או הזכיינית היה וייקבע, ורחב לשפות את מביטוח. הביטוח הלתקופת 

 .כלפי מי מעובדי הספק כלשהן חובות מעביד על הזכיינית מוטלות מחלה מקצועית, כי 

 עד ליום______  לתקופה מיום _______________ פוליסה מס'  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ג
______ 

בקשר עם או  אדם ו/או גוףלכל ו/או נזק שייגרמו אובדן בגין המבטח את חבות הספק  על פי דין, 
 מקרה ובסה"כ( ל)ארבעה מיליון שקלים חדשים ₪ 4,000,000 בגבול אחריות שלבמסגרת מתן השירותים 

  ביטוח. הלתקופת 

מזון או במשקה )לרבות במוצרים מכל דבר מזיק בכפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת  אינוביטוח זה 
אשר סופקו ו/או נמכרו על ידי הספק  )מובהר במפורש כי לעניין זה יבוטל חריג חבות המוצר(, חבות 

. הביטוח אינו כולל מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ו
אחריות שתוטל על הזכיינית בגין הזכיינית את  שפותורחב לחריג בדבר בשימוש בכלי נשק. הביטוח מ

 . וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתו/או מי מטעם הספק   הספק למעשי ו/או מחדלי 

 ואו בהשגחת ובשליטתו, בפיקוח ו,לעניין רכוש הזכיינית לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקת
 ות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף. .   מובהר במפורש כי חריג אחריאו רכוש שפועלים בו הספק של 
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מורחב לשפות את הזכיינית בגין חבות אשר תוטל על הזכיינית עקב מעשה או מחדל של הספק  או של 
 מי מהבאים מטעם הספק  וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק  כלפי המזמין.  

-איביטוח כולל הרחבה בדבר ה .עקב מקרה ביטוח הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכובכולל הביטוח לא 
 .עובדים יושר 

 כללי

עובדי ומנהלי ולקוחות הזכיינית הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הזכיינית,  .1
 ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. והזכיינית ובלבד שה

תתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח על הספק האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההש .2
 המפורטות לעיל.

הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הזכיינית, ואנו מוותרים על  המפורטים לעילהביטוחים  .3
 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 

המצוינת  יצומצמו במשך תקופת הביטוח לא יבוטלו ולא המפורטים לעילהננו מתחייבים כי הביטוחים  .4
 , בכתב, בדואר רשום.מזמיןיום ל 30, אלא בהודעה מראש של בהם

 נוסח הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט ______, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. .5

ר הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישו
 זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

 
 נספח ו' - תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים

 

אני החתום מטה ___________________, ת.ז. _______________, מורשה חתימה מטעמו של 
"(, מצהיר כי אני מוסמך לחייב את הספק הספק____________________ )להלן: "________

בחתימתי, ומתחייב כי הספק יעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים, וכן יקיים 
בכל תקופת ההסכם עם הזכיינית, לגבי העובדים שיועסקו על ידיו בביצוע ההסכם את האמור בחוקי 

 המפורטים להלן:ו ההרחבה וצהעבודה 

 

 2002-ב"התשס(, עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק

 1959חוק שירות התעסוקה תש"יט, 

 

 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א

 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו

 1950 שה שנתית תשי"אחוק חופ

 1954 חוק עבודת נשים תשי"ד

 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו

 1953 חוק עבודת הנוער תשי"ג

 1953 חוק החניכות תשי"ג

 1951 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
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 1958 חוק הגנת השכר תשי"ח

 1963 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג

 1987 ום תשמ"זחוק שכר מינימ

 1988 חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח

 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

  )כולל חוק בריאות ממלכתי(

 2001 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות, תשס"א

  

תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד 

המכוון למתן שירות לקטינים )אישור 

  גתשס" המשטרה(,

 במשק מקיף פנסיוני לביטוחהרחבה  צו

       2003     

 הבראה דמי תשלום בדבר הרחבה צו

 הרחבה הנוגע להשתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה  צו

 

 תאריך: ___________________________

 שם: ________________________

 חתימה וחותמת: ____________________

 

 רו"ח אישור עו"ד/ 

 

___ הופיע/ה בפני במשרד _____אני הח"מ, _______________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ביום ____
________/ ____ברחוב ____________, מר/גב' ___________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __

עונשים המוכר/ת לפי באופן אישי ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה ל
הקבועים בחוק אם ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. כמו כן, הנני מאשר כי _____________ 

רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה _______________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן 
 בשמו. 

 

 חתימה וחותמת: _______________

 

 תאריך: _____________________

 



54                                                               

 

 _______________________שם: 

 

 נספח ז'

 

 תצהיר בדבר מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות למתן שירותים לקטינים

 

 

 

 לכבוד 

 זכיינית תכנית קרב

 

 א.ג.נ.

 

 

 העסקת עובדים ע"פ חוק עברייני מיןהנדון: 

 

 

 

_ מס' התאגדות :_____________  ______________________ אני הח"מ, מנהל כללי של 

)הספק(           מצהיר בזאת שכל העובדים המועסקים בחברתי, אשר נדרשים מתוקף תפקידם 

-בר מועסקים רק לאחר הצגת אישור המשטרהלהיכנס למוסדות חינוך לצורך ביצוע הסכם זה, 

תוקף למועד קליטתם ע"פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות המכוונים למתן 

וכי העובדים האמורים לא הורשעו בעבירת מין שבוצעה   2001-התשס"א שירות לקטינים , 

 בהיותם בגירים ונידונו עליה לשנה מאסר בפועל או יותר.

 

 

 

 

 

 

_____________ _____________ __________________  _____________ 

 תאריך                     חותמת וחתימות       שם ותפקיד     שם ותפקיד    
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 פיצוי מוסכם  –נספח ח'

 

הזכיינית תהיה רשאית לחייב את הספק בפיצוי מוסכם על אי מילוי התחייבויותיו כמפורט בהסכם,                              

 הכל בהתאם לרשימה הבאה:

 

 פיצוי מוסכם אירוע

 לאירוע₪  100 אי עמידה בלוחות זמנים  .1

 לאירוע₪  180 י תכנית העבודהחריגה ממועדי הפעילות המתוכננים עפ"  .2

 לשעה₪  250 אי ביצוע מלא של תכנית העשרה  .3

 

אי אספקת ציוד/אמצעים לתוכנית במועד שנקבע ובמהלך הפעלת   .4
 תכנית העשרה 

 לאירוע₪  500

 לכל אירוע₪  1,200 אי אספקת חומרי למידה ו/או העשרה לתכנית  .5

היחידה ידי -אי ביצוע תכנית שהתחייב עליה ושאושרה על  .6
 הפדגוגית בתכנית קרב

 

 לכל אירוע₪  1,500

הצבת מדריך/מפעיל תכנית שאינו תואם את דרישות ההכשרה   .7
המוגדרות בהליך ו/או לא אושר ע"י רכז התכנית )לחברות 

 מעסיקות בלבד(

 לאירוע₪  2,000

אי תשלום שכר לעובדים במועד או אי העברת ההפרשות לקרנות   .8
 בהיקף הנדרש ובמועד 

 לחברות מעסיקות בלבד()

 לאירוע₪  5,000

 1,000₪ -החל מתלונה שלישית תלונות חוזרות ונשנות **  .9

קיום דיון מיוחד לגבי  -מקרה נוסף
 המשך השירות.

 

  הזכיינית תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים מכל תשלום שיגיע לספק או

 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

 פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו.תשלום ה 

 .הספק אינו רשאי לגרוע סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיו 

 פי ההסכם ו/או על פי -אין האמור בא לפגוע בכל תרופה אחרת שהזכיינית זכאית לה לפי ההליך ו/או על

 כל דין. 
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 בשם הספק:

 

 

 

  

 

 

 

 חותמת וחתימות         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ותפקידושם החותם   ותפקידושם החותם    
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 נספח יא' 

 

 בזכויות יוצרים של התכנית המוצעתתצהיר בדבר אישור על בעלות 

 

אני הח"מ _________ ת.ז __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 חוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:לעונשים הקבועים ב

 

 .הנני מצהיר כי זכויות היוצרים בתכנית המוצעת שייכות לי והנני בעליהן .1

מתחייב שלא להפר זכויות היוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע כלשהו במהלך ביצוע  יאנ .2
 במסגרת קול קורא זה. יהתחייבויותי

יניות ו/או משרד החינוך רשאים להכניס שינויים והתאמות לתכנית ידוע  לי כי החברה ו/או הזכי .3
יהיו המוצעת על ידי במסגרת קול קורא זה. במקרה זה זכויות היוצרים בשינויים ובהתאמות 

 משרד החינוך.שייכים ל
 
 

                         
___________________ 

 המצהיר           

 

 

 אישור

 _____ מס' רישיון _________ מאשר בזאת כי ביום ___________אני הח"מ עו"ד ________

_____________, בכתובת _______________ אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז. מס'  הופיע בפני מר/גב'

לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  והמוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתי/________________ 

 , אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה.הקבועים בחוק אם לא יעשה כן

 

________________   ___________________ 

 חתימה וחותמת           תאריך
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 ספח יב' נ

 

 מחוז צפון של משרד החינוך -פועלת תכנית קרב  בהןרשימת הרשויות המקומיות 

 

סמל 
 שם רשות רשות

 הגליל העליון 1

 מרום הגליל 2

 חתוןהגליל הת 3

 מטה אשר 4

 עמק הירדן 6

 עמק המעיינות 7

 הגלבוע 8

 מגידו 13

 מנשה 14

 חוף הכרמל 15

 מעלה יוסף 52

 מבואות החרמון 55

 משגב 56

 גולן 71

 ראש פינה 265

299 
מ.מקומית יסוד 

 המעלה

 מטולה 430

 יבנאל 463

 כפר תבור 471

 מגדל 653

 נג'ידאת-בעינה 4820

 ש חלב(ג'ש )גו 4879

 חרפיש 4960

 טרעאן 4986

 יפיע 4994

 ירכא 5025

 כאבול 5041

 כרום-מג'ד אל 5165

 מעליא 5181

 עילבון 5306

 פסוטה 5355

 שעב 5389

 ריינה 5421

 כפר קרע 6544

 מגדל העמק 8748

 נצרת עילית 10611

 תרשיחא-מעלות 10637

 מכר-ג'דידה 12922

 ג'ת-יאנוח 12955

 ר הגליליתחצו 20347

 קרית שמונה 28001
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 קצרין 41004

 מג'דל שמס 42010

 חדרה 65003

 טבריה 67009

 נצרת 73007

 סח'נין 75002

 עפולה 77008

 צפת 80002

 שפרעם 88005

 טמרה 89003

 נהריה 91009

 בית שאן 92007
 

 

 וךמחוז דרום של משרד החינ –פועלת תכנית קרב  בהןרשימת הרשויות המקומיות 

 

סמל 
 שם רשות רשות

33 
באר 

 טוביה

 שפיר 34

 יואב 35

36 
חוף 

 אשקלון

 שער הנגב 37

 אשכול 38

 שדות נגב 39

 בני שמעון 41

 מרחבים 42

 רמת נגב 48

53 
חבל 

 אילות

 הר חברון 78

 אופקים 315

992 
מצפה 
 רמון

 נתיבות 2469

 ירוחם 8318

 שדרות 10314

10348 
קרית 
 מלאכי

 דימונה 22004

 ערד 25601

 אילת 26005

 באר שבע 90001
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 נספח יג' 

 

 ובלתי מתכלים טבלת חומרים מתכלים

 

 דוגמא:

 

מפגש 
 שם מערך המפגש ותאורו במשפט אחד בלבד מס' 

 חומרים בלתי  מתכלים 
 ליישום המפגש

 מחיר ליחידה  כמות
 כולל מע"מ 

1 

מתחילים לגן דיסק לימוד צעדי הריקוד "צדיק כתמר יפרח"   2 60 

 30 1 שירון דיסק מתחילים

 30 1 שירון דיסק מתקדמים

 60 2 דיסק מתקדמים
 

 

 

 בלתי מתכלים חומרים  –טבלת ציוד 

 

 כמות שם הציוד
מחיר כולל 

 אורך חיים של הציוד מע"מ

       1פריט 

       2פריט 

       3פריט 

       4פריט 
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 חומרים מתכלים -טבלת ציוד 

 

 מפגש מס' 

 שם מערך המפגש 
ותאורו במשפט אחד 

 בלבד. 
 חומרים בלתי  מתכלים 

 ליישום המפגש

 מחיר ליחידה  כמות
 כולל מע"מ 

1 

        

      

      

      

      

      

2 

        

      

      

      

      

      

3 

        

      

      

      

      

      

4 

        

      

      

      

      

      

5 

        

      

      

      

      

      

6 
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 מפגש מס' 

 שם מערך המפגש 
ותאורו במשפט אחד 

 בלבד. 
 חומרים בלתי  מתכלים 

 ליישום המפגש

 מחיר ליחידה  כמות
 כולל מע"מ 

7 

        

      

      

      

      

      

8 

        

      

      

      

      

      

9 

        

      

      

      

      

      

10 

        

      

      

      

      

      

11 

        

      

      

      

      

      

12 
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 מפגש מס' 

 שם מערך המפגש 
ותאורו במשפט אחד 

 בלבד. 
 חומרים בלתי  מתכלים 

 ליישום המפגש

 מחיר ליחידה  כמות
 כולל מע"מ 

13 

        

      

      

      

      

      

14 

        

      

      

      

      

      

15 

        

      

      

      

      

      

16 

        

      

      

      

      

      

17 

        

      

      

      

      

      

18 
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 מפגש מס' 

 שם מערך המפגש 
אחד ותאורו במשפט 

 בלבד. 
 חומרים בלתי  מתכלים 

 ליישום המפגש

 מחיר ליחידה  כמות
 כולל מע"מ 

19 

        

      

      

      

      

      

20 

        

      

      

      

      

      

21 

        

      

      

      

      

      

22 

        

      

      

      

      

      

23 

        

      

      

      

      

      

24 
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 מפגש מס' 

 שם מערך המפגש 
ותאורו במשפט אחד 

 בלבד. 
 חומרים בלתי  מתכלים 

 ליישום המפגש

 חיר ליחידה מ כמות
 כולל מע"מ 

25 

        

      

      

      

      

      

26 

        

      

      

      

      

      

27 

        

      

      

      

      

      

28 

        

      

      

      

      

      

29 

        

      

      

      

      

      

30 
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 מפגש מס' 

 שם מערך המפגש 
ותאורו במשפט אחד 

 בלבד. 
 חומרים בלתי  מתכלים 

 ליישום המפגש

 מחיר ליחידה  כמות
 כולל מע"מ 

31 

        

      

      

      

      

      

32 

        

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67                                                               
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