
          
                                                                                          

                                                                                                  
                                                                                            

                                                                                            

 6102מרץ 

 לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקריהזמנה 

 נוער עם מוגבלות לש התנדבותו מעורבות חברתית לעידוד תכניתה

איגוד ווין ישראל, המרכז לשלטון מקומי, אשלים, עמותת אל-משרד החינוך, ג'וינט ישראל

מעוניינים לקבל ( 'השותפים' :ואיגוד מנהלי מחלקות הנוער )להלן מנהלי מחלקות החינוך

ר עם עלעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של נו כניתלת מלווההצעות לעריכת מחקר 

 .מטה כמפורטמוגבלות, 

לחני פרידמן, מנהלת התכנית לעידוד מעורבות חברתית  להגיש ישהצעות את ה

: אמצעות הדואר האלקטרוני בכתובתעם מוגבלות ב והתנדבות של נוער

chanif@israelelwyn.org.il  ובפורמטPDF   ,אייר' ט,  .17.5.1עד ליום  וזאתבלבד 

 .בחשבון יילקחו ולא ייפתחו לא זה תאריך לאחר יגיעו אשר הצעות"ו. תשע

 

 מוגבלות עם נוער של והתנדבות חברתית מעורבות לעידוד התכנית -א

 באופן, מוגבלות עם נוער לבני התנדבות לטפורמותפ והתאמת להנגשת פועלת התכנית

 למטרה לה שמה התכנית. םיהתויכול את למצות להם ויאפשר לרצונותיהם ביטוי שייתן

של בני נוער עם מוגבלות  ולהשתלבותם בחברה עמדות לשינוי להביא משמעותית

 בשבע כפיילוט התכנית תפעל דרכה בראשית. הקיימים החסמים צמצום תוך, בחברה

 לניהול כלים פיתוח: כוללת התכנית. רחבה ארצית בתפוצה תוטמע ובהמשך, רשויות

 הרחבת, ןויישומהפיילוט  ותויברשעבודה  תותכני בבניית והדרכה ליווי, המתנדבים

 .והידע ההכשרה מערך והרחבת פיתוח המשך, תפקידים ופיתוח ההתנסות מקומות

 .בהתאמה 'וב' א יםנספחכ והמודל הלוגי מצורפים התכנית כתב

 המחקר מטרות -ב

במהלך תקופת הפיילוט של התכנית, קרי בין השנים  וייערךמלווה המחקר יהיה מחקר 

של כלים וידע. , לצורך הערכת יישום מטרות התכנית והמשך פיתוח והתאמה 6102-6102

, ועל ההצעה לכלול התייחסות הבאים היבטיםבהתייחס ל ,היתר בין ,ימדדו אלו

 :לבחינתם

 רלוונטית ועדכנית מהארץ והעולם.תיאורטית סקירת ספרות  .0

שינוי בעמדות כלפי התנדבות של נוער עם מוגבלות בקרב אנשי חינוך המלווים  .6

התנסות )עמותות, ארגונים  בני נוער עם מוגבלות, מובילי התנדבות במקומות

ומוסדות הקולטים מתנדבים(, הורים לבני נוער עם מוגבלות ובני נוער מתנדבים 

 ללא מוגבלות.
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אישיות "זהות של  גיבושו מסוגלות בקרב בני נוער עם מוגבלותהתחושת  .3

 ."מתנדבת

גורמים מקדמים ומעכבים להתנדבות משמעותית של נוער עם חסמים וזיהוי  .4

 מוגבלות.

כלים לניהול הערכת יעילות והתאמת הכלים המפותחים במסגרת התכנית:  .5

תכניות הכשרה, מערכי הדרכה והסברה, כלים  ,תפקידי התנדבות המתנדבים,

   טכנולוגיים ועוד.

ראה במודל הלוגי של התכנית ) וגדרושה כפי התכנית של אחרים הצלחה מדדי .2

ו/או יוצעו על  התכנית של ההיגוי בועדתמעת לעת (,  וכפי שיוגדרו 'ב נספחלהלן 

 ידי הגוף החוקר.

 

 מחקרהמתכונת  -ג

 את ילווה המחקר. 6102-6102 לשנים הוגדרה התוכנית של הפיילוט תקופת .0

 .הפיילוט תקופת סיום ועד הצדדים בין החוזה חתימת מועדמ התוכנית

 כל המהלכים במסגרת המחקר יעשו על פי ההצעה שאושרה. .6

 מצומצם ביצוע צוות מתוכה הגדירה אשר היגוי ועדת ידי על מלווה התוכנית .3

ממועד חתימת  החל זה בצוות שותף יהיה הראשי החוקר. המחקר את שילווה

 .החוזה בין הצדדים

בהתאם לנדרש על ידי  ו/או לועדת ההיגוי ביצועה לועדת יעביר המעריך הגוף .4

, הביניים וממצאי המחקר מהלך על פה לובע בכתבתקופתי  דיווחועדת הביצוע, 

 .ובכל מקרה אחת לרבעון

 הביצוע ועדות חברי לאישור יועברו הסופי ח"והדו הביניים חות"דו, המחקר כלי .5

  .הפצתם לפני וההיגוי

 אשר(, שיחול וככל אם מ"מע כולל) ₪ 621,111 על יעלה לא המחקר תקציב .2

 . החוזה חתימת בעת מראש יקבעו אשר הדרך לאבני בהתאם המעריך לגוף יועברו

 

 ההצעה הגשת -ד

 :את המרכיבים הבאים תכלול ההצעה הגשת

 של החוקרים הראשיים. מעודכנים וקורות חיים החוקר הגוף פרטי .0

התייחסות לבדיקת היבטי היישום של התכנית, בין היתר בהתאם להיבטים  .6

 המפורטים בסעיף ב' לעיל.  

 הניתנות אופרטיביות הגדרות של במונחים מרכזיות הערכה ושאלות מטרות .3

 .למדידה

 אופן, הנחקרת האוכלוסייה גודל, המחקר תחומי) המחקר של מפורטת תכנית .4

 (.שימדדו המשתנים פירוט, המחקר כלי, בחירתה

 .הסופי ח"והדו הביניים חות"דווהגשת  המחקר שלבי המפרט את זמנים לוח .5
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 למחקר שיופקו חות"לדו, המחקר לביצוע אחריותו את בכתב יציין הראשי החוקר  .2

 .('ג נספח להלן ראה) רסומםולפ

 כולל, ופעולות אדם כוח עלות לפי מפורט תקציב הגשת הצעת מחיר הכוללת .7

 .('ג נספח ראה להלן) וכדומה הפקה, כתיבה, הנתונים ועיבוד איסוף

 על תעלה לא, ותידרש במידה המקדמה סך כי יובהר)פירוט אבני הדרך לתשלום  .2

 (. הכוללת מהעלות 05%

 קשר פרטי כולל הראשי החוקר י"ע שבוצעו רלוונטיים מחקרים 3 לפחות של ציון .9

 .  המחקרים מנמעני המלצות לקבלת

 

 

 :להצעה לצרף שיש המסמכים רשימת -ה

 אם מדובר בתאגיד: . 1
 עודת רישום ותקנון של הגוף המציעת      0.0

 תעודת מלכ"ר/עוסק מורשה 0.6  
 )לעמותה/חל"צ(ור ניהול תקין תקף איש 0.3
  מאת עו"ד או  ,אישור עדכני )עד שנה לפני המועד האחרון להגשת הצעות( 0.4

 בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם הגוף המציע. ,רו"ח           
 .'ה נספחלהלן  מצב-דרישות החוק לגבי העסקת עובדיםאישור על עמידה ב 0.5 

 .(0972-עם גופים ציבוריים )תשל"ו עסקאותאישור על ניהול ספרים כדין לפי חוק . 2

 .'ג נספח להלן מצב -הצעה  טופס. 3

 .'ד נספח להלן מצב - לניתוח תוצאות טבלה. 4

 .'ו נספח להלן מצב - חתום על ידי המציע ןהתקשרות עם המזמי הסכם. 5

 

 ההצעה בחירתאמות מידה ל -ו

 השותפים מנציגי המורכבת מקצועית ועדה בפני לדיון תובאנה שתתקבלנה ההצעות

 :הבאים והמשקולות המידה אמות פי על ותיבחנה, לתוכנית

 

 משקל אמת מידה

 41% ניסיון המציע

 61% תוכן ההצעה

 01% לוח זמנים

 01% עלויות המחקר

 61% התרשמות כללית

 111% סה"כ
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 פרסום ממצאי המחקר -ז

 הסופיים חות"הדו את לפרסםשומרים לעצמם את הזכות  בתכנית שותפיםה .0

אשלים, עמותת אלווין ישראל, המרכז לשלטון -משרד החינוך, ג'וינט ישראל של בפרסומים

 .המחקר ביצוע על לחוקר קרדיט מתן תוך, מקומי ואיגוד מנהלי מחלקות החינוך

המחקר יוצג בפורומים שונים עפ"י בחירת השותפים והחוקר הראשי, וצוות המחקר . 6

 .מוקדם תיאוםבהתאם ל ,המחקר את ולהציג להגיעמחוייבים 

 אשלים-משרד החינוך, ג'וינט ישראל החוקר הראשי מחוייב להציג בפרסומיו את את. 3

ולקבל אישור מוקדם  והמחקר התכניתמפעילים של יוזמים וככ עמותת אלווין ישראלו

 .מהשותפים בטרם פרסום שהוא מעוניין להוציא

 בממצאים או בנתונים שימוש וכל ח"הדו מזמיני של רכושם יהיו וממצאיהם חות"הדו. 4

 .התכנית של ההיגוי וועדת המזמינים באישור יעשה מהמחקר העולים

 

  כלליות וראותה -ח

. 09.4.02המציעים רשאים לפנות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, בשאלות עד ליום  .0
 באמצעות דוא"ל: חני פרידמןלאת השאלות יש להפנות 

chanif@israelelwyn.org.il.  תשובות לשאלות, יועברו באמצעות הדואר
 האלקטרוני לכל המשתתפים. 

 
המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההזמנה, להציע הצעות, להוסיף להן או למחוק  .6

עליהם, בין בגוף  מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכים או להתנות
 המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת שהיא.

 
בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה  .3

ושלמה וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין. בנוסף על האמור לעיל, בהגשת 
רות לו וכמי שערך כל הצעתו יראה המציע, כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהי

בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תשמע מצידו של המציע כל 
טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור 
 בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.

 
פשר למציע אשר לא המזמין יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לא .4

המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, להשלים את המצאת הנ"ל, תוך פרק זמן שיקבע על 
ידו, ובלבד שכל מסמך כאמור, יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת 
ההצעות, כפי שנקבע בתנאי הזמנה זו להציע הצעות. למען הסר ספק, אין על המזמין 

 למת מסמכים כאמור.כל חובה לדרוש מהמציע הש
 

המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה  .5

למזמין יהיה המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים, כולם או 

אחד/ים מהם, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם, או עם מציעים 

בלעדי והבלתי מסוייג. המזמין יהיה רשאי נוספים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו ה
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להתקשר בהסכם, עם כל מי שיחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג 

בתנאים הקבועים בהזמנה להציע הצעות זו. בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע 

מכלליותו, יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג שלא 

 כלשהי או לבטל הליך זה.לקבל הצעה 
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 כתב התכנית לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של נוער עם מוגבלות -'א נספח

 

 מעורבות חברתית והתנדבותלעידוד תכנית ה

 בני נוער עם מוגבלות של
 

 תאור התכנית: .א

 .                                                                                                                               רקע 

אנשים עם מוגבלות מתמודדים לעיתים קרובות עם הדרה חברתית המבוססת על אי הבנות ודעות 

 םגלותולא את מסו םאותם במונחים המדגישים את מוגבלותמציגות  תפיסות שליליות אלו .קדומות

ואת יכולתם לתרום לחברה אליה הם משתייכים. תדמיתה הנפוצה של ההתנדבות כפעילות "צדקה", 

 State of the World's Volunteerismמחזקת תפיסה זו ) -בה צד אחד "חזק" מעניק לצד שני "נזקק"

Report, 2011.) שים אנשים עם מוגבלות מתנדבים פחות מאנכי  םמראימהעולם , המחקרים בפועל

 ללא מוגבלות. 

עליה בתחושת , ובכלל זה על המחקרים מצביעים על תרומתה של ההתנדבות לנוער עם מוגבלות

פיתוח מיומנויות ו התנהגותיות וחברתיות שיפור במיומנויות אישיות, משמעות, השפעה וערך עצמי

 . תעסוקה חדשות

קבוצה גדולה נגישות ל-מוגבלות תועלת לארגון הבוחר בהעסקת מתנדבים עם מחקרים מציינים גם 

של אנשים בעלי מיומנויות וכישורים, צמצום תחלופת המתנדבים, שיפור תדמית הארגון ויכולתו לגייס 

 משאבים ועוד. 

 אשלים( -ג'וינט ,התנדבות של אנשים עם מוגבלות, ליאורה ארנון -)מתוך סקירת ספרות

 

                                                                                                                     מטרות         

תנדבות משמעותית, אשר המעורבות חברתית והשתלבות של בני נוער עם מוגבלות ב מטרת על:
 .ומאפשרת להם למצות את יכולותיהםמותאמת לצרכיהם 

 מטרות משנה:

 בקרב ילדים ונוער עם מוגבלותומעורבות חברתית חינוך להתנדבות  .1

תוך צמצום חסמים בקרב מנהלי נוער עם מוגבלות להתנדבות ה הרחבת אפשרויות  .2
 עצמם והוריהם.בני הנוער התנדבות, מקומות ההתנסות, 

 .תוח ידע וכלים לשילוב מיטבי של נוער עם מוגבלות במערך המתנדביםיפ .3

תפקידים משמעותיים ומקומות תוח תכניות התנדבות והרחבת האפשרויות למגוון יפ .4
 .מוגבלות התנדבות לנוער עם

 .שינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות בקרב כלל האוכלוסייה .5
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                                                                             .                                                                                                                      קהל יעד    

 נוער עם  מוגבלות 

  בעלי תפקידים מתחומי החינוך והשיקום 

 /התנדבותמנהלי תחום  רכזי 

 /מפעילי מתנדבים )פיתוח התנדבות בקרב ארגוני מתנדבים ועידוד  ארגונים חברתיים

 מוגבלות(התנדבות בקרב ארגונים נותני שירותים לנוער עם 

 

 
 

                                                                                                                      דרכי פעולה

. 

התכנית תעסוק בהנגשת פלטפורמות קיימות של התנדבות נוער וחינוך להתנדבות, באמצעות פיתוח 

 מותאם לצרכים והאפשרויות של פלטפורמות אלו. הבאופן  ,והפצה של ידע, כלים ותכניות

. נבחרה רשות אחת מכל רשויותשבע ב של שלוש שנים תקופת פיילוטלהפיתוח ייעשה תוך התנסות 

 מחוז והחברה הערבית, על פי הצעות שהוגשו לועדת ההיגוי של התכנית בעקבות קול קורא.

 

 פלטפורמות להתנדבות נוער: 

 )התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית"( רמלימערכת החינוך הפו .1

 )מחלקות הנוער הרשותיות( החינוך הבלתי פורמלי .2

 )מנהלי התנדבות רשותיים( רשויות מקומיות .3

 ועוד( , מוסדות עירונייםארגונים )עמותות, מתנ"סים .4
 

 

 

 

 

 התכנית תכלול מספר מרכיבים:

 ויישומהמדיניות קביעת  .1

 התנדבות וכלל הקהילה. מובילי אנשי חינוך, ,הנוער והוריהםשינוי עמדות בקרב בני  .2

 לבעלי תפקידים שונים פיתוח ידע והכשרה .3

 ומודלים לעבודה פיתוח כלים לניהול מתנדבים עם מוגבלות .4

   והרחבת מקומות ההתנסות המותאמים מתאימים לנוער עם מוגבלותהפיתוח תפקידים  .5
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 :העבודה ברמת הרשות

ברשות יוקצה על ידי הרשות רפרנט לנושא בהיקף של רבע משרה לפחות , במסגרת העבודה 

הרפרנט ילווה ויקבל הדרכה ממנהל התכנית הארצי, ישתתף בקבוצת עמיתים של רפרנטים 

מרשויות נוספות ויהיה אחראי ליישום התכנית ברשות תוך תיאום עם המנהל הארצי ובהתאם 

 למדיניות התכנית והרשות:

 צוות מוביל רשותי וועדת היגוי יישובית רחבה הקמה והובלה של 

  הובלת תהליכי עבודה לקידום התנדבות של נוער עם מוגבלות )הן בבתי הספר והן בשעות

 אחה"צ(

 בניית הכשרות יישוביות לבעלי תפקידים 

 ייצור תהליכים לשינוי עמדות ברשות 

 לניהול כלים והפצת ההתנסות מקומות הרחבת, השונות במסגרות עבודה נהלי בבניית סיוע 

 .המתנדבים
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 המודל הלוגי של התכנית לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של נוער עם מוגבלות -'ב נספח
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 הצעת הגוף המציע לביצוע המחקר -'גנספח 

 ליצירת קשר פרטים כללייםחלק ראשון: 

  שם המציע

מס' זיהוי של 

 התאגיד

 

  כתובת 

  טלפון

  פקס

  דואר אלקטרוני

 

גם  הצורך ובמידת, הראשי החוקר של מעודכנים חיים קורות לצרף נא -  המציע נסיון תאור: חלק שני

של אנשים ובני נוער עם מוגבלות לציין את נסיונו בביצוע מחקרים בתחום  נא. נוספיםחוקרים  של

 מוגבלות בפרט.ובתחום התנדבות בכלל והתנדבות של בני נוער ושל בני נוער עם 

 

 חלק שלישי: הצעה כספית

   הוצאות אחרות  .א

    .1א

    .2א

    .3א

   "כסה

 

 מסך ההצעה הכוללת.  5%במידה ונדרשות גם הוצאות אדמיניסטרטיביות, הן לא תעלנה על  *

 

 

 

 

http://www.masham.org.il/


          
                                                                                          

                                                                                                  
                                                                                            

                                                                                            
 חלק רביעי: הצהרת המציע

____________ ת.ז.  -אנו החתומים מטה, ____________ ת.ז. _________ ו 

_____________, המשמשים כמורשי חתימה של ____________________, מאשרים בזאת 

כי  קראנו את מסמכי ההזמנה להציע הצעות ואת כל המסמכים הנלווים אליו ואנו מצהירים כי 

לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של בני לתכנית ת המעצבביכולתנו לבצע את מחקר ההערכה 

 , בהתאם להצעתנו דלעיל והתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה להציע הצעות.נוער עם מוגבלות

_________________________________________________ 

 חתימת מורשי חתימה + חותמת המציע

 

 

 

 חלק חמישי: הצהרת החוקר הראשי

מצהיר בזאת, כי במידה והצעתנו תתקבל,   מטה, ____________ ת.ז. _________ םהחתו יאנ

  בגינו.שיופקו ולפרסומים לדו"חות אקח  אחראיות לביצוע המחקר ו

 

_________________________________________________ 

 החוקר הראשיחתימת 
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 נספח ד'- טבלה לניתוח תוצאות

 

שיטת איסוף  מקור מידע תוצאה יעד תוצאה מדד תוצאה

 מידע

לוח זמנים 

 לאיסוף מידע
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 הצהרת המציע בעניין עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים -'הנספח 

 

 

 תצהיר המציע

 

אני ________________, המשמש כ_________ אצל המציע _________________ )להלן: 

( ומוסמך לחתום על תצהיר זה מטעמו, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא "המציע"

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

 

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

כאמור, כל תשלום בגין שכר ו/או תנאים סוציאליים ו/או מסים ו/או גמלאות המחויבים עפ"י כל דין ו/או 

ורת שאינה הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד, לרבות ומבלי לפגוע בכללית האמור לעיל, משכ

פחותה משכר המינימום לעובדים, דמי חופשה, דמי מחלה, הפרשות פנסיוניות, פיצויי פיטורין, פיצויי 

 פרישה, מס בריאות וביטוח לאומי. 

 

 זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.

 

   ____________________ 

 חתימה          

 

 

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

בפני _____________________, שהזדהה בפני באמצעות ת.ז 

___________________/המוכר לי אישית, והמשמש בתפקיד ______________ אצל המציע 

הנ"ל ומוסמך לחתום מטעמו, ולאחר שהזהרתיו, כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה 

 לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו זה בפני. צפוי

 

 _______________________    ___________________ 

 עו"ד                    תאריך   
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 הסכם כשמדובר בהתקשרות מול תאגידנוסח  -'אנספח ו' נוסח 

 

  

 ה ס כ ם

 

 _______ שנערך ונחתם ביום

 

 

 בין

 עמותת אלווין ישראל

 580060058 ע.ר מס'

 00רח' הנרייטה סולד 

 26800ירושלים 

 "המזמין",ן לשם הקיצור ואשר תיקרא להל

 מצד אחד:

 לבין

 

 ______________________ ח.פ/ ע.ר. ____________________

 כתובת: _________________________

 באמצעות מורשי החתימה:

 ______________________ ת.ז. ________________ .1
 ______________________ ת.ז. ________________ .2

 ,"הגוף החוקר"ואשר ייקרא להלן לשם הקיצור 

 ;מצד שני

 

 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: "מדינת ישראל"( לבין -ובין מדינת ישראל  הואיל

)להלן:  העמותה לתכנון ולפתוח שרותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם –אשלים 

נחתם הסכם מסגרת לפיתוח שירותים למען ילדים ונוער בסיכון ובני "אשלים"( 

 משפחותיהם )להלן: "הסכם מסגרת"(;
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לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של בני נוער עם  תוכנית", פועלת זוובמסגרת  והואיל

 .("תוכניתה: ")להלן "מוגבלות

 

אשלים, משרד החינוך, המכרז והתוכנית מתבצעת באמצעות המזמין והשותפים לה הם:  והואיל

)להלן, יחד עם  לשלטון מקומי, איגוד מנהלי מחלקות החינוך ואיגוד מנהלי מחלקות הנוער

 (."השותפים"המזמין: 

 

 .(המחקר": ")להלןהערכה מלווה לתוכנית והמזמין מעוניין בביצוע מחקר  הואילו

 

 גוף החוקר זכה בהליך הזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר, שפורסם ע"י המזמין.וה והואיל

 

 .והמזמין מוכן למסור את ביצוע המחקר לחוקר בהתאם לתנאי הסכם זה והואיל

 

 .והגוף החוקר מצהיר כי הוא מעוניין ומסוגל לבצע את המחקר עבור המזמין הואילו

 

 כדלקמן:אי לכך, הוסכם והותנה בין שני הצדדים 

 מבוא.       1

 המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.א.  

  במידה ותהיה סתירה בין נוסח ההסכם לנוסח הנספחים, נוסח ההסכם יכריע.ב.  

 

  תקופת ההסכם  .  2

הינה למשך ____________, החל מיום _________ ועד ליום  תוקפו של הסכם זה א.  

 (."תקופת ההסכם")להלן:  ____ 

ת, ובלבד שישלח הודעה ונוספות המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם לתקופב.  

או תום תקופת ההסכם ההסכם  )שלושים( יום לפני  תום תקופת 33חוקר עד גוף העל כך ל

 ת, לפי העניין.המוארכ

 האחראים למחקר.     3

 הם:האחראים לביצוע המחקר מטעם הגוף החוקר 

________________________________ 

________________________________ 
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 ביצוע המחקר והגשת דיווחים .6

ומהווה  'כנספח אבהצעת המחקר המצורפת להסכם זה  המחקר יבוצע בהתאם למפורט .א
 .("הצעת המחקר" )להלן: חלק בלתי נפרד ממנו

חודשים לאחר תקופה של _____ ביניים ראשון דו"ח  מזמיןמתחייב למסור ל הגוף החוקר .ב
 (."דו"ח ביניים ראשון"ממועד תחילת המחקר )להלן: 

ביניים שני לאחר סיום איסוף הנתונים בהתאם דו"ח  מזמיןמתחייב למסור ל הגוף החוקר .ג
 (."דו"ח ביניים שני"להצעת המחקר )להלן: 

המחקר מתחייב הגוף החוקר למסור למזמין טיוטת דו"ח מסכם לצורך עיונה ביצוע ום בת .ד
 (. "דו"ח מסכם")להלן:  להלן 9המייעצת כהגדרתה בסעיף  הועדהשל 

סברה הועדה המייעצת כי יש לבצע תיקונים ו/או השלמות לדו"ח המסכם, יפעל הגוף  .ה
 החוקר לבצע התיקונים ו/או ההשלמות בהתאם להנחיות כאמור.  

הגוף החוקר אם וככל שיהיו כאלה, מתחייב  דלעיל (')דבס"ק תיקונים כאמור חר ביצוע הלא .ו
 (.  "דו"ח סופי")להלן: של המחקר סופי למסור למזמין את דו"ח 

חני , באמצעות הדואר האלקטרוני, לידי wordכל הדיווחים דלעיל יוגשו למזמין בקובץ  .ז

 . chanif@israelelwyn.org.ilבכתובת:  פרידמן, מנהלת התכנית,

מוסכם כי אם וככל שידרשו למזמין נתונים כלליים אודות המחקר ו/או תוצאות ביניים,  .ח
במהלך תקופת ההסכם ובנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה לעיל, מתחייב הגוף החוקר 

יתנה לו התראה סבירה ומראש להמצאת להעמיד לרשות המזמין נתונים אלה, ובלבד שנ
 הנתונים כאמור.

הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין מסמכים, הסברים וכל מידע בקשר למחקר בכל עת  .ט
 ובכל צורה שיידרש לכך. 

 התמורה .7

 של סך  לגוף החוקר מזמיןתמורת ביצוע המחקר בהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם ה .א
 .כולל מע"מ )אם וככל שיחול(, ("התמורה")להלן:  ____________ ₪

 

 חוקר יתבצעו במועדים ובתנאים כדלקמן:גוף ההתשלומים ל .ב
 

  יום 21תוך , ישולם במהתמורה __________- כום השווה לתשלום ראשון בס (1

 מיום חתימת הסכם זה.

 

ישולם בכפוף תמורה מה ___________ - סכום השווה לתשלום שני ב (2

 ימים ממועד אישורו. 21 ותוך___________________________

 

ישולם בכפוף תמורה מה ______________  - סכום השווה לתשלום שלישי ב (3

 ימים ממועד אישורו. 21ותוך ___________________________
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ישולם בכפוף תמורה מה __________ - סכום השווה לב רביעיתשלום  (4
 ימים ממועד אישורו. 21ותוך ___________________________

 

יום  21תוך ישולם במהתמורה __________ - סכום השווה לאחרון בתשלום  (5

)ה'( לעיל.  תשלום זה מותנה בכך  4 "ק כאמור בססופי מסירת הדו"ח הממועד 
שהגוף החוקר יגיש גם דו"ח כספי בדבר הוצאות ועלויות ביצוע המחקר, החתום 

 חתימה.ומאושר על ידי מנהל הכספים של הגוף החוקר וכן מורשי 
 

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

הגוף החוקר יעביר למזמין אישורים מתאימים על ניהול ספרים, אישור על ניכוי מס  .ד
במקור וכן כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס.  אם הגוף החוקר  הוא  

יר הגוף החוקר למזמין גם אישור ניהול תקין יעב -עמותה או חברה לתועלת הציבור 
 מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין. 

 

למען הסר ספק, מובהר כי המצאת אישורים תקפים ומעודכנים כנדרש לעיל מהווה 

תנאי להתקשרות עם הגוף החוקר וכן תנאי לביצוע כל תשלום ותשלום על חשבון 

 התמורה.

 

התמורה דלעיל הינה התמורה היחידה שתשולם לגוף החוקר  מובהר ומוסכם בזאת כי  .ה
 עבור הספקת השירותים כמפורט בהסכם. 

 

כל התשלומים ישולמו לחוקר באמצעות העברה בנקאית שתבוצע לחשבונו מס'  .ו
_________ בבנק __________ סניף __________. הגוף החוקר מאשר מראש, 

התמורה כמפורט לעיל והוא מאשר כי הובהר כי אין לו התנגדות לאופן הביצוע תשלום 
לו שהמזמין יהא רשאי גם לשלם לו באמצעי תשלום אחרים ו/או נוספים, הכל לפי 

 שיקול דעתו הבלעדי.

 

 הצהרות הגוף החוקר והתחייבויותיו .8

הגוף החוקר מצהיר, כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את המחקר כמפורט בהסכם זה, וכי  .א
ידו בהתאם להסכם זה, אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהם, לרבות בכל ביצוע המחקר על 

 הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
 

הגוף החוקר מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי בשטח המחקר, המאפשר לו לתת את  .ב
בעזרת מומחים שיבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, והוא מתחייב בזה לתת את  םהשירותי
לשביעות רצונו המלאה של המזמין במומחיות ובמקצועיות הדרושות, תוך  םהשירותי

בעולם לביצוע עבודות כגון המחקר הנ"ל, והוא  שימוש בידע החדיש ביותר המקובל היום
 המחקר. יישא באחריות הבלעדית לביצוע

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגוף החוקר מתחייב: .ג
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וסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע המחקר על פי הסכם לעשות כל דבר הנדרש  (1

 זה.

 לעשות את כל העבודות והסידורים הדרושים למתן שרותים באופן מקצועי, יעיל וטוב. (2

 להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים בביצוע המחקר. (3

 

 כח אדם .9

 

ביצוע מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם הגוף החוקר  .א
, ברמה גבוהה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום כל שהוא עפ"י דין ו/או מחקרה

לדאוג לכך כי יועסק רק מי שיש לו  הגוף החוקרברשיון או בהיתר לפי כל דין, מתחייב 
עובד, אשר לדעת הגורמים המקצועיים  אצל המזמין, רשיון או היתר כאמור, לפי העניין. 

הלכה ו/או איננו מגלה מקצועיות ראויה בביצוע תפקידו, יוחלף אינו מבצע את תפקידו כ
 ע"י הגוף החוקר.

 

את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של יחסי  ומתחייב לשלם לעובדיהגוף החוקר  .ב
הגוף . ומעביד בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמים הקיבוציים החלים על עובדי -עובד 

שלומים המתחייבים מחוקי המס במדינת את כל הת ומתחייב לשלם בגין עובדיהחוקר 
 . וישראל ומן ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי

 

למען הסר ספק, מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד,  .ג
ולא להעסקת עובדים מסוימים, ואין בו משום התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם 

 עם קבלן כח אדם.

 

 

 מעביד –העדר יחסי עובד  .13

 

לבין הגוף החוקר וכל מי ו/או השותפים מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי בין המזמין  .א
מעביד,  -, לא חלים ולא יחולו יחסי עובד וו/או המועסקים על יד ולרבות עובדי ומטעמ

לפקח, להורות, להנחות ולהדריך את הגוף החוקר ו/או כל  גוף החוקרוכל זכות שיש ל
במתן השירותים על פי הסכם  זה,  וו/או המועסקים על יד ו, לרבות עובדיושמטעמ מי

מעביד בין  -אינה אלא  אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה,  ואין בו כדי ליצור יחסי עובד 
, וכל עובד כאמור הוא וו/או לעובדי ולגוף החוקר ו/או מי מטעמ או מי מטעמו המזמין

 עובד של הגוף החוקר בלבד.

 

 וו/או למועסקים על יד וא בלבד, אחראי לתשלום לעובדיוא והוהגוף החוקר מצהיר, כי ה .ב
של מלוא משכורותיהם ו/או הזכויות המגיעות להם, תנאים סוציאליים ותנאי עבודה 

 בהתאם לקבוע על פי כל נוהג וכל דין. 

 

 

ת מצהיר כי הוא יתן שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגר הגוף החוקר .ג
 הארגונית של המזמין ואין בכוונתו לעשות כן.
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ו/או  ו, לרבות עובדיומוסכם ומוצהר בזאת, כי אין ולא יהיו לגוף החוקר ולכל מי מטעמ .ד
הגוף החוקר ו/או בכל דרך וצורה שהיא וכי  המזמין, כל זכות של עובד והמועסקים על יד

לתשלום של משכורת, דמי חופשה, דמי  לא יהיו זכאים ,כאמורעובדיו ו/או מי מטעמו 
מחלה, פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה מאת המזמין וכן לא יהיה המזמין חייב בכל 
תשלום ו/או גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד לעובד, וזאת 

 בהיות הגוף החוקר במעמד של קבלן עצמאי לכל ענין ודבר.

 

יב להבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובד ו/או מי הגוף החוקר מתחי .ה
  .על פי הסכם זה ושיועסק על ידה לצורך ביצוע התחייבויותי

 

בכל דרישה ו/או תביעה הנובעים על פי  והגוף החוקר מתחייב לטפל מיד ועל חשבונ .ו
ת ו/או גוף הנטען בדרישה ו/או בתביעה, במישרין ו/או עקיפין, מצד עובד ו/או מצד רשו

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

 

כי היה ויקבע ע"י גורם מוסמך כלשהו, כי חלים יחסי  מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, .ז
, והיה וו/או מטעמ ולבין הגוף החוקר ו/או עובדיו/או מי מטעמו מעביד בין המזמין  -עובד 

שפה הגוף החוקר את יבתשלום ו/או הוצאה בגין תביעה זו, דרש לשאת יוהמזמין י
חוייב בה. במקרה כזה, יהמזמין בכל חבות כספית שהיא, לרבות שכ"ט עו"ד, שהמזמין 

 הא חייב לנותן שירותים. יהיה המזמין רשאי לקזז את הסכום מכל תשלום שי

 

 ועדה מייעצת .11

יהיו שבראשה יעמוד נציג המזמין, והחברים בה ה מייעצת לשם ליווי המחקר, תוקם ועד .א
 .("ועדת ההיגוי")להלן:  שיבחרו על ידי השותפיםחברים נוספים כן וכל השותפים נציגי 

קבלת החלטות הגוף החוקר מתחייב לשתף את הועדה המייעצת בכל דיון לצורך  .ב
 בעניינים הנוגעים לביצוע המחקר.

 אחריות .12

כלשהו,  גוף או רכוש, אשר ייגרם לאדם או לגוף הגוף החוקר בלבד אחראי לכל נזק, .א
ועקב ביצוע  לרבות המזמין ועובדיו, הגוף החוקר ועובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי

 המחקר.

הגוף החוקר מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו וכל מי מטעמו בביטוח מקיף ומתאים,  .ב
 בידים.ההולם את נסיבות העניין, לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות מע

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגוף החוקר יישא בכל תשלום פיצויים בגין נזק כאמור,  .ג
של הגוף החוקר כאמור,  וישפה את המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שיוציא בגין חבותו

 לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט או כל הליך אחר.
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 שמירת סודיות .13

להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא  להביא הגוף החוקר מתחייב לשמור סוד ולא  .א
לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף, במהלך או 

 אגב ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

הגוף החוקר מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע ההסכם על  .ב
פיה יתחייבו עובדיו לא להעביר,  לא להודיע, לא למסור ולא להביא הצהרת סודיות, ל

אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה  לידיעת כל אדם שאינו מוסמך לכך, כל ידיעה שתגיע
 או בתוקף, במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

וע להם שאי מילוי התחייבות על פי הגוף החוקר, עובדיו והמועסקים על ידו יצהירו כי יד .ג
 .1977 -התשל"ז  סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ז' לחוק העונשין,

 זכויות יוצרים .14

 

שותפים כהגדרתם על פי הסכם זה, יהיו שייכות למחקר שיבוצע זכויות היוצרים ב .א
 והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.במבוא להסכם 

 

נספחים, ההתוכניות, המסמכים, הנתונים, הניתוחים, כל ור לעיל, מבלי לגרוע מן האמ .ב
וכנו על ידי הגוף החוקר שה( "המסמכים")להלן: וכל חומר אחר  תרשימיםהטיוטות, ה

 ,או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהםהמחקר על פי הסכם זה לשם ביצוע 
 םכל שימוש, לפי שיקול דעת םלעשות בה םרשאי והילשותפים. השותפים י יםיהיו שייכ
   הבלעדי.

 כל העתק מלא שלמתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות או במהלכה הגוף החוקר  .ג
  וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.המסמכים 

 
הגוף החוקר לא יעביר את המסמכים או כל חומר אחר שהכין במסגרת ביצוע המחקר  .ד

כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או על פי הסכם זה ו/או 
ליתן רישיון כלשהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בצורה שהיא, בין 
מקוצרת ובין אחרת ו/או קטעים מהם, ולא ישתמש בחומר האמור לצורך ביצוע עבודות 

 . שותפיםאחרות בשכר, ללא אישור מראש ובכתב מן ה
 

ר כי הגוף החוקר לא יהא רשאי להשתמש בנתונים ו/או בתוצרים אשר נאספו מובה .ה
במסגרת עריכת המחקר על פי הסכם זה, למחקרים ו/או לפרוייקטים ו/או לעבודה 

 מראש ובכתב. השותפיםמדעית אחרת, אלא אם כן קיבל לכך את אישור 

 

ו/או סוד מסחרי הגוף החוקר מתחייב לא להפר בעצמו כל זכות יוצרים ו/או פטנט  .ו
 כלשהו, במהלך ביצוע המחקר על פי הסכם זה.

 

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים ושמירות סודיות יחולו גם  .ז
 לאחר סיום הסכם זה.

 

 

 

http://www.masham.org.il/


          
                                                                                          

                                                                                                  
                                                                                            

                                                                                            

 פרסומים .15

השותפים כהגדרתם לעיל יקבעו  את מועד פרסום הדו"ח הסופי של המחקר ואופן  .א
 הפרסום.

סופי ובכל פרסום הקשור אליו כי הוכן על פי הזמנת דו"ח הב צייןהגוף החוקר מתחייב ל .ב
 . תוכן הפרסום יתואם מראש בין הצדדים.םובמימונ שותפיםה

 ביטול ההסכם .16

הודעה על מתן  המזמין רשאי בכל עת לבטל את ביצוע המחקר, או כל חלק ממנו, על ידי .א
 במתן נימוקים.ללא צורך וזאת  )שלושים( יום מראש, 33חוקר, גוף הכך בכתב ל

 

 היחסי חוקר רק בגין החלקגוף הבמקרה של ביטול כאמור בס"ק )א(, ישלם המזמין ל .ב
בהתאם לקביעת ועדת  שניתנו והושלמו עד למועד כניסת הביטול לתוקף םהשירותישל 

תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע  ההיגוי, ולא יהיה חייב בכל פיצוי,  תמורה או 
 שבוטל. חלק מהםהמחקר או אותו 

 

נקבעה לאחר שקילה המוקדמת למען הסר ספק, הצדדים מצהירים, כי תקופת ההודעה  .ג
ודיון, ולא יהיו לאף אחד מהצדדים טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או 

 לשיקולים שהביאו לנתינת ההודעה על ביטול ההסכם.

 

פרת הסכם, והוראות לא יחשב ה מחקרמוסכם, כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן ה .ד
 .לא בוטל ההסכם על אותו חלק לגביוההסכם ימשיכו לחול 

 

 הפרות ותרופות .17

על פי  הפר הגוף החוקר הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין, בנוסף על זכויותיו .א
כל דין ועל פי הסכם זה, לראות ההסכם כמבוטל, לאחר שניתנה לחוקר הודעה בה 

 החוקר לא תיקן תוך המועד שצויין בהודעה. נדרש לתקן את המעוות, והגוף

גוף בוטל ההסכם כאמור בס"ק )א( לעיל, לא יהיה המזמין חייב בתשלום כלשהו ל .ב
חוקר, לרבות תשלום בגין העבודה שכבר בוצעה וטרם שולם עליה, והמזמין רשאי ה

לעשות בעצמו או באמצעות אחרים את המחקר שהגוף החוקר חייב לעשות על פי 
 וזאת על חשבון הגוף החוקר. הסכם זה,

 סמכות שיפוט .18

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

 המוסמכים בירושלים בלבד.
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 הוראות כלליות .19

או  הגוף החוקר מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה, או כל חלק ממנו, ולא להעביר, .א
הנובעות מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת למסור לאחר כל זכות, או חובה, 

המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את 
 הגוף החוקר מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.

חוקר בביצוע המחקר, להעמיד גוף ההמזמין מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לסייע ל .ב
תו את המידע והנתונים שברשותו, הנחוצים לשם ביצוע המחקר, הכל בכפוף לרשו

 להוראות כל דין.

למזמין מוקנית בזאת הזכות )ולא החובה( לערוך מידי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד  .ג
מובהר בזאת, כי זכות  ואופן ביצועם. השירותים ביצוע על רמת , בין היתר,מקרוב

 המזמיןכלפי  ובשום צורה או אופן מהתחייבויותיר הגוף החוקהפיקוח לא תשחרר את 
בקשר למתן השירותים ומילוי תנאי הסכם זה. נותן השירותים מתחייב לתקן בתוך זמן 

 סביר כל ליקוי ו/או פגם שיתגלה.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות  .ד
כל שינוי הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.  הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג,

 בתנאיו של הסכם זה או בפרטי הנספחים, יעשה בהסכמת הצדדים, מראש ובכתב.

ויתור בדרך התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם זה. ויתור על זכות  .ה
 כזו יעשה במפורש או בכתב.

דיו, והגוף החוקר מתחייב לבצע נציג המזמין לעניין הסכם זה הוא מי שהוסמך לכך על י .ו
 את ההסכם בתיאום מלא עמו.

 כמפורט בתחילת ההסכם.כתובות הצדדים להסכם זה הן  .ז

 

 לראיה באו הצדדים על החתום :ו

 

 

 _____________________                                             ________________________ 

 החוקהגוף         המזמין    

 

 

 אישור חתימת הגוף החוקר

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

 ._________________________ ת.ז. ________________1

 ._________________________ ת.ז.________________2

הגוף החוקר אשר חתמו על הסכם זה, מוסמכים לחתום בשם הגוף החוקר ולחייבו לכל דבר ועניין וכי 

 ך לחתום על הסכם זה על פי תקנונומוסמ
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 ם כשמדובר בהתקשרות מול אדם פרטינוסח הסכ -נוסח ב'' ונספח 

 

 

 ה ס כ ם

 

 _______ שנערך ונחתם ביום

 

 

 בין

 עמותת אלווין ישראל

 580060058 ע.ר מס'

 00רח' הנרייטה סולד 

 26800ירושלים 

 

 "המזמין",ואשר תיקרא להלן לשם הקיצור 

 מצד אחד:

 לבין

 

 ______________________ 

 כתובת: _________________________

 

 ,"החוקר"ואשר ייקרא להלן לשם הקיצור 

 ;מצד שני

 

 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: "מדינת ישראל"( לבין  -ובין מדינת ישראל  הואיל

)להלן:  העמותה לתכנון ולפתוח שרותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם –אשלים 

נחתם הסכם מסגרת לפיתוח שירותים למען ילדים ונוער בסיכון ובני  "אשלים"( 

 משפחותיהם )להלן: "הסכם מסגרת"(;
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לעידוד מעורבות חברתית והתנדבות של בני נוער עם תוכנית ", פועלת זוובמסגרת  והואיל

 .("תוכניתה: ")להלן "בלותמוג

 

אשלים, משרד החינוך, המכרז והתוכנית מתבצעת באמצעות המזמין והשותפים לה הם:  והואיל

)להלן, יחד עם  לשלטון מקומי, איגוד מנהלי מחלקות החינוך ואיגוד מנהלי מחלקות הנוער

 (."השותפים"המזמין: 

 

 .(המחקר": ")להלןהערכה מלווה לתוכנית והמזמין מעוניין בביצוע מחקר  הואילו

 

 והחוקר זכה בהליך הזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר, שפורסם ע"י המזמין. והואיל

 

 .והמזמין מוכן למסור את ביצוע המחקר לחוקר בהתאם לתנאי הסכם זה והואיל

 

 .והחוקר מצהיר כי הוא מעוניין ומסוגל לבצע את המחקר עבור המזמין הואילו

 

 לכך, הוסכם והותנה בין שני הצדדים כדלקמן:אי 

 

 מבוא.       1

 המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.א.  

  במידה ותהיה סתירה בין נוסח ההסכם לנוסח הנספחים, נוסח ההסכם יכריע.ב.  

 

  תקופת ההסכם  .  2

הינה למשך ____________, החל מיום _________ ועד ליום  תוקפו של הסכם זה א.  

 (."תקופת ההסכם")להלן:  ____ 

 

ת, ובלבד שישלח הודעה ונוספות המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם לתקופב.  

או תום תקופת ההסכם ההסכם  )שלושים( יום לפני  תום תקופת 33חוקר עד גוף העל כך ל

 .ת, לפי הענייןהמוארכ

 ביצוע המחקר והגשת דיווחים.     3

ומהווה  'כנספח אבהצעת המחקר המצורפת להסכם זה  המחקר יבוצע בהתאם למפורט .א
 .("הצעת המחקר" )להלן: חלק בלתי נפרד ממנו
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ביניים ראשון לאחר תקופה של _____ חודשים ממועד דו"ח  מזמיןמתחייב למסור ל החוקר .ב

 (.ראשון""דו"ח ביניים תחילת המחקר )להלן: 

ביניים שני לאחר סיום איסוף הנתונים בהתאם להצעת דו"ח  מזמיןמתחייב למסור ל החוקר .ג
 (."דו"ח ביניים שני"המחקר )להלן: 

המחקר מתחייב החוקר למסור למזמין טיוטת דו"ח מסכם לצורך עיונה של ביצוע ום בת .ד
 (. "דו"ח מסכם")להלן:  להלן 9המייעצת כהגדרתה בסעיף  הועדה

הועדה המייעצת כי יש לבצע תיקונים ו/או השלמות לדו"ח המסכם, יפעל החוקר סברה  .ה
 לבצע התיקונים ו/או ההשלמות בהתאם להנחיות כאמור.  

החוקר אם וככל שיהיו כאלה, מתחייב  דלעיל (')דבס"ק תיקונים כאמור לאחר ביצוע ה .ו
 (.  "דו"ח סופי")להלן: של המחקר סופי למסור למזמין את דו"ח 

חני , באמצעות הדואר האלקטרוני, לידי wordכל הדיווחים דלעיל יוגשו למזמין בקובץ  .ז

מוסכם כי אם וככל .chanif@israelelwyn.org.ilבכתובת:  פרידמן, מנהלת התכנית,
ם, במהלך תקופת ההסכם שידרשו למזמין נתונים כלליים אודות המחקר ו/או תוצאות ביניי

ובנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה לעיל, מתחייב החוקר להעמיד לרשות המזמין נתונים 
 אלה, ובלבד שניתנה לו התראה סבירה ומראש להמצאת הנתונים כאמור.

החוקר מתחייב למסור למזמין מסמכים, הסברים וכל מידע בקשר למחקר בכל עת ובכל  .ח
 צורה שיידרש לכך. 

 רההתמו .4

 של סך  לחוקר מזמיןתמורת ביצוע המחקר בהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם ה .א

 ., כולל מע"מ )אם וככל שיחול(("התמורה")להלן:  ____________ ₪

 

 התשלומים לחוקר יתבצעו במועדים ובתנאים כדלקמן: .ב

 

  יום 21תוך , ישולם במהתמורה __________- כום השווה לתשלום ראשון בס (1

 מיום חתימת הסכם זה.

 

ישולם בכפוף תמורה מה ___________ - סכום השווה לתשלום שני ב (2

 ימים ממועד אישורו. 21ותוך ___________________________

 

ישולם בכפוף תמורה מה ______________  - סכום השווה לתשלום שלישי ב (3

 ימים ממועד אישורו. 21ותוך ___________________________

  

ישולם בכפוף תמורה מה __________ - סכום השווה לב רביעיתשלום  (4

 ימים ממועד אישורו. 21ותוך ___________________________

 

יום  21תוך ישולם במהתמורה __________ - סכום השווה לאחרון בתשלום  (5

)ה'( לעיל.  תשלום זה מותנה בכך 4"ק כאמור בססופי מסירת הדו"ח הממועד 
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גם דו"ח כספי בדבר הוצאות ועלויות ביצוע המחקר, החתום ומאושר  שהחוקר יגיש

 על ידי מנהל הכספים של החוקר וכן מורשי חתימה.

 

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

החוקר יעביר למזמין אישורים מתאימים על ניהול ספרים, אישור על ניכוי מס במקור וכן  .ד
 כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס.  

למען הסר ספק, מובהר כי המצאת אישורים תקפים ומעודכנים כנדרש לעיל מהווה 

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

 

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל הינה התמורה היידה שתשולם לחוקר  עבור  .ה
 הספקת השירותים כמפורט בהסכם. 

 

כל התשלומים ישולמו לחוקר באמצעות העברה בנקאית שתבוצע לחשבונו מס'  .ו
_________ בבנק __________ סניף __________. החוקר מאשר מראש, כי אין 

ע תשלום התמורה כמפורט לעיל והוא מאשר כי הובהר לו לו התנגדות לאופן הביצו
שהמזמין יהא רשאי גם לשלם לו באמצעי תשלום אחרים ו/או נוספים, הכל לפי שיקול 

 דעתו הבלעדי.

 

 הצהרות החוקר והתחייבויותיו .5

החוקר מצהיר, כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את המחקר כמפורט בהסכם זה, וכי  .א
בהתאם להסכם זה, אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהם, לרבות בכל ביצוע המחקר על ידו 

 הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

 

החוקר מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי בשטח המחקר, המאפשר לו לתת את  .ב
בעזרת מומחים שיבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, והוא מתחייב בזה לתת את  םהשירותי
לשביעות רצונו המלאה של המזמין במומחיות ובמקצועיות הדרושות, תוך  םהשירותי

בעולם לביצוע עבודות כגון המחקר הנ"ל, והוא  שימוש בידע החדיש ביותר המקובל היום
 המחקר. יישא באחריות הבלעדית לביצוע

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החוקר מתחייב: .ג

עושה לשם ביצוע המחקר על פי הסכם  לעשות כל דבר הנדרש וסביר, שמומחה היה (4
 זה.

 לעשות את כל העבודות והסידורים הדרושים למתן שרותים באופן מקצועי, יעיל וטוב. (5

 להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים בביצוע המחקר. (6
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 כח אדם .6

 

 -את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של יחסי עובד  ומתחייב לשלם לעובדי החוקר .א
ם חלים על עובדיוצוי הרחבה ההסכמים קיבוציים , מעביד בהתאם לחוקי העבודה

  .בישראל וחוקי המס

למען הסר ספק, מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד,  .ב
ת לאספקת כח אדם ו/או הסכם ולא להעסקת עובדים מסוימים, ואין בו משום התקשרו

 עם קבלן כח אדם.

 

 

 

 מעביד –העדר יחסי עובד  .7

 

 

 לבין החוקר אינם יוצרים אלא יחס בין מזמין לקבלן ו/או מי מטעמו היחסים בין המזמין .א
 המבצע הזמנות ו/או בין מוכר ידע לקונה ידע.

עובד או עובד לחוקר ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, לא יהיו כל זכויות של  .ב
, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה ו/או מי מטעמו המועסק על ידי המזמין

 אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו.

על החוקר בלבד יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס 

ס מקביל ויתר הזכויות לעובדיו בהתאם לדין ולנוהג לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מ

הסוציאליות, והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעת מיחסי 

 העבודה שביניהם.

 

 

 ועדה מייעצת .8

יהיו שבראשה יעמוד נציג המזמין, והחברים בה ה מייעצת לשם ליווי המחקר, תוקם ועד .א
 .("ועדת ההיגוי")להלן:  שיבחרו על ידי השותפיםחברים נוספים כן וכל השותפים נציגי 

קבלת החלטות בעניינים חוקר מתחייב לשתף את הועדה המייעצת בכל דיון לצורך ה .ב
 הנוגעים לביצוע המחקר.

 אחריות .9

כלשהו, לרבות  החוקר בלבד אחראי לכל נזק, גוף או רכוש, אשר ייגרם לאדם או לגוף .א
 ביצוע המחקר.ועקב  המזמין ועובדיו, החוקר ועובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי
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החוקר מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו וכל מי מטעמו בביטוח מקיף ומתאים,  .ב

 ההולם את נסיבות העניין, לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החוקר יישא בכל תשלום פיצויים בגין נזק כאמור, וישפה את  .ג
של החוקר כאמור, לרבות שכ"ט  ציא בגין חבותוהמזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שיו
 עו"ד, הוצאות משפט או כל הליך אחר.

 שמירת סודיות .13

החוקר מתחייב לשמור סוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא  להביא לידיעת כל  .א
אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף, במהלך או אגב 

 ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.ביצועו, תוך תקופת 

החוקר מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע ההסכם על הצהרת  .ב
סודיות, לפיה יתחייבו עובדיו לא להעביר,  לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל 

בתוקף, אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה או  אדם שאינו מוסמך לכך, כל ידיעה שתגיע
 במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

החוקר, עובדיו והמועסקים על ידו יצהירו כי ידוע להם שאי מילוי התחייבות על פי סעיף  .ג
 .1977 -התשל"ז  זה מהווה עבירה על פי פרק ז' לחוק העונשין,

 זכויות יוצרים .11

 

שותפים כהגדרתם הסכם זה, יהיו שייכות לעל פי מחקר שיבוצע זכויות היוצרים ב .א
 והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.במבוא להסכם 

 

נספחים, ההתוכניות, המסמכים, הנתונים, הניתוחים, כל מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .ב
לשם וכנו על ידי החוקר שה( "המסמכים")להלן: וכל חומר אחר  תרשימיםהטיוטות, ה

יהיו  ,או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהםעל פי הסכם זה  המחקרביצוע 
 םכל שימוש, לפי שיקול דעת םלעשות בה םרשאי והילשותפים. השותפים י יםשייכ

   הבלעדי.
 כל העתק מלא שלמתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות או במהלכה החוקר  .ג

  הסכם זה. וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצועהמסמכים 

 
החוקר לא יעביר את המסמכים או כל חומר אחר שהכין במסגרת ביצוע המחקר על פי  .ד

הסכם זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או ליתן 
רישיון כלשהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בצורה שהיא, בין 

מהם, ולא ישתמש בחומר האמור לצורך ביצוע עבודות מקוצרת ובין אחרת ו/או קטעים 
 . שותפיםאחרות בשכר, ללא אישור מראש ובכתב מן ה

 

וקר לא יהא רשאי להשתמש בנתונים ו/או בתוצרים אשר נאספו במסגרת חמובהר כי ה .ה
עריכת המחקר על פי הסכם זה, למחקרים ו/או לפרוייקטים ו/או לעבודה מדעית אחרת, 

 מראש ובכתב. שותפיםכך את אישור האלא אם כן קיבל ל
 

החוקר מתחייב לא להפר בעצמו כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו,  .ו
 במהלך ביצוע המחקר על פי הסכם זה.
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למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים ושמירות סודיות יחולו גם  .ז

 לאחר סיום הסכם זה.

 

 פרסומים .12

כהגדרתם לעיל יקבעו  את מועד פרסום הדו"ח הסופי של המחקר ואופן השותפים  .א
 הפרסום.

סופי ובכל פרסום הקשור אליו כי הוכן על פי הזמנת דו"ח הב החוקר מתחייב לציין .ב
 . תוכן הפרסום יתואם מראש בין הצדדים.םובמימונ שותפיםה

 ביטול ההסכם .13

הודעה על מתן  ממנו, על ידי המזמין רשאי בכל עת לבטל את ביצוע המחקר, או כל חלק .א
 ללא צורך במתן נימוקים.וזאת  )שלושים( יום מראש, 33כך בכתב לחוקר, 

 

של   היחסי במקרה של ביטול כאמור בס"ק )א(, ישלם המזמין לחוקר רק בגין החלק .ב
בהתאם לקביעת ועדת  שניתנו והושלמו עד למועד כניסת הביטול לתוקף םהשירותי

תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע  בכל פיצוי,  תמורה או  ההיגוי, ולא יהיה חייב
 שבוטל. המחקר או אותו חלק מהם

 

נקבעה לאחר שקילה המוקדמת למען הסר ספק, הצדדים מצהירים, כי תקופת ההודעה  .ג
ודיון, ולא יהיו לאף אחד מהצדדים טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או 

 ההודעה על ביטול ההסכם.לשיקולים שהביאו לנתינת 

 

לא יחשב הפרת הסכם, והוראות  מחקרמוסכם, כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן ה .ד
 .לא בוטל ההסכם על אותו חלק לגביוההסכם ימשיכו לחול 

 

 הפרות ותרופות .14

כל דין על פי  הפר החוקר הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין, בנוסף על זכויותיו .א
ההסכם כמבוטל, לאחר שניתנה לחוקר הודעה בה נדרש לתקן  ועל פי הסכם זה, לראות

 את המעוות, והחוקר לא תיקן תוך המועד שצויין בהודעה.

בוטל ההסכם כאמור בס"ק )א( לעיל, לא יהיה המזמין חייב בתשלום כלשהו לחוקר,  .ב
לרבות תשלום בגין העבודה שכבר בוצעה וטרם שולם עליה, והמזמין רשאי לעשות 

מצעות אחרים את המחקר שהחוקר חייב לעשות על פי הסכם זה, וזאת בעצמו או בא
 על חשבון החוקר.

 סמכות שיפוט .15

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

 המוסמכים בירושלים בלבד.
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 הוראות כלליות .16

או למסור  להעביר,החוקר מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה, או כל חלק ממנו, ולא  .א
לאחר כל זכות, או חובה, הנובעות מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין 
מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את החוקר 

 מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.

חוקר בביצוע המחקר, להעמיד לרשותו המזמין מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לסייע ל .ב
את המידע והנתונים שברשותו, הנחוצים לשם ביצוע המחקר, הכל בכפוף להוראות כל 

 דין.

למזמין מוקנית בזאת הזכות )ולא החובה( לערוך מידי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד  .ג
ת מובהר בזאת, כי זכו ואופן ביצועם. השירותים ביצוע על רמת , בין היתר,מקרוב

בקשר  המזמיןכלפי  ובשום צורה או אופן מהתחייבויותיהחוקר הפיקוח לא תשחרר את 
מתחייב לתקן בתוך זמן סביר כל ליקוי  החוקרלמתן השירותים ומילוי תנאי הסכם זה. 

 ו/או פגם שיתגלה.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות  .ד
כל שינוי הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו. 

 בתנאיו של הסכם זה או בפרטי הנספחים, יעשה בהסכמת הצדדים, מראש ובכתב.

ובעת מהסכם זה. ויתור על זכות ויתור בדרך התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנ .ה
 כזו יעשה במפורש או בכתב.

נציג המזמין לעניין הסכם זה הוא מי שהוסמך לכך על ידיו, והחוקר מתחייב לבצע את  .ו
 ההסכם בתיאום מלא עמו.

 כמפורט בתחילת ההסכם.כתובות הצדדים להסכם זה הן  .ז

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום :ו

 

 

 

 _____________________                                             ________________________ 

 החוקהגוף         המזמין    
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