13/05/2018

נספח א' לקול קורא לביצוע קורסים והשתלמויות עבור קרן שלם לשנה"ל תשע"ט
נוהלעבודהמולקרןשלםלשנתהלימודיםתשע"ח 2018-19

ישלהגישאתההצעותלקולהקוראע"פנוהלזה .
למרביתהבקשותלהצעותלקורסים/הכשרות/השתלמויותיוצמדסילבוסהקורסכפישנקבעעלידיהאגףלטיפול
באדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותית.ישלהיצמדלסילבוסזה.
א .ישלהגישאתתקציבהקורסע"פהפורמטהמופיעבקולהקוראבלבד.
ב .יתכןוהמוסדהמכשיריתבקשלספקנתוניםנוספיםלאחרהגשתהקולהקורא.
ג .לאחרהזכייהבקולהקוראתתקייםוועדתהיגויראשונהלקורסבהיתקייםדיוןלגביהתאמותשלמרצים
ועוד.
ד .לכלקורסיקבערכזתוכניתבהתאםועלפיהנהליםהמוזכריםבנספחה'שלהחוזה.
ה .רכזהתוכניתיהיהבקשררציףעםמנהלתפיתוחכחאדםשלקרןשלםויעדכןאותהבאופןשוטףלגבי
הנושאיםהרלבנטייםלקורס.
ו .רכזהתוכניתאחראילזמןוועדתהיגוימלווהלקורסבמועדיםהבאים:
-כחודשוחצילפניפתיחתהקורס 
-במקריםמסוימיםגםבאמצעקורס(במקרהשלקורסארוך) 
-במקריםמסוימיםלאחרסיוםהקורס(במפגשזהיוצגומשובמסכםשלהקורס,ראהסעיףט') 
ז .רכזהתוכניתאחראיעלכתיבתהפרוטוקוליםוהפצתםלכלהנציגיםהרלבנטיים.
ח .למפגשהפתיחהוהסיוםשלכלקורס,עלרכזהתוכניתלהוציאהזמנהפורמליתלחבריוועדתההיגוי
לקורס,בדגשעלהנציגיםהבאים:
-מפקחאזורימטעםמנהלמוגבלויות,אגףקהילה 
-מפקחארצימטעםמטעםמנהלמוגבלויות,אגףקהילה(במידתהצורך) 
-נציגהרשויותהרלבנטיות 
-מנהלימסגרותרלבנטיות 
-גב'תמנעגבאי-מרקביץ'-מנהלתתחוםפיתוחמקצועישלקרןשלם 
 * אנו מבקשים להדגיש כי יש להוציא את ההזמנות מוקדם ככל האפשר על מנת שכל המוזמנים יוכלו
לשריין את התאריכים ביומנם .
ט .לפניפתיחתהקורסישלהעבירלקרןתוכניתלימודיםמפורטתעלפינספחג'שלהחוזה,ובסוףהקורס
ישלהעביראתהתוכניתהמעודכנתוהסופית.
י .יתכנושינוייםבנוסחההסכםובנוסחאישורקיוםביטוחים.שינוייםאלויובאולידיעתםשלהגורמים
המכשירים.
יא .לפניפתיחתהקורסישלהעבירלקרןבאמצעותהדואראתהעותקהמקורישלאישורקיום
ביטוחים(נספחז'להסכם).במידהולמוסדהמכשירהערות,ישלהעבירןמוקלדותעםאפשרות
מעקבאחרשינויים,ואלויועברולאישורושליועץהקרן.אישור ובו הערות בכתב יד על גבי
המסמך ,לא יתקבל.
יב .ישלהעבירחשבוניותמס/דרישותתשלוםמקוריותובאמצעותהדוארבלבד.

יג .שבועיים לפניפתיחתהקורסיוציאהמוסדהמכשירמכתבהזמנהפורמלילכלמשתתפיהקורסובופרטים
עלמועדיפתיחתוסיום,שעותהקורס,מיקוםהקורסוכו',ישלוודאכיכלמשתתפיהקורסאכןקיבלואת
ההזמנהויודעיםעלמועדהפתיחה,שעותוכו'.
יד .במפגשהפתיחהמתבקשהמוסדהמכשירלהכיןלכלהמשתלמיםתיקקורסובוהפריטיםהבאים–
 .1סילבוסשלהקורסותוכניתלימודיםמפורטתהכוללתאתכלתאריכיהמפגשים.
 .2מסמךהמפרטאתכלהמחויבויותשלהתלמידים,כוללההנחיותוהנהליםבנוגעלנוכחותשעליו
יחתמוהתלמידים.
 .3מכתבלמשתלמיםמקרןשלם(ישלקבלמקרןשלםאתהמכתב).
 .4חמריהקורסעלפישיקולדעתהמוסדהמכשיר.
טו .עלפיהנהליםשלקרןשלם,פתיחתקורסמותניתבמינימוםמשתלמיםכפיהמפורטבקולהקורא(פרט
למקריםחריגים).כלהגורמיםהקשוריםעושיםכמיטביכולתםעלמנתלהגיעלמועדפתיחתהקורסעם
מירבהמשתתפים.יתכןמצבובוניאלץלבטלקורס/שלאלפתוחקורס,במקריםבהםעדהמפגשהשני
לאיהיהמס'מינימלישלמשתתפים.
טז .כלקורסילווהעלידיגורםקבועמטעםהמוסדהמכשיראשריפגושאתהתלמידיםבאופןקבוע .
גורםזהיהווהכתובתברורהונגישהאליהניתןלפנותבמקרההצורך.התלמידיםיקבלובתחילתהקורס
אתפרטיההתקשרותעמו .
יז .חובתנוכחות -


עלהתלמידיםחלהחובתנוכחותוהשתתפותבשיעוריםובכלפעילותלימודיתהקשורה
לקורס.



עלהסטודנטלהשתתףלפחותב80%-מהשיעוריםומעלה.



היעדרותשל20%מותניתבהצגתאישורים 

יח .מעקבהנוכחות -


מעקבהנוכחותיתבצעע"יגורםקבועשיפגושאתהתלמידיםבכלמפגששלהקורס.



המעקבאחרהנוכחותיתבצעבאמצעותהחתמהעלדףנוכחותבתחילתכליוםבסופו



במקריםשלהיעדרותחריגהיועברדו"חהנוכחותלוועדתההיגויהמלווהשלהקורסוכן
למנהלהמסגרתהרלבנטית.



תלמידאשרחורגממכסתההיעדרותהמותרתיקבלהודעהכתובהעלידיהמוסדהמכשיר
עםהעתקיםלחבריוועדתההיגויומנהלהמסגרתהרלבנטית .

יט .אנומעודדיםאתהמוסדותהמכשיריםלבנותאתההכשרהכךשבמהלכהתעשהעבודהיישומית,
בתוךהמסגרות,שתוצגותוגשבסוףהקורס.בקורסיםבהםנערכותעבודותהמוגשותעלידי
התלמידים,קרןשלםמבקשתלקבלעלגבידיסק/במיילהעתקיםמכלהעבודות.
כ .משובוהערכה–
שיחתמשובאמצע:תתקיים(במקרהשלקורסיםארוכיםמעל60ש'ו/אוקורסים
חדשים)מחציתהקורס,עםכלמשתתפיהקורס/נציגיהקורסונציגי 
וועדתההיגוי.באחריותרכזהתוכניתלהקצותזמןבתוכניתהלימודיםולזמןאתהנציגים
הרלבנטיים .

שיחתמשובסיום:תתקייםבמפגשהאחרוןשלהקורס,עםכלמשתתפיהקורסונציגי 
וועדתההיגוי.באחריותרכזהתוכניתלהקצותזמןבתוכניתהלימודיםולזמן




טפסימשוב:

אתהנציגיםהרלבנטיים .
בתוםהקורסמתחייבהמוסדהמכשירלהעבירמשובבקרבהתלמידים,את 

תוצאותהמשובהמעובדיםסטטיסטיתישלהעבירלקרן.דוגמתמשוב 




מצויהבנספחו'שלהחוזה,ישלצייןכיאיןחובהלהעבירבדיוקאתאותו 

משוב,אנונקבלמשוביםברוחדומהשלהמוסדעצמו,אולםעלהמשוב 
לכלולהתייחסותוהערכהלרכזהקורסוכןלתנאיםהפיזייםשלמתקן 
הלמידהבוהתקייםהקורס .




 משוב זה יוצג גם בפני וועדת ההיגוי המסכמת של הקורס.

א .בסוףכלקורס,עלהמוסדלהעבירלקרןשלםאתרשימתהמשתתפיםבקורסוכלפרטיהם
מוקלדיםעלגביקובץאקסלשלקרןשלם.,ללאקובץהמשתתפיםלאנוכללהסדיראתיתרת
התשלום.
ב .בסיוםהקורסעלהמוסדהמכשירלהעניקלתלמידיהקורסאשרעמדובכלהדרישותוהמחויבויות
שלהקורסתעודתסיום.
 .1ישלהעבירלמנהלתפיתוחכ"אשלקרןשלםאתנוסחהתעודהלאישור
בטרםהדפסתה.
 .2עלהתעודותיופיעוהלוגואים/הסמליםשלמשרדהרווחה,השרותלטיפול
באדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותית,קרןשלםוכןשלהמוסדהמכשיר
 .3עלהתעודותיחתמו:מנהלתהשרותלטיפולבאדםעםמוגבלותשכלית
התפתחותיתבקהילה,מנכ"לקרןשלםוכןנציגמטעםהמוסדהמכשיר.
 .4התעודותיודפסועלגביבריסטולקשיחויוגשובתוךתיקייה/פולדר.
 .5ישלהצמידלתעודותאתסילבוסהתוכניתהמפורטהכוללנושאיםוהיקפי
שעות.
.6תלמידאשרהוחלטלגביושאינוזכאילקבלתעודה,יקבלהודעהמנומקתעלכךעם 
העתקיםלחבריהוועדהולמנהלהמסגרתהרלבנטית.ישלשלוחאתההודעההנ"ל 
מוקדםככלהאפשר.
ג .מצ"בדוגמתהסכםביןקרןשלםלמוסדהמכשיר.עברועליווודאותוכלולעמודבתנאיםהמצוינים
בו .
קרן שלם רואה במערך ההכשרה שלה מקור לפיתוח והעצמה מקצועית ואישית.
אנו שואפים לתת למשתלמים שלנו את מיטב הידע ,המומחיות והמשאבים ורואים בכם שותפים ראויים
להגשמת מטרות אלו.

אנומודיםלכםעלשיתוףהפעולה ,
בברכה,
תמנעגבאימרקביץ
מנהלתתחוםפיתוחכ"אוהסברה,קרןשלם


13/05/2018

דוגמתהסכם 


הסכםלמתןשירותים 

שנערךונחתםבבית-דגןבתאריך XXXXX

קרן"שלם"–לפיתוחשירותיםלאדםהמפגרברשויותהמקומיותשד'מנחםבגין5 
בין: 
ביתדגן(להלן:"המזמין") 
מצדאחד; 

לבין :XXXXX(להלן:"נותן השרות")מצדשני .


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

והואיל:ונותן השרות ,המפעיל את  XXXXXמצהיר בזה כי הוא בעל הידע ,היכולת ,הכישורים ,הניסיון
והמיומנותוכןבעלהאמצעיםלכלסוגיהםהדרושיםלביצועהשרותהמבוקשע"יהמזמין .

והואיל:ונותן השרות מצהיר כי פעילותו כנותן שרות מוכרת ע"י "הועדה לאישור קיום קורסים לגמול
השתלמות" (למעט עובדי הוראה) במשרד החינוך והוא זכאי להעניק אישורים מוכרים לגמול
השתלמות .

והואיל:והצדדיםמענייניםלהסדיראתהיחסיםביניהםבהתאםלתנאיהסכםזה .

לפיכך הותנה הוצהר והוסכם בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

מבוא ,נספחים וכותרות
.1.1

המבואוהנספחיםלהסכםזהמהוויםחלקבלתינפרדהימנו .

.1.1

כותרותהסעיפיםבהסכם,אינןמהוותבסיסלפירושוותשמשנהלנוחיותבלבד.

.1.1

הוראהבהסכםגוברתעלהוראהבנספחיו,אלאאםהוסכםבכתבאחרת.

.1.1

לשםהנוחות,להלןרשימתהנספחיםלהסכםזה:
המסמך 
נוהלעבודהמולקרןשלםלשנתהלימודיםתשע"ז 1016-1017
תקציבההשתלמות/קורס 
תכניתלימודיםמפורטתעםלוחזמנים 
רשימתמשתתפיםבקורסופרטיםאישיים 
תיאורתפקידשלרכזהקורס 
שאלוןמשוב 
אישורעלקיוםביטוחים 
תצהירבדברהעסקתעובדיםזריםובדברשכרמינימוםכדין 

סימון 
נספחא' 
נספחב' 
נספחג' 
נספחד' 
נספחה' 
נספחו' 
נספחז' 
נספחח' 

מטרת ההסכם 
 .1.5מטרת הסכם זה הינה להסדיר את קיום הקורס ע"י נותן השירות ,וכן להסדיר את התמורה
המשולמת ע"י הקרן לנותן השירות ,לצורך קיום הקורס ,הכול בהתאם לתנאים המפורטים
בהסכםזה,עלנספחיו.
 .1.6מטרתקיומושלהקורסהינהלהקנותידעלמשתתפיהקורסבנושאיםשוניםהעוסקיםבאנשים
עםמוגבלותשכליתהתפתחותית,ולפתחאתהידעבתחוםזה.
.2

תקופת ההסכם
.1.1

מבלילגרועמןהאמורלעיל,הסכםזהתקףלשנהאחת,מיום______ועדליום_________.

 .1.1עלאףהאמורלעיל,יהיהכלצדרשאילהביאאתההסכםלכדיסיוםמכלסיבהשהיאבהודעה
מוקדמתבת10(שלושים)ימיםמראשובכתב.
 .1.1מאחרומתןכספיהתמורהניתןמתוךהסתמכותעלמצגינותןהשירותכיהקורסיתקייםלאורך
התקופההנקובהבהסכםזה,היהוהובאההסכםלידיגמר,כאמורלעיל,ביוזמתנותןהשירות,
יהיהעלנותןהשירותלהשיבלידיהמזמיןאתכספיהתמורהשהועברואליועדלאותומועד.
 .1.1מבלילגרועמן האמורלעיל,בתוםתקופת ההסכם ,יבחנו הצדדיםאתהאפשרות להאריך את
תקופתההסכםלתקופהנוספת,זאתבהתאםלצרכיהצדדיםולשיקולדעתם.
 .1.5במידה וקרן שלם תחליט על המשך תמיכתה בקורס ,יקבע גובה התמורה ע"י המזמין בלבד,
בהתאםלצרכיוולשיקולדעתוהבלעדי.
 .1.6יובהר ,כי אין באמור כדי לחייב את המזמין באופן כלשהו להמשיך את ההתקשרות מעבר
לתקופההנקובהבסעיף1.1לעילו/אובגובההתמורה .
.3

תיאור ההשתלמות/קורס – תקופת קיומו ,היקף ,עלות ,תכנית הלימוד ,מספר משתתפים
 .1.1ההשתלמות/קורסתיפתחבתאריךXXXXXויסתייםבתאריךXXXXXויהיהבהיקף:
XXXXXשעותלימודללומד
-

XXXXXשעותלימודסה"ככלהקורס.

 .1.1ההשתלמות /קורס תתקיים  XXXXX   בימי : ,XXXXXאחת לשבוע/שבועיים/חודש  בין
השעות: XXXXX
 .1.1עלותההשתלמות/קורסתהיהבסך:XXXXX
השתתפותהמזמיןתהיהבסך:.XXXXX 
ע"פהפרוט,המופיעבנספחב'המצורףלהסכםזה. 
למעןהסרספקבאחריות נותןהשירותXXXXXלגבותמהמשתתפיםבקורסאתדמי-
השתתפותבסךXXXXX₪מכלתלמיד.
המזמיןישלם למפעיל XXXXXסה"כ של  XXXXX ₪(להלן:"התמורה")כמפורט
בנספחב'להסכםזה,במועדים,בתנאיםובשיעוריםהבאים:

א .תשלום ראשון–בסךXXXXX₪תוך10ימיםמיוםחתימתהסכםזה,כנגדחשבונית
מסמקורית/דרישתתשלוםשתועברבדואר,בהתאםלאישיותוהמשפטיתשלמזמין
השירות.
ב .היתרה,לאחרסיוםהתוכניתאךלאיאוחרמחודשלאחרהגשתחשבוניתמסמקורית/
דרישתתשלוםשתועברבדואר,בהמשךלתנאיםהבאים:
 .1רשימתמועמדיםבקורסוכלפרטיהם(כוללמקומותעבודה,תפקיד
וכו')מוקלדיםלקובץאקסלהמצורףכנספחלהסכםהנ"ל.
 .2משובמעובדשלהקורס.
 .3דו"חביצועשלהקורס/השתלמות,עלפיסעיפיהתקציבאשרהוגשו
בהצעתכםהראשונית,חתוםע"ירו"חשלהמוסדהמכשיראוגורם
אחרשיאושרע"יהקרן.
 .4תוכניתלימודיםמפורטתהכוללתשמותהמרצים,נושאיההרצאות
והיקףהשעות.
 .5במידהויועברוהרצאותע"ימרציםבהתנדבותאובתוקףתפקידםאו
שמומנוע"יגורםאחרוהרצאתםנכללהבתחשיבהמקוריבמסגרת
הוצאותהקורס,יתקזזושעותאלומהעלותובהתאםמתשלומיהקרן .

.4

הצהרות נותן השירות
נותןהשירותמאשרומצהיר,כדלקמן :
 .1.1כי הינו בעל ניסיון ,ידע ,ותק ומיומנות בהעברת תכניות לימוד וקיומם של קורסים הדרושים
לביצועהשירותהמבוקשעלידיהמזמין.
 .1.1כיהואמקבלעלעצמולבצעאתהשירותבשיםלבלהוראותהדין והרשויותהמוסמכות,בכלל
זאתהוראותו/אוהמלצותועדתההיגוי.
 .1.1כיהוא מחזיקבאישוריםתקפיםבדברניהולפנקסיחשבונותורשימותלפיחוקעסקאותגופים
ציבוריים (אכיפה ,ניהול חשבונות תשלום חובות מס הכנסה) ,התשל"ו 1976-וכי הוא עומד
בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בעניין שכר מינימום והעסקת עובדים
זריםוכיבעתהחתימה עלההסכםימסורלקרןתצהירחתום בנוסחנספח ח' להסכם .[לבדיקת
כספים] 

.5

התחייבויות נותן השירות
 .5.1נותןהשרותמתחייבכדלקמן:
.5.1.1

לבצעאתכלהפעולותכמפורטבנוהלהעבודהמולהקרן,כמפורטבנספחא'להסכם
זה.

.5.1.1

לבצעאתההשתלמות/קורסבכפוףלוועדת-היגויבראשותמנכ"ל המזמיןאובראשות
נציגאחרמטעםהמזמין,כפישיורההמזמין.


 חבריההנוספיםשלועדת-ההיגוייהיו:נציגנותןהשירותונציגהשירותלטיפולבאדם
עםמוגבלותשכליתבקהילה–משרדהרווחהוהשירותיםהחברתיים. 
 
ועדת – ההיגוי תשמש במקרים מסוימים ,גם ועדת – קבלה למשתתפי
השתלמות/קורס,בהתאםלצורךולשיקולדעתהמזמין .
.5.1.1

בכפוף לסילבוס שיועבר על ידי המזמין ,להכין את תוכנית הלימודים בתאום עם
המזמיןוכןלהנפיק תוכניתלימודיםמפורטתעםלוח-זמנים(אשרתצורףלהסכםזה
כנספחג'). 

.5.1.1

להכין רשימת המשתתפים ופרטיהם האישיים ,בהתאם לטופסי דוגמא המצורפים
להסכםזהכנספחד'ובהתאםלכתובבסעיף.1ב1.לעיל .

.5.1.5

למנות רכז-השתלמות/קורס בתאום עם המזמין ,שתפקידיו יהיו כמפורט בנספח ה'
המצורףלהסכםזה.

.5.1.6

למנות גורם קבוע מטעמו אשר יפגוש את התלמידים באופן קבוע בכל מפגש.
התלמידיםיקבלואתפרטיההתקשרותעםגורםזהאשר יהווהכתובתברורהונגישה
אליהניתןלפנותבמקרההצורך.

.5.1.7

להקצות מקום לימוד ולספק תנאי-לימוד מתאימים והולמים העומדים בדרישות כל
תקניהבטיחותוכלדין,לרבותחדריכיתהמתאימים,ציודהוראה,חומרילימוד,עזרי
צילום,מחשביםוכיוב'.

.5.1.5

בטרםפתיחתההשתלמות/קורסלבקרבמתקןהלמידהולוודאכיהואהולםללמידה
בהתאםלצרכיםולמס'המשתתפים .

.5.1.9

להודיעלמועמדיםלהשתלמות/קורסעלקבלתםלאחרמיונםע"יועדתההיגויבמסמך
משותףלמפעילולקרןשלם .

.5.1.10

לגבותדמיהשתתפותכפישייקבעומעתלעתע"יהמזמין .

.5.1.11

להעבירשאלוניעמדותבקרבמשתתפיהקורסבראשיתוובסיומושלהקורס.

.5.1.11

לדווחלמזמיןעלכלאירועחריגממהלכההתקיןשלההשתלמות/קורס.

.5.1.11

לנהל מעקב נוכחות בכל תחילת וסיום מפגש .במקרים חריגים להעביר דו"ח נוכחות
לוועדתההיגויעבורתלמידיםשאחוזההיעדרותשלהםחורגמהמותר.

.5.1.11

במידהוישצורךלסגור/להפסיקהשתלמות/קורס,הדבריעשהרקבאישורהשלוועדת
ההיגויהמלווהאתהקורס.

.5.1.15

בתום ההשתלמות/קורס לבצע משוב ע"ג טופס מתאים עם הלוגו של נותן השרות
(בדומהלנספחו'המצורףלהסכםזהכחלקממנו).ממצאיהמשוב ,כוללעיבודנתונים
סטטיסטישלמשוביהתלמידיםותמציתשיחתהסיכום,יועברולמזמיןבתוםהקורס,
כתנאילהעברתהתשלוםהסופילנותןהשירות.השני .

.5.1.16

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

.5.1.17

בכלמקרה,נותןהשירותהואהאחראיהבלעדילכל נזקו/אורכוששיגרםלכלאחד
ממשתתפיההשתלמות/קורס/במשךכלתקופתההשתלמות/קורס

.5.1.15

לבטח על חשבונו כנ"ל ,גם בביטוח "אחריות מקצועית" כלפי כל משתתפי
ההשתלמות/קורס וכן להוסיףבאישורהביטוח הנ"ל אתהמזמין(קרן שלם)כמבוטח
נוסף ולהמציא לידיו של המזמין את מקור אישור הביטוח הנ"ל (נספח ז') באמצעות
הדואר,לפניתחילת/הקורס. 

.5.1.19

בתום ההשתלמות/קורס ,למסור למזמין תיק חומרים – הוראה והדרכה ,שחולקו
למשתתפים. 

 .5.1מוסכם כי ועדת – ההיגוי או המזמין יהיו רשאים לבטל או לדחות את ההשתלמות/קורס
בהתאם לנסיבות ו/או אם מספר המשתתפים לא יצדיק את קיומה ו/או מכל סיבה אחרת
שתראהלהם .
 .5.1כלשינויבמתכונתההשתלמות/קורס,יהאחייבבאישורמוקדם שלועדתההיגויוכפוףלאישור
המזמין,באמצעותהמנכ"ל. 
מספר המשתתפים המינימלי להשתלמות/קורס , יקבע ע"י המזמין ,ויעמוד בהשתלמות/קורס
נשואהסכםזהעל_________משתתפים(להלן:"מספר משתתפים מינימאלי"). 
 .5.1מוסכםכיהמזמיןרשאילבטלאתהקורסאםלאיהיההמספרהמינימלישלהנרשמיםבקורס
כמפורטבסעיף 6.1לעיל,וזאתבכפוףלמתןהודעהמוקדמתאשרתימסרלנותןהשירות 10יום
לפני המועד המתוכנן למפגש הפתיחה של הקורס .במקרה כזה יהיה רשאי המזמין לבטל את
הקורסוהמזמיןלאיהיהמחויבבתשלוםכלשהוו/אובפיצויכלשהוכלפינותןהשירות .
 .5.5בכל פרסום ומידע המופץ ברבים על ההשתלמות/קורס ,יצוין כי היוזמה והמימון של
השתלמות/קורסנעשוע"יהמזמין. 
 .5.6פרסוםהקורסוהפצתוביןמועמדיםפוטנציאלייםשוניםבאחריותהמזמין .
 .5.7בתום ההשתלמות/קורס ,ינפיק נותן השרות תעודות-סיום למשתתפים ,שעמדו בכל דרישות
ההשתלמות/קורס.
התעודות יודפסו על גבי בריסטול קשיח ויחולקו בתוך תיקייה/פולדר .אל התעודות  יוצמד
סיליבוס הקורס הכולל את הנושאים שנלמדו והקיפי השעות .נוסח התעודה יובא לאישור
המזמיןלאיאוחרמ-15יוםלפנימפגשסיוםהקורס .
.5.5

התעודותיוחתמועלידינציגשלנותןהשירות,נציגמשרדהרווחהונציגהמזמין.

 .5.9מוסכם כי למזמין יש הזכות לעשות שימוש בתוכנית הקורס לרבות תוכנית הלימודים וכן
להתקשרעםהמרצים כולםו/אוחלקםישירותאובאופןאחר,בהתאםלשיקולדעתווצרכיו.
לנותןהשירותלאתהיהכלטענהו/אותביעהבגיןכך.
.6

קניין רוחני
כלזכויותהקנייןהרוחניביחסלתכניםהמועבריםבקורס,מכלמיןוסוגשהוא,שייכותבמשותףלנותן
השירותולמזמין.כלשימושו/אופרסוםשלהתכניםהמועבריםבקורס,שאיננולצורךהקורס,ייעשה
בכפוףלאישורםשלהצדדיםלהסכםזה.



.7

נותן השירות הינו קבלן עצמאי  /העסקת עובדים 
 .7.1נותןהשירותמאשרכיהםהינו קבלן עצמאיואינו שליח,עובד,סוכןאושותףשלמשנהו.הוא
הדיןשיחולגםעלפקידי/עובדי/שליחינותןהשירות וכלאדםהפועלמטעמו ושוםדברהאמור
בהסכםזהלאיקנהלואולמימטעמוזכותתביעהכלשהיכלפימזמיןהשירות.
 .7.1נותן השירות מצהיר כי הינו קבלן עצמאי ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד
ומעבידעםמזמיןהשירות.איןבהסכםזהאובתנאימתנאיומשוםיחסיעובדומעבידביןנותן
השירותלביןמזמיןהשירות.
 .7.1נותן השירות מצהיר כי כל העוסקים מטעמו במתן השירותים ,הם עובדיו בלבד ו/או קבלני
משנהמטעמו(ומכלמקום ,אינם עובדיהמזמין),והוא לבדו יישאבכל האחריותהנובעתמכך
והוא מתחייב לשאת בכל התשלומים וההוצאות שהוא חייב כלפי עובדיו או קבלני המשנה
מטעמו,כמעבידו/מעסיקו.
 .7.1אםעלאףהאמורלעיל,ייקבעעלידיערכאהמשפטיתמוסמכת,ביןעלפיפנייתנותןהשירות
ו/אועלפיפנייתמימעובדיוו/אועלפיפנייתכלגורםכלשהומטעמו,כימזמיןהשירותהינו
המעסיקשלהעובדיםו/אוכימזמיןהשירותהואשנושאבאחריות לנזקו/אוכימזמיןהשירות
הוא שצריך לשלם אותו תשלום ,נותן השירות ו/או מי מטעמו (לרבות עובדיו) מתחייב לשפות
ולפצות את המזמין ,מייד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל הוצאה ,הפסד או חבות שהוא יחויב
בהם כאמור,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,הוצאות משפט ושכ"טעו"ד.וזאתבכפוף
לכך שימסור לנותן השירות כל דרישה ו/או תביעה מיד עם קבלתה אצלו  ויאפשר למזמין
להתגונן יחד איתו ו/או לחוד מפני כל תביעה כאמור ,ובלבד שכל הסדר פשרה שיושג בפניה
כאמוריובאלאישורושלהמזמיןמראשובכתב .

.8

איסור על העברת ההסכם לצדדים שלישיים 
 .5.1נותן השירות אינו רשאי להעביר ו/או להמחות הסכם זה ואת הזכויות ו/או החובות הנובעות
ממנו,כולןאומקצתן,לאחר/ים,אלאאםהוסכםהדברמראשובכתבעל-ידיהמזמין .
 .5.1נותןהשירותאינורשאילשעבדו/אולמשכןאתזכויותיועל-פיהסכםזה.












ולראיה באנו על החתום:



המזמין (קרן "שלם")
ע"י מורשי החתימה של הקרן






















נותן השרות
(לציין שם פרטי ומשפחה של מורשה
חתימה  +חותמת של נותן השירות)


 


נספחא'להסכם 

נוהלעבודהמולקרןשלםלשנתהלימודיםתשע"ח1017-15 


ישלהגישאתההצעותלקולהקוראע"פנוהלזה,בנוסףלנושאיםהנזכריםבחוזה .

כא .למרביתהבקשותלהצעותלקורסים/הכשרות/השתלמויותיוצמדסילבוסהקורסכפישנקבעעלידיהאגף
לטיפולבאדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותית.ישלהיצמדלסילבוסזה.
כב .ישלהגישאתתקציבהקורסע"פהפורמטהמופיעבקולהקוראבלבד.
כג .יתכןוהמוסדהמכשיריתבקשלספקנתוניםנוספיםלאחרהגשתהקולהקורא.
כד .לאחרהזכייהבקולהקוראתתקייםוועדתהיגויראשונהלקורסבהיתקייםדיוןלגביהתאמותשלמרצים
ועוד.
כה.לכלקורסיקבערכזתוכניתבהתאםועלפיהנהליםהמוזכריםבנספחד'שלהחוזה.
כו .רכזהתוכניתיהיהבקשררציףעםרכזתפיתוחכחאדםשלקרןשלםויעדכןאותהבאופןשוטףלגבי
הנושאיםהרלבנטייםלקורס.
כז .רכזהתוכניתאחראילזמןוועדתהיגוימלווהלקורסבמועדיםהבאים:
-לפניפתיחתהקורס 
-אמצעקורס(במקרהשלקורסארוך) 
- לאחרסיוםהקורס(במפגשזהיוצגומשובמסכםשלהקורס,ראהסעיףט') 
כח.רכזהתוכניתאחראיעלכתיבתהפרוטוקוליםוהפצתםלכלהנציגיםהרלבנטיים.
כט .למפגשהפתיחהוהסיוםשלכלקורס,עלרכזהתוכניתלהוציאהזמנהפורמליתלחבריוועדתההיגוי
לקורס,בדגשעלהנציגיםהבאים:
-מפקחאזורימטעםהשירותלטיפולבאדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותיתבקהילה 
-מפקחארצימטעםהשרותלאדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותיתבקהילה(במידתהצורך) 
-נציגהרשויותהרלבנטיות 
-מנהלימסגרותרלבנטיות 
-גב'תמנעגבאי-מרקביץ'-מנהלתתחוםפיתוחכחאדםשלקרןשלם 
 * אנו מבקשים להדגיש כי יש להוציא את ההזמנות מוקדם ככל האפשר על מנת שכל המוזמנים יוכלו
לשריין את התאריכים ביומנם .
ל .לפניפתיחתהקורסישלהעבירלקרןתוכניתלימודיםמפורטתעלפינספחב'שלהחוזה,ובסוףהקורס
ישלהעביראתהתוכניתהמעודכנתהסופית.
לא .לפניפתיחתהקורסישלהעבירלקרןבאמצעותהדואראתהעותקהמקורישלאישורהביטוח
(נספחו').במידהולמוסדהמכשירהערות,ישלהעבירןמוקלדותומוטמעותבאישורהביטוח,
ואלויועברולאישורושלהיועץהמשפטילקרן.אישור ובו הערות בכתב יד על גבי המסמך ,לא
יתקבל.
לב .ישלהעבירחשבוניותמס/דרישותתשלוםמקוריותובאמצעותהדוארבלבד.

לג .שבועייםלפניפתיחתהקורסיוציאהמוסדהמכשירמכתבהזמנהפורמלילכלמשתתפיהקורסובופרטים
עלמועדיפתיחתוסיום,שעותהקורס,מיקוםהקורסוכו',ישלוודאכיכלמשתתפיהקורסאכןקיבלואת
ההזמנהויודעיםעלמועדהפתיחה,שעותוכו'.
לד .במפגשהפתיחהמתבקשהמוסדהמכשירלהכיןלכלהמשתלמיםתיקקורסובוהפריטיםהבאים–
 .1סיליבוסשלהקורסותוכניתלימודיםמפורטתהכוללתאתכלתאריכיהמפגשים.
 .2מסמךהמפרטאתכלהמחויבויותשלהתלמידים,כוללההנחיותוהנהליםבנוגעלנוכחותשעליו
יחתמוהתלמידים.
 .3מכתבלמשתלמיםמקרןשלם(ישלקבלמקרןשלםאתהמכתב).
 .4חמריהקורסעלפישיקולדעתהמוסדהמכשיר.
לה.עלפיהנהליםשלקרןשלם,פתיחתקורסמותניתבמינימוםשל22משתלמים.כלהגורמיםהקשורים
עושיםכמיטביכולתםעלמנתלהגיעביוםהפתיחהעםמירבהמשתתפים.יתכןמצבובוניאלץ/לבטל
קורס/שלאלפתוחקורס/במקריםבהםעדהמפגשהשנילאיהיהמס'מינימלישלמשתתפים.
לו .כלקורסילווהעלידיגורםקבועמטעםהמוסדהמכשיראשריפגושאתהתלמידיםבאופןקבוע .
גורםזהיהווהכתובתברורהונגישהאליהניתןלפנותבמקרההצורך.התלמידיםיקבלובתחילתהקורס
אתפרטיההתקשרותעמו .
לז .חובתנוכחות -


עלהתלמידיםחלהחובתנוכחותוהשתתפותבשיעוריםובכלפעילותלימודיתהקשורה
לקורס.



עלהסטודנטלהשתתףלפחותב80%-מהשיעוריםומעלה.



היעדרותשל20%מותניתבהצגתאישורים 

לח.מעקבהנוכחות -


מעקבהנוכחותיתבצעע"יגורםקבועשיפגושאתהתלמידיםבכלמפגששלהקורס.



המעקבאחרהנוכחותיתבצעבאמצעותהחתמהעלדףנוכחותבתחילתכליוםבסופו



במקריםשלהיעדרותחריגהיועברדו"חהנוכחותלוועדתההיגויהמלווהשלהקורסוכן
למנהלהמסגרתהרלבנטית.



תלמידאשרחורגממכסתההיעדרותהמותרתיקבלהודעהכתובהעלידיהמוסדהמכשיר
עםהעתקיםלחבריוועדתההיגויומנהלהמסגרתהרלבנטית .

לט .אנומעודדיםאתהמוסדותהמכשיריםלבנותאתההכשרהכךשבמהלכהתעשהעבודהיישומית,
בתוךהמסגרות,שתוצגותוגשבסוףהקורס.בקורסיםבהםנערכותעבודותהמוגשותעלידי
התלמידים,קרןשלםמבקשתלקבלעלגבידיסק/במיילהעתקיםמכלהעבודות.
מ .משובוהערכה–
שיחתמשובאמצע:תתקייםבמחציתהקורס,עםכלמשתתפיהקורס/נציגיהקורסונציגי 
וועדתההיגוי.באחריותרכזהתוכניתלהקצותזמןבתוכניתהלימודיםולזמן




אתהנציגיםהרלבנטיים .

שיחתמשובסיום:תתקייםבמפגשהאחרוןשלהקורס,עםכלמשתתפיהקורסונציגי 

וועדתההיגוי.באחריותרכזהתוכניתלהקצותזמןבתוכניתהלימודיםולזמן


אתהנציגיםהרלבנטיים .



טפסימשוב:

בתוםהקורסמתחייבהמוסדהמכשירלהעבירמשובבקרבהתלמידים,את 

תוצאותהמשובהמעובדיםסטטיסטיתישלהעבירלקרן.דוגמתמשוב 


מצויהבנספחו'שלהחוזה,ישלצייןכיאיןחובהלהעבירבדיוקאתאותו 



משוב,אנונקבלמשוביםברוחדומהשלהמוסדעצמו,אולםעלהמשוב 
לכלולהתייחסותוהערכהלרכזהקורסוכןלתנאיםהפיזייםשלמתקן 
הלמידהבוהתקייםהקורס .


משוב זה יוצג גם בפני וועדת ההיגוי המסכמת של הקורס.



ד .בסוףכלקורס,עלהמוסדלהעבירלקרןשלםאתרשימתהמשתתפיםבקורסוכלפרטיהם
מוקלדיםעלגביקובץאקסלשלקרןשלם.,ללאקובץהמשתתפיםלאנוכללהסדיראתיתרת
התשלום.
ה .בסיוםהקורסעלהמוסדהמכשירלהעניקלתלמידיהקורסאשרעמדובכלהדרישותוהמחויבויות
שלהקורסתעודתסיום.
 .6ישלהעבירלמנהלתפיתוחכ"אשלקרןשלםאתנוסחהתעודהלאישור
בטרםהדפסתה.
 .7עלהתעודותיופיעוהלוגואים/הסמליםשלמשרדהרווחה,השרותלטיפול
באדםעםמוגבלותשכליתהתפתחותית,קרןשלםוכןשלהמוסדהמכשיר
 .8עלהתעודותיחתמו:מנהלתהשרותלטיפולבאדםעםמוגבלותשכלית
התפתחותיתבקהילה,מנכ"לקרןשלםוכןנציגמטעםהמוסדהמכשיר.
 .9התעודותיודפסועלגביבריסטולקשיחויוגשובתוךתיקייה/פולדר
 .10ישלהצמידלתעודותאתסילבוסהתוכניתהמפורטהכוללנושאיםוהיקפי
שעות.
.6תלמידאשרהוחלטלגביושאינוזכאילקבלתעודה,יקבלהודעהמנומקתעלכךעם 
העתקיםלחבריהוועדהולמנהלהמסגרתהרלבנטית.ישלשלוחאתההודעההנ"ל 
מוקדםככלהאפשר.

















נספחב'להסכם 

תקציבההשתלמות/קורס 


סךעלותההשתלמות/קורס: 
XXXXX₪,XXXXXשקליםחדשים .

הכנסותמגביהשלנותןהשירותXXXXXעבור 
דמי-השתתפותמהלומדים :
אומדןשל11משתתפיםXXXXXX₪למשתתף=XXXXX₪ 
סךהשתתפותקרן"שלם": 
XXXXX₪XXXXXשקליםחדשים .

קרן"שלם"תשליםאותפחיתתשלוםהתמורהלנותןהשירות,בהתאםלגביהבפועלשלנותןהשירות
מהמשתתפיםועל-פירשימתהמשתתפיםוהמשלמיםשימציאנותןהשירות-נספחד'. 

להלןדוגמאלתקציבקורס 

*הסעיפיםיכוליםלהשתנותבהתאםלדרישותוצרכיהמזמין 


סה"כ
עלות
כמות
הוצאות
שכרשעותהוראה
שכרשעותריכוז
עלותשכירותמתקןלמידה 
עלותסיור
עלותכיבוד
שונות 
סה"כעלותהקורס
תקורהבאחוזים 
סה"ככללי 


הכנסות
משתתפיהקורס
השתתפותהקרן
סה"כהקורס

כמות 

סה"כ 

עלות







נספחג'להסכם 


מס'
מפגש

תוכניתלימודיםמפורטתולוחותזמנים 

תאריך שעות

מרצים 

נושאהשיעור


ישלהגישתוכניתלימודיםמפורטתבהתאםלפורמטהנ"ל .







היקףש"ש 

נספחד'להסכם 

רשימתמשתתפים 

המזמיןיצרףקובץמשתתפיםאותועלנותןהשרותלמלאולהעבירבאמצעותהמייללרכזתההשתלמויותשל
הקרן. 












נספחה'להסכם 

תיאורתפקידמרכז/ת/השתלמות/קורס 

א .לריכוזהביצועשלתוכניתההכשרה/הקורסנדרש/תמרכז/תמקצועי/תעםכישוריםכדלקמן– 
–בעל/תתוארראשון(עדיפותלתוארשני)בעבודהסוציאליתו/אוחינוךמיוחדו/אותחוםפרא-
רפואיאותחוםרלבנטילנושאההשתלמות. 
-ניסיוןבארגוןוריכוזקורסיםוהשתלמויות 
ב .תפקידיהמרכז/תכוללים: 
 תיאוםוזימוןפגישותועדתההיגויבהרכבהמקובלעלקרן"שלם" .במקרהשלריבוימרציםתפקידושלרכזהקורסלעשותאתהחיבוריםוההתאמותביןהתכנים 
וכןעלמנתלמנועכפילויותשלנושאיםשנלמדובמפגשיםהשוניםוליידעאתהמרציםלגבי
כך .
 הכנתתוכניתלימודיםמפורטתוקביעתלוחזמניםלביצועבכפוףלאישורהשלועדתההיגוי.-

תיאוםוזימוןשלמרציםומנחים,בכפוףלאישורהשלועדתההיגוי

-

אחריותלקבלתאישוריםמוכריםלמתןגמולהשתלמות/קורסשל"הועדהלאישורקיום
קורסיםלגמולהשתלמות/קורס"(למעטעובדיהוראה)

-

ארגוןותיאוםועדתקבלהכאשרנדרשת.

-

אחריותוטיפולבזימוןהלומדים,תדרוכם,גבייתתשלומים,מעקבשוטףאחרהשתתפותם,
הכנתמטלותללומדיםובדיקתן,טיפולבבעיותבעתהצורך

-

אחריותלהזמנתחדרים,עזריהוראה,וכלמהשנדרשלביצועתקיןשלההוראה

-

טיפולואיסוףמידעאדמיניסטרטיביכגון:רשימותלומדים,רישומינוכחות,שאלונימשוב
והערכה

-

אחריותלעיבודנתוניםשלכללשאלוניהמשובעלתוכניתההכשרה/השתלמות/קורס
ולהצגתםבכתבלפניועדתההיגויוהעברתםלמזמין.

-

דיווחמיידילקרןשלםעלכלאירועחריגהקשורבתוכניתההכשרה/השתלמות/קורס

-

אחריותלכלפעולההנדרשתלביצועתקיןשלתוכניתההכשרה/ההשתלמות/קורס














תאריך ______________ :

נספחו'להסכם 
שאלוןמשובלהשתלמות/קורס 


שם הקורס_____________________________________________ :

משוב להערכת תרומת קורס /הכשרה במסגרת קורסי קרן שלם

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


א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ההשתלמות/קורסענתהעלהצרכיםשהוגדרו
זמןהלימודנוצלהיטב
ההשתלמות/קורסהעשירהאתהידעשליבנושאי
הלימוד
רכשתימיומנויותוכליםמעשיים
החומרשהועברניתןליישום
המפגשעםהעמיתיםלתפקידתרםלי
ההשתלמות/קורסמימשהאתציפיותיי
האווירהבהשתלמות/קורסתרמהללמידה


כלללא
מסכים

מסכים
במידה
מועטה

מסכים
במידה
בינונית

מסכים
במידה
רבה

מסכים
במידה
רבה
מאוד

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

5
5
5

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

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


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




כלללא
תרםלי

תרם
במידה
מועטה

תרם
במידה
בינונית

תרם
במידה
רבה

תרם
במידה
רבה
מאוד

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

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



לפניךשאלותהמתייחסותלאופןההוראהוההנחיהבקורס. 
אנאהעריכובנפרדכלאחדמהמנחיםשהיהשותףבהעברתהקורס. 
מרצה ראשון
שםהמרצה:____________________________ 
התכניםאותםלימד/ה: 
_______________________________________________________ 
אנאדרג/יאתמידתהסכמתךעםהיגדיםהבאים,בין1(=כלללאמסכים),ל-5(=מסכיםבמידהרבהמאוד):


רמתהשליטהשלהמרצהבתכניההוראההייתהגבוהה
תכניהקורסהועברובצורהברורהומובנת
הקורסהועברבצורהמאורגנתושיטתית 
תכניהקורסהיומענייניםומגוונים
נהניתימהמפגשיםשהעבירהמרצה 


כלללא
מסכים

מסכים
במידה
מועטה

מסכים
במידה
בינונית

מסכים
במידה
רבה

מסכים
במידה
רבה
מאוד

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5


מרצה שני
שםהמרצה:____________________________ 
התכניםאותםלימד/ה: 
_______________________________________________________ 
אנאדרג/יאתמידתהסכמתךעםהיגדיםהבאים,בין1(=כלללאמסכים),ל-5(=מסכיםבמידהרבהמאוד):


רמתהשליטהשלהמרצהבתכניההוראההייתהגבוהה
תכניהקורסהועברובצורהברורהומובנת
הקורסהועברבצורהמאורגנתושיטתית 
תכניהקורסהיומענייניםומגוונים
נהניתימהמפגשיםשהעבירהמרצה 

כלללא
מסכים

מסכים
במידה
מועטה

מסכים
במידה
בינונית

מסכים
במידה
רבה

מסכים
במידה
רבה
מאוד

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

מרצה שלישי  -שםהמרצה:____________________________ 
התכניםאותםלימד/ה: 
_______________________________________________________ 
אנאדרג/יאתמידתהסכמתךעםהיגדיםהבאים,בין1(=כלללאמסכים),ל-5(=מסכיםבמידהרבהמאוד):


רמתהשליטהשלהמרצהבתכניההוראההייתהגבוהה
תכניהקורסהועברובצורהברורהומובנת
הקורסהועברבצורהמאורגנתושיטתית 
תכניהקורסהיומענייניםומגוונים
נהניתימהמפגשיםשהעבירהמרצה 


כלללא
מסכים

מסכים
במידה
מועטה

מסכים
במידה
בינונית

מסכים
במידה
רבה

מסכים
במידה
רבה
מאוד

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

הערכת תנאי הלימוד



א .האםאורךיוםהלימודים(משעה:_______עדשעה_______)התאיםלך? כן  /לא 
אםלא-מהואורךיוםלימודיםהנראהלךמתאים?משעה:_______עדשעה_________ 
ב .האםהתנאיםהפיזייםהיונוחיםללמידה? כן  /לא
אםלא-הסבר/ימההרגשתשחסרלך?____________________________________ 
__________________________________________________________________ 


הערכת רכז הקורס





הרכזהיהזמיןלמשתתפיהקורס
יחסהרכזלמשתתפיהקורסהיהחיובי
הרכזנתןמענהלבעיותוצרכיםשעלובמהלךהקורס
באופןכללי,אנישבערצוןמרכזהקורס

כלללא
מסכים

מסכים
במידה
מועטה

מסכים
במידה
בינונית

מסכים
במידה
רבה

מסכים
במידה
רבה
מאוד

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

המלצות
האםישדבריםשכדאיהיהלהוסיףלהשתלמות/קורס?_____________________________________ 
האםישנםדברים/תכניםשהיומיותריםבהשתלמות/קורס?__________________________________ 

המלצותנוספות:_________________________ 














נספחז'להסכם 
אישורקיוםביטוחים 
* שימו לב -הקרן שומרת לעצמה את הזכות להציג נספח שונה/מעודכן של דרישת לקיום
ביטוחים .עדכון יועבר בהמשך וטרום העברת ההסכם לחתימה.
*יש להגיש מסמך מקורי מחברת הביטוח ,באמצעות הדואר .הערות לנספח זה יתקבלו רק
אם יהיו מוקלדות בגוף המסמך עם אפשרות מעקב אחר שינויים ,ולא בכתב יד.












לכבוד:קרןשל"ם(להלן:"המזמין") 

א.ג.נ ,








תאריך:______________ 


הנדון:אישורעלקיוםביטוחיםשל
(להלן:"נותןהשרות") 







חברהלביטוחבע"ממצהיריםבזאתכדלהלן :







אניהח"מ

אנוהוצאנולבקשתנותןהשרותפוליסותלביטוח,כמפורטלהלן:-
.1

א .פוליסהלביטוחאחריותמקצועיתבגיןכלמעשהו/אומחדלשלנותןהשרות
בגיןפעילותובביצועהשתלמות/קורס.

הביטוחאינוכפוףלכלהגבלההמתייחסתלתכנוןופיקוח,אבדןמסמכים,הזנתחומרים,
איחורואייושרעובדים. 

בגבולאחריותשל500,000$לתובע,למקרהולתקופתביטוחשנתית .

ב .ביטוחאחריותכלפיצדשלישיהמבטחאתחבותנותןהשרותוהבאיםמטעמועל-פידיןבגין
פגיעהו/אונזקלגופוו/אולרכושושלכלמבקרו/אואדםו/אוגוףשהוא.

בגבולאחריותשלאיפחתמסך1,000,000$לתובעלמקרהולתקופה .

הביטוחאינוכפוףלכלהגבלהבדברחבותהנובעתמ:אש,התפוצצות,אדים,שיטפון,בהלה,
מכשיריהרמה,מעליות,פריקהוטעינה,בעליחיים,מתקניםסניטרייםפגומים,הרעלה,
זיהוםתאונתי,כלדברמזיקבמאכלאומשקה,שביתותוהשבתותוכןתביעותתחלוףמצד
המוסדלביטוחלאומי. 

הביטוחכאמוריורחבלשפותאתהמזמיןו/אוהבאיםמטעמובגיןאחריותולמעשיו/או
מחדלינותןהשרות. 

בכפוףלסעיףבדבראחריותצולבתלפיויחשבהביטוחכאילונערךבנפרדעבורכלאחד
מיחידיהמבוטח. 

ב .ביטוחחבותמעבידיםבגיןחבותנותןהשרותכלפיעובדיותוךכדיועקב
עבודתם.הביטוחמורחבלכסותאתהמזמיןבמידהוייקבעכמעבידםשל
עובדינותןהשרותו/אומימהם. 
ביטוחזהלאיכלולכלהגבלהבדברעבודותבגובהובעומק,שעותעבודהומנוחה,פיתיונות
ורעלים,קבלנים,קבלנימשנהועובדיהםוכןהעסקתנוער. 


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

.1







תקופתהביטוחבכלהפוליסותהיאהחלמ
(שניהתאריכיםנכללים) .




ועד 





 .1אנומאשריםכיבכלהביטוחיםהנזכרים.
המזמיןנכללכמבוטחנוסף.
א.
נכללתנאיהקובעכיביטולהפוליסותו/אוצמצומןיעשהבהודעה
ב.
מוקדמתבכתבשתישלחבדואררשוםלנותןהשרות60יוםלפני
מועדהביטולו/אוהחידושו/אוהצמצום.
 .1נותןהשרותלבדואחראילתשלוםהפרמיותעבורהביטוחים.

 .5כלסעיףבפוליסות(אםישכזה)המפקיעאומקטיןאומגבילבדרךכלשהיאתאחריותנותן
השרותו/אומבטחיו,כאשרקייםביטוחאחרלאיופעלכלפיהמזמין.לגביהמזמיןהביטוח
על-פיהפוליסותהנ"להוא"ביטוחראשוני"המזכהאותובמלואהשיפויהמגיעלפיתנאיו,
ללאזכותתביעתהשתתפותממבטחיהמזמין.
 .6ידועלנוכיכתבזהמתקבלעלידיכםכאישורלקיוםתנאיהביטוחבהסכם,ולפיכךלאיחול
בואובפוליסותשינויללאהסכמתכםמראשובכתב.


תאריך 




















חתימתחברתהביטוח 

נספח ח' – מיועד לחתימה על ידי נותן השירות

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אניהח"מ________________ת.ז,______________.לאחרשהוזהרתיכיעלילהצהירהאמתוכיאהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן 

.1

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

.1

בתצהירזה :
"בעל זיקה"  -מישנשלטעל-ידיהמוסד.אםהמוסדהואחברבניאדם -גםבעלהשליטהבואו
תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המוסד ,או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי
פעילותולאלושל המוסד ,אומימאחראימטעםהמוסדעלתשלוםשכר העבודה.

"שליטה"-כהגדרתהבחוקהבנקאות(רישוי)התשמ"א .1951-

.1

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד התקשרותי בהסכם זה , אנוכי וכל בעל זיקה למוסד: 
[ישלסמןXבמשבצתהמתאימה]

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  -11
באוקטובר,1001לפיחוקעובדיםזרים(איסורהעסקהשלאכדיןוהבטחתתנאיםהוגנים),התשנ"א-
1991ו/אולפיחוקשכרמינימום,התשמ"ז;1957-
 הורשענוביותרמשתיעבירותשנעברואחרייוםכ"הבחשוןהתשס"ג - 11באוקטובר,1001לפיחוק
עובדיםזרים(איסורהעסקהשלאכדיןוהבטחתתנאיםהוגנים),התשנ"א 1991-ו/אולפיחוקשכר
מינימום,התשמ"ז 1957-,אךבמועדהאחרוןלהגשתההצעותבמכרז,חלפהשנהאחתלפחותממועד
ההרשעההאחרונה;
.1

זהושמיזוחתימתיותוכןתצהיריאמת .

______________ 
חתימה 

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועיםבחוק,אםלאיעשה/תעשהכן,אישר/הבפנייאתתוכןהתצהירלעילוחתם/מהעליובפניי .
_______________
חתימה וחותמת עו"ד



