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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  ב י ן : 

  

 ("האשכול"או  "המזמין")להלן:        

 

 _____________________ ל ב י ן :

  

 ( "היועץ")להלן:         

 

( "רשויות המזמין"ידי מספר רשויות המקיימות )להלן: -והמזמין אוגד על  הואיל:

 לתועלת כל רשויות המזמין; 

 

במסגרתו פרסם מכרז פומבי לקבלת הצעות להפעלת   והמזמין מפעיל מיזם גלגליל  והואיל:

שירותי קבלת קהל וייעוץ למיצוי זכויות לפונים, תושבי הרשויות באשכול,  

הוראות נספח   –להסכם זה   1נספח המצ"ב כ  3202/04כמפורט במכרז פומבי מס'  

הן חלק בלתי נפרד מהוראות הסכם זה, וככל שאינן סותרות את הוראותיו הן   1

 (;"העבודות" או "התכנית"משלימות את הסכם זה )להלן: "המיזם" או 

 

 והצעת היועץ נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;  והואיל:

 

להתקשר עם  והיועץ הציע  לתת שירותי הפעלת התוכנית למזמין, והמזמין בחר  והואיל:

 היועץ עפ"י הצעתו; 

 

 

 : אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן

 

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  .1.1

כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של   .1.2

 חוזה זה.

 מטרת ההתקשרות: .2
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לתת שירותי קבלת קהל וייעוץ בעניין    ,מקבל בזאת על עצמו והיועץ  המזמין מוסר בזאת  

)להלן:  לחוזה זההמצ"ב  1-בנספח ב  מיצוי זכויות למיזם גלגליל ככל שיידרש כמפורט

 חוזה זה. וזאת בהתאם להוראות   ,("הפעלת התכנית"

 

 היועץ הצהרות והתחייבויות  .3

 ומתחייב בזאת כדלקמן: מצהיר, מאשר היועץ  .3.1

והניסיון   .3.1.1 היכולת  הידע,  בעל  הינו  והשירותים  כי  התכנית  להפעלת 

 .1- כהגדרתם בנספח ב

האמצעים .3.1.2 כל  ברשותו  כספיים  , כי  אמצעים  הפעלת    , לרבות  לצורך 

 בהתאם לכל הוראות חוזה זה.  התכנית,

כי ידווח למזמין לפני כל התקשרות, על כל קשר עסקי או אחר שבינו ו/או   .3.1.3

בין מי מבעלי מניותיו ו/או בין מי מנהליו לבין מי מהגורמים אשר יספקו  

למזמין או לרשויות המזמין )קבלנים, מתכננים, יועצים וכו'(    ם שירותי

 ו/או מי מבעלי מניותיהם ו/או מי ממנהליהם. 

יפגע בביצוע    כי מתן  .3.1.4 לא  ידו לפרויקט)ים( אחרים  על  שירותים כלשהם 

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

כל המטלות אשר הוטלו עליו עפ"י חוזה זה,    יפעיל את התכנית ויבצע את  היועץ .3.2

והכל בכפוף ללוחות    בהתאם לכל דין, כל תקן וכל הוראה של הרשויות המוסמכות

 הזמנים המצורפים להסכם זה.

 יפעיל את המיזם בשים לב להנחיות והמלצות ארגונים רלוונטיים  היועץ  .3.3

 . לסביר והמקובלבהתאם יפעיל את המיזם  היועץ .3.4

הנדרשים    ,מצהיר ומאשר  היועץ .3.5 ובחן את הפרטים    לשם הפעלת המיזם, כי בדק 

ין זה ולא תהיינה לו כל טענות ו/או  י לרבות צורת ואופן הביצוע וכל הדרישות לענ

 ן זה.יות לעני דרישות ו/או תביע 

את  היועץ   .3.6 בצורה  המיזם  יפעיל  והכל  המקובלות,  המקצועיות  לדרישות  בהתאם 

 יעילה, מדויקת ומסודרת. 

 

 כפיפות .4

בהתאם להנחיות וההוראות כפי שיינתנו  הפעלת התכנית את שירותי  תתמתחייב ל היועץ

מעת לעת ע"י המזמין ו/או מי מטעמו. על אף האמור בסעיף זה, מיד ובסמוך לחתימת  

הסכם זה ימנה המזמין איש קשר שיהווה מנהל התכנית בפועל, אשר יהיה בקשר עם  

 היועץ בכל הקשור להסכם זה.
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 הפעלת המיזם שלבי ומועדי  .5

נדחה אחר   התכנית במועד החתימה על הסכם זה או בכל מועד בהפעלת   יחל   היועץ .5.1

 . לפי שיקול דעת המזמין

ייבצע את שירותי ייעוץ בלוחות הזמנים כפי שיקבע המזמין, וזאת כל עוד    היועץ .5.2

 . המזמין לא גרם במעשה או מחדל לעיכוב במודע בשירותי הייעוץ

יבצע כל אחת מהתחייבויותיו נשוא חוזה זה, אשר לא נקבע משך לביצועה,    היועץ .5.3

, לביצוע  מזמין או רשויות המזמיןכפי שיקבע ע"י ה   בפרק הזמן הסביר והמקובל,

 אותה התחייבות. 

 היועץ ישתתף בישיבות שיקיים המזמין ככל שיידרש.  .5.4

מוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע הפרויקט שמקורם במזמין לא   .5.5

 ייחשבו כהפרה של ההסכם על ידי היועץ. 

 

 התמורה .6

 המפורטת במסמך זה    לנותן השירותים  התמורה השעתית הפעלת התכנית, תשולם    עבור  6.1

 התמורה: ובכפוף לאישור תקציבי. 

 , על פי הפירוט כדלקמן: קבועה תמורההתמורה בגין ביצוע השירותים הינה 

 שעות עבודה בפועל בקבלת קהל:  4בגין ביצוע שירותי קבלת קהל, יום בשבוע,    6.1.1

 ₪ לשבוע + מע"מ. התמורה הינה סופית, כוללת את כל ההוצאות בגין ביצוע    400   

 השירותים למעט בגין נסיעות )להלן( וכוללת ביטול זמן.                             

 ₪ לק"מ לפי נסיעה בפועל   1.2ישולמו לפי  -נסיעות   6.1.2               

   בגין כל שעת הדרכה ועבודה שוטפת    –תמורה בגין שעות הדרכה ועבודה שוטפת       6.1.3               

₪ לשעה. התמורה בגין שעות אלה    50שתתואם ותאושר מראש עם מנהלת התכנית ישולם סך של  

צוות, השתתפות במפגשי צוות,  ועדות היגוי, מעקב אחר  כאמור תשולם גם עבור מפגשי זום, מפגשי  

עד   של  בהערכה  מדובר  וכדומה.  במחשב  עדכון  עבודה    30פניות,  לתוכנית  בהתאם  בשנה,  שעות 

 שתאושר בין הצדדים. 

לו שהמיזם ממומן ע"י תקציבי קרנות   למען 6.2 ידוע  הסר ספק היועץ מצהיר בזאת, כי 

ו/או  זה  בהסכם  הנקובה  הוראה  או  התחייבות  כל  למרות  לפיכך,  הלאומי.  הביטוח 

ימי עסקים מיום שיקבל את המימון   10בנספחיו, רשאי המזמין לדחות כל תשלום עד  

בתוך   התמורה  את  שישלם  ובלבד  הממנים,  החשבון   150מהגופים  קבלת  מיום  יום 

 .מהיועץ

איננו זכאי בגין כל התחייבויותיו נשוא חוזה זה לתשלום נוסף   היועץלמען הסר כל ספק,   6.3

לעיל, גם אם ביצוע שירותי    6.1בסעיף    פיםכלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעי

 . זה ןייעוץ והשלמתם יימשכו מעבר למועד שנקבע לעניי 
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לאחר בחירת המפעיל למכרז זה, תיסגר תכנית עבודה מפורטת בין המפעיל לאשכול   6.4

שתגדיר את לוחות הזמנים לפעילות ואת היקף העבודה הנדרש בכל שלב בתכנית.  

 התכנית לא תחרוג מהיקף ההתקשרות שנקבע במכרז זה. 

  בסיום כל חודש של הפעלת התכנית, יגיש היועץ חשבון הכולל את פירוט השעות  6.5

המפורטת   לתכנית  בהתאם  זה  הסכם  נשוא  השירותים  מתן  במסגרת  שבוצעו 

העבודה   לתכנית  התאמתו  תוך  האשכול  ע"י  יבדק  החשבון  מראש.  שתוגדר 

המאושרת. החשבון המאושר יועבר לתשלום. התשלום לגוף המפעיל יתבצע בתום  

 ן. יום מהחודש בו אושר החשבון ע"י האשכול, כנגד המצאת חשבונית מס כדי 45

 

 

 

 סיום החוזה 7

של   7.2 לתקופה  הינו  זה  את    24חוזה  לסיים  האשכול  רשאי  לפיכך,  חודשים. 

ההתקשרות לאחר שיסתיים התקציב גם אם טרם חלפה תקופת ההתקשרות לעיל,  

או להאריך את תקופת ההתקשרות אם התקציב שיתקבל ממשרד הפנים ומשרד  

  12לשתי תקופות נוספות בנות  הבריאות ו/או מכל גורם אחר יאפשר זאת, וזאת  

 חודשים כל אחת. 

בכל מקרה בו, עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל, שאינם בשליטת המזמין, לא   7.3

ניתן לבצע את העבודות, יעוכב ביצוע הפעלת התכנית עד למועד בו ניתן לחדש את  

 ביצוע העבודות. 

לשירותי היועץ    למרות כל האמור לעיל, במקרה של אי שביעות רצון מצד המזמין 7.4

  30יהיה המזמין רשאי להודיע ליועץ על הפסקת ההתקשרות, בהודעה מראש בת  

יום מראש. במקרה כזה, יהא היועץ זכאי לתמורה בגין השירותים שניתנו עד למועד  

 סיום ההתקשרות בפועל. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרה של הפרת חוזה זה ע"י היועץ, וההפרה לא תוקנה   7.5

ום ממועד מתן הודעה למנהל, תעמוד למזמין הזכות לבטל חוזה לאלתר  י   15תוך  

בהודעה בכתב למנהל. האמור לעיל יחול גם במקרה בו הוגשה בקשה לפירוק היועץ  

ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים למנהל ו/או הוטלו עיקולים על נכסי וזכויות  

יום ממתן ההודעה    15וך  היועץ, ובקשות כאמור ו/או עיקולים כאמור לא בוטלו ת 

 ידי המזמין. - למנהל, על

 

 הפעלת המיזם שירותי  8

של    ווכל חלק מהם כפופים לאישור   1-נספח בהמפורטים ב  ייעוץהביצוע שירותי   8.2

 . המזמין או מי מטעמו
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על   8.3 לעיל,  האמור  לכל  דרישת  למזמין,להמציא    היועץבנוסף    , הראשונה  ועפ"י 

מסמכיםיב ו/או  יוצא    המפעילהגוף   אשר    ,אורים  כפועל  ערך  ו/או  הכין 

 נשוא חוזה זה.  יומהתחייבויות 

בכל מועד    ,כי ידוע לו שהמזמין יהיה רשאי  ,מאשר בזאת  היועץלמען הסר כל ספק,   8.4

ו/או גורמים אחרים אשר ייעצו  יועצים  ,  לגוף המפעיללהעסיק, בנוסף    ,שימצא לנכון

היועצים יהיו    ם לחוזה זה. לבצע בהתאהיועץ  למזמין בכל הנוגע לשירותים אשר על  

בכל   ויעמדו  המיזם  והפעלת  הייעוץ  שירותי  מתן  לצורך  מתאימה  כישרות  בעלי 

דרישה המזמין. שכר המזמין יועצים כאמור בסעיף זה, לא יישא היועץ באחריות  

כלשהי בגין ייעוץ שקיבל המזמין שלא באמצעות היועץ והמזמין פוטר את היועץ  

 בקשר עם האמור בסעיף זה. בגין כל טענה ו/או תביעה  

רשויות  מתחייב להימנע מלהפריע ו/או לעכב בכל דרך שהיא את המזמין ו/או    היועץ 8.5

ו/או   להמזמין  המזמין  ע"י  מונו  אשר  כלשהם  אחרים  או  גורמים  ולנהל  הקים 

לפועל  הנוגע    להוציא  יישא    פרויקט ל בכל  לא  היועץ  ספק  הסר  למען  ולביצועו. 

ו/א לפעולות  כלשהי  ככל שהמזמין  באחריות  ידו.  על  נעשו  כלשהן שלא  עבודות  ו 

יבקש כי היועץ יבצע עבודות נוספות מעבר לאמור בהסכם, וזאת בהתאם להוראות  

מי מיועציו השונים של המזמין, הרי שביצוע עבודות כאמור על ידי היועץ יתומחרו  

 בנפרד וישולמו למנהל. 

לפרויקט. אם מי מהפועלים  היועץ יהא המעסיק של כל הפועלים מטעמו בכל הנוגע   8.6

מטעמו של היועץ, בכל הנוגע לשירותי הייעוץ, יתבע את המזמין ו/או מי מהרשויות  

המזמינות בפרויקט בכל עילה שהיא, לרבות בעילה של יחסי עובד מעסיק, יהא על  

 בגין כל תביעה כאמור.   מהרשויות המזמינותו/או מי היועץ לשפות את המזמין 

מטעמו אינם מוסמכים ואינם רשאים להתחייב ו/או להתקשר  היועץ וכל הפועלים  8.7

 ו/או לסכם עם גורם כלשהו בשם המזמין ו/או בשם מי מיחידי המזמין. 

 

 זכויות 9

ו/או  תוכנית המיזם  כי לגוף המפעיל אין כל זכויות יוצרים ב  ,מוסכם על הצדדים 9.2

,  שירותי הייעוץאשר הוכנו בכל הנוגע ל  ,על כל סוגיהם  ,בתוכניות ו/או במסמכים

, וזאת לצורך זה פרויקט זה בלבד,  ת ו/או תוקנה למזמין בלבדיוהבעלות בהם מוקנ 

 למעט סודות מסחריים ו/או שיטות עבודה השייכים לגוף המפעיל. 

תוצרי  כבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל  ימוותר בזאת על זכות הע  היועץ 9.3

ק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים  ו/או כל חל   ייעוץה

 כפועל יוצא מביצוע שירותי הייעוץ.  מנהלאשר נמסרו ל

 היועץ אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו.יתור כאמור לעיל, של ו הו 9.4
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 אחריות  10

לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: "נזק"( שיגרמו הוא    יהיה אחראי   היועץ 10.2

,  לו הינו אחראי ע"פ דין  מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה או במחדלו/או מי  

נשוא הסכם זה, לגופו ורכושו של כל אדם    ייעוץהתוך כדי ו/או עקב ביצוע שירותי  

ולפועלים מטעמו של  מזמין  לאו גוף שהוא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות  

ו/או מי מטעמו אם חיוב של המזמין    יהיה חייב לפצות את המזמין  היועץ .  המזמין

דין חלוט של בית משפט, ובתנאי שניתנה  -ו/או מי מטעמו בגין הנ"ל ייקבע בפסק

למנהל הודעה על תביעה כאמור והמזמין ו/או מי מטעמו לא מנעו היועץ להתגונן  

לכל אדם או גוף שהוא  אם ייגרם    –על כל נזק שייגרם    בשמם כנגד תביעה כאמור

,  ו/או מי מטעמו  , והוא מתחייב לשפות את המזמיןמהמעשים הנ"ל  איזהבעקבות  

דרישת עם  ששיל  םמיד  הסכום  במלוא  כן,  לעשות  מי    המזמין  מוהראשונה  ו/או 

בהן בקשר   ו נשא ו/או מי מטעמו  בקשר לנזק וכן על כל ההוצאות שהמזמין  מטעמו 

על פי הסכם  ו/או מי מטעמו  לתביעה בגין הנזק והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין  

 זה ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או סעד אחרים. 

מטעמו בגין כל   יםהפועלמ  ו/או את מימתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו   היועץ 10.3

אחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ביצוע שירותי    )רכושי ו/או גופני(  פגיעה או נזק

המזמין  את  לשפות  מתחייב  והוא  הרשוי  הייעוץ,  את  המזמיןו/או  עם  ות  מיד   ,

ששיל  םדרישת הסכום  במלוא  כן,  לעשות  הרשויות  המזמין    מו הראשונה  ו/או 

ו/או הרשויות  בקשר לפגיעה או נזק כאמור, וכן בכל ההוצאות שהמזמין  המזמין  

לגרוע    ונשאהמזמין   מבלי  והכל  כאמור,  נזק  או  פגיעה  בגין  לתביעה  בקשר  בהם 

המזמין   המזמין  מזכויות  הרשויות  לכל  ו/או  דין  כל  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על 

להתגונן    היועץתרופה או סעד אחרים. האמור לעיל אינו פוגע או גורע מזכותו של  

כאמור אשר הוגשו כנגד המזמין גם בשמם של המזמין ו/או הרשויות  כנגד תביעות 

 . המזמין

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מתחייב היועץ לבטח את כל עובדיו בביטוחים  

 תאימים כנגד כל הסיכונים המקובלים. מ

, במישרין או  ו/או לרשויות המזמין  יהיה אחראי לכל נזק אשר ייגרם למזמין  היועץ 10.4

אשר עליו    ייעוץ ה של שירותי  ע"פ דין  בעקיפין, כתוצאה מביצוע לקוי ו/או רשלני  

בהתאם ללוח  של שירותי הייעוץ לספק ע"פ חוזה זה, לרבות אי ביצועם או ביצועם 

 נים שהוגדר. הזמ

למען הסר כל ספק, האמור בסעיף זה אין בו כדי להטיל אחריות על היועץ על  

עיכובים או על מעשים ו/או מחדלים של מי מהמתכננים ו/או היועצים ו/או  

 הקבלנים ו/או הספקים אשר יעסקו בהקמת הפרויקט. 

ל 10.5 יודיע  כנמנהלהמזמין  שתוגש  תביעה  ו/או  דרישה  כל  על  האפשרי,  בהקדם  גד  , 

לטפל    מנהלהמזמין יאפשר ל  אחראי לה ע"פ הנקבע בחוזה זה.  היועץהמזמין, אשר  
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בעצמו ועל חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו, בתביעה ו/או בדרישה  

 כאמור. 

ידע המזמין על תביעה שהוגשה נגדו ולא הביא אותה לידיעת היועץ, ובשל כך ניתן   10.6

  10הגנה, הרי שבמקרה כזה לא יחולו הוראות סעיף  כנגד המזמין פסק דין בהעדר  

 רבתי והיועץ לא יישא באחריות בגין נזקים אלו ולא יחויב לשפות את המזמין. 

 כאמור בחוזה זה.  היועץ האמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות  10.7

 

 אי תחולת יחסי עובד מעסיק ו/או יחסי שליחות  11

  , א פועל כקבלן עצמאיוה  מזמיןעם ה  ובהתקשרות מצהיר ומתחייב בזאת, כי  היועץ   11.2

י ולא  אין  בינווי וכי  מטעמו  צרו  מי  ו/או  עובדיו  ו/או  עובד  המזמיןלבין  ו  - יחסי 

אי  כי  וכן  ולא    נומעסיק,  הטבה  יזכאי,  ו/או  תשלום  ו/או  זכות  לכל  זכאי  היה 

 .סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמורה הנקובה בהסכם זה 

לעיל, מתקיימים יחסי  היועץ    ערכאה משפטית כי בניגוד להצהרתהיה וייקבע ע"י   11.3

, אזי מוסכם  יו ו/או מי מטעמוו/או מי מעובדהיועץ  לבין  מזמין  מעסיק בין ה-עובד

 דלקמן: כ

על 11.3.1 למנהל  ששולם  המעסיק  - הסכום  עלות  את  מהווה  זה  הסכם  פי 

על המבוצע  התפקיד  לביצוע  עובד  רכיבי  -להעסקת  כולל  היועץ  ידי 

 . חופשה מחלה, גמל, מיסי החובה ותשלומים לביטוח לאומי פיצויים,

היה או    מטעמו  מייום מהמועד בו ייקבע כי    30תוך    מזמיןישיב ל  היועץ 11.3.2

של    והינ  שכיר  התשלומים  /ו  המזמיןעובד  כל  את  המזמין  רשויות  או 

או רשויות המזמין במשך כל התקופה שעד  / ו  המזמיןהעודפים שקיבל מ 

 כעובד שכיר. ויתה משולמת ל ילמשכורת שהלאותו מועד מעבר 

לשפות   11.4 היועץ  מתחייב  לעיל,  מהאמור  לגרוע  בגין  את  מבלי  בו  המזמין  סכום  כל 

ולא כקבלן   כעובדלמזמין   ולכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותי  יחויב

פצה את  יעצמאי, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן  

שתהיה  /ו   המזמין  משפטית  הוצאה  לרבות  הוצאה,  כל  בגין  המזמין  רשויות  או 

או הוצאה  / ו  המזמין  יאו במי מטעמו כעובד/ו  ואו תביעה להכרה ב/וכרוכה בדרישה  

ישא הפרשי  י   ,הא חייב בהשבתו כאמור לעילהיועץ יכל סכום עודף ש  הנובעת ממנה.

ריבית   פסיקת  חוק  עפ"י  צמודה  חודשית  וריבית  החל  הצמדה  וזאת  והצמדה, 

 . למזמין מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו

מנהל מהמזמין  לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע ל  יזכא   יהה י  מזמין ה 11.5

 עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.
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אינו   11.6 וכי  שליחות  יחסי  המזמין  לבין  בינו  שאין  לו  ידוע  כי  בזאת,  מצהיר  היועץ 

להתקשר ולהתחייב בשם המזמין, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש  מוסמך  

 ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.

 
 שונות 12

אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר  היועץ   12.2

ו/או רשויות    המזמיןאלא בהסכמת    ,או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי חוזה זה

 בכתב ומראש. המזמין 

 לצדדים תעמוד זכות קיזוז הדדית בגין כספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני.  12.3

הפעלת התכנית וכל השירותים  אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי    היועץ 12.4

 בכתב ומראש. המזמין  כולם או מקצם, אלא בהסכמת  נשוא הסכם זה, 

חיפה   12.5 בעיר  המשפט  הנובע  לבתי  ו/או  הקשור  בכל  לדון  הבלעדית  הסמכות 

 מהבוררות הנ"ל. 

ין כאילו  י חוזה זה אשר תשלח בדואר רשום תיחשב לכל דבר וענ  ןלעניי כל הודעה   12.6

 ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר רשום.   3נתקבלה אצל הצד האחר 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום :

 

  __________________  __________________ 

 היועץ  המזמין  

 אישור 

 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "היועץ"( מאשר בזאת כי ביום  

_________ חתם/מו בפני על הסכם זה ונספחיו ה"ה _______, ת.ז. _____________,  

ההחלטות וכל  _________, ת.ז. ____________, בשם היועץ, כי אצל היועץ התקבלו כל 

האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של היועץ ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה  

 זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את היועץ לכל דבר ועניין. 

 

 

 דין )חתימה + חותמת( –עורך 
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 1נספח 

 תכולת עבודה 

 

 שירותי  מימוש זכויות גלגליל

השירות הינה מתן שירות ויעוץ מימוש זכויות לתושבי רשויות האשכול. שיטת העבודה הינה  מהות  

מעבר, בכל יום בשבוע לישוב אחר בתחומי רשויות האשכול, ופגישת פנים אל פנים עם תושבים. 

 היעוץ הינו אישי, דיסקרטי ומחייב מעקב והשלמת הסיוע ברמה המיטבית האפשרית.

 

 העבודה נכללות הדרישות הבאות:כמו כן במסגרת תכולת 

 השתתפות בהכשרות לפי תכנית שתקבע על ידי מנהל התכנית  .1

 השתתפות בישיבות/ ועדות היגוי שיוזמן אליהם במהלך התכנית  .2

 פעמים בשבוע  3-2שעות.  4שירות פרונטאלי לתושבי האשכול, כל מפגש בן עד  .3

 שירות טלפוני ומעקב לפי הנדרש ובאישור מנהל התכנית.  .4

 עדכון ממוחשב של הפניות תוך כדי הטיפול בהן ודיווח על סיום.  .5

 הפקת דוחו"ת לפי הנדרש. .6

 כל תפקיד או מטלה שתדרש בתחום הטיפול הפרטני בתושב במהלך המיזם.  .7

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

   

_________________                                           היועץ: ____________________ המזמין 

   

  



 

   
 
 
 

 חתימה + חותמת המציע: ________________ 

אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©  

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

גלגליל שירותי    4/2023מכרז מס'   לתכנית  זכויות  למימוש  פרטני  בור  ע  ייעוץ 
 רשויות אשכול גליל מערבי 

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 

 2נספח 

 פורמט שעות עבודה ליועץ

 יועץ לשפה הערבית 

 ימים בשבוע, ארבע שעות בכל פעם.   מחויבות לשני

בשעות, תעשה  לסירוגין. תיתכן גמישות   18:00-14:00או   13:00-09:00שעות העבודה הן: 
 בתיאום עם היועץ. 

השתתפות בהדרכות וכן בעבודות מהבית/ ממשרדי האשכול בקיבוץ כברי על טיפול בפניות לפי  
 הנדרש ובאישור מראש.

 תכנית עבודה ושיבוץ ישובים תועבר כחודש מראש . 

 ניידות ונכונות לעבודה בכל ישובי אשכול גליל מערבי 

 לאחר כשנה נכונות להגדלת היקף המשרה 

 

  

 יועץ לשפה העברית  

 ארבע שעות בכל פעם.  מחויבות לשלושה ימים בשבוע,

לסירוגין. תיתכן גמישות בשעות, תעשה    18:00-14:00או   13:00-09:00שעות העבודה הן: 
 בתיאום עם היועץ. 

השתתפות בהדרכות וכן בעבודות מהבית/ ממשרדי האשכול בקיבוץ כברי על טיפול בפניות לפי  
 הנדרש ובאישור מראש.

 תכנית עבודה ושיבוץ ישובים תועבר כחודש מראש . 

 ניידות ונכונות לעבודה בכל ישובי אשכול גליל מערבי 

 נכונות להגדלת היקף המשרה לאחר כשנה. 

 

 

 


