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בתפקיד , והיא מעוניינת לקבל מהספק שירותי הדרכה" מסע ישראלי"מבצעת את פרויקט והעמותה  הואיל
 ; והכל בכפוף לתנאי הסכם זה, ספק לעמותה שירותים אלהמעוניין ל הספקלפי העניין ו, רכז/ מדריך

ך מתן השירותים מיומנות וכישורים הדרושים לצור, מומחיות, והספק מצהיר כי הינו בעל ניסיון  והואיל
על סמך , בין היתר, בהתאם לתנאי הסכם זה וכי ידוע לו שהעמותה מתקשרת עמו בהסכם זה

 ;הצהרותיו אלה

 :הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם        

 מהות ההסכם .1

במסעות שעורכת , לפי החלטת העמותה, הדרכה או ריכוזספק יעניק לעמותה שירותי ה .1.1

שני )ת  למסעות אלה ובהדרכות הנלו, ובכלל זה, ל"לי צהלתלמידי בתי ספר ולחייהעמותה 

הספק "(. שירותי הריכוז"או " שירותי ההדרכה: "להלן( )'מפגשי סיכום וכו, מפגשי הכנה

רכז להנחיותיו והוראותיו של , ובכלל זה, יעניק את השירותים בהתאם להנחיות העמותה

 . הדרכה בעמותההראש תחום תיו והוראותיו של כמו גם להנחיו, ההדרכה בעמותה

בכל מקרה של חילוקי . השירותים יינתנו על ידי הספק בהתאם להנחיות והוראות העמותה .1.1

תהיה דעתה של העמותה המכריעה והספק יהיה מחויב לפעול , דעות בין הספק לבין העמותה

 .לפי הנחיותיה של העמותה

ות מסוימת של שירותים או הדרכות בכל תקופת העמותה אינה מתחייבת להזמין מהספק כמ .1.3

.  או בתקופת כלשהי ואינה מתחייבת לשבץ את הספק במספר מינימלי של מסעות/ההסכם ו

. ייקבעו בהתאם לדרישות ולצרכי העמותה, וכן מספר ההדרכות הנדרשות, מועדי המסעות

והיא , סעותבמ הספק להדרכהמובהר כי לעמותה נתון שיקול דעת בלעדי ביחס לשיבוץ 

ולספק לא , או שלא לשבצו בכלללחלק מן המסע או לחלק מן המסעות יכולה להחליט לשבצו 

  תהיה כל טענה בקשר לכך

, במקרה שבו לא נתבקש הספק לבצע פעילות הדרכה במשך תקופה רצופה של שישה חודשים .1.1

 . יראו את הסכם זה כאילו בא לסיומו במועד ביצוע ההדרכה האחרונה
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 הספקהצהרות  .1

המונעת או מגבילה באופן , בין בחוזה ובין אחרת, בין בדין, כי אין כל מניעההספק מצהיר  .1.1

 . כלשהו את התקשרותו בהסכם זה

: שם: הספק מתחייב ומצהיר כי השירותים נשוא הסכם זה יינתנו באופן אישי על ידי .1.1
 . _________. ז.ת. ____________

 .נחשד בביצוע עבירה פליליתהוא ככל ש, מיידיבאופן עמותה ללהודיע מתחייב  הספק .1.3

הספק מתחייב להשתתף בכל ההדרכות והמפגשים הנלווים למסעות להם יעניק שירותי  .1.1

מפקדים /מפגש עם מורים, מפגש חניכה, ובכלל זה במפגש הכנה ארוך, (או ריכוז)הדרכה 

יבות צוות הספק יהיה מחויב להשתתף ביש. ומפגש סיכום( ביחס לשירותי ריכוז בלבד)

הכל על פי , (רוח מסע וכדומה)וכן להשתתף בימי העשרת ידע , בימים שלפני ולאחר המסע

 . או דרישותיה של העמותה כפי שייקבעו מעת לעת/צרכיה ו

הספק מתחייב להיות בעל היתר הדרכת טיולים במערכת  -בכל הקשור למסעות בית ספר  .1.5

ר המסע הספציפי אליו הוא אמור להיות וכן בעל היתר הדרכה באזו, "(תו תקן)"החינוך 

 . משובץ

להדרכת מסעות  ,על חשבונו, על הספק לבצע הכשרה ייעודית -בכל הקשור למסעות צבא  .1.6

 . בצבא בהתאם לדרישות צוות חינוך

הם יינתנו על ידו שירותי הדרכה בבאחריות הספק להכיר על בוריים את מסלולי הטיולים ש .1.5

, לכך שהאנשים שיעניקו את שירותי ההדרכה או הריכוז בפועללדאוג , בכלל זה, או ריכוז/ו

הספק . החודשים הקודמים ליציאה למסע 11 -יבצעו את מסלול הטיולים הרלבנטי לפחות ב

, מתחייב כי במידה ויהיה עליו ליתן שירותי הדרכה או ריכוז ביחס למסלול שאינו מכיר

כולל הכרת מסלולים , לול הטיוללצורך הכרת מס" יום הכרת מסלול"על חשבונו , יעבור

, הספק מסכים כי התמורה המשולמת לו עבור כל יום מסע. חלופיים עקב תנאי מזג האוויר

 . כוללת את כל הנדרש ממנו בסעיף זה

ואת האחריות המוטלת , ידו הספק מצהיר כי הוא מבין את חשיבות השירותים הניתנים על .1.8

והוא מתחייב לנהוג כל העת , ס לעמותההן ביחס למשתתפי המסע והן ביח, על כתפיו

באחריות המתבקשת ביחס לשירותים הניתנים על ידו ולעדכן את האחראי עליו בעמותה בכל 

מתחייב הספק לא לעזוב את , בין היתר. פרט חשוב או בבעיה חריגה המתעוררת בעת המסע

מותה ללא קבלת הסכמת הע, את המשתתפים במסע ואת המתחם בו מתקיים המסע, המסע

 . בכתב ומראש

ביחס  בטיחותי בהתאם לקוד הלבוש שנקבע על ידי העמותה, הספק יקפיד על לבוש הולם .1.0

 .  והגורם בו יבצע הספק את ההדרכה או הריכוז, למתן השירותים

הוא אישור משטרת ישראל לפי , הספק מודע לכך שאחד מהתנאים למתן השירותים על ידו .1.10

. 1001 -ה "תשס, ן במוסד המכוון למתן שירות לקטיניםחוק למניעת העסקה של עברייני מי

או /הספק מתחייב לשתף פעולה עם העמותה בכל הקשור בקבלת אישור זה מהמשטרה ו

 .מהגורמים הרלבנטיים
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, מכשיר, הוא ישיב לעמותה כל מסמך, הספק מתחייב כי מיד לאחר סיום תקופת ההסכם .1.11

או הגיע לחזקתו במסגרת מתן , לו על ידהחפץ או כל חומר אחר הקשור לעמותה ואשר נמסר 

 .השירותים על ידו

את החשיבות של התייצבות לביצוע פעילות ההדרכה ובנזק שעלול הספק מצהיר כי הוא מבין  .1.11

 . להיגרם לעמותה אם וככל שהספק לא יתייצב לפעילות הדרכה אליה שובץ

כלשהו שאינו במסגרת או המודרכים על ידו קשר /הספק מתחייב שלא ליצור עם התלמידים ו .1.13

, מסרונים, הוא מתחייב שלא יצור עימם קשר באמצעות הטלפון, ובכלל זה, ההדרכה במסע

 . בין במהלך המסע ובין לאחריו', ל וכד"דוא

הספק מתחייב לפעול באופן קפדני בהתאם להוראות התקנון למניעת הטרדה מינית בעמותה  .1.11

א מצהיר כי ידוע לו שהעמותה רואה והו, וכן בהתאם לדין החל בנוגע להטרדה מינית

וכי ביצוע הטרדה מינית תביא לסיום ההתקשרות עימו , בחומרה כל מקרה של הטרדה מינית

 . באופן מיידי

הספק מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שאסור בתכלית לצרוך אלכוהול או סמים מכל סוג שהוא  .1.15

לסיום ההתקשרות עימו באופן תביא הפרת סעיף זה וכי , במהלך מתן השירותים על ידו

 . מיידי

 התמורה .3

ליום הדרכה . ח"ש 500ישולם לספק לכל יום הדרכה סך של , בכל הקשור למסע הראשון .3.1

 . ח"ש 600שיחול בשבת ישולם לספק של 

ליום הדרכה שיחול  .ח"ש 550לכל יום הדרכה ישולם לספק סך של , החל מהמסע השני ואילך .3.1

 .ח"ש 650בשבת ישולם לספק סך של 

אשר תשולם בהתאם למספר מסעות מצטבר שביצע הספק או , תינתן תוספת ותק לספק .3.3

 :והכל בהתאם ובכפוף לאמור להלן, בהתאם לותק שצבר הספק

לספק שכבר ביצע  שישה  –ח לכל יום הדרכה במסע "ש 50תוספת של  –' א .3.3.1

ירותים לעמותה או לספק שהגיע לותק של שנה מסעות מאז תחילת מתן הש

 *.במתן השירותים

לספק שכבר ביצע שנים עשר  –ח לכל יום במסע "ש 100תוספת של  –' ב .3.3.1

מסעות מאז תחילת מתן השירותים לעמותה או לספק שצבר ותק של שנתיים 

 *. במתן השירותים

ונה עשר לספק שביצע שכבר ביצע שמ –ח לכל יום מסע "ש 150תוספת של  –' ג .3.3.3

מסעות מאז תחילת מתן השירותים לעמותה או לספק שצבר ותק של שלוש 

 . ומעלה במתן השירותים* שנים

לעניין חישוב תוספת ותק בסעיף זה תחשב כשנה שבה הספק ביצע לפחות שלושה  -שנה *

 . שנת לימודים בבתי הספר –" שנה"לעניין סעיף זה . מסעות במהלכה
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ך ורק עבור מתן שירותים בימי מסע ולא עבור מתן שירותים תוספת הותק תשולם לספק א

 . ב"חניכה וכיוצ, כגון עבודות הדרכה, אחרים

יקבל , (קרי משמש כאחראי על המסע בכללותו בשטח" )ריכוז במסע"ספק המעניק שירותי  .3.1

. ח"ש 000תוספת ריכוז בסך של , עבור כל שירותי הריכוז הניתנים על ידו ביחס למסע

ובכלל זה פגישות שונות ועבודת , תוספת זו כוללת גם את כל עבודת ההכנה כי, מובהר

  .הנדרשות לצורך מתן שירותי הריכוז, הסיכום

קרי מעניק שירותי הדרכת קבוצה במסע יחד עם " )הובלת מסע"ספק המעניק שירותי  .3.5

 1,500יהיה זכאי לתמורה בסך , (אחריות נוספת בקשר למסע כפי שתוגדר על ידי העמותה

ובכלל זה פגישות שונות ועבודת , כי תוספת זו כוללת גם את כל עבודת ההכנה, מובהר. ח"ש

 . הנדרשות לצורך מתן שירותי הובלת המסע, הסיכום

וזאת על מנת לשמור על , על רכז לבצע לפחות מסע אחד בשנה כמדריך, למען הסר ספק .3.6

לצורך צבירת הותק כמפורט וכן על מנת לעמוד בדרישת מינימום המסעות , כשירותו כרכז

, אין בכך כדי לחייב את העמותה לשבצו בעבודת הדרכה, למען הסר ספק .לעיל 3.3  בסעיף 

 .ריכוז או הובלת מסע

מפגש של הרכז עם מורי בית הספר ומנהל המסע מטעם  -" השתלמות מורים"על הרכז לבצע  .3.5

במידה ומפגש השתלמות (. 'כהגדרתו בנספח א)אשר תבוצע לפני מפגש ההכנה , בית הספר

, ח"ש 350ישולם לרכז סך של , ('כהגדרתו בנספח א)מורים מתבצע ביום נפרד ממפגש ההכנה 

ישולם לרכז בגינה סכום , תקיים באותו יום של מפגש ההכנהבמידה והשתלמות המורים ת

 .ח"ש 150של 

י "עפ, ישולם לספק סך יומי, וכן עבור מתן שירותים אחרים, עבור ההדרכות הנלוות למסע .3.8

 . המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, להסכם זה' המפורט בנספח א

וכן עבור היציאה , וריםמפגש חניכה והשתלמות מ, מפגש סיכום, עבור מפגש הכנה -נסיעות  .3.0

ידווח בטופס הדיווח  הספק: יהיה זכאי להחזרי נסיעה כדלקמן הספק, למסע והחזרה ממנו

ובכפוף לכך יהיה זכאי להחזר , תוך ציון נקודת המוצא ונקודת היעד, האינטרנטי על הנסיעה

ה במיד. ח"ש 50עד לסכום של , בתעריפי נסיעה בתחבורה ציבורית בלבד, הוצאות נסיעה

פ ההוצאות בפועל וכנגד "ישולמו ההוצאות ע, ח"ש 50הוצאות הנסיעה תעלנה על סך של ש

 . ובתנאי שנעשה שימוש בתחבורה ציבורית, הצגת קבלות של תחבורה ציבורית

 . מ"כוללים מעסכומים האמורים ה, למען הסר ספק .3.10

, במועדן ולשביעות רצון העמותה, התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואןבכפוף למילוי כל  .3.11

תשולם , ובכפוף לקבלת חשבוניות מס כדין אצל העמותה זמן סביר לפני מועד התשלום

  .30+ וזאת בתנאי שוטף , לספק התמורה בגין מתן השירותים

ם מלוא תמורה סופית ומוחלטת ומשולמת לספק עבור קיו הקבועה לעיל הנההתמורה  .3.11

הספק לא יהיה , אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בהסכם זה. התחייבויותיו לפי הסכם זה

או /זכות או טובת הנאה נוספים בגין שירותיו לפי הסכם זה ו, תמלוג, תגמול, זכאי לתשלום
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והתמורה כוללת את כל הדרוש לביצוע פעילות , פי הסכם זה-על לעמותההזכויות המוענקות 

 . ההדרכה

 . התשלום יעשה רק עבור פעילויות הדרכה שבוצעו בפועל על ידי הספק, ן הסר ספקלמע .3.13

 כמות המסעות וביטול מסע .1

או בימי /במסע ומתן השירותים על ידי הספק העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  .1.1

 :הדרכה בשל כל אחת מהסיבות הבאות

 . לתכני ורוח המסעהספק אי התאמה של  .1.1.1

 .לעיל 2  המפורטות בסעיף הספקאי עמידה באחד או יותר מהתחייבויות  .1.1.1

אשר מונעת לדעת העמותה את מתן השירותים על , אחרתכל סיבה רלבנטית  .1.1.3
 .ידי הספק

או נסיבות שאינן /ביתות במשרד החינוך ובמידה וביטול המסע יהיה עקב ש .1.1.1
 . או  עקב כוח עליון/תלויות בעמותה ו

לכך , למסע אינו מהווה הבטחה מבחינת העמותה כי עצם שיבוצו של הספק, מובהר בזאת .1.1

כי מובן הספק מצהיר . שהספק יעניק שירותים במסגרתושהמסע יתקיים בסופו של דבר או 

או להצטמצם מבחינת היקפם וכמות /לא להתקיים ולו שחלק מהמסעות עשויים להתבטל ו

אשר חלקן יכולות לנבוע מגורמים שאינם , וזאת בשל סיבות שונות, הדרושה בהם המדריכים

קשורים לעמותה וסיבות אחרות הקשורות להחלטות ניהוליות של העמותה ביחס לקיום 

על מסע  ,מוקדם ככל הניתן לספקהעמותה תעשה כמיטב יכולתה להודיע . המסעות

 .שמתבטל

כאשר סיבת הביטול אינה , במקרה שהעמותה הודיעה לספק על ביטול השתתפותו במסע .1.3

וכאשר ההודעה נמסרה לספק במועד , לעיל 4.1 נובעת מאחת הסיבות המפורטות בסעיף 

. זכאי לפיצוי בגובה יום הדרכה בגין הביטול הספקיהיה , קצר משלושה ימים טרם המסעה

תהא הסיבה , על ביטול השתתפותו במסע לספקככל שהעמותה הודיעה , למען הסר ספק

 .זכאי לפיצוי כלשהו הספקלא יהיה , במועד של עד שלושה ימים טרם המסע, אשר תהא

 שימוש במתקנים ונכסים של העמותה .5

לרבות דואר , מתחייב כי יעשה שימוש באמצעים שהעמותה העמידה ותעמיד לרשותו הספק .5.1

לא אם הוסכם במפורש ובכתב א, מתן השירותיםאך ורק לצורך , אלקטרוני וגישה לאינטרנט

מתחייב כי לא יעשה שימוש ברכוש העמותה ובאמצעים שהעמידה ותעמיד  הספק. אחרת

או /או שימושים בלתי חוקיים ו/שה לאינטרנט לצרכים ולרבות דואר אלקטרוני וגי, לרשותו

או כאלה שיש בהם כדי /או בצדדים שלישיים כלשהם ו/כאלה שיש בהם כדי לפגוע בעמותה ו

  .לחשוף את העמותה לתביעת צדדים שלישיים

 :סודיות .6

או כל /או מסמך ו/או ידיעה ו/הספק מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת את המידע ו .6.1

, נתונים, תרשימים, תוכנות, פרסומים, ערכות הדרכה, חות"דו, שהוא בכלל זה חומר

, משחקים, דפי הפעלה, שירים, סרטונים, מצגות, מדיה מגנטית, טפסים, טיוטות, מסמכים
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שהגיע או שיגיע "( המידע: "להלן)או כל מידע אחר /כתובות וטלפונים ו, רשימת לקוחות

 . העמותשירות האליו במהלך עבודתו ב

עמותה במהלך בשירות הכל מסמך אשר הספק הכין או מידע אשר השיג לצורך עבודתו  .6.1

, לרבות בכל תהליך)כל זכויות הקניין הרוחני . תקופת העסקתו בעמותה הנו רכוש העמותה

או /או הגיעו אליו ו/אשר קשורות להעסקתו של הספק בעמותה ו( מידע ורעיון, שיטה, פיתוח

או הגיעו אליו במסגרת /או פותחו על ידו ו/או הובאו לידיעתו ו/ו או לטיפולו/ליישומו ו

יהיו שייכים לעמותה ויהיו , עמותהל הספקת השירות על ידובתקופת , העמותה עבור ועבודת

הנובעת , בהווה ובעתיד, לרבות כל זכות, (קניינה הבלעדי והמלא)בבעלותה המלאה והיחידה 

 . ל"או קשורה או נגזרת מכל הנ

לא ישתמש , בכלל זה, מתחייב ומצהיר כי לא יפר כל זכות יוצרים השייכת לעמותההספק  .6.3

או לא ירשה שימוש בהם אלא /או יעביר זכויות אלו לאחרים ו/או ישווק ו/או ימכור ו/ו

 בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת העמותה 

ידע הספק מתחייב כי הן בתקופת הסכם זה והן לאחריו ישמור בסודיות מוחלטת כל מ .6.1

עסקיה ופעולותיה וכל מידע הקשור לעבודתו לרבות שכרו , או הנוגע אליה/ו עמותהאודות ה

 . ותנאי העסקתו

הספק מתחייב לא לשמור בחזקתו ולא להוציא מתחום משרדי העמותה כל חומר כתוב וכל  .6.5

 . רכוש וציוד של החברה אלא במהלך ולצורך עבודתו

מתחייב הספק להעביר את תפקידו , ותהתקופת הספקת השירות לעמהופסקה או תמה  .6.6

וכן להחזיר לעמותה כל חומר אשר נמצא , בצורה מסודרת למי שתקבע העמותה מבעוד מועד

 .קבצי מדיה וכל מסמך רלבנטי אחר, חוברות, ובכלל זה, בידו בקשר להדרכות

 :עדר יחסי עובד מעבידה .5

מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם בין מזמין לבין קבלן עצמאי ואינו מהווה חוזה עבודה  .5.1

יחסי , מעביד -לא מתקיימים יחסי עובד  העמותהוכי הספק הינו קבלן עצמאי וכי בינו לבין 

לשלם  העמותהלצורך כל דבר ועניין ועל כן אין כל חובה על , סוכנות או שותפות, הרשאה

 . ימי חופשה דמי הבראה וכדומה, לספק תשלומים בגין ימי מחלה

הספק מצהיר שהנו מדווח ומשלם מסים כעוסק מורשה וביטוח לאומי כדין והוא מתחייב  .5.1

פי הסכם -תשלומים והטבות על, לשלם לרשויות כל סכום שיתחייב כתוצאה מקבלת הכנסות

 העמותהתהיה , לא הומצא האישור. ל כךימציא הספק אישורים ע, העמותהלפי דרישת . זה

רשאית לנכות את סכום התשלומים הנדרשים מהתמורה לה זכאי הספק על פי הסכם זה 

 . ולהעבירם לרשויות

, בהסכם העסקה של מדריכים, כי העמותה הציעה לו להתקשר עמה כעובד, הספק מצהיר .5.3

להתקשר , יבותיו שלואולם הספק העדיף מס, מעביד בין הצדדים –כך שיהיו יחסי עובד 

 . בהסכם זה

 ._______________________: חתימת הספק
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מוסכם בין הצדדים כי גובה התמורה הקבועה בהסכם זה נקבעה בהתחשב ביחסי הצדדים  .5.1

 העמותההיה וייקבע על ידי גוף שיפוטי מוסמך כי היחסים בין הספק לבין . המוסכמים לעיל

יחולו , על פי הסכם זה הינם יחסי עובד מעבידבגין השירותים הניתנים על ידי הספק 

 :רטרואקטיבית, ההוראות הבאות

אלא לתמורה , המפורטת בהסכם זה בכל ענייןהספק לא יהיה זכאי לתמורה  .5.1.1

  .מסכום התמורה בלבד 10% -בשיעור הנמוך ב

 7.4.1 כל סכום שקיבל מעבר לתמורה הקבועה בסעיף  לעמותההספק ישיב  .5.1.1

בתוספת ריבית ולעיל בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן 

הריבית והפרשי . 1061 –א "תשכ, בשיעורים על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה

יוחזר ההצמדה יחושבו מהמועד שבו נתקבל כל סכום וסכום ועד למועד שבו 

 .על ידו הסכום בפועל

או על /תהיה זכאית לקזז מסכומים המגיעים לספק על פי הסכם זה ו העמותה .5.1.3

פי כל מקור אחר את הסכומים אותם יהיה הספק חייב להשיב לה על פי סעיף 

בתוך שלושה ימים , העמותההספק ישפה את . זה או על פי כל מקור אחר

או /בגין כל דרישה ו, הגבלת סכום בכל עת וללא, מיום דרישתה הראשונה לכך

או /או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/מאת הספק ו העמותהתביעה שיופנו נגד 

 –בקשר עם טענת יחסי עובד , או על ידי צד שלישי כלשהו/מי ממנהליו ו

מורשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות בין  –מעביד או יחסי מרשה 

או בקשר עם /או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/לבין נותן השירות ו העמותה

, חוב, חבות, או בקשר עם כל חיוב/או העדרם של יחסים כאמור ו/קיומם ו

צו , חוק, הסדר, לרבות מכח כל הסכם, או אחריות הנובעים מיחסים כאמור/ו

 .נוהג וכיוצא בזה, הרחבה

 : סיום ההסכם .8

 .שלושים ימיםבהודעה מראש בת , מכל סיבה שהיא, רשאית לסיים הסכם זה העמותה .8.1

או /מבלי לפגוע בכל סעד העומד לה על פי כל דין ו, רשאית לבטל הסכם זה לאלתר העמותה .8.1

 : בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים, הוראות הסכם זה

 .הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית .8.1.1

שעות  18בתוך הספק הפר הוראה מהוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה  .8.1.1
 . אודות ההפרה העמותהמיום קבלת הודעה מ

או באם קיימים בין /או השירותים ו/אי שביעות רצון מתפקודו של הספק ו .8.1.3
אינם  העמותהלבין הספק חילוקי דעות בקשר לשירותים אשר לדעת  העמותה

 . ניתנים לגישור

 .  מכל סיבה שהיא פעילות ההדרכהבמקרה של ביטול או השהיית  .8.1.1

ושנמסרו  העמותהאו החומרים של /את כל הכלים ו עמותהישיב הספק ל, סיום ההסכםעם  .8.3

 .מכל סוג שהוא, העמותהלו על ידי 
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 :שונות .0

כל . ממצים את כל המוסכם בין הצדדים בקשר למתן שירותיו של הספק, הסכם זה ונספחיו .0.1

 .מ בין הצדדים בטלים בזה"וכל התחייבויות ומצגים שניתנו במו, הסכם קודם

 .חתום בידי שני הצדדים, כל שינוי של הסכם זה יהיה בכתב .0.1

-או חובותיה על/או ליתן הרשאות בזכויותיה ו/לשעבד ו, להעביר, רשאית להמחות העמותה .0.3

הספק אינו זכאי להעביר או להמחות זכויותיו . לכל גורם בכל עת, כולן או חלקן, פי הסכם זה

קזז כל סכום בו היא חבה לספק כנגד כל תהא רשאית ל העמותה. פי ההסכם-וחובותיו על

  .לעמותהאו עשוי לחוב בו /הספק חב ו העמותהסכום שלדעת 

הרי , במידה וייקבע כי הוראה כלשהי בהסכם זה איננה תקפה או בלתי אכיפה בצורה כלשהי .0.1

שהוראה זו תיאכף במידת האפשר בהתאם לכוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בנוסח 

הוראה זו תחשב כאילו , ראה זו אינה יכולה להיאכף בהתאם לכוונה זואם הו. הסכם זה

, תוקנה כך שיימחקו ממנה החלקים אשר נקבע כאמור כי הם אינם תקפים או בלתי אכיפים

וזאת רק במדינה או באזור בו ניתנה ההחלטה כי הוראה זו איננה תקפה או בלתי אכיפה 

כי הוראה מסוימת הכלולה בהתחייבות זו הנה אם יקבע , בנוסף. כאמור על פי הדין המקומי

היא תפורש כך , פעילות או נושא, היקף גיאוגרפי, זמן הנזכרים בה-רחבה מדי לגבי פרקי

כך שההוראה תהיה בת אכיפה , שהוראה כאמור תוגבל ותצומצם בקשר עם מאפיין כאמור

 . במידה הרבה ביותר האפשרית המתאימה לדין החל כפי שיהיה באותה העת

בקשר להסכם זה הסעד  העמותהאו תביעה כלפי /מוסכם שבכל מקרה שתהיה לספק טענה ו .0.5

היחיד שיהיה זכאי לו הוא סעד כספי ובכל מקרה לא יהיה הספק זכאי לכל צו מניעה כלפי 

 .או בקשר עם הזכויות המוענקות לה על פי הסכם זה/ו העמותה

 51ילו הגיעה לתעודתה בתום כל הודעה שתשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו תחשב כא .0.6

בהתאם לפרטי הקשר המפורטים בכותרת הסכם )שעות מעת המסירה למשלוח בדואר רשום 

ככל שהתקבל אישור )שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני  11בתום , (זה

 .עם המסירה בפועל -ואם נמסרה ביד , (מסירה

הוראות הסכם זה בידי הצדדים בכל עת ולאחר כי בכל העניינים הקשורים למילוי , מובהר .0.5

נתונה לבתי המשפט , תהיה הסמכות העניינית והמקומית לדון בהם, תקופת מתן השירותים

 . ירושלים המוסמכים בעיר

 

 :ולראייה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך המפורטים במבוא לחוזה זה

 
 
 

________________   ________________ 
 הספק     תההעמו
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 שונותתמורה עבור מתן שירותים נלווים או  –' נספח א

 

המפורט י "עפ, סך יומי, ישולם לספק, מתן שירותים נלווים אחריםוכן עבור , עבור ההדרכות הנלוות למסע
 (:מ"כל הסכומים הם אינם כוללים מע)להלן 

 300ישולם סך של  -( נמשך כשש שעות לערך, מפגש עם המשתתפים במסע קודם למסע) מפגש הכנה .1

 . ח"ש

 100ישולם סך של  -( נמשך כארבע שעות לערך, מפגש בין הרכז למדריכים קודם למסע) מפגש חניכה .1

 . ח"ש

ישולם סך של  -( נמשך כשלוש שעות לערך, מפגש עם המשתתפים במסע לאחר המסע) מפגש סיכום .3

לפני או אחרי )במסע על ידי הרכז לכלל המדריכים שהשתתפו " שיחת סיכום"ככל שתבוצע . ח"ש 100

 (.הן למדריך והן לרכז) ח"ש 100ישולם בנוסף סך של  ,(מפגש הסיכום

( מפגשי למידה מרוכזים של מדריכי המסע עם אנשי מטה מסע ישראלי)רענוני צבא /ימי רוח והכשרות .1

 .חופשה על פי חוק והוצאות נסיעות על פי חוקישולם שכר מינימום ודמי  -

ימי מיון הינם ימים שבהם מדריכים שהוגדרו ועברו הכשרה בנושא על ידי מסע )ימי מיון ואבחון  .5

 :ישולם סך על פי המדרגות הבאות -( ישראלי מבצעים תהליך מיון למועמדים פוטנציאלים

 . ח לשעה"ש 35 – אבחון/ימי מיון 10עבור ממיינים שבצעו עד  -1תעריף 

 . ח לשעה"ש 10 – אבחון/ימי מיון 10עבור ממיינים שבצעו עד  -1תעריף 

 . ח לשעה"ש 15  -אבחון/ימי מיון 10שבצעו מעל  עבור ממיינים -3תעריף 

צבא בערב שישי ועד צאת השבת אחריות /הצטרפות המדריך למסע בית ספר)השתתפות בצוות שבת  .6

   .ח"ש 150 ישולם סך של – (בלת השבת והסעודות הנלוותלהעצמת הרוח מתוך ערכי המסע בק

ישולם  -( שעות לערך 11 -הנמשך כ, ה אחד לתלמידים בוגרי מסע ישראלייום הדרכ) עוטף מסע .5

 . ח"ש 550סך יומי רכז /למדריך

 .ח"ש 300ישולם סך של  - (לתלמידים בוגרי מסע ישראלישעות  6יום הדרכה בן ) עוטף מסעחצי  .8

צבא על ידי מדריך לטובת חניכה וליווי המדריכים במהלך /ליווי חינוכי למסע בית ספר) חינוכיליווי  .0

 . ח"ש 550סך של רכז /ישולם למדריך -( המסע

צבא על ידי מדריך לטובת חניכה וליווי המדריכים /ליווי חינוכי למסע בית ספר)ליווי חינוכי מקוצר  .10

 .ח"ש 300ישולם סך  -( שעות 5עד  -במהלך המסע

למתן שירותים על פי צרכי מנהלי המטה יזומנו מדריכים ) במטה המסעמתן שירותים משרדיים  .11

 . ח לשעה"ש 35סך של  –( משרדיים שונים

 (שעות הכנה מקדימה 6 -שלושה ימי הדרכה ועוד כ, העברת הכשרת הנחייה למדריכי המסע)הנחיה  .11

 . ח"ש 800סך של רכז /ישולם למדריך

  


