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בס"ד

הזמנה להשתתפות במכרז מס' 2017/08
להפעלת מרכז טיפול באלימות
המועצה האזורית גוש עציון מבקשת לקבל הצעות להפעלת מרכז טיפול למשפחה ואלימות (להלן:
"השרות") בעבור תושבי המועצה האזורית גוש עציון בהתאם לאמות מידה שנקבעו על ידי משרד
הרווחה בתקנון העבודה הסוציאלית ובהתאם לאמור בהוראות הסכם זה
על המפעיל להפעיל את השרות כאמור בתנאים האמורים בהתאם להוראות המכרז ובהסכם
המצ"ב למשך תקופה של שלוש שנים.
מובהר למציעים כי תנאי מתלה לכניסת המכרז ולהסכם ההתקשרות לתוקף הוא קבלת אישור
משרד הרווחה.
תמורת הפעלת השירות יקבל המפעיל תשלום על פי התעריפים כפי שיקבעו בהסכם המצ"ב.
המציעים מוזמנים להשתתף במכרז להפעלת השרות הנ"ל ,כמתואר בפירוט בחוברות מכרז זו.
כללי
חוברת המכרז נמסרת לך עפ"י בקשתך להשתתף במכרז.
 .1מסמכי המכרז:
א .הזמנה להשתתפות במכרז בצרוף נספחים.
ב .נספח א' -מדדי הערכת ההצעות
ג .נספח ב' -הצהרת מציע
ד .נספח ג' -נוסח ערבות מכרז
ה .נספח ד' -אישור על עריכת ביטוח
ו .נספח ה' -חוזה
 .2תוקף ההצעה:
כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצרופותיה למשך  60יום
מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות .המועצה רשאית לבקש להאריך את תוקפה
למשך  60יום נוספים על שקול דעתה הבלעדי ,והמציע חייב לעשות כן.
 .3תנאי סף להשתתפות במכרז:
1

2
זכאים להשתתף במכרז זה המציעים הבאים:
א .המציע הינו עמותה רשומה בישראל ,בעלת ניסיון מוכח של לפחות שנה במתן
שירותים טיפוליים למשפחות בתחום האלימות במשפחה ,בעבור רשות מקומית או
כל רשות סטאטורית אחרת ,כולל הפעלת שירותים בשיתוף גורמים ממשלתיים ובהם
משרד הרווחה.
ב.

למציע תשתית מבנית ,ארגונית וכספית העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר
הפעולות המבוצעות ע"י העמותה בתחומי הרווחה ,והכל להנחת דעתה של ועדת
המכרזים.

לרשות המציע עומדים אנשי מקצוע מקצועיים מטעמו (עובדים סוציאלים
ג.
פסיכולוגים ,מטפלים ביצירה) שיהיו בעלי כלים ויכולת לטפל באוכלוסיית היעד נשים,
גברים וילדים תוך כיבוד מאפייני האוכלוסייה הרלבנטית דתית .המציע יכול להתקשר
עם גוף מקצועי נוסף במטרה לעמוד בכללי המכרז והחוזה.
ד .המועצה לא תעמיד לרשות המציע מבנה והוא אחראי להעמיד מבנה להפעלת השרות
בתחום השפוט של המועצה האזורית גוש עציון.
ה.

המציע הינו בעל יכולות גיוס משאבים חיצוניים.

ו.

מסמכים שיש לצרף להצעה כחלק בלתי נפרד ממנה:
( )1לפחות שתי המלצות ואישורים בדבר ניסיונו של המציע ,כאמור בסעיף ( 3א)
לעיל  ,תוך ציון שמות גורמים שונים עמם היה קשור בעבודותיו הקודמות
ופרטים מזהים של הממליצים .תינתן עדיפות להמלצות של רשויות רווחה
ברשויות מקומיות.
( )2על המציע לצרף תצהיר בו יתואר המבנה אותו בכוונת המציע להעמיד לטובת
מתן השירותים לפי הוראות הסכם זה ובו יצוינו זכויות המציע במבנה ומקומו.
( )3על המציע לצרף להצעתו רשימה של עובדיו המקצועיים יחד עם העתקים של
תעודות הכשרתם המקצועית.
( )4על המציע לצרף להצעתו רשימה של עובדיו המקצועיים יחד עם העתקים של
תעודות הכשרתם המקצועית.
( )5על המציע לצרף להצעתו העתק של תעודת ההתאגדות של העמותה ברשם
העמותות בישראל ,

3
( )6להבטחת מילוי תנאי המכרז ,המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית בנקאית
אוטונומית שהוצאה לבקשתו של המציע ועל שמו בלבד ,בגובה של  5,000ש"ח
(חמשת אלפים  ) ₪לפקודת "מועצה אזורית גוש עציון" בנוסח המצורף למסמכי
המכרז ,כערבות מכרז שתהא בתוקף עד ליום  .11.8.17המועצה תהא רשאית
להציע את הערבות לפירעון במקרה שהזוכה לא יחתום על הסכם ההתקשרות
המצ"ב מכל סיבה שהיא ,בתוך  10ימים מיום הכרזתו כזוכה במכרז.
ז .התנאים המפורטים בסעיפים  3א'-ז' הינם תנאי סף .מציע אשר לא יעמוד באחד או
יותר מהתנאים המפורטים לעיל הצעתו תיפסל.
 .4מילוי ההצעה:
א.

ההצעה תכלול את המסמכים הבאים כשהם חתומים:
 .1הזמנה להשתתפות במכרז
 .2חוזה
 .3נוסח ערבות מכרז
 .4הצהרת המציע על נספחיה

ב.

את ההצעה יש למלא בשני עותקים כדלקמן:
.1

הצהרת המציע  -נספח ב'.

.2

על המציע לחתום בר"ת על גבי כל עמוד וכן חתימה מלאה בעמוד האחרון של
ההסכם על נספחיו ,הכל כמפורט במסמכי מכרז זה.

.3

על ההצעה יחתמו מורשי החתימה בלבד.

.4

על המציע לצרף להצעתו תצהיר ובו פירוט מטרותיה של העמותה ,פירוט
מורשי החתימה וכן אישור על ניהול תקין מאת רשם העמותות לשנת  .2016כל
האישורים אמורים בסעיף זה צריך שיאושרו ע"י עו"ד ו/או רו"ח.

 .5שינוי ההצעה:
א)

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו,
והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו,
לרבות ההסכם.

ב)

כל שינוי ע"י המציע בטופס ההצעה ,בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות ע"י
תוספת בגוף המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת
ההצעה.
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ג)

על המציע לפנות בכתב בכל שאלה אשר תתעורר בנוגע למכרז זה למר אביה קדרי
בדוא"ל aviya@gush-etzion.org.il :

 .6הגשת ההצעה:
הגשת ההצעה פירושה כי המציע הבין את מהות ההתקשרות ,הסכים לכל תנאיה ,וכי
בטרם הגישה קיבל את מלוא המידע ,בדק את כל הנתונים ,הפרטים והעובדות .לפיכך,
הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של
המכרז על כל פרטיו וחלקיו.
 .7בדיקת ההצעה:
א)

ההצעה על כל צרופותיה תוגש בשני עותקים ,הכל עפ"י הוראות מכרז זה.

ב)

המועצה רשאית לפסול הצעה אשר חסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא עפ"י
ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו.

 .8הדיון בהצעה:
א) ההצעות לאחר שתעמודנה בבדיקת תנאי הסף ,תיבדקנה גם ע"י ועדה מקצועית
המורכבת משלושה נציגים :נציג אגף הרווחה ,נציגי מחלקת החינוך ומנכ"ל המועצה.
הועדה המקצועית תמליץ לוועדת המכרזים של המועצה על המציעים המומלצים
לזכייה עפ"י אמות המידה הקבועות בנספח א' לתנאים (להלן " :נספח א") ועפ"י
מסמכי ההצעות.
ב)

המועצה רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא עפ"י הוראות מכרז זה,
כולן או חלקן.

 .9על המציע שיזכה במכרז לעמוד בדרישות משרד הרווחה בכפוף לתנאי מכרז זה  .אישור
משרד הרווחה להתקשרות הינו תנאי מתלה לכניסת המכרז לתוקף ולהתקשרות החוזית
עפ"י תנאי מכרז זה.
 .10הודעה על הזכייה
א)

הודעה למציע בדבר זכייתו (להלן – הודעת הזכיה") תשלח בדואר לכתובת המצוינת
בהצעתו ו/או לתיבת דואר אלקטרוני אשר תצוין בהצעה ,ככל שתצוין.

ב)

לאחר משלוח הודעת הזכייה ,או לפי העניין ,לאחר שהמועצה בחרה לנהל מו"מ עם
הזוכה ונחתם ההסכם לשביעות רצון המועצה ,תצרף המועצה את חתימתה להסכם
ותציין ע"ג ההסכם את תאריך חתימתה.
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ג)

מציע שקיבל את הודעת המועצה חייב להופיע במשרדי אגף הרווחה במועצה בתוך
 10ימים מיום הכרזתו כזוכה במכרז  ,על מנת לעמוד בכל הצעדים המתחייבים מכך
שהצעתו נקבעה ע"י המועצה כהצעה הזוכה לצורך ניהול מו"מ או לצורך
ההתקשרות ,הכל לפי בחירת המועצה.

ד)

המלצת ועדת המכרזים של המועצה לקבל את ההצעה ו/או מתן הודעה למציע בדבר
זכייתו ,אינם מהווים ולא ניתן לראות בהם משום כריתת חוזה להפעלת השירות.
התקשרות בין הצדדים תיכנס לתוקפה אך ורק לאחר אישור המועצה ,לאחר חתימת
ראש המועצה והגזבר על ההסכם וקבלת אישור משרד הרווחה.

ה)

האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי ובסיסי להתקשרות עפ"י מכרז זה.

 .11חזרת מציע מהצעתו:
א)

היה ובמהלך התקופה שבין היום האחרון הקבוע להגשת ההצעות לבין המועד
האחרון לתוקפה של הערבות הבנקאית ,המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד
בהתחייבות הנובעת ממנה ,לרבות אי-הופעה לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו
הסופי ,המועצה תהא רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את
ההסכם ,אם נחתם ,תוך מתן הודעה בכתב למציע ולחלט את הערבות( .להלן –
"ההודעה").

ב)

מיום משלוח ההודעה כאמור ,רשאית המועצה להפעיל בין בעצמה בין באמצעות גוף
אחר את התכניות ,בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה.

ג)

נשלחה הודעה כאמור ,המועצה תהא רשאית לחלט כל סכום מתוך ערבות המכרז,
וזאת כפיצוי מוסכם בין הצדדים ,ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגדה.

ד)

החליטה המועצה לחלט את הערבות כאמור בס"'ק (ג) לא יפגע בזכות המועצה לפעול
ו/או לתבוע כל סעד אחר שייראה לה בהתאם לכל דין.

 .12שינוי ההסכם
המועצה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת הצעות להכניס שינויים ו/או
הבהרות ו/או תיקונים במסמכי המכרז ,בין ביוזמה ובין בתשובה לשאלות המציעים,
השינויים ההבהרות והתיקונים כאמור ,יובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז
בדואר רשום או בפקסימיליה על פי הכתובות והמסמכים שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי
המכרז ויהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
 .13תמורה
התשלום עבור הטיפולים יעמוד על תעריף מספר  2501אשר מתעדכן מעת לעת( .בחודש
פברואר  2017עומד התשלום על  ₪ 1,345להועדה) בכפוף לקבלת התמורה ממשרד

6
הרווחה .אין בעיכוב קליטת התשלום ממשרד הרווחה עילה להפסקת מתן שרות מצד
העמותה .כמות ההועדות המוערכת לשנה הינה  10מטופלים .המועצה אינה מתחייבת
לכמות ההועדות המוערכת והמרכז יחויב לטפל בכל טיפול שיידרש לו ע"פ האגף
לשירותים חברתיים במועצה.
 .14כללי
א)

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית
בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה האזורית גוש עציון עד יום  23/5/2017שעה
.13:00
משלוח הצעה בדואר או בכל דרך אחרת הינה באחריותו הבלעדית של המציע.

ב)

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או
לא לבצעו מכל סיבה שהיא ,בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי.

ג)

אם החליטה המועצה כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על חוזה ו/או לא
לבצעו ,לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג
שהוא ,למעט החזר עלות בגין רכישת טפסי המכרז שלא יוחזרו בשום מקרה שהוא.

ד)

ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי המזמינה בשעות העבודה המקובלות ,תמורת
תשלום הסך של ( ₪ 300שלוש מאות  ,)₪שלא יוחזר בשום מקרה שהוא.

בכבוד רב,
ראש המועצה
שלמה נאמן
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נספח א' –מדדי הערכת ההצעות

מדדים

ניקוד

ניסיון טיפולי וארגוני בהפעלת מרכזי טיפול – (כל שנת ניסיון תקנה שתי נקודות
.1
עד לעשר שנות ניסיון)

20%

 .2טיפול בילדים והדרכות הורים

5%

יכולת גיוס משאבים חיצוניים להפעלת וקידום השרות בשנים (_ .2014-2016כל
.3
 100אש"ח ינוקדו בנקודה על לגובה מיליון וחצי ).₪

15%

 .4ניסיון עם גורמים ממשלתיים ובהם משרד הרווחה

10%

 .5וותק העמותה והארגון מציע השרות (על כל שנת וותק  2נק' עד  10נק')

10%

פרישה ארצית (לפחות  3רשויות ברחבי הארץ) (ובתוכם פעילות משמעותית
.6
בירושלים) הניקוד ינתן בהתאם למספר הרשויות

5%

אנשי מקצוע -תארים וותק
.7
מדריכי הצוות וצוות ניהול המרכז

20%

 .8היכרות ויכולת לעמוד בדרישות משרד הרווחה לטפל בנפגעות תקיפה מינית

15%
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נספח ב'
הצהרת המציע והצהרה אודות היכרות תע"ס טיפול באלימות
לכבוד
מ.א גוש עציון
א .ג .נ,.
.1

אנו הח"מ ,מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז ,הוסברו לנו כל דרישות המועצה
ביחס להסכם נשוא המכרז ,וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או
העשויים להשפיע על הצעתנו ,הגשנו הצעה זו.

.2

אנו מתחייבים ,כי אם המועצה תקבל את הצעתנו ,נחתום על חוזה נשוא המכרז בתוך 10
ימים מיום שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו

.3

להבטחת קיום התחייבויותינו עפ"י תנאי המכרז ,הרינו מצ"ב ערבות בנקאית אוטונומית
צמודה למדד המחירים לצרכן בשווי ( 5,000חמשת אלפים)  ₪עפ"י הנוסח המצ"ב למסמכי
המכרז .ידוע לנו ,כי אם לא נקיים את התחייבויותינו ,תהא המועצה רשאית לחלט את
הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.

.4

אנו הח"מ מצהירים כי קראנו את התע"ס  3.28בתקנון עבודה סוציאלית ,אנו מכירים את
כל דרישות משרד הרווחה בנוגע להפעלת מרכז לטיפול באלימות ,ונפעל על פיהם.

.5

אנו מסכימים לכך כי התמורה תהיה בגין הועדות שיתקבלו במועצה בפועל בלבד ,בהתאם
לתעריפי משרד הרווחה והוראות התע"ש המתעדכנות מעת לעת.

תאריך_____________ :

חתימה  +חותמת _____________

9

נספח ג' -ערבות
לכבוד
מ.מ .גוש עציון
א .ג .נ,.
הנדון :ערבות בנקאית
עפ"י בקשת ______________________ (להלן – "המבקשים") ,אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של  5,000ש''ח ( חמשת אלפים  ) ₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד
הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ,כמפורט להלן (להלן – "הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם
השתתפותם במכרז מס'  2017/08שערכה המועצה האזורית גוש עציון להפעלת מרכז טיפולי
לאלימות ולהבטחת מילוי תנאי המכרז .אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך
הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל
עליכם ,לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום
תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,כל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל
הנ"ל.
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) ,המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן – "המדד
החדש") ,כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _מרץ  ,_2017שפורסם ביום _______,
היינו ________ ,נקודות (להלן – "המדד היסודי") ,יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה
להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ___________ ,לא תענה.
לאחר יום ___________ ,ערבות זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
תאריך___________ :

בנק__________________ :
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נספח ד' -אישור על עריכת ביטוח
לכבוד
מועצה אזורית גוש עציון
ד.נ .צפון יהודה ,מיקוד 90433

(להלן " :המועצה")

שם המבוטח ……………………………………… :כתובת משרדיו ........................... :
הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך -:
.1

נשוא אישור זה  :טיפול במשפחות המתקשות לתפקד בחיי היום יום וטיפול באלימות
במשפחה.

.2

תקופת הביטוח  :מ  ………………… -עד …………………………

.3

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :
………………… $ .למקרה ו $ .………………… -לתקופה
[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  $ 500,000 -למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
השתתפות עצמית  $ ………………… :למקרה.

.4

ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :
…………………  $לעובד ו $ ………………… -למקרה ולתקופה
[לפחות  $ 1,500,000 :לעובד ו  $ 5,000,000 -למקרה ולתקופה].
הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
השתתפות עצמית .$ ………………… :

.5

ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של :
………………… $ .למקרה ו $ ………………… -לתקופה
[הערה  :בשום אופן לא פחות מ  $ 500,000 -למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה].
השתתפות עצמית  $ ………………… :למקרה.
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בכפוף למפורט להלן :
5.1

בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים :
-

הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות.
אובדן מסמכים.
אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח.

5.2

חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.

5.3

הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  6חודשים.

.6

בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או מועצה אזורית גוש עציון ו/או
וועדי היישובים שבתחום המועצה ו/או החברות הכלכליות/העירוניות של המועצה" .
( +סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית).
ביטוח אחריות מקצועית של "העמותה" אינו מכסה תביעות שלה כנגד הגורמים הנ"ל.

.7

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערכים ע"י "המועצה" ,אשר לא
תידרש להפעיל את ביטוחיה.

.8

הננו מאשרים בזאת שבין המבוטח לבינינו קיים הסדר בעניין תשלום הפרמיה וכן שבכל
מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם
חלפו  60יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"מועצה".

בכבוד רב,
……… ..חברה לביטוח בע"מ.
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נספח ה'  -טיוטת הסכם
שנערך ונחתם בגוש עציון ביום ______ לחודש _________ 2017

בין:

מועצה אזורית גוש עציון
(להלן " -המועצה")

מצד אחד
ל ב י ן:

__________________
(להלן " -העמותה")

מצד שני
הואיל:

והעמותה הינה עמותה הרשומה בישראל כדין ללא כוונת רווח ,בעלת ניסיון בטיפול
במשפחות המתקשות לתפקד בחיי היום יום ובאלימות במשפחה;

והואיל:

והעמותה הגישה הצעתה למכרז מס'  08/2017שפרסמה המועצה וועדת המכרזים
(להלן" :המכרז") בהחלטתה מיום ________ אישרה את הצעתה;

והואיל:

והמועצה מעוניינת שהעבודות והשירותים עפ"י הוראות המכרז והסכם זה יבוצעו
ע"י העמותה ,בהתאם להסכם זה ונספחיו ,בהתאם להוראות המכרז ובהתאם
להצעת העמותה הרצופה להסכם זה;

והואיל:

והעמותה הגישה למועצה הצעה לביצוע השירותים ,וידוע לה והיא מסכימה לכך
שתקבל אך ורק את הכספים אשר יועברו לקופת המועצה ממשרד הרווחה בכפוף
לכך שיתקבלו ורק לאחר שיתקבלו והעמותה הסכימה לכך וכי לא תהא לה כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין זה,

והואיל:

והעמותה הינה עמותה בעלת ידע ,כוח האדם המקצועי המומחיות הניסיון ויכולת
כלכלית וארגונית לשם הקמה ,ניהול ותפעול של מרכז טיפול למשפחות בתחום
המועצה בצורה יעילה ואמות המידה הנדרשות עפ"י המכרז והדין (להלן -
"המרכז");

והואיל:

והמועצה מעוניינת להתקשר עם העמותה לשם הפעלה של המרכז בתחומה עבור
פרטים ומשפחות אשר אותרו ואושרו על ידי מחלקת הרווחה של המועצה והופנו ע"י
גורמי הרווחה מטעם משרד העבודה והרווחה;

והואיל:

והמועצה מעוניינת כי בתחומה יפעל מרכז טיפול באלימות המספק שרות לכלל
האוכלוסייה;

והואיל:

והצדדים הסכימו שהעמותה תבצע עבור המועצה את השירות שלא במסגרת יחסי
עובד  -מעביד;

והואיל:

והעמותה מעוניינת להפעיל את המרכז בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
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.1

מבוא
א)
ב)

.2

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
מסמכי המכרז.

מרכז טיפול באלימות
סוכם בזאת ,כי העמותה תפעיל בתחומי המועצה את המרכז שמטרתו הנושאים הבאים:
א) מרכז טיפול באלימות  :העמותה תפעיל מרכז לטיפול רב מערכתי בתושבים נשים,
גברים וילדים ומשפחות תושבי המועצה בבעיות אלימות .במסגרתו יקבלו הפונים
טיפול למול כל הגורמים הקשורים במטופל לרבות קשר רב מערכתי בכל הקשור
ל אלימות במשפחה באמצעות אנשי מקצוע לפי הוראות משרד הרווחה כפי שינתנו מעת
לעת .שעות הפעילות יהיו במסגרת של שני ימים בשבוע לפחות .שעות ושינויים בשעות
הפעילות יאושרו ע"י המועצה
טיפול בנפגעות תקיפה מינית -ככול שיהיה צורך  ,ותקציב ממשרד הרווחה ,מוסכם
ב)
כי המועצה תמסור הודעה מראש לצורך טיפול בנפגעות תקיפה מינית ועל המפעיל
לספק השרות תוך  15ימי התארגנות.
למען הסר ספק התע"ס הקובע בדבר הכללים וההנחיות לטיפול באלימות במשפחה
ג)
הינו  3.28בתקנון העובדים הסוציאליים .המפעיל יודע כי הוא יעמוד תחת פיקוח
משרד הרווחה מלבד הקשר שלו עם האגף לשירותים חברתיים בגוש עציון.
במרכז יפעלו בעלי מקצוע בהתאם לקבוע בתע"ס  3.28לטיפולים הייעודים .אנשי
ד)
המקצוע יבנו תוכניות טיפול פרטניות לכל פונה על פי צרכיו הייחודיים .הצוות יעבוד
בשיתוף מלא עם צוותי הרווחה של המועצה ,יעביר לידם דו"חות מסודרים לגבי
המטופלים דרכי הטיפול בהם ותוכניות הטיפול שלהם ויהיה אחראי לדווח לאגף
לשירותים חברתיים במועצה אודות תהליך הטיפול.
ה) במידת הצורך העמותה תעמוד בקשר רציף עם המסגרת החינוכית של הילדים (בית-
ספר/גן) המטופלים במסגרת המרכז תוך מעקב שוטף ודיווח לגורמים המתאימים.
הטי פולים אשר יינתנו הינם במסגרת כלי טיפול בפסיכותרפיה ,וטיפול בהבעה
ו)
ויצירה.
על המפעיל להעמיד מבנה שהוא בעל זכויות בו לערוך את הפעילות האמורה בהסכם
ז)
זה לקיום השירותים ,על המבנה להיות מוחזק באופן ראוי ובעל נגישות לבעלי קשיים
בהגעה.
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ח) העמותה מתחייבת לפעול לפי הכללים והנורמות ,כולל בשינויים אפשריים
המותאמים לצרכי המועצה כפי שמופיע בהנחיות משרד העבודה והרווחה ,והתע"ס.
ט) התכנים המקצועיים הכלולים בהפעלת המרכז יתוכננו בעצה אחת ובהסכמה של
הצוות המקצועי בעמותה ונציגי אגף הרווחה במועצה.
העמותה מהווה ספק שרות עבור המועצה ומייצגת את המועצה בכל פעילויותיה
י)
ברשות.
יא) המפעיל יודע כי המרכז מתעתד לתת שרות אזורי גם למועצות שכנות לגוש עציון.
במידה ותעמיד המועצה המקומית אפרת מבנה לקיום הטיפולים יחויב המפעיל לתת
שירות זה גם בתחומי המועצה המקומית אפרת.
יב) המפעיל יודע ומסכים לתת שרות גם במזרח גוש עציון ביישוב תקוע ,וזאת במבנה
שתעמיד לרשותו המועצה.
יג) העמותה מתחייבת לספק לעובדי המרכז הדרכה התואמת את צרכיהם המקצועיים
וכן השתלמויות וכיו"ב במשך כל תקופת ההתקשרות האמור בהסכם זה.
יד) עם חתימת הסכם זה תפעל העמותה למציאת צוות עובדים והפעלת המרכז במהירות
האפשרית .זמן ההתארגנות המרבי יעמוד על  60ימים.
טו) המפעיל יכול לקיים התחברות עם גורם מקצועי נוסף המומחה בתחום האלימות
במטרה לעמוד בתנאי החוזה .בכל מקרה ביחסי העבודה אל מול המועצה יהיה מדובר
על יחידה טיפולית אחת העומדת בתנאי החוזה.
.4

תמורה
א) גובה התמורה שאותו תע ביר המועצה לעמותה בגין כל פונה הינו תעריף מספר
 2501אשר מתעדכן מעת לעת על ידי משרד הרווחה( .בחודש פברואר  2017עומד
התשלום על  ₪ 1,345להועדה) המפעיל יודע כי תמורה זו היא חודשית וכוללת
מפגשים שבועיים ,ישיבות צוות ,הדרכה ושאר הדרישות המופיעות בחוזה זה.
ב) מחיר הועדה לטיפול בנפגעי תקיפה מינית יקבע על פי תעריף משרד הרווחה.
ג) התשלום כפוף לקבלת התמורה ממשרד הרווחה .אין בעיכוב קליטת התשלום
ממשרד הרווחה עילה להפסקת מתן שרות מצד העמותה.
ד) המועצה יכולה אך אינה מחויבת לחתום למפעיל על ייפוי כח על פיו יקבל התשלום
ישירות ממשרד הרווחה לאחר אישור האגף לשירותים חברתיים במועצה.
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.5

התחייבויות המועצה
א)

המועצה תדאג להעביר תשלום לעמותה על פי הסיכום לעיל אולם התשלום לא יעלה
על הוראות משרד הרווחה כפי המופיע בהוראות התע"ס האמור בתעריף שיקבע מעת
לעת ע"י משרד העבודה והרווחה.

ב)

העמותה מצהירה ,כי ידוע לה שתשלום ההועדות מותנה בהעברת הכספים
מהגורמים המממנים ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה בדבר איחור ו/או עיכוב
תשלום הנ"ל שנובע בגין אי-העברת הכספים מהגורמים המממנים.

מובהר ומוסכם כי מועצה אזורית גוש עציון לא תהיה מחויבת בתשלום למפעיל
ג)
תושבי גוש עציון .במידה ויינתן שרות לרשויות אחרות
מעבר לסה"כ ההועדות של
אין המועצה בגוש עציון אחראית על מעבר התשלום מהרשויות האחרות למפעיל גם
אם תורה המועצה לעמותה לבצע הטיפולים לתושבי רשויות אחרות.
.6

.7

התחייבות העמותה
א)

העמותה תפעיל על חשבונה ועל אחריותה את כוח האדם המקצועי ו/או האחר
הנדרש להפעלת המרכז ,ובכלל זה אנשי מקצוע דרושים ,ועובדים סוציאליים .לפיכך,
יובהר בזאת ,כי לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין אנשי הצוות המקצועי של
העמותה לבין המועצה בשום צורה או דרך שהיא.

ב)

העמותה מתחייבת לעמוד בכל כללי הבטיחות הנדרשים להפעלת המרכז בהתאם
להנחיות קב"ט הבטיחות של המועצה.

ג)

העמותה תהיה כפופה להנחיות מחלקת הרווחה במועצה והוראות משרד הרווחה.
אחריות
"העמותה" אחראית לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,
בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן ,שייגרם ל"מועצה אזורית גוש עציון" ו/או לכל מטופל
ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד "העמותה" – בין אם נגרם
על ידה בין אם נגרם ע"י עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל הנתון למרותה – בין במישרין ובין בעקיפין,
הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא הסכם זה.

.8

ביטוח
 8.1מבלי לגרוע מאחריות "העמותה" עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין" ,העמותה"
מתחייבת לבצע על חשבונה ,את הביטוחים הבאים ,כמפורט בנספח "אישור
עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח ד' ,ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם
וכל הארכה שלו.
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ביטוח אחריות מקצועית יחודש ע"י "העמותה" ועל חשבונה ובאופן רצוף כל
עוד יש לה אחריות עפ"י דין.
8.1.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :
 $ 500,000למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה.
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה
בשם "ביט".

8.1.2

ביטוח אחריות מעבידים ,בגבולות אחריות של לפחות :
 $ 1,500,000לעובד ו  $ 5,000,000 -למקרה ולתקופה.
[מובן שעל "העמותה" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים
המגיעים כחוק ,בגין עובדיו].
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה
בשם "ביט".

8.1.3

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של לפחות :
 $ 500,000למקרה ו  $ 500,000 -לתקופה.
"העמותה" מתחייבת להמשיך ולחדש פוליסה זו על חשבונה כל עוד יש
לה אחריות עפ"י דין.
בכפוף למפורט להלן :
 8.1.3.1בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים :
-

הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות.

-

אובדן מסמכים.

-

אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח.

 8.1.3.2חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו
מעשה.
 8.1.3.3הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  6חודשים.
8.2

הנ"ל.

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או מועצה אזורית גוש עציון ו/או
וועדי היישובים שבתחום המועצה ו/או החברות הכלכליות/העירוניות של
המועצה" .
( +סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית).
ביטוח אחריות מקצועית של "העמותה" אינו מכסה תביעות שלה כנגד הגורמים
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8.3

במעמד חתימת ההסכם" ,העמותה" תמציא ל"מועצה" אישור מחברת הביטוח,
עפ"י הנוסח המצ"ב כנספח ד' ,אשר יכלול בין השאר :
8.3.1

אישור שקיים הסדר לתשלום הפרמיות.

8.3.2

אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות –
הצמצום/הביטול לא ייכנס לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד
מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"מועצה".
"העמותה" מתחייבת להמציא ל"מועצה" אישור חדש ,לפחות  15יום
לפני תום תוקפו של כל אישור ,כל עוד היא מחויבת לכך עפ"י הסכם זה.

 8.4הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"העמותה" רשאית לבצע
ביטוחים נוספים כראות עיניה ,על מנת לכסות את מלוא אחריותה.
" 8.5העמותה" מתחייבת למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן
בעקבות מקרה ביטוח להודיע על כך מיידית ל"מועצה" וכן לפעול למימושן של
הפוליסות.
" 8.6העמותה" תישא לבדה בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י כל הפוליסות הנ"ל.
.9

כללי
א)

מוסכם בזאת ,כי נציג המועצה לצורך ביצוע מההסכם יהיה מנהל אגף שירותים
או מי
חברתיים או מי מטעמו .נציג העמותה יהא
מטעמו.

ב)

הסכם זה ממצה הסכמות הצדדים וכל שינוי מהוראותיו יתקבל בהסכמת שני
הצדדים ויעוגן בכתב.

ג)

הצדדים מתחייבים להפעיל את המרכז ולחשוף את הנתונים בשקיפות והגינות,
האחד כלפי השני ,בכל פורם ומועד שיידרש.

ד)

תוקף ההסכם הינו מיום חתימתו למשך  36חודשים .למועצה הזכות לחדש את
תקופת ההסכם ל –  2תקופות נוספות עפ"י שקול דעתה הבלעדי בנות  12חודשים כל
אחת ,בתנאים המפורטים בהסכם זה.
על אף האמור לעיל המועצה תעמוד על הזכות לפי שקול דעתה הבלעדי להורות על
סיום ההתקשרות בהודעה מראש בת  60יום לעמותה ובמקרה כזה לא תהא חבה
לעמותה פיצוי ו/או תשלום כלשהוא.
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.10

.11

ה)

הצדדים מצהירים ,כי העמותה פועלת עפ"י זה כקבלן עצמאי וכי אין בינה לבין
המועצה יחסים של עובד-מעביד.

ו)

העמותה מתחייבת למלא אחר הוראות כל דין ולמלא אחר האמור בכל חוקי
העבודה ,הבריאות ושכר ביחס להעסקת עובדיה.

היקף ,ביטול ,הפרה
א)

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א -
.1970

ב)

על חוזה זה יחולו הוראות הדין החל בישראל בכפוף לתחיקת הבטחון ,סמכות
השיפוט המקומית הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה ,תהא אך ורק לבית-המשפט
המוסמך בעיר ירושלים.

כתובות
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו:
המועצה :מועצה אזורית גוש עציון .ד.נ צפון יהודה אלון שבות 90433
העמותה:

ולראיה בו הצדדים על החתום:

_________________________
ה מ ועצה

_____________________________
העמותה

