הסכ ם
שנערך ונחתם בשדרות ביום ____ לחודש ____ שנת 2017
ב י ן:

עיריית שדרות
כיכר הנשיא  1שדרות
(להלן " -העירייה")

לב י ן:

עמותת "_____________________"
ע.ר ____________________
רח' ____________________
באמצעות _____________________
(להלן " -העמותה")

מצד אחד

מצד שני

והואיל:

והעירייה יצאה בקול קורא להפעלת מרכז גישור קהילתי;

והואיל:

והצעתה של העמותה נמצאה על ידי ועדת המכרזים של העירייה כמתאימה
ביותר ;

והואיל:

והצדדים מעוניים להסדיר את שיתוף הפעולה בינהם;

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

תוקף המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממנו.

.2

המהות
העירייה והעמותה ישתפו פעולה לצורך הקמה והפעלה של מרכז גישור קהילתי.

.3

תקופת ההסכם
 .3.1תקופת הסכם זה הינה לשנה ותחל ב_____________ -
 .3.2בסיום תקופת ההתקשרות תתחדש תקופת ההסכם לתקופה נוספת של שנה בכל פעם ,עד
לארבע שנים נוספות פחות חודש ,אלא אם כן יודיע מי מהצדדים בהודעה מראש של  30יום
לפני תום תקופת ההסכם על אי חידושו.
 .3.3במידה ואכן יחודש ההסכם ,יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה ,בשינויים המחויבים.
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.4

יעדים ומדיניות
 .4.1יעדו העיקרי של ההסכם הנו העלאת מודעות נושא הגישור בקרב התושבים ככלי ליישוב
סכסוכים וזאת באמצעות מתן השירותים הבאים:
.4.1.1

הפעלת מרכז גישור שבו יתקיימו גישורים.

.4.1.2

הפעלת סדנאות גישור לאוכלוסיות השונות החל מהגיל הרך ועד גיל הזהב ,אנשי
עסקים ,נותני שירותים בעיר וכו'.

.4.1.3

ימי עיון  -סדנא בת יום למתן כלים וידע גישוריים בתחום מקצוע ספציפי.

.4.1.4

העברת קורסי "טעימות"  -מפגשים לקבוצות תושבים במסגרות שונות
(מועדוניות ,שכונות ,הורים וכדומה)

.4.1.5

העברת קורסי גישור בסיסי  -לאנשי מקצוע ותושבים המיועד לתת אפשרות
להתמחות בתחום הגישור ולתת שירות במרכז.

.4.1.6

קורס פרקטיקום  -לעובדי הראשות שעברו קורס גישור בסיסי – להטמעת הכלים
ומתן שירות במרכז.
(להלן – השירותים)

 .4.2תנאי בלעדיו אין לחתימתו של הסכם זה ,הנו כי במועד חתימת ההסכם מטעם העמותה
יצורף להסכם נספח בו תפורט תוכנית שנתית של מתן השירותים .מסמך זה יאושר על ידי
מנכ"ל העירייה ורק עם חתימתו של המנכ"ל עליו תחתום העירייה על ההסכם (להלן  -מפרט
השירותים").
 .4.3העירייה שומרת לעצמה הזכות להכניס ,מפעם לפעם ,שינויים במפרט השירותים והיעדים
ותדירות נתינתם ,והעמותה מקבלת על עצמה לשתף פעולה עם העירייה בענין זה ,ככל
שהדבר באפשרותה .בנוסף תהא העירייה רשאית בתיאום עם העמותה ,לקבוע מפעם לפעם
כללים ו/או הנחיות בכל הנוגע לביצוע השירותים ועל העמותה לפעול לפיהם.
 .4.4בכל עת שתידרש לכך העמותה ע"י העירייה ולא יותר מפעם בחודש ,אך לפחות אחת לרבעון,
תגיש העמותה דווח בכתב על התקדמותה בהשגת היעדים של השירותים .מידת השתלבותם
של המשתתפים בשירותים שנותן נותן השירותים וכן פרטים נוספים הקשורים לביצוע
השירותים ,עפ"י המתכונת שתידרש ע"י העירייה.

.5

פיקוח ובקרה
 .5.1העמותה תאפשר לעירייה בכל עת לבצע ביקורת במקום מתן השירות ,על מנת לעמוד מקרוב
על קיום וביצוע היעדים ומתן השירותים בהתאם למפרט.
 .5.2העמותה תאפשר לנציג העירייה לעיין בכל מסמך הדרוש לו לצורך פיקוח על קיום מפרט
השירותים ולדרישות עליהן התחייבה העמותה.
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 .5.3בנוסף ,לצורך ניהול ,פיקוח ובקרה על מתן השירותים ,יוקם צוות מקצועי ,אשר יהיו בו
החברים הבאים:
 .5.4ראש העיריה ו/או מי מטעמו.
 .5.5מנהל העמותה ו/או מי מטעמו.
(להלן – הצוות המקצועי)
 .5.6הצוות המקצועי יקבע את דרכי פעולתו.

.6

התחייבויות העמותה
 .6.1העמותה מתחייבת לאורך כל תקופת ההסכם ,להקפיד על מתן השירותים ברמה גבוהה.
 .6.2העמותה מתחייבת להעסיק עובדים ברמה מקצועית מתאימה ומיומנת לצורך מתן
השירותים ולפקח פיקוח נאות עליהם.
 .6.3כל עובד של העמותה אשר יבצע גישורים בפועל ,יהיה חייב לעבור קורס פרקטיקום.
 .6.4לצורך מתן השירותים תעמיד העמותה מנהל בחצי משרה ובן/בת שירות במשרה מלאה.
 .6.5העמותה תדאג לקיים קו טלפוני  24/7לקבלת פניות.

.7

פעילות נותן השירותים
 .7.1לצורך מתן השירותים ,תפעל העמותה במבנה הנמצא ברחוב היערה ( 1להלן " -המבנה").
 .7.2השירותים יינתנו לכל דורש מתושבי שדרות.
 .7.3המרכז יפעל חמישה ימים בשבוע.
 .7.4עלות השירותים:
 .7.4.1בשנת הפעילות הראשונה ,פרט לאגרת פתיחת תיק בגובה  ,₪ 100לא תגבה כל עלות
מהפונים.
.7.4.2ככל שההסכם יתחדש ,משנת הפעילות השניה ואילך ,תהיה העמותה זכאית לגבות
מעבר לאגרת פתיחת תיק ,כאמור ,תשלום מכל צד של עד  ,₪ 100לכל שעת גישור ולא
יותר מ ,₪ 500 -לכל הליך הגישור.

.8

תחזוקה שוטפת
 .8.1המבנה יועמד לרשות העמותה לאחר שיעבור שיפוץ מטעם העירייה.
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 .8.2העמותה תהיה רשאית לבצע במבנה שיפוצים נוספים ולהתאימו לצרכיה ,על חשבונה ובלבד
שבתום תקופת הסכם זה ,המצב יוחזר לקדמותו ,ככל שהעירייה תדרוש זאת.
 .8.3התחזוקה השוטפת של המבנה מבחינת בלאי ,ארנונה ,חשמל מים וכיוצב"ז תהיה על חשבון
העירייה.

.9

העסקת עובדים
מובהר בזאת כי העמותה פועלת כקבלן עצמאי וזאת בהתאם לחוק הסכם קבלנות ,התשל"ד -
 ,1974ובין העירייה לבין העמותה ו/או עובדיה ו/או הפועלים בשמה ו/או מטעמה אין ולא יהיו
"יחסי עובד-מעביד".

.10

הוצאות ותשלומים
העמותה מצהירה בזאת כי השירותים הניתנים מטעמה ,ניתנים מתוך ציונות ומעורבות במצב
החברתי והכלכלי בעיר שדרות וכי כל השירותים מטעמה יינתנו שלא על בסיס מסחרי.

.11

ביטוח ואחריות
 .11.1העמותה מתחייבת לבטח את עצמה ,את עובדיה וכל מי מטעמה בביטוח מקיף ומתאים
למתן השירותים.
 .11.2העירייה מתחייבת לשפות ולבטח את נותן השירותים על כל נזק ,תשלום או הוצאה
שייגרמו לעמותה מכל סיבה שהיא הקשורים למבנה.

.12

סודיות
העמותה מתחייבת לשמור בסודיות ולא להעביר כל מידע לידיעת כל אדם שיגיע אליה בקשר עם
ביצוע מתן השירותים ואשר יש בו כדי לפגוע בצנעת הפרט או בפגיעה באינטרס לגיטימי של
העירייה.

.13

פרסומים
העמותה מתחייבת כי בכל הפרסומים הקשורים בביצוע השירותים על פי הסכם זה מכל מין וסוג
שהוא ,לרבות פרסומים באמצעי תקשורת ו/או הפצת חומר מקצועי ,תצויין מעורבות ופעילות
העירייה במסגרת השירותים נשוא הסכם זה.
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.14

הפרת ההסכם
מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה עפ"י כל דין ועפ"י הסכם זה .אם הפרה העמותה ו/או לא
מילאה אחד או יותר מהתחייבויותיה עפ"י הסכם זה ו/או אם העירייה תקבע ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,כי השרותים או כל אחד מהם לא השיגו את מפרט השירותים ,תהא העירייה רשאית
לבטל הסכם זה ובלבד שנתנה לעמותה ארכה סבירה בנסיבות העניין ,לתיקון ההפרה וזו לא תוקנה
לשביעות רצונה של העירייה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

______________________
העירייה

___________________
העמותה
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