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   בשדרות לתעסוקה איכותית  תוכניות הכשרה מקצועיותפנייה לקבלת הצעות ל

בתחומים שונים  ת  ות הכשרה מקצועיוכניופעלת ת הגיש הצעה להל  חברותמזמינה בזאת    שדרותעיריית   .1

 . בהצלחה השמה מובטחת בקצה למסיימי ההכשרה/קורסאפשרות לעם 

 : קריטריונים הבאיםין היתר ב תוך התחשבות ב  בהתאם לשיקול דעתה שתתף בעלות ההכשרהת העירייה .2

 למקצועות בעלי תוחלת תעסוקה מוכחת ובשכר גבוה. מהות ההכשרה תוך מתן עדיפות  .2.1

 עלות הקורס  .2.2

 משך הקורס    .2.3

 התחייבות להשמה   .2.4

 של הקורס  הנחה שתינתן מהחברה ממחיר המחירון .2.5

 .  ת ההכשרה יתקיימו בשדרותותוכני  .3

   בטווח סביר מהעיר עד תל אביב כולל. ההשמה נדרשת להיות  .4

   :בחירת ההצעותאופן  .5

 . וועדה מיוחדת שתוקם בעירייה לטובת הנושאההצעות ייבחנו על ידי   .4.1

ואין לעירייה  ,  ה לצרכי העיר והעירייהמתאימלבחור בהצעה שהבלעדי  לעירייה יש את שיקול הדעת    .4.2

 .   התחייבות לבחור בכל הצעה שהיא

לפי    מציעאודות הוהמלצות  פרטים    קשרשאית לב העירייה   .5 לנחוץ,  כן, במידה שתראה  והיא רשאית לעשות 

 .תה הבלעדישיקול דע

 .  igalb@sederot.muni.il במייל  –שאלות הבהרה  לפנות בניתן   .6

 למייל המצוין מעלה.  במיילהמעוניינים יעבירו את הצעתם  .7

 .  31/12/22 -העד   הצעות ניתן להגיש .8

 יום מיום הגשתה.    14-30ההצעה שתוגש תיבחן תוך  .9

תחת מכרזי    על המציע שהצעתו תתקבל, יהיה לחתום על הסכם התקשרות בנוסח המפורסם באתר העירייה .10

 עירייה.  

 

 בברכה,

 עיריית שדרות 
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 נספח להגשת הצעות  

 

 פרטים כלליים   .1

 

  שם החברה 

 –שם  פרטי איש קשר 

 – נייד 

   –מייל 

  תחום הכשרה 

 

 

 מהות ההצעה  .2

 תכני הקורס   .2.1

 משך הקורס כולל פירוט מסלולי לימוד מוצעים ושעות לימוד    .2.2

 התייחסות אם הקורס כולל הכשרה/פרקטיקום מעשי    .2.3

 

 למשתתף יחיד עלות הקורס  .3

   מחיר מחירון של הקורס .3.1

 מחיר מוצע   .3.2

 גובה השתתפות העירייה המוצע לבחינה    .3.3

 

 גובה שכר ממוצע בתחום   .4
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 הסכם מסגרת למתן שירותי הדרכה 

   2021שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____, 

 

 

 עיריית שדרות  בין:

          ( "עירייה"ה )להלן:  

 

 ;מצד אחד 

 

 ________________ _____________________________  לבין:

 ______________________________________ מרחוב 

 שם איש הקשר______________________________ 

 __________________________________________  טל

    ( "")להלן:  

    

 ;מצד שני   

 

ש  עירייהוה הואיל   להחברה  מעוניינת  הדרכה  תספק  קורסי  שדרות  א תושבי  בנספח  המפורט  המפרט  לפי 

 ; "(השירותים)להלן: " להסכם זההמצ"ב 

 

 מעוניינת לספק את השירותים, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה; והחברה והואיל: 

 

ל  החברהו והואיל לספק  מנת  על  הדרושים  והכישורים  היכולות  הידע,  את  לה  יש  כי  את    עירייהמצהירה 

 ; השירותים

 

 

 כדלקמן:אי לכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים  

 

 א בומ .1

 להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  א בוהמ .1.1

אינן    ותתרכו .1.2 והן  בלבד  ההתמצאות  לנוחיות  מובאות  זה  בהסכם  חלק  ת  וומההסעיפים 

 מההסכם ולא ישמשו לצורכי פירושו.

 

     )החברה(רות הויות והצ יבחיהת .2

 בנספח א'. מתחייבת לספק את השירותים בהתאם למפורט  החברה .2.1

מצהירה כי היא זכאית להתקשר בהסכם זה וכי אין בהתקשרות זו ובביצועה הפרה    החברה .2.2

 וא.  הד-מאן לפיכיבות כלשהי מצדה ישל התח

 ת, לפי מיטב יכולתה, על פי הנחיות העירייה.נואמ בנמתחייבת לבצע את השירותים  החברה   .2.3

היותה רשומה כחברה במס תמציא לעירייה אישורים על ניהול ספרים כחוק, על    החברה .2.4

 הכנסה, עוסק מורשה וכחברה במוסד לביטוח לאומי. 
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בעלת  החברה .2.5 היא  כי  המיומנות  מצהירה  היכולות,  והציוד ,  הידע,  האדם  כוח  הניסיון, 

 .מתן השירותיםהדרושים לצורך 

התחייבויותי .2.6 זה  הבביצוע  פי הסכם  זכויות    המפר  האינ  החברה  ,על  ו/או  דין  כל  הוראות 

כלשהן של צד שלישי בקניין רוחני ו/או זכות אחרת או סותרת  ו/או סוד מסחרי של צד 

 שלישי כלשהו, בארץ ו/או בחו"ל.

 

 העירייה ת  יוהתחייבו .3

להעמיד   .3.1 מתחייבת  האפשר  העירייה  ורישום במידת  לאיתור  הנדרשים  האמצעים  את 

 ים, מיון וראיון, מילוי שאלונים וכו'. החניכים לקורס, בכלל זה איתור מעומד

עליהם ש  כיתת מחשבים עם מחשבים  ,והיכולת  , במידת הצורךהעירייה מתחייבת להעמיד .3.2

כמספר החניכים בקורס, בנוסף למקרן שיאפשר למדריך ,  מערכת הפעלה ואופיס  תמותקנ

 .  החברהשאר התוכנות באחריות  להעביר את השיעור.

טכנית  יספקו    החברהוהעירייה   .3.3 הקורסים  בלתלמידים  תמיכה  לאפשר  תקופת  מנת  על 

 ביצוע הדרכות במינימום תקלות.

 

 אחריות לנזק ושיפוי .4

שהיא לגוף   ישא באחריות בגין פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבההחברה ת .4.1

ו/או לרכוש העירייה ו/או רכושו של כל אחר,    ה י מטעמו/או מ  האו רכוש של מי מעובדי

 כתוצאה ישירה או עקיפה ממתן השירותים על פי הסכם זה.

נזק מכל סיבה שהיא   מוסכם בין הצדדים כי העירייה לא תישא בכל תשלום, הוצאה או .4.2

ו/או לרכוש העירייה או של כל אדם אחר   הו/או מי מטעמהחברה  של    השיגרמו לרכוש

 עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.כתוצאה ישירה או 

מכל לשפות את העירייה על כל  נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לעירייה    תמתחייבהחברה   .4.3

כתוצאה ישירה ו/או עקיפה של  החברה  של    הו/או מחדלי  הסיבה שהיא הנובעים ממעשי

מתן השירותים על פי הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת העירייה, בתוספת כל  

הצמדה ההוצ בתוספת הפרשי  עו"ד,  לרבות שכ"ט  כך,  בהן בשל  עמדה  אות שהעירייה 

זה,  הסכם  פי  על  השירותים  נותן  מאת  לעירייה  כחוב  יראוהו  סכום  אותו  כחוק.  וריבית 

 והעירייה תהא רשאית לנכותו מהתמורה המגיעה לנותן השירותים בגין השירותים. 

 

 
 התמורה   .5

השירותים,   .5.1 ומתן  התחייבויותיה  לביצוע  לתשלם  בתמורה  ביצוע   חברההעירייה  עבור 

 עבור כל אזרח אשר נרשם לקורסכולל מע"מ  ₪    __________סך של  השירותים על ידה  

 . דמי לימוד"( -להלן )"

 

 

 תקופת מתן השירותים והפסקתם  .6

מבלי לגרוע מסעדים כלשהם העומדים לרשות הצדדים לפי כל דין, כל צד יהא רשאי להביא 

בהודעה בכתב במידה והצד המפר הפר חסכם זה בהפרה יסודית הסכם מסגרת זה לידי סיום  

 על כך מאת הצד השני.   ימים מקבלת הודעה בכתב 30אשר לא תוקנה בתוך 
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 קניין רוחני .7

  במסגרת   החברה  בהם משתמשת    המסמכיםוכל  ההדרכות    חומרבכל זכויות הקניין הרוחני  

לא   ולעירייה  החברה חומרי הדרכה הינם ויישארו קניינה הבלעדי של  ו  שיטות , וכן כל  הקורס

 .אלו  בחומריםמוענקת כל זכות 

 
 מקום שיפוט והדין החל  .8

וידונו בבית  יוגשו  במחוז המשפט המוסמך  -הצדדים מסכימים שכל העניינים הקשורים בהסכם זה 

, באופן שתישלל סמכות שיפוט מכל בית משפט ו/או בית דין אחר. על הסכם זה יחולו חוקי  דרום

 ודיני ישראל והוא יפורש על פי חוקים אלו. 

 

 שונות .9

המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ממצה את כל המוסכם בין    א' הסכם זה, על מבואו ונספח .9.1

ומתן,  הצדדים בכל   נפקות לכל משא  כל  ולא תהיה  ואין  זה,  הנדונים בהסכם  העניינים 

אם נעשו, בין בכתב ובין בעל  -הצהרה, מצג, הבטחה, התחייבות ו/או הסכמה אשר נעשו 

 פה, בין במפורש ובין במרומז, עובר לחתימת הסכם זה. 

בפרשנות כותר .9.2 בהן  להתחשב  ואין  בלבד,  הנוחות  לשם  נועדו  זה  בהסכם  הסעיפים  ות 

 הסכם זה.

לא יהא תוקף לכל שינוי, תוספת או השמטה בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו, אלא אם  .9.3

כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. מבלי לגרוע, הסכמה של מי מהצדדים,  

וההוראות של הסכם זה לא תהווה תקדים ואין ללמוד במקרה מסוים, לסטייה מהתנאים  

-על איזו מזכויותיו על  רכוויתומכך במקרים אחרים והתנהגות של מי מהצדדים לא תיחשב  

קיום תנאי -או כהסכמה מצדו על הפרה או אי  רכוויתופי כל דין ו/או  -פי הסכם זה ו/או על

 או ההסכמה נעשו במפורש ובכתב.  רהוויתופי הסכם זה, אלא אם כן -כלשהו על

ו/או מי מטעמה לבין העירייה   )החברה(  למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי היחסים בין   .9.4

יח ליצור  כדי  בהם  ואין  בלבד  לקבלן  מזמין  שבין  יחסים  יוצרים  זה  הסכם  עובד לפי  סי 

 ומעביד או להטיל חיובים בתחום דיני עבודה. 

 כניסתו לתוקף של הסכם זה מותנית בקיומו של הסכם שמירת על סודיות הדדי. .9.5

צד לא יסב ו/או ימחה את זכויותיו לפי הסכם זה לכל צד שלישי, אלא אם כן קיבל לכך   .9.6

 את הסכמת הצד השני לכך בכתב ומראש. 

- חוקית או בלתי-תוקף, בלתי-י בהסכם זה הינה מחוסרתבמקרה בו ייקבע כי הוראה כלשה .9.7

כדי להביא לבטלותן של יתר הוראות הסכם זה ו/או כדי להשפיע    יתנת לאכיפה, לא יהיה בכךנ

 על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן של יתר הוראות הסכם זה. 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 ______________________  ______________________ 

 בע"מ  )החברה(  עירייה ה
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 נספח א' 

 

 תכולת חבילות ההדרכה 

 
 

 

 משתתפים  _______משתתפים ולא יותר מ  _____פתיחת כל קורס כפוף לרישום של מינימום  .1
 

 בוס ותכולת הקורס בסמוך לפתיחת הקורסים. לתפרט את הסי החברה .2
 

 מפגשים שבועיים. ________-, ביכלול ______ מפגשיםקורס כל  .3

 
 מועדי הקורס .3.1

 
 . )החברה( מאת   ________ים את הקורס בהצלחה, יהיה זכאי לתעודת סיום קורס יכל משתתף שיס .4

 

 . הקורסים יתקיימו בשדרות .5
 

 

 

 

 

 


