נובמבר 2017

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי לתכנית:
"בתי משפט קהילתיים"
 .1כללי
א .עמותת אשלים בשיתוף הנהלת בתי המשפט ,שירות המבחן למבוגרים ,משרד המשפטים וחטיבת
התביעות במשטרת ישראל (להלן" :השותפים") מעוניינים לקבל הצעות לעריכת מחקר מעריך
לתכנית "בתי המשפט הקהילתיים".
עמותת אשלים ,בשם השותפים הנ"ל ,מבקשת בזאת לקבל הצעות למחקר הערכה לתכנית "בתי
משפט קהילתיים" .ההערכה תבחן את תוצאות התוכנית ,תלווה את תהליכי יישום התכנית ,את
יישום המרכיבים השונים בה ואת מידת האפקטיביות שלהם.
ההצעות יבחנו ע"י נציגי ועדת ההיגוי המלווה את התוכנית על פי אמות המידה והנתונים המפורטים
להלן .פרופ' דיויד וייסבורד מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית ישמש כיועץ אקדמי
למחקר וילווה את תהליך בחירת ההצעות ובהמשך את צוות התוכנית והגוף שיבחר.
את ההצעות יש להגיש במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם "מחקר הערכה  -בתי משפט
קהילתיים" ,בצירוף דיסק או קיי ,לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט (בקומת הכניסה) ,בגבעת הג'וינט
לא יאוחר מיום  26/12/2017בשעה  .14:00הצעות אשר לא ימצאו בתיבת המכרזים במועד הנ"ל,
לא ייפתחו ולא ילקחו בחשבון.
ב .למען הסר ספק ,מובהר כי:
הצעות לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט ניתן להגיש בין השעות  8:00עד  16:00בלבד.
אין להשאיר הצעות בידי עובדי המזמין או עובדים אחרים או מאבטחים בבנין.
אין להשאיר הצעות על גבי או על יד תיבת המכרזים ,אלא בתוכה בלבד.
במידה וקיים קוש י להכניס את ההצעה לתיבת המכרזים יש ליצור קשר טלפוני עם בעלי התפקיד
המצויינים בשלט המצוי על גבי תיבת המכרזים.
 .2מידע על התכנית
כחלק מהמגמה הניכרת בעשורים האחרונים של התפתחות הליכים פליליים חדשים המהווים
אלטרנטיבה למשפט הפלילי המסורתי ,פותח בישראל במהלך השנים האחרונות הליך פלילי חדש
המכונה "בית משפט קהילתי" .מודל זה ,הוא חלק מקטגוריה חדשה ורחבה של הליכים פליליים
המכונים "בתי משפט פותרי בעיות" .מטרת בתי המשפט הקהילתיים היא לצמצם פשיעה חוזרת
באמצעות שיקום בקהילה כתחליף לענישה המסורתית.
הנחת היסוד העומדת בבסיס מודל העבודה היא שחלק נכבד מהעבירות הפליליות מתבצעות על רקע
בעיות חברתיות-כלכליות וללא התמודדות עם בעיות אלה ,ההתמודדות עם תופעת העבריינות היא
מוגבלת .המודל נועד להתמודד לא רק עם העבירה עצמה אלא גם עם הגורמים המערכתיים,
הקהילתיים והאישיים המובילים לפשיעה.
בתי המשפט הללו פועלים כיום בבתי משפט השלום בשלושה מחוזות שיפוט – דרום (באר שבע דימונה
וחורה) ,מרכז (רמלה לוד ורחובות) ותל אביב .שלושה בתי משפט נוספים צפויים להיפתח בשנתיים
הקרובות .ההליך המשפטי המתנהל במסגרת בתי המשפט הקהילתיים הנו הליך ייחודי ,המנוהל
בהסכמה ,במסגרתו מופנים נאשמים בפלילים לתוכניות שיקום ארוכות ,המנוהלות על ידי שירות
המבחן ומפוקחות באופן הדוק על ידי בית המשפט.

לפרטים נוספים ניתן להוריד את דו"ח סיכום השנה ואת דו"ח המחקר המלווה הראשון שבוצע ,מתוך
אתר התוכנית של אשלים.http://ashalim.org.il/community-court :
המחקר יתבקש לבחון האם ובאיזו מידה התוכנית משיגה את מטרותיה ,כולן או חלקן ,בקרב
המשתתפים בה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ירידת אחוז הפשיעה החוזרת בקרב משתתפי התוכנית ובכלל זה תוך כדי ההליך המשפטי ולאחריו.
מצבם של המשתתפים בתכנית ישתפר באחד או יותר מן המדדים האישיים החברתיים והכלכליים
המשפיעים על תופעות של פשיעה – בעקבות השתתפותם בתכנית.
המשתתפים ישתפו פעולה עם תוכנית השיקום והחלטות בית המשפט שינתנו במהלך ההליך.
אמונם של המשתתפים במערכות המשפט ,האכיפה ,והרווחה יתחזק בעקבות השתתפותם
בתכנית.
התכנית תוביל לעליה בשימוש בעונשים "חליפיים" ו"שיקומיים" שאינם כוללים כליאה.

בנוסף לתוצאות המצופות המחקר יתבקש לבחון:
א .מה הקשר בין השגת תוצאות התוכנית למאפייני המשתתפים כגון סוגי עבריינות/קבוצות
אוכלוסייה/דפוסי משפחה שונים/ישובים/בתי משפט?
ב .מהם המרכיבים בתכניות המקדמים את השגת התוצאות? האם מודל העבודה של התכנית משפיע
על קידום עוברי החוק ובאיזה אופן? מהם המרכיבים שתרומתם להשגת התוצאות זניחה או
שלילית?
ג .האם וכיצד משפיעה התכנית על הוגנות ההליך והצדק הפרוצדורלי?
 .3מתכונת מחקר ההערכה
א .המחקר ילווה את התכנית במהלך שלוש שנים ,החל מחתימת החוזה .כל המהלכים במסגרת המחקר
ייעשו על פי ההצעה שאושרה .צוות התכנית ילווה את המחקר באמצעות ועדת היגוי בהשתתפות הגוף
החוקר (החוקר הראשי הינו שותף בוועדה) ובסיוע היועץ האקדמי למחקר.
ב .על הגוף החוקר מוטלת חובת דיווח תקופתית לשותפים באמצעות ועדת ההיגוי בכתב ובעל פה על פי
ההסכם שיחתם עימו.
ג .כלי המחקר ,דו"חות הביניים והדו"ח הסופי יועברו לעיון ולאישור חברי ועדת ההיגוי לפני הפצתם
וישמשו את התכנית גם לאחר תום תקופת המחקר.
ד .לרשות הגוף החוקר יועמד צוות התכנית וכל הנתונים הנמצאים בידיו.
ה .המציע מוזמן להגיש הצעת תקציב כוללת ומפורטת לביצוע המחקר לרבות פירוט הכלים הנדרשים
לאיסוף נתונים לצורך הפקת הממצאים.
למרות האמור לעיל ,מודגש כי קיים אומדן תקציבי לביצוע ההליך ,והמזמין רשאי שלא להתחשב
בהצעות החורגות מן האומדן כלל או לשאת ולתת עם מציעים על מנת להתאים הצעותיהם לאומדן,
הכל לפי שיקול דעתו של המזמין.
ו .התשלומים יועברו לגוף המעריך בהתאם לאבני הדרך שלהלן:
מקדמה בגובה של  15%תועבר בתוך  21יום ממועד החתימה על ההסכם.
תשלום נוסף בגובה של  20%יועבר לאחר קבלת דוח ביניים ראשון ואישורו ע"י המזמין.
תשלום נוסף בגובה של  15%יועבר לאחר קבלת דוח ביניים שני ואישורו ע"י המזמין.
יתרת התשלום תועבר כנגד קבלת הדו"ח הסופי ואישורו ע"י המזמין.

 .4תנאי סף להשתתפות בהליך:
א .המציע הינו בעל ניסיון בביצוע לפחות  3מחקרים בנושאים :קרימינולוגיה ו/או משפט ו/או חברה
בפריסה ארצית.
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ב.

על החוקר הראשי להיות בעל תואר שלישי ובעל ניסיון מחקרי בתחומים :קרימינולוגיה ו/או משפט
ו/או חברה.

לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה ,יש למלא את הנדרש בנספח א'.
 .5תנאים נוספים המקנים יתרון:
א .רקע וידע בתחומי המשפט הטיפולי ו/או חלופות בהליך הפלילי ו/או תכניות שיקום ורווחה.
ב .נסיון בעבודה במגזר הציבורי ורשויות מקומיות.
ג .נסיון בשיטות מחקר כמותני ואיכותני ורקע בעבודת מדידה ונתונים.
 .6נתונים שיעמדו לרשות החוקר:
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

פרטים כלליים על המשתתפים.
גישה לפרוטוקולים והחלטות מדיוני בית משפט.
פרטי תכנית שיקום מפורטת לכל משתתף לפי נושאי ההתערבות ,ותיעוד מלא של כל הפעילויות
(מפגשים ,שיחות ליוויים וכל פעילות אחרת) כפי שהם מופיעים בטבלאות המעקב ובתסקירים
המוגשים לבית המשפט.
מידע שנאסף במסגרת המחקר הראשוני באמצעות טבלאות נתונים ושאלונים שמילאו אנשי צוות
ומשתתפים.
כל מסמכי העבודה והפרוטוקולים ,של ועדת ההיגוי הארצית והצוותים המקומיים.

 .7הצעת המחקר:
ההצעה תתייחס למפורט בסעיף  2לעיל ותכלול בין היתר:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

ניסוח של שאלות המחקר והשערותיו כולל התייחסות לבחינת התוצאות של התכנית עבור
המשתתפים בה ועבור בתי המשפט בהן היא פועלת.
התייחסות קצרה לספרות התיאורטית והמחקרית שבבסיס ההשערות.
פרוט של מקורות מידע נוספים שיאספו ע"י החוקר (מעבר לאלו שיועמדו לרשות החוקר).
פירוט של סוגי הנתונים הנדרשים על מנת לבצע את המחקר וכן התייחסות לכלים יעילים בהם
יעשה החוקר שימוש לאיסוף הנתונים והפקת מידע מתוכם.
פרוט מלא של שיטת המחקר המוצעת ודרך ניתוח הנתונים.
פירוט הרקע והניסיון הרלוונטי של החוקר והמציע כמפורט בסעיפים  4ו .5 -
לוח זמנים לביצוע שלבי המחקר ולכתיבת דו"חות ביניים ודו"ח מסכם.
הצעת מחיר  -ראה להלן נספח א' (במידה ונדרשות גם הוצאות אדמיניסטרטיביות ,הן לא תעלנה
על  5%מסך ההצעה הכוללת).
החוקר הראשי יציין בכתב את אחריותו לביצוע המחקר ,לדו"חות שיופקו למחקר ולפירסומם
הגשת קורות חיים מעודכנים של צוות החוקרים הראשיים.
ציון של לפחות  3מחקרים רלוונטיים שבוצעו ע"י החוקר הראשי ,כולל פרטי קשר לקבלת המלצות
ממזמיני המחקרים.
ההצעה לא תעלה על  15עמודים (לא כולל נספחים).
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 .8אמות מידה לבחירת ההצעה
ההצעות שתתקבלנה תובאנה לדיון בפני וועדת המחקר המלווה את התכנית ,המורכבת מנציגי
השותפים לתוכנית ומלווה ע"י פרופ' דיויד וייסבורד ,היועץ האקדמי למחקר ,ותיבחנה על פי אמות
המידה והמשקולות הבאים:
אמת מידה

משקל יחסי

ניסיון המציע

15%

ניסיון החוקר
הראשי

15%

תוכן ההצעה

30%

עלות המחקר
התרשמות
כללית לרבות
הרשמות
בעקבות פגישה

30%

פירוט
.1
.2

10%

.3
.4

ניסיון הכרחי במחקרים בתחומי קרימינולוגיה ,משפט
ורווחה.
רקע וידע בתחומי המשפט הטיפולי ו/או חלופות בהליך
הפלילי ו/או תכניות שיקום ורווחה.
נסיון בעבודה במגזר הציבורי ורשויות מקומיות.
נסיון בשיטות מחקר כמותני ואיכותני ורקע בעבודת
מדידה ונתונים.

ניסיונו של החוקר הראשי בביצוע מחקרי הערכה מערכתיים
בתחומים רלוונטיים
התייחסות מפורטת למרכיבים כפי שהוצגו למעלה
איכות ההצעה ואופן הגשתה והמלצות וכן התרשמות
אישית של נציגי המזמין עם נציגי המציעים (בהתאם
לסעיף  11ו') .לפגישה אישית יוזמנו המציעים שהצעותיהם
יקבלו את הציונים הגבוהים.

 .9פרסום ממצאי מחקר:
א .השותפים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של ג'וינט ישראל
ואשלים ובכל פרסום אחר של אחד השותפים ,תוך מתן קרדיט לגוף החוקר על ביצוע המחקר.
ב .המחקר יוצג בפורומים שונים עפ"י בחירת השותפים והחוקר הראשי ,וצוות המחקר מחוייבים להגיע
ולהציג את המחקר בהתאם לתיאום מוקדם.
ג .החוקר הראשי מחוייב להציג בפרסומיו את כלל השותפים כיוזמים ומממנים את התכנית ולקבל
אישור מוקדם מהם בטרם פרסום הוא מעוניין להוציא.
 .10רשימת המסמכים שיש לצרף:
א.

ב.

אם מדובר בתאגיד:
תעודת רישום ותקנון של הגוף המציע;
.1
אישור על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו ;)1976-
.2
תעודת מלכ"ר/עוסק מורשה;
.3
אישור ניהול תקין תקף (לעמותה/חל"צ);
.4
אישור עדכני (עד שנה לפני המועד האחרון להגשת הצעות) מאת עו"ד או רו"ח בדבר;
.5
מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם הגוף המציע.
אישור על עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים  -נספח ב'.
.6
אישור על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו.)1976-
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ג.
ד.

טופס הצעה  -נספח א'.
הסכם התקשרות עם המזמין חתום על ידי המציע  -נספח ג' או ד' ,לפי העניין.

 .11הוראות כלליות:
א.

המציעים רשאים לפנות בכתב ,באמצעות דואר אלקטרוני ,בשאלות עד ליום  11/12/17את
השאלות יש להפנות לד"ר דניאלה ביניש באמצעות דוא"ל .DaniellaB@jdc.org :תשובות
לשאלות ,יועברו באמצעות הדואר האלקטרוני לכל המשתתפים.

ב.

המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההזמנה ,להציע הצעות ,להוסיף להן או למחוק מהם,
להסתייג או לשנות מן האמור במסמכים או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת שהיא.

ג.

בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע ,כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה וכי
לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין .בנוסף על האמור לעיל ,בהגשת הצעתו יראה המציע,
כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם
הכנת ההצעה והגשתה ולא תשמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי
ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.

ד.

המזמין יהיה רשאי אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא המציא עם
הצעתו מסמך כלשהו ,להשלים את המצאת הנ"ל ,תוך פרק זמן שיקבע על ידו ,ובלבד שכל
מסמך כאמור ,יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ,כפי שנקבע בתנאי
הזמנה זו להציע הצעות .למען הסר ספק ,אין על המזמין כל חובה לדרוש מהמציע השלמת
מסמכים כאמור.

ה.

המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא .מובהר ,כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה
המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים ,כולם או אחד/ים מהם ,לנהל מו"מ
עם המציעים כולם או אחד/ים מהם ,או עם מציעים נוספים אחרים ,הכל לפי שיקול דעתו
הב לעדי והבלתי מסוייג .המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם ,עם כל מי שיחליט לפי שיקול
דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהזמנה להציע הצעות זו .בנוסף על האמור
לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי
מסוייג שלא לקבל הצעה כלשהי או לבטל הליך זה.
השותפים שומרים לעצמם את הזכות להזמין את המועמדים לפגישת התרשמות ולהבהרות
נוספות במידת הצורך.

ז.

המזמין יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות
השירות ,או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.

ח.

המזמין רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם המזמין או עם גורמים אחרים ,ככל שידוע
למזמין על ניסיון זה ,לטוב ולרע .ככל שלמזמין ניסיון קודם עם המציע ,חוות הדעת של המזמין
תקבל משקל מכריע בעת הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

ט.

מבלי לפגוע בכלליות האמור בסע' ו לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע
אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גוף אחר מיסודו של המזמין ,שקיימת לגביו חוות דעת
שלילית .במקרה כזה ,תנתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית .למען הסר
ספק ,מובהר כי המזמין רואה בהגשת הצעה ע"י המציע ,הסכמה לתנאי זה.

ו.

י.

החליט המזמין לקבל הצעה כלשהי ,יודיע על כך למציע .מובהר מפורשות ,כי רק ממועד
חתימתו של המזמין על הסכם מתן השירותים נספח ג' או ד' ,יהווה הסכם זה הסכם מחייב.
כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המזמין ,תחשב ההצעה כהצעה בלתי חוזרת של המציע עד
למועד שבו יודיע המזמין למציע כי הצעתו לא התקבלה.
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יא.

המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו.

יב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למזמין ,ההצעות המפסידות תעמודנה
בתוקפן  90יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ומתן הודעה למציע הזוכה ,וזאת למקרה
שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המזמין או בכל מקרה שלא
תמומש הזכייה עם המציע הזוכה .בנסיבות מעין אלה יהיה המזמין רשאי (אך -לא חייב) על
פי שיקול דעתו הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.
אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,
ד"ר דניאלה ביניש
מנהלת תכניות משפט וקהילה
ג'וינט ישראל-אשלים
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נספח א'
הצעת הגוף המציע לביצוע המחקר
חלק ראשון :פרטים כלליים ליצירת קשר
שם המציע
מס' זיהוי של התאגיד
כתובת
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני

חלק שני :תאור נסיון המציע -
נא לצרף קורות חיים מעודכנים של החוקר הראשי.
נא לציין באופן ספציפי ,בנספח נפרד את הנסיון בביצוע מחקרים רלבנטיים.
חלק שלישי :הצעה כספית
ההצעה תכלול פירוט התמחור והיקף התפוקות והפעולות המוצעות.
תפוקה

עלות
ליחידה

יחידת
תמחור

היקף
מתוכנן

סה"כ עלות

סה"כ
* במידה ונדרשות גם הוצאות אדמיניסטרטיביות ,הן לא תעלנה על  5%מסך ההצעה הכוללת.
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הערות

חלק רביעי :הצהרת המציע
אנו החתומים מטה ____________ ,ת.ז _________ .ו  ____________ -ת.ז,_____________ .
המשמשים כמורשי חתימה של ____________________ ,מאשרים בזאת כי קראנו את מסמכי
ההזמנה להציע הצעות ואת כל המסמכים הנלווים אליו ואנו מצהירים כי ביכולתנו לבצע את מחקר
הערכה לתוכנית נושמים לרווחה ,בהתאם להצעתנו דלעיל והתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה
להציע הצעות.
____________________________________________
חתימת מורשי חתימה  +חותמת המציע

חלק חמישי :הצהרת החוקר הראשי
אני החתום מטה ____________ ,ת.ז _________ .מצהיר בזאת ,כי במידה והצעתנו תתקבל ,אקח
אחריות לביצוע המחקר ולדו"חות ולפרסומים שיופקו בגינו.
_______________________________________
חתימת החוקר הראשי
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נספח ב'
הצהרת המציע בעניין עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים

תצהיר המציע

אני ________________ ,המשמש כ_________ אצל המציע _________________ (להלן:
"המציע" ) ומוסמך לחתום על תצהיר זה מטעמו ,לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא
אעשה כן ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת כלהלן:
המציע משלם לעובדיו ו/או לכל הפועל מטעמו ו/או לכל רשות ו/או לכל צד ג' שהוא בקשר עם עובדיו
כאמור ,כל תשלום בגין שכר ו/או תנאים סוציאליים ו/או מסים ו/או גמלאות המחויבים עפ"י כל דין
ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד ,לרבות ומבלי לפגוע בכללית האמור לעיל ,משכורת שאינה
פחותה משכר המינימום לעובדים ,דמי חופשה ,דמי מחלה ,הפרשות פנסיוניות ,פיצויי פיטורין ,פיצויי
פרישה ,מס בריאות וביטוח לאומי.
זהו שמי ,זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.
_____________________
חתימה
אני הח"מ ,עו"ד ______________________ מאשר בזאת ,כי בתאריך ___________ התייצב בפני
_____________________ ,שהזדהה בפני באמצעות ת.ז ___________________/המוכר לי
אישית ,והמשמש בתפקיד ______________ אצל המציע הנ"ל ומוסמך לחתום מטעמו ,ולאחר
שהזהרתיו ,כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם על
תצהירו זה בפני.
___________________

_______________________

חתימת עו"ד

תאריך
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נספח ג'
(נוסח הסכם כשמדובר בהתקשרות מול תאגיד)
הסכם
שנערך ונחתם ביום _______
בין
אשלים  -העמותה לתכנון ולפתוח שרותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם
ע.ר מס' 580316933
מגבעת הג'וינט ,ת.ד ,3489 .ירושלים91034 ,
ואשר תיקרא להלן לשם הקיצור "המזמין",
מצד אחד:
לבין
______________________ ח.פ /ע.ר____________________ .
כתובת_________________________ :
באמצעות מורשי החתימה:
______________________ ת.ז________________ .
.1
______________________ ת.ז________________ .
.2
ואשר ייקרא להלן לשם הקיצור "הגוף החוקר",
מצד שני;
הואיל

ובין מדינת ישראל  -משרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן" :מדינת ישראל") לבין
המזמין נחתם הסכם מסגרת לפיתוח שירותים למען ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם
(להלן" :הסכם מסגרת");

והואיל

ובמסגרת יחידת ילדים ,נוער וצעירים פועלת תוכנית "בתי המשפט הקהילתיים" (להלן:
"התוכנית").

והואיל

והתוכנית מתבצעת באמצעות המזמין והשותפים לה הם :הנהלת בתי המשפט ,משרד
המשפטים ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,משטרת ישראל והשלטון המקומי (להלן,
יחד עם המזמין" :השותפים").

והואיל

והמזמין מעוניין בביצוע מחקר הערכה מלווה לתוכנית (להלן" :המחקר").

והואיל

והגוף החוקר זכה בהליך הזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר ,שפורסם ע"י המזמין.

והואיל

והמזמין מוכן למסור את ביצוע המחקר לחוקר בהתאם לתנאי הסכם זה.

והואיל

והגוף החוקר מצהיר כי הוא מעוניין ומסוגל לבצע את המחקר עבור המזמין.
אי לכך ,הוסכם והותנה בין שני הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא
א.

המבוא להסכם זה ,הנספח/ים המצורף/ים לו וכל מסמכי המכרז במסגרתו זכה נותן
השירותים ,מהווה/ים חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.

מידה ותהיה סתירה בין נוסח ההסכם לנוסח הנספחים ,נוסח ההסכם יכריע.
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.2

.3

תקופת ההסכם
א.

תוקפו של הסכם זה הינה למשך ____________ ,החל מיום _________ ועד ליום ____
(להלן" :תקופת ההסכם").

ב.

המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות ,ובלבד שישלח הודעה
על כך לגוף החוקר עד ( 30שלושים) יום לפני תום תקופת ההסכם או תום תקופת ההסכם
המוארכת ,לפי העניין.

האחראים למחקר
האחראים לביצוע המחקר מטעם הגוף החוקר הם:
________________________________
________________________________

.4

.5

ביצוע המחקר והגשת דיווחים
א.

המחקר יבוצע בהתאם למפורט בהצעת המחקר המצורפת להסכם זה כנספח א' ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :הצעת המחקר").

ב.

הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים ראשון לאחר תקופה של  4חודשים
ממועד תחילת המחקר (להלן" :דו"ח ביניים ראשון").

ג.

הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים שני לאחר סיום איסוף הנתונים בהתאם
להצעת המחקר (להלן" :דו"ח ביניים שני").

ד.

בתום ביצוע המחקר מתחייב הגוף החוקר למסור למזמין טיוטת דו"ח מסכם לצורך עיונה
של הועדה המייעצת כהגדרתה בסעיף  9להלן (להלן" :דו"ח מסכם").

ה.

סברה הועדה המייעצת כי יש לבצע תיקונים ו/או השלמות לדו"ח המסכם ,יפעל הגוף
החוקר לבצע התיקונים ו/או ההשלמות בהתאם להנחיות כאמור.

ו.

לאחר ביצוע התיקונים כאמור בס"ק (ד') דלעיל אם וככל שיהיו כאלה ,מתחייב הגוף
החוקר למסור למזמין את דו"ח סופי של המחקר (להלן" :דו"ח סופי").

ז.

כל הדיווחים דלעיל יוגשו למזמין בקובץ  ,wordבאמצעות הדואר האלקטרוני ,לידי ד"ר
דניאלה ביניש בכתובת.DaniellaB@jdc.org :

ח.

מוסכם כי אם וככל שידרשו למזמין נתונים כלליים אודות המחקר ו/או תוצאות ביניים,
במהלך תקופת ההסכם ובנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה לעיל ,מתחייב הגוף החוקר
להעמיד לרשות המזמין נתונים אלה ,ובלבד שניתנה לו התראה סבירה ומראש להמצאת
הנתונים כאמור.

ט.

הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין מסמכים ,הסברים וכל מידע בקשר למחקר בכל עת
ובכל צורה שיידרש לכך.

התמורה
א.

תמורת ביצוע המחקר בהתאם לתנאי הסכם זה ,ישלם המזמין לגוף החוקר סך של
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____________ ( ₪להלן" :התמורה") ,כולל מע"מ (אם וככל שיחול).
ב.

.6

התשלומים לגוף החוקר יתבצעו במועדים ובתנאים כדלקמן:
)1

תשלום ראשון בסכום השווה ל 15% -מהתמורה ,ישולם בתוך  21יום מיום חתימת
הסכם זה.

)2

תשלום שני בסכום השווה ל 20%--מהתמורה ישולם בכפוף להעברת דוח ביניים
ראשון ואישורו ע"י המזמין ותוך  21ימים ממועד אישורו.

)3

תשלום שלישי בסכום השווה ל  15% -מהתמורה ישולם בכפוף להעברת דוח ביניים
שני ואישורו ע"י המזמין ותוך  21ימים ממועד אישורו.

)4

תשלום אחרון בסכום השווה ל __________ -מהתמורה ישולם בתוך  21יום
ממועד מסירת הדו"ח הסופי כאמור בס"ק ( 4ה') לעיל .תשלום זה מותנה בכך
שהגוף החוקר יגיש גם דו"ח כספי בדבר הוצאות ועלויות ביצוע המחקר ,החתום
ומאושר על ידי מנהל הכספים של הגוף החוקר וכן מורשי חתימה.

ג.

המזמין ינכה מן התמורה את כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.

ד.

הגוף החוקר יעביר למזמין אישורים מתאימים על ניהול ספרים ,אישור על ניכוי מס
במקור וכן כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס .אם הגוף החוקר הוא עמותה
או חברה לתועלת הציבור  -יעביר הגוף החוקר למזמין גם אישור ניהול תקין מאת רשם
העמותות או רשם ההקדשות ,לפי העניין.

ה.

למען הסר ספק ,מובהר כי המצאת אישורים תקפים ומעודכנים כנדרש לעיל מהווה תנאי
להתקשרות עם הגוף החוקר וכן תנאי לביצוע כל תשלום ותשלום על חשבון התמורה.

ו.

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל הינה התמורה היחידה שתשולם לגוף החוקר
עבור הספקת השירותים כמפורט בהסכם.

ז.

כל התשלומים ישולמו לחוקר באמצעות העברה בנקאית שתבוצע לחשבונו מס'
_________ בבנק __________ סניף __________ .הגוף החוקר מאשר מראש ,כי אין
לו התנגדות לאופן הביצוע תשלום התמורה כמפורט לעיל והוא מאשר כי הובהר לו
שהמזמין יהא רשאי גם לשלם לו באמצעי תשלום אחרים ו/או נוספים ,הכל לפי שיקול
דעתו הבלעדי.

הצהרות הגוף החוקר והתחייבויותיו
א.

הגוף החוקר מצהיר ,כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את המחקר כמפורט בהסכם זה ,וכי
ביצוע המחקר על ידו בהתאם להסכם זה ,אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהם ,לרבות בכל
הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

ב.

הגוף החוקר מצהיר בזה ,כי הינו בעל רקע מקצועי בשטח המחקר ,המאפשר לו לתת את
השירותים בעזרת מומחים שיבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו ,והוא מתחייב בזה לתת את
השירותים לשביעות רצונו המלאה של המזמין במומחיות ובמקצועיות הדרושות ,תוך
שימוש בידע החדיש ביותר המקובל היום בעולם לביצוע עבודות כגון המחקר הנ"ל ,והוא
יישא באחריות הבלעדית לביצוע המחקר.

ג.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הגוף החוקר מתחייב:
לעשות כל דבר הנדרש וסביר ,שמומחה היה עושה לשם ביצוע המחקר על פי הסכם
)1
זה.
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)2

לעשות את כל העבודות והסידורים הדרושים למתן שרותים באופן מקצועי ,יעיל
וטוב.

)3

להעסיק עובדים מנוסים ,אחראיים ומקצועיים בביצוע המחקר.

כח אדם
א.

הגוף החוקר מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע
המחקר ,ברמה גבוהה .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום כל שהוא עפ"י דין ו/או ברשיון
או בהיתר לפי כל דין ,מתחייב הגוף החוקר לדאוג לכך כי יועסק רק מי שיש לו רשיון או
היתר כאמור ,לפי העניין .עובד ,אשר לדעת הגורמים המקצועיים אצל המזמין ,אינו מבצע
את תפקידו כהלכה ו/או איננו מגלה מקצועיות ראויה בביצוע תפקידו ,יוחלף ע"י הגוף
החוקר.

ב.

הגוף החוקר מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של יחסי
עובד  -מעביד בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמים הקיבוציים החלים על עובדיו .הגוף
החוקר מתחייב לשלם בגין עובדיו את כל התשלומים המתחייבים מחוקי המס במדינת
ישראל ומן ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדיו.

ג.

למען הסר ספק ,מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד,
ולא להעסקת עובדים מסוימים ,ואין בו משום התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם
עם קבלן כח אדם.

העדר יחסי עובד – מעביד
א.

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות ,כי בין המזמין לבין הגוף החוקר וכל מי מטעמו לרבות
עובדיו ו/או המועסקים על ידו ,לא חלים ולא יחולו יחסי עובד  -מעביד ,וכל זכות שיש לגוף
החוקר לפקח ,להורות ,להנחות ולהדריך את הגוף החוקר ו/או כל מי שמטעמו ,לרבות
עובדיו ו/או המועסקים על ידו במתן השירותים על פי הסכם זה ,אינה אלא אמצעי
להבטיח ביצוע הסכם זה ,ואין בו כדי ליצור יחסי עובד  -מעביד בין המזמין לגוף החוקר
ו/או מי מטעמו ו/או לעובדיו ,וכל עובד כאמור הוא עובד של הגוף החוקר בלבד.

ב.

הגוף החוקר מצהיר ,כי הוא והוא בלבד ,אחראי לתשלום לעובדיו ו/או למועסקים על ידו
של מלוא משכורותיהם ו/או הזכויות המגיעות להם ,תנאים סוציאליים ותנאי עבודה
בהתאם לקבוע על פי כל נוהג וכל דין.

ג.

הגוף החוקר מצהיר כי הוא יתן שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית
של המזמין ואין בכוונתו לעשות כן.

ד.

מוסכם ומוצהר בזאת ,כי אין ולא יהיו לגוף החוקר ולכל מי מטעמו ,לרבות עובדיו ו/או
המועסקים על ידו ,כל זכות של עובד המזמין בכל דרך וצורה שהיא וכי הגוף החוקר ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו כאמור ,לא יהיו זכאים לתשלום של משכורת ,דמי חופשה ,דמי
מחלה ,פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה מאת המזמין וכן לא יהיה המזמין חייב בכל תשלום
ו/או גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד לעובד ,וזאת בהיות
הגוף החוקר במעמד של קבלן עצמאי לכל ענין ודבר.

ה.

הגוף החוקר מתחייב להבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובד ו/או מי
שיועסק על ידה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ו.

הגוף החוקר מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו בכל דרישה ו/או תביעה הנובעים על פי הנטען
בדרישה ו/או בתביעה ,במישרין ו/או עקיפין ,מצד עובד ו/או מצד רשות ו/או גוף בגין ו/או
בקשר לעובדים ו/או משכורתם ו/או לזכויותיהם ו/או לתנאיהם.
13

ז.

.9

.10

.11

.12

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות ,כי היה ויקבע ע"י גורם מוסמך כלשהו ,כי חלים יחסי
עובד  -מעביד בין המזמין לבין הגוף החוקר ו/או עובדיו ו/או מטעמו ,והיה והמזמין תידרש
לשאת בתשלום ו/או הוצאה בגין תביעה זו ,ישפה הגוף החוקר את המזמין בכל חבות
כספית שהיא ,לרבות שכ"ט עו"ד ,שהמזמין יחוייב בה .במקרה כזה ,יהיה המזמין רשאי
לקזז את הסכום מכל תשלום שיהא חייב לנותן שירותים.

ועדה מייעצת
א.

לשם ליווי המחקר ,תוקם ועדה מייעצת שבראשה יעמוד נציג המזמין ,והחברים בה יהיו
נציגי כל השותפים וכן חברים נוספים שיבחרו על ידי השותפים (להלן" :ועדת ההיגוי").

ב.

הגוף החוקר מתחייב לשתף את הועדה המייעצת בכל דיון לצורך קבלת החלטות בעניינים
הנוגעים לביצוע המחקר.

אחריות
א.

הגוף החוקר בלבד אחראי לכל נזק ,גוף או רכוש ,אשר ייגרם לאדם או לגוף כלשהו ,לרבות
המזמין ועובדיו ,הגוף החוקר ועובדיו וכל צד שלישי ,תוך כדי ועקב ביצוע המחקר.

ב.

הגוף החוקר מתחייב לבטח את עצמו ,את עובדיו וכל מי מטעמו בביטוח מקיף ומתאים,
ההולם את נסיבות העניין ,לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הגוף החוקר יישא בכל תשלום פיצויים בגין נזק כאמור ,וישפה
את המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שיוציא בגין חבותו של הגוף החוקר כאמור ,לרבות
שכ"ט עו"ד ,הוצאות משפט או כל הליך אחר.

שמירת סודיות
א.

הגוף החוקר מתחייב לשמור סוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת
כל אדם ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף ,במהלך או אגב
ביצועו ,תוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או לאחר מכן.

ב.

הגוף החוקר מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע ההסכם על הצהרת
סודיות ,לפיה יתחייבו עובדיו לא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל
אדם שאינו מוסמך לכך ,כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף,
במהלך או אגב ביצועו ,תוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או לאחר מכן.

ג.

הגוף החוקר ,עובדיו והמועסקים על ידו יצהירו כי ידוע להם שאי מילוי התחייבות על פי
סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ז' לחוק העונשין ,התשל"ז .1977 -

זכויות יוצרים
א.

זכויות היוצרים במחקר שיבוצע על פי הסכם זה ,יהיו בבעלות משותפת של הגוף החוקר
והשותפים כהגדרתם במבוא להסכם.

ב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,כל המסמכים ,הנתונים ,הניתוחים ,התוכניות ,הנספחים,
הטיוטות ,התרשימים וכל חומר אחר (להלן" :המסמכים") שהוכנו על ידי הגוף החוקר
לשם ביצוע המחקר על פי הסכם זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם,
בבעלות משותפת של הגוף החוקר והשותפים .הגוף החוקר יהיה רשאי לעשות בהם כל
שימוש ,לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת המזמין.
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ג.

הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות או במהלכה העתק מלא של כל
המסמכים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

ד.

הגוף החוקר מתחייב לא להפר בעצמו כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו,
במהלך ביצוע המחקר על פי הסכם זה.

ה.

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים ושמירות סודיות יחולו גם לאחר
סיום הסכם זה.

פרסומים
א.

מועד פרסום הדו"ח הסופי של המחקר ואופן הפרסום יקבעו במשותף ע"י משרד העבודה
והרווחה ,אשלים והגוף החוקר.

ב.

הגוף החוקר מתחייב לציין בדו"ח הסופי ובכל פרסום הקשור אליו כי הוכן על פי הזמנת
המזמין ובמימונו .תוכן הפרסום יתואם מראש בין הצדדים.

ביטול ההסכם
א.

המזמין רשאי בכל עת לבטל את ביצוע המחקר ,או כל חלק ממנו ,על ידי מתן הודעה על כך
בכתב לגוף החוקר( 30 ,שלושים) יום מראש ,וזאת ללא צורך במתן נימוקים.

ב.

במקרה של ביטול כאמור בס"ק (א) ,ישלם המזמין לגוף החוקר רק בגין החלק היחסי
של השירותים שניתנו והושלמו עד למועד כניסת הביטול לתוקף בהתאם לקביעת ועדת
ההיגוי ,ולא יהיה חייב בכל פיצוי ,תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע
המחקר או אותו חלק מהם שבוטל.

ג.

למען הסר ספק ,הצדדים מצהירים ,כי תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה לאחר שקילה
ודיון ,ולא יהיו לאף אחד מהצדדים טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או
לשיקולים שהביאו לנתינת ההודעה על ביטול ההסכם.

ד.

מוסכם ,כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן המחקר לא יחשב הפרת הסכם ,והוראות ההסכם
ימשיכו לחול על אותו חלק לגביו לא בוטל ההסכם.

הפרות ותרופות
א.

הפר הגוף החוקר הוראה מהוראות הסכם זה ,רשאי המזמין ,בנוסף על זכויותיו על פי כל
דין ועל פי הסכם זה ,לראות ההסכם כמבוטל ,לאחר שניתנה לחוקר הודעה בה נדרש לתקן
את המעוות ,והגוף החוקר לא תיקן תוך המועד שצויין בהודעה.

ב.

בוטל ההסכם כאמור בס"ק (א) לעיל ,לא יהיה המזמין חייב בתשלום כלשהו לגוף החוקר,
לרבות תשלום בגין העבודה שכבר בוצעה וטרם שולם עליה ,והמזמין רשאי לעשות בעצמו
או באמצעות אחרים את המחקר שהגוף החוקר חייב לעשות על פי הסכם זה ,וזאת על
חשבון הגוף החוקר.

סמכות שיפוט
הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט
המוסמכים בירושלים בלבד.
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הוראות כלליות
א.

הגוף החוקר מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה ,או כל חלק ממנו ,ולא להעביר ,או למסור
לאחר כל זכות ,או חובה ,הנובעות מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש
ובכתב .ניתנה הסכמת המזמין כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את הגוף החוקר
מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.

ב.

המזמין מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לסייע לגוף החוקר בביצוע המחקר ,להעמיד
לרשותו את המידע והנתונים שברשותו ,הנחוצים לשם ביצוע המחקר ,הכל בכפוף
להוראות כל דין.

ג.

למזמין מוקנית בזאת הזכות (ולא החובה) לערוך מידי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד
מקרוב ,בין היתר ,על רמת ביצוע השירותים ואופן ביצועם .מובהר בזאת ,כי זכות הפיקוח
לא תשחרר את הגוף החוקר בשום צורה או אופן מהתחייבויותיו כלפי המזמין בקשר למתן
השירותים ומילוי תנאי הסכם זה .נותן השירותים מתחייב לתקן בתוך זמן סביר כל ליקוי
ו/או פגם שיתגלה.

ד.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות
הצדדים ,והם מבטלים כל הסכם ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו .כל שינוי בתנאיו
של הסכם זה או בפרטי הנספחים ,יעשה בהסכמת הצדדים ,מראש ובכתב.

ה.

ויתור בדרך התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם זה .ויתור על זכות כזו
יעשה במפורש או בכתב.

ו.

נציג המזמין לעניין הסכם זה הוא מי שהוסמך לכך על ידיו ,והגוף החוקר מתחייב לבצע
את ההסכם בתיאום מלא עמו.

ז.

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט בתחילת ההסכם.
ולראיה באו הצדדים על החתום :
_____________________
הגוף החוקר

___________________
המזמין

אישור חתימת הגוף החוקר
אני הח"מ ____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מאשר כי ה"ה:
 _________________________.1ת.ז________________ .
 _________________________.2ת.ז________________.
אשר חתמו על הסכם זה ,מוסמכים לחתום בשם הגוף החוקר ולחייבו לכל דבר ועניין וכי הגוף החוקר
מוסמך לחתום על הסכם זה על פי תקנונו.
_________________
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נספח ד'
(נוסח הסכם כשמדובר בהתקשרות מול אדם פרטי)
הסכם
שנערך ונחתם ביום _______
בין
אשלים  -העמותה לתכנון ולפתוח שרותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם
ע.ר מס' 580316933
מגבעת הג'וינט ,ת.ד ,3489 .ירושלים91034 ,
ואשר תיקרא להלן לשם הקיצור "המזמין",
לבין

מצד אחד:
______________________
כתובת_________________________ :
ואשר ייקרא להלן לשם הקיצור "החוקר",
מצד שני;
הואיל

ובין מדינת ישראל  -משרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן" :מדינת ישראל") לבין
המזמין נחתם הסכם מסגרת לפיתוח שירותים למען ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם
(להלן" :הסכם מסגרת");

והואיל

ובמסגרת יחידת ילדים ,נוער וצעירים ,פועלת תוכנית "בתי המשפט הקהילתיים" (להלן:
"התוכנית").

והואיל

והתוכנית מתבצעת באמצעות המזמין והשותפים לה הם :הנהלת בתי המשפט ,משרד
המשפטים ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,משטרת ישראל והשלטון המקומי (להלן,
יחד עם המזמין" :השותפים").

והואיל

והמזמין מעוניין בביצוע מחקר הערכה מלווה לתוכנית (להלן" :המחקר").

והואיל

והחוקר זכה בהליך הזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר ,שפורסם ע"י המזמין.

והואיל

והמזמין מוכן למסור את ביצוע המחקר לחוקר בהתאם לתנאי הסכם זה.

והואיל

והחוקר מצהיר כי הוא מעוניין ומסוגל לבצע את המחקר עבור המזמין.
אי לכך ,הוסכם והותנה בין שני הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא
א.

המבוא להסכם זה ונספחיו ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.

במידה ותהיה סתירה בין נוסח ההסכם לנוסח הנספחים ,נוסח ההסכם יכריע.
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.2

.3

תקופת ההסכם
א.

תוקפו של הסכם זה הינה למשך ____________ ,החל מיום _________ ועד ליום
____ (להלן" :תקופת ההסכם").

ב.

המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות ,ובלבד שישלח הודעה
על כך לגוף החוקר עד ( 30שלושים) יום לפני תום תקופת ההסכם או תום תקופת ההסכם
המוארכת ,לפי העניין.

ביצוע המחקר והגשת דיווחים
א.

המחקר יבוצע בהתאם למפורט בהצעת המחקר המצורפת להסכם זה כנספח א' ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו (להלן" :הצעת המחקר").

ב.

החוקר מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים ראשון לאחר תקופה של _____ חודשים
ממועד תחילת המחקר (להלן" :דו"ח ביניים ראשון").

ג.

החוקר מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים שני לאחר סיום איסוף הנתונים בהתאם
להצעת המחקר (להלן" :דו"ח ביניים שני").

ד.

בתום ביצוע המחקר מתחייב החוקר למסור למזמין טיוטת דו"ח מסכם לצורך עיונה של
הועדה המייעצת כהגדרתה בסעיף  9להלן (להלן" :דו"ח מסכם").

ה.

סברה הועדה המייעצת כי יש לבצע תיקונים ו/או השלמות לדו"ח המסכם ,יפעל החוקר
לבצע התיקונים ו/או ההשלמות בהתאם להנחיות כאמור.

ו.

לאחר ביצוע התיקונים כאמור בס"ק (ד') דלעיל אם וככל שיהיו כאלה ,מתחייב החוקר
למסור למזמין את דו"ח סופי של המחקר (להלן" :דו"ח סופי").

ז.

כל הדיווחים דלעיל יוגשו למזמין בקובץ  ,wordבאמצעות הדואר האלקטרוני ,לידי
________________ בכתובת._____________ @jdc.org :

ח.

מוסכם כי אם וככל שידרשו למזמין נתונים כלליים אודות המחקר ו/או תוצאות ביניים,
במהלך תקופת ההסכם ובנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה לעיל ,מתחייב החוקר
להעמיד לרשות המזמין נתונים אלה ,ובלבד שניתנה לו התראה סבירה ומראש להמצאת
הנתונים כאמור.

ט.

החוקר מתחייב למסור למזמין מסמכים ,הסברים וכל מידע בקשר למחקר בכל עת ובכל
צורה שיידרש לכך.

 .4התמורה
א.

תמורת ביצוע המחקר בהתאם לתנאי הסכם זה ,ישלם המזמין לחוקר סך של
_________ש"ח
(להלן" :התמורה") ,כולל מע"מ (אם וככל שיחול).

ב.

התשלומים לחוקר יתבצעו במועדים ובתנאים כדלקמן:
)1

תשלום ראשון בסכום השווה ל  15%-מהתמורה ,ישולם בתוך  21יום מיום חתימת
הסכם זה.
18

.5

בכפוף

)2

תשלום שני בסכום השווה ל  20%-מהתמורה ישולם
___________________________ותוך  21ימים ממועד אישורו.

)3

תשלום שלישי בסכום השווה ל –  15%מהתמורה ישולם בכפוף
___________________________ותוך  21ימים ממועד אישורו.

)4

תשלום אחרון בסכום השווה ל __________ -מהתמורה ישולם בתוך  21יום
ממועד מסירת הדו"ח הסופי כאמור בס"ק (4ה') לעיל .תשלום זה מותנה בכך
שהחוקר יגיש גם דו"ח כספי בדבר הוצאות ועלויות ביצוע המחקר.

ג.

המזמין ינכה מן התמורה את כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.

ד.

החוקר יעביר למזמין אישורים מתאימים על ניהול ספרים ,אישור על ניכוי מס במקור וכן
כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס.
למען הסר ספק ,מובהר כי המצאת אישורים תקפים ומעודכנים כנדרש לעיל מהווה
תנאי להתקשרות עם החוקר וכן תנאי לביצוע כל תשלום ותשלום על חשבון התמורה.

ה.

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל הינה התמורה היידה שתשולם לחוקר עבור
הספקת השירותים כמפורט בהסכם.

ו.

כל התשלומים ישולמו לחוקר באמצעות העברה בנקאית שתבוצע לחשבונו מס'
_________ בבנק __________ סניף __________ .החוקר מאשר מראש ,כי אין לו
התנגדות לאופן הביצוע תשלום התמורה כמפורט לעיל והוא מאשר כי הובהר לו שהמזמין
יהא רשאי גם לשלם לו באמצעי תשלום אחרים ו/או נוספים ,הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי.

הצהרות החוקר והתחייבויותיו
א .החוקר מצהיר ,כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את המחקר כמפורט בהסכם זה ,וכי ביצוע
המחקר על ידו בהתאם להסכם זה ,אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהם ,לרבות בכל הקשור
לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
ב .החוקר מצהיר בזה ,כי הינו בעל רקע מקצועי בשטח המחקר ,המאפשר לו לתת את השירותים
בעזרת מומחים שיבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו ,והוא מתחייב בזה לתת את השירותים
לשביעות רצונו המלאה של המזמין במומחיות ובמקצועיות הדרושות ,תוך שימוש בידע
החדיש ביותר המקובל היום בעולם לביצוע עבודות כגון המחקר הנ"ל ,והוא יישא באחריות
הבלעדית לביצוע המחקר.
ג .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החוקר מתחייב:
 )1לעשות כל דבר הנדרש וסביר ,שמומחה היה עושה לשם ביצוע המחקר על פי הסכם זה.
 )2לעשות את כל העבודות והסידורים הדרושים למתן שרותים באופן מקצועי ,יעיל וטוב.
 )3להעסיק עובדים מנוסים ,אחראיים ומקצועיים בביצוע המחקר.

.6

כח אדם
א.

החוקר מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של יחסי עובד -
מעביד בהתאם לחוקי העבודה ,הסכמים קיבוציים וצוי הרחבה החלים על עובדים
בישראל וחוקי המס.
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ב.

.7

למען הסר ספק ,מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד,
ולא להעסקת עובדים מסוימים ,ואין בו משום התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם
עם קבלן כח אדם.

העדר יחסי עובד – מעביד
א.

היחסים בין המזמין לבין החוקר אינם יוצרים אלא יחס בין מזמין לקבלן המבצע
הזמנות ו/או בין מוכר ידע לקונה ידע.

ב.

לחוקר ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה ,לא יהיו כל זכויות של עובד או עובד
המועסק על ידי המזמין ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלום ,פיצוי או הטבה אחרת בקשר
עם ביצוע הסכם זה או סיומו.
על החוקר בלבד יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס
לעובדיו בהתאם לדין ולנוהג לרבות תשלומים לביטוח לאומי ,מס מקביל ויתר הזכויות
הסוציאליות ,והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעת מיחסי
העבודה שביניהם.

 .8ועדה מייעצת
א.

לשם ליווי המחקר ,תוקם ועדה מייעצת שבראשה יעמוד נציג המזמין ,והחברים בה יהיו
נציגי כל השותפים וכן חברים נוספים שיבחרו על ידי השותפים (להלן" :ועדת ההיגוי").

ב.

החוקר מתחייב לשתף את הועדה המייעצת בכל דיון לצורך קבלת החלטות בעניינים
הנוגעים לביצוע המחקר.

 .9אחריות

.10

א.

החוקר בלבד אחראי לכל נזק ,גוף או רכוש ,אשר ייגרם לאדם או לגוף כלשהו ,לרבות
המזמין ועובדיו ,החוקר ועובדיו וכל צד שלישי ,תוך כדי ועקב ביצוע המחקר.

ב.

החוקר מתחייב לבטח את עצמו ,את עובדיו וכל מי מטעמו בביטוח מקיף ומתאים ,ההולם
את נסיבות העניין ,לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החוקר יישא בכל תשלום פיצויים בגין נזק כאמור ,וישפה את
המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שיוציא בגין חבותו של החוקר כאמור ,לרבות שכ"ט
עו"ד ,הוצאות משפט או כל הליך אחר.

שמירת סודיות
א.

החוקר מתחייב לשמור סוד ולא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל
אדם ,כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף ,במהלך או אגב ביצועו,
תוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או לאחר מכן.

ב.

החוקר מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע ההסכם על הצהרת
סודיות ,לפיה יתחייבו עובדיו לא להעביר ,לא להודיע ,לא למסור ולא להביא לידיעת כל
אדם שאינו מוסמך לכך ,כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף,
במהלך או אגב ביצועו ,תוך תקופת ההסכם ,לפני תחילתה או לאחר מכן.

ג.

החוקר ,עובדיו והמועסקים על ידו יצהירו כי ידוע להם שאי מילוי התחייבות על פי סעיף
זה מהווה עבירה על פי פרק ז' לחוק העונשין ,התשל"ז .1977 -
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.12

.13

.14

זכויות יוצרים
א.

זכויות היוצרים במחקר שיבוצע על פי הסכם זה ,יהיו בבעלות משותפת של הגוף החוקר
והשותפים כהגדרתם במבוא להסכם.

ב.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,כל המסמכים ,הנתונים ,הניתוחים ,התוכניות ,הנספחים,
הטיוטות ,התרשימים וכל חומר אחר (להלן" :המסמכים") שהוכנו על ידי הגוף החוקר
לשם ביצוע המחקר על פי הסכם זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם,
בבעלות משותפת של הגוף החוקר והשותפים .הגוף החוקר יהיה רשאי לעשות בהם כל
שימוש ,לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת המזמין.

ג.

הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות או במהלכה העתק מלא של כל
המסמכים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

ד.

הגוף החוקר מתחייב לא להפר בעצמו כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו,
במהלך ביצוע המחקר על פי הסכם זה.

ה.

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים ושמירות סודיות יחולו גם לאחר
סיום הסכם זה.

פרסומים
א.

מועד פרסום הדו"ח הסופי של המחקר ואופן הפרסום יקבעו במשותף ע"י משרד העבודה
והרווחה ,אשלים והגוף החוקר.

ב.

הגוף החוקר מתחייב לציין בדו"ח הסופי ובכל פרסום הקשור אליו כי הוכן על פי הזמנת
המזמין ובמימונו .תוכן הפרסום יתואם מראש בין הצדדים.

ביטול ההסכם
א.

המזמין רשאי בכל עת לבטל את ביצוע המחקר ,או כל חלק ממנו ,על ידי מתן הודעה על כך
בכתב לחוקר( 30 ,שלושים) יום מראש ,וזאת ללא צורך במתן נימוקים.

ב.

במקרה של ביטול כאמור בס"ק (א) ,ישלם המזמין לחוקר רק בגין החלק היחסי של
השירותים שניתנו והושלמו עד למועד כניסת הביטול לתוקף בהתאם לקביעת ועדת
ההיגוי ,ולא יהיה חייב בכל פיצוי ,תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע
המחקר או אותו חלק מהם שבוטל.

ג.

למען הסר ספק ,הצדדים מצהירים ,כי תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה לאחר שקילה
ודיון ,ולא יהיו לאף אחד מהצדדים טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או
לשיקולים שהביאו לנתינת ההודעה על ביטול ההסכם.

ד.

מוסכם ,כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן המחקר לא יחשב הפרת הסכם ,והוראות ההסכם
ימשיכו לחול על אותו חלק לגביו לא בוטל ההסכם.

הפרות ותרופות
א.

הפר החוקר הוראה מהוראות הסכם זה ,רשאי המזמין ,בנוסף על זכויותיו על פי כל דין
ועל פי הסכם זה ,לראות ההסכם כמבוטל ,לאחר שניתנה לחוקר הודעה בה נדרש לתקן את
המעוות ,והחוקר לא תיקן תוך המועד שצויין בהודעה.
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ב.
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בוטל ההסכם כאמור בס"ק (א) לעיל ,לא יהיה המזמין חייב בתשלום כלשהו לחוקר ,לרבות
תשלום בגין העבודה שכבר בוצעה וטרם שולם עליה ,והמזמין רשאי לעשות בעצמו או
באמצעות אחרים את המחקר שהחוקר חייב לעשות על פי הסכם זה ,וזאת על חשבון
החוקר.

סמכות שיפוט
הצ דדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט
המוסמכים בירושלים בלבד.

.16

הוראות כלליות
א.

החוקר מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה ,או כל חלק ממנו ,ולא להעביר ,או למסור לאחר
כל זכות ,או חובה ,הנובעות מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב.
ניתנה הסכמת המזמין כאמור ,לא יהיה בכך כדי לשחרר את החוקר מהתחייבות ואחריות
או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.

ב.

המזמין מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לסייע לחוקר בביצוע המחקר ,להעמיד לרשותו את
המידע והנתונים שברשותו ,הנחוצים לשם ביצוע המחקר ,הכל בכפוף להוראות כל דין.

ג.

למזמין מוקנית בזאת הזכות (ולא החובה) לערוך מידי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד
מקרוב ,בין היתר ,על רמת ביצוע השירותים ואופן ביצועם .מובהר בזאת ,כי זכות הפיקוח
לא תשחרר את החוקר בשום צורה או אופן מהתחייבויותיו כלפי המזמין בקשר למתן
השירותים ומילוי תנאי הסכם זה .החוקר מתחייב לתקן בתוך זמן סביר כל ליקוי ו/או פגם
שיתגלה.

ד.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות
הצדדים ,והם מבטלים כל הסכם ,מצג ,הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו .כל שינוי בתנאיו
של הסכם זה או בפרטי הנספחים ,יעשה בהסכמת הצדדים ,מראש ובכתב.

ה.

ויתור בדרך התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם זה .ויתור על זכות כזו
יעשה במפורש או בכתב.

ו.

נציג המזמין לעניין הסכם זה הוא מי שהוסמך לכך על ידיו ,והחוקר מתחייב לבצע את
ההסכם בתיאום מלא עמו.

ז.

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט בתחילת ההסכם.
ולראיה באו הצדדים על החתום :
_____________________
החוקר

___________________
המזמין
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