הפניית מתנדבים לשירות לאומי
במשרדי המוסד לביטוח לאומי  -מכרז מ)2010 (2039
.1

כללי
המוסד לביטוח לאומי )להלן" :המוסד"( מזמין את ציבור הגופים המוכרים בהתאם לתקנות הביטוח
הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות( ,התשס"ב – ) 2002להלן – "התקנות"( להציע הצעות
להפניית מתנדבים לשירות לאומי במשרדי המוסד ברחבי הארץ.
הפעולות על פי הזמנה זו מיועדות לאפשר ביצוע שירות לאומי בהתאם לתקנות;
בהזמנה זו תהיה למונחים משמעות כלהלן:
"שירות לאומי"" ,מפעיל"" ,גוף מוכר"  -כהגדרתם בתקנות;
"בת בשירות לאומי בהתנדבות" כמשמעה בתקנה  2לתקנות;
"מתנדבים" – בנות בשירות לאומי בהתנדבות או בנים המשרתים בהתנדבות בשירות לאומי.

.2

.3

תיאור השירותים
.2.1

המוסד הוא מפעיל כמשמעותו בתקנות ,ביחס לסניפים ,אשר המוסד רואה לנכון להפעיל
בהם מתנדבים בשירות לאומי )להלן"-מסגרות"(.

2.2.

כיום מפעיל המוסד כ –  200מתנדבים ,ואולם אין המוסד מתחייב לשמור על היקף הפעלה
דומה בעתיד.

.2.3

על המציע להיות גוף מוכר ,ולתת שירותים של הפניית מתנדבים לשירות לאומי במסגרות,
בכפוף לאישור המוסד .ההפניה תיעשה על פי חלוקת המתנדבים בין סניפי המוסד ,כפי
שיקבע המוסד ,לרבות מספר התקנים שמיועדים לכל מסגרת ,מספר המתנדבים לפי סיווג
התעריפים )בבית/מחוץ לבית(.
על המציע לקיים את כל חובותיו כגוף מוכר ,מכח הדין ,נהלי המשרד וההסכם ,כלפי
המתנדבים שיפנה ,כלפי המסגרות ,כלפי המוסד וכלפי כל גורם קשור אחר .בפרט יקיים
המציע את כל חובות הפיקוח והדיווח הנדרשים ממנו ,ויודא קיום שירות לאומי כדין על ידי
המתנדבים שיפנה.

מניעת ניגוד עניינים
לא יציע הצעה מי שעלול להימצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים
לבין עניין אחר שלו.

.4

שמירת סודיות
המציע יחויב לסודיות מוחלטת בכל הנוגע למתן השירותים ולמידע המגיע אליו בקשר עם מתן
השירותים ,ולא יהא רשאי לגלות מידע זה או להעבירו לגורם כלשהו או לעשות בו שימוש כלשהו ,לא
תוך כדי מתן השירותים ולא בשלב כל שהוא לאחר תום מתן השירותים.

.5

תקופת מתן השירותים
.5.1

השירותים יינתנו על ידי המציע ביחס לשנת השירות תשע"ב ,דהיינו השנה המתחילה ב 1 -
בספטמבר  2011ומסתיימת ב –  31באוגוסט ) 2012להלן – "שנת השירות"( ויכללו גם
את כל השירותים הנלווים המתחייבים מכך לפני תחילת שנת השירות ולאחר סיומה.
ההתקשרות לתקופה  31.8.2012 – 1.1.2012תהיה מותנית באישור תקציב המשרד
לשנת  2012והיקפו.



.6

.7

.5.2

על המציע להשלים את שיבוץ המתנדבים ,בהתאם לצורכי המוסד ,עד ליום  1באוגוסט
שלפני תחילת שנת השירות.

.5.3

על אף האמור בסעיף  5.1לעיל ,באם לא יודיע בכתב המוסד על רצונו לסיים הסכם זה30 ,
ימים לפני תום תקופת ההסכם או לפני תום כל תקופה נוספת ,יוארך משך הסכם זה בשנה
נוספת וזאת לכל היותר ,למשך שלוש שנות שירות נוספות ובכפוף לתקציב המשרד בשנה
הרלוונטית.

היקף מתן השירותים
.6.1

על המציע יהיה להפנות מתנדבים במספר שייקבע עפ"י צורכי המוסד ,והמוסד איננו מתחייב
לכל מספר מינימאלי.

6.2

הפניית מתנדבים המתגוררים מחוץ לביתם תצריך אישור מראש מטעם המוסד.

מקום מתן השירותים
על המציע להפנות מתנדבים למסגרות במקומות השירות כפי שיקבע המוסד ובהתאם לאזורי הפעולה
של המציע ,כפי שפורטו בהצעתו.

.8

.9

תעריפי התשלום
.8.1

התשלום שישולם עבור הפניית מתנדב יהיה בהתאם לקבוע בתעריף המצ"ב )נספח ו'(
בקטגוריה של "בת בביתה" " -כלכלה עצמית" בצירוף תקורה בגובה  ,15%כמפורט בנספח
ו' .

.8.2

במקרים בהם יינתן ע"י המוסד אישור להפניית "בת מחוץ לביתה" ,תהא התמורה כאמור
בנספח ו' ,בקטגורית "בת מחוץ לביתה"  ,עבור "כלכלה עצמית".

.8.3

פרט לתשלום האמור בסעיפים  8.1ו 8.2 -לעיל לא ישולמו למציע החזרים או תשלומים
נוספים כלשהם עבור מתן השירותים.

8.4

התשלום יבוצע בהתאם לדו"ח חודשי אודות המתנדבים ,שהפנה הגוף המוכר למסגרות,
אשר ביצעו שירות לאומי באותו חודש ,כולל פרטי המתנדב )שם פרטי ומשפחה ,מספר
זהות ,הכתובת בה מתגורר ,שם המסגרת ,כתובתו ומהות השירות( ,וישולם בתוך  60ימים
מעת הגשת הדו"ח בצירוף חשבונית ואישורה בידי נציג המוסד.

8.5

מובהר כי לתשלומים לא יתווסף מע"מ.

אופן ההתקשרות
.9.1

למוסד תהיה אופציה להאריך את ההסכם לשלוש תקופות נוספות כאמור בסעיף  5.3לעיל.

.9.2

ההתקשרות עשויה להיות מצומצמת או מופסקת ,בין השאר אם יחול שינוי בתקציב המוסד
המיועד למטרה זו ,או אם יתגלו פגמים בפעילות המציע מבחינת כללי המינהל התקין או
מבחינה חשבונאית.

9.4

המציע יבצע עבור המוסד את השירותים על פי מכרז זה כבעל מקצוע עצמאי המעניק
שירותים כמתחייב ממעמד זה ,ובהתאם לתעריפים מיוחדים לנותן שירותים הפועל כבעל
מקצוע עצמאי ,ולא במסגרת יחסי עובד-מעביד.



.10

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
.10.1

על מציע להמציא בעת הגשת הצעתו את המסמכים הבאים:
)א(
)ב (
)ג (
)ד(

)ה (
)ו(
)ז(
)ח(
)ט (
)יא(
)יב(
.10.2

.11

אישור על היותו גוף מוכר כהגדרתו בתקנות;
אישור בדבר ניהול תקין מרשם העמותות ,אם הוא עמותה;
אישור בר תוקף בדבר מעמד במע"מ;
אישור בר תוקף על דיווח וניהול פנקסים – כנדרש על פי חוק עסקאות גופים
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות תשלום מס העסקת עובדים זרים כדין ותשלום
שכר מינימום( תשל"ו) 1976 -להלן – חוק עסקאות גופים ציבוריים( ,ככל שהחוק
חל עליו;
תצהיר לפי סעיפי 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים )בנוסח נספח ה( ,ככל שהחוק
חל עליו;
דו"ח מבוקר אחרון של רואה חשבון;
התחיבות לשמירה על סודיות ואבטחת מידע )בנוסח נספח ב'(;
הצהרה על העדר ניגוד ענינים )בנוסח נספח ג'(;
נוסח מוצע להסכם התקשרות בין הגוף המוכר לבין המתנדבים;
הסכם ההתקשרות )נספח א'( חתום בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.
תוכנית מוצעת להדרכת המתנדב בתקופת השירות.

לא יורשה להשתתף במכרז מי שלא יצרף להצעתו התחייבות חתומה ולפיה יחס מספר
הרכזים שיועסקו על ידו במשרה מלאה למספר המתנדבים לצורך מכרז זה לא יפחת מ –
.1:60

אמות המידה ומשקלן

אמת המידה
תכנית ההדרכה המוצעת)מס' ימי/שעות הכשרה ,איכות ההדרכה(
התחייבות המציע ליחס בין משרות מלאות של רכזים שיועסקו על ידו לצורך מכרז זה
לבין בנות השירות אשר יוקצו על ידו.
נסיון עבר )לרבות :כמות המתנדבים שגוייסו בשנים האחרונות ,שנות פעילות ,המלצות(

.12

40

קביעת זוכים במכרז
.12.1
.12.2
.12.3
.12.4

.12.5

.13

משקלה
בנקודות
20
40

המוסד יהא רשאי לבחור במספר הצעות זוכות בהתאם לצרכיו .יובהר ,עם זאת ,כי בדעת
המוסד לבחור עד שלושה זוכים.
המוסד אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי או במספר זוכים.
מספר המתנדבים שיהיה על כל מציע להפנות ייקבע בהתאם למספר הנקודות שיצבור
המציע יחסית למספר הנקודות שצברו הזוכים האחרים.
נבצר ממציע לבצע הפניית מתנדבים בהיקף שנקבע עבורו לפי האמור בסעיף לעיל ,יודיע
על כך למוסד בתוך שבוע מיום ההודעה על תוצאות המכרז .הפניית המתנדבים שנבצר
מאותו מציע להפנותם )כאמור( תיעשה על ידי שאר הזוכים לפי יחס הנקודות שצברו הם.
על הזוכים במכרז להשלים את שיבוץ המתנדבים לא יאוחר מחודש לפני תחילת השירות.

הנחיות להגשת הצעות
.13.1

מציע ימלא את טופס ההצעה )נספח ד( המצ"ב ,יחתום עליו ,ויגישו  -בצירוף המסמכים
המפורטים בתנאים המוקדמים )סעיף  10לעיל( וכן המלצות ו/או מסמכים נוספים רלבנטים
להצעתו  -במעטפה סגורה שעליה יצויין "מכרז מס' מ) –2010(2039הצעות להפניית
מתנדבים לשירות לאומי" ,למוסד לביטוח לאומי שד' ויצמן  ,13ירושלים ,קומה ) 2תיבת
המכרזים( לא יאוחר מיום רביעי  15.12.2010שעה .12:00



.13.2

בטופס ההצעה יפרט המציע את פרטיו ,את מספר המתנדבים המרבי שבאפשרותו להפנות
למסגרות המוסד ,את יחס מספר הרכזים המועסקים על ידו במשרה מלאה למספר
המתנדבים שהוא הפנה לשירות בשנה החולפת בסך הכל ,את מספר הרכזים המועסקים
על ידו וכן את איזורי פעילותו.

.13.3

בירורים ושאלות ,אם ישנם ,ניתן להעביר לפקס 02-6709352 :עבור מר אלי כהן ,עד ליום
שלישי  30.11.2010תשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באתר המוסד לביטוח לאומי ,דף
הבית מדור מכרזים עד ליום שלישי .7.12.2010

הנספחים המצורפים להזמנה זו כחלק בלתי נפרד ממנה הם:
נספח א  -נוסח הסכם;
נספח ב – התחיבות בדבר שמירת סודיות;
נספח ג  -הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים;
נספח ד – טופס הצעה;
נספח ה – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים;
נספח ו' – תעריף;
נספח ז' – מספר המתנדבים הקיים על פי חלוקה אזורית



נספח א'

הסכם למתן שירותים
שנערך ונחתם ביום _________________

המוסד לביטוח לאומי )להלן" :המוסד"( ע"י________________________ ,ומר איתן
קשמון חשב המוסד

בין:

מצד אחד

לבין:

שם הגוף_________________ :מספר רישום _________
כתובת___________________________:
מספר רישום )מלכ"ר(________________ :
ע"י המוסמך לחתום בשמה ולחייבה _______________ :ת.ז__________ .
)להלן" :נותן השירותים"(
מצד שני

מבוא
הואיל ונותן השירותים מוכר כגוף להפניית בנות לשירות לאומי בהתנדבות ,בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי
)בנות בשירות לאומי בהתנדבות( התשס"ב ) 2002 -להלן-התקנות(.
והואיל והמוסד הינו רשות ציבורית כהגדרתה בסעיף  2לחוק חופש המידע ,התשנ"ח .1998 -
והואיל ונותן השירותים הציע הצעה במסגרת מכרז מס' _________ )להלן :המכרז( וזכה במכרז להפניית
מתנדבים לשירות לאומי בסניפי המוסד אשר המוסד הינו מפעיל כהגדרתו בתקנות לגביהן )להלן-המסגרות(,
על פי החלטת ועדת המכרזים מיום _____________ .
והואיל והמוסד מוכן לקבל למטרת שירות לאומי שלא למטרת רווח מתנדבים שיפנה נותן השירותים אל
המסגרות ,הכל בכפוף ובהתאם למפורט בהסכם זה;
הואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המוסד את השירותים המפורטים בהסכם זה באופן,
במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה;
והואיל ונותן השירותים מצהיר כי הוא בעל יכולת לתת את השירותים ברמה הגבוהה ביותר ,וכשיר על פי כל דין
לתת את השירותים.
והואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המוסד לבין
נותן השירותים ,המתנדבים או עובדיו.

על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא נספחים וכותרות
1.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,לרבות כל מסמכי המכרז.



1.3

הצעת נותן השירותים במסגרת המכרז על כל נספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה,
והתחיבויות נותן השירותים ומצגיו במסגרת המכרז יחייבו אותו גם במסגרת הסכם זה ,במקרה
של סתירה בין המסמכים ,הסכם זה יגבר.

 .2תקופת ההסכם
2.1

הסכם זה נחתם לשנת השירות התשע"ב המתחילה ביום  1.9.2011ומסתיימת ביום
) 31.8.2012להלן" :שנת השירות"( ,ואולם ההתחיבויות על פי הסכם זה יחולו לפי הנדרש גם
לפני תחילת שנת השירות ולאחריה.

2.2

למרות האמור בסעיף  2.1לעיל ,ההתקשרות לתקופה שהחל מיום  1.1.2012מותנית באישור
תקציבי מתאים לשנת .2012

2.3

בנוסף לאמור לעיל ,למוסד זכות ברירה להאריך הסכם זה לשלוש תקופות נוספות של שנת
שירות נוספת ובכפוף לאישור תקציבי מתאים לשנה הרלוונטית.
אם לא יודיע המוסד בכתב על רצונו לסיים הסכם זה  30ימים לפני תום תקופת ההסכם או לפני
תום כל תקופה נוספת ,יוארך ההסכם ,בתקופה נוספת ,כאמור ברישא לסעיף קטן זה ,בלא כל
הודעה נוספת.

תיאור השירותים

.3
3.1

השירותים אותם יתן נותן השירותים למוסד מכוח הסכם זה הם השירותים המפורטים בסעיף
זה.

3.2

נותן השירותים יפנה מתנדבים לשירות לאומי בהתנדבות במסגרות ,על פי דרישת המוסד בכתב
אל נותן השירותים.

3.3

יודגש כי הפניית מתנדבים ה"מתגוררים מחוץ לביתם" ,תצריך קבלת אישור מראש מאת
המוסד.

3.4

נותן השירותים יכין ,בתיאום עם המוסד מתווה לגיוס מתנדבים לשירות לאומי להפנייתם
ולשיבוצם )להלן-התכנית( על פי תכנית הקצאת תקנים שיכין המוסד עד ליום _________
שבה יכלל פירוט של סניפי המוסד מספר התקנים שמיועדים לכל מסגרת ,וכן מספר המתנדבים
לפי סיווג התעריפים )בבית/מחוץ לבית(.

3.5

נותן השירותים יפעל לגיוס ,להפניה ולשיבוץ מתנדבים לשירות לאומי ,בהתאם לתכניות
ולמתווה ,לא יאוחר מיום  1באוגוסט שלפני תחילת שנת השירות ויציג למוסד תכנית שיבוץ
סופית לפני תחילת הפעלת המתנדבים ,כולל הגדרת מקום שירות ,תפקידי השירות ומועדיו
ביחס לכל מתנדב .למוסד זכות להתנגד לשיבוץ מתנדבים מסוימים לתפקידים או למקומות
שירות מסוימים ,ונותן השירותים יתאים את השיבוצים להתנגדות כאמור;

3.6

נותן השירותים יחתום עם כל מתנדב שיפנה בהתאם להסכם זה ,על הסכם בכתב בנוסח שצירף
להצעתו במכרז.

3.7

כן יחתים נותן השירותים את המתנדבים על נספחים א' ו  -ב' להסכם זה בדבר התחייבות
לשמירה על סודיות וכן הצהרה בדבר אי התקיימות של יחסי עובד-מעביד.

3.8

נותן השירותים יקיים את כל חובותיו כגוף מוכר מכח הדין ,נהלי המוסד והסכם זה ,כלפי
המתנדבים שיפנה ,כלפי המוסד ,כלפי המסגרות וכלפי כל גורם קשור אחר; מבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל יפעל נותן השירותים לפי המפורט להלן בסעיף זה.

3.9

נותן השירותים ילווה את המתנדבים אלא אם נקבע אחרת בתכנית השיבוץ הסופית; נותן
השירותים יוודא כי המתנדבים עוסקים בתפקידיהם ,כמסייעים לעובדים במקומות השירות אך
לא כממלאי מקומם ,ויוודא שאינם באים לעבוד במקום עובד המוסד.



3.10

נותן השירותים ידאג לתנאי השירות של המתנדבים ,אשר יהיו כלהלן ,אלא אם נקבע אחרת
בתכנית השיבוץ הסופית ,בכפוף להתאמת ההוראות לדין ,לנהלים להסכם:
.1

מועדי השירות :החל ביום  1.9.2011וכלה ביום ;31.8.2012

.2

מתנדב ישרת  12חודשים ,בכפוף לאמור בסעיף זה להלן;

.3

שעות השירות השבועיות של המתנדב יהיו  40שעות שבועיות;

.4

ימי העבודה השבועיים של המתנדב יהיו בימים א'-ה' ,למעט אם נקבע אחרת בתכנית
לגבי מתנדב מסוים או מסגרת מסוימת.

.5

המתנדב יהיה זכאי לחמישה עשר ימי חופשה שנתיים.

.6

בנוסף לחופשה יהיו המתנדב זכאי להעדר בימי המנוחה כמשמעותם בסעיף 18א'
לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש"ח  1948 -וכן ביום העצמאות.

.7

היעדרות המתנדב לתקופה שלא תעלה על  30ימים קלנדריים מצטברים בשנה בשל
מחלה ,לא תחשב להעדרות משירות ,בכפוף להמצאת אישורים רפואיים העדרות מעבר
ל 30 -ימים ועד  90ימים תוכר כשירות רק באישור האחראי עפ"י התקנות )להלן:
"האחראי"( ,ואם אושרה ,זכאי המתנדב לדמי כלכלה בתקופה זו.

3.11

נותן השירותים אחראי לדיור הולם עבור המתנדבים ,אם בקהילה באחריותו ,או אם בקהילה
באחריות הרשות המקומית ואם במקום מגוריהם הקבוע; נותן השירותים ידווח למוסד על כתובת
מקום המגורים של המתנדבים.

3.12

נותן השירותים ישא בהוצאות התזונה של המתנדבים ,ואחראי לתשלום דמי הכלכלה למתנדבים
בהתאם לתקנות שירות לאומי )תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי( )דמי כלכלה ודיור(,
התש"ס .1999 -

3.13

נותן השירותים יסדיר את זכויות המתנדבים בביטוח לאומי ובביטוח בריאות בכל תקופת
השירות וישא בתשלומים בקשר לכך;

3.14

נותן השירותים יבטח את עצמו ,את עובדיו ואת המתנדבים שהוא מפנה בביטוח אחריות צד ג'
בקשר עם הטיפול במתנדבים ובקשר עם פעולתם של המתנדבים והנובע ממנה )לרבות יציאה
לפעילות שמחוץ לכותלי המוסד( במשך כל תקופת השירות ותקופת תוקפו של הסכם זה.

3.15

נותן השירותים מתחייב לוודא רישום נוכחות יומי לכל מתנדב ,שיועבר ,בסוף כל חודש ,לרכזת
מטעם נותן השירותים לאחר שריכז את הנתונים בדבר שעות נוכחות חודשיות ,שעות היעדרות
חודשיות ,לוודא מתן הודעה במקרה של הפסקת שירות של המתנדב.

3.16

א .נותן השירותים יכשיר את המתנדבים בהכשרה הנדרשת לביצוע מטלות השירות ,אשר
תהיה טעונה אישור המוסד.
ב .נותן השירותים ידאג לקיום השתלמות וימי עיון למתנדבים בהיקף של עד  10ימים בשנת
שירות.

3.17

נותן השירותים ינפיק למתנדבים אישורים על שירותם לפי טופס שאישר האחראי.

3.18

נותן השירותים מתחייב לנהוג בכל הקשור בפניית המתנדבים וטיפול בהם בהתאם לאמות
המידה המחייבות רשות ציבורית הפועלת על פי דין ,ויעמוד לביקורת מבקר המדינה.

 .4שיתוף פעולה מצד המוסד
4.1

המוסד מתחייב להורות לבעלי התפקידים בסניפים לסייע בידי המתנדבים ונותן השירותים ,לרבות
בכל הקשור במילוי רישום נוכחות והודעה על הפסקת שירות.

4.2

המוסד מתחייב להורות לבעלי התפקידים בסניפים לשמור על זכויות המתנדבים ועל כבודם ,ולדווח
לנותן השירותים על כל בעיה המתגלית במצבו או בתפקודו של המתנדב.


4.3

המוסד מתחייב כלפי האחראי להורות לבעלי התפקידים בסניפים למסור לאחראי או למפקח מטעמו
כל מידע הדרוש לשם פיקוח על ביצוע התקנות.

4.4

א .היה והמתנדב יבקש לעבור מהמוסד למפעיל אחר ,או מנותן השירותים לגוף מוכר
אחר ,יורה המוסד לבעלי התפקידים במסגרת בה שירת המתנדב להעביר לנותן השירותים את
מלוא הנתונים שבידו בדבר המתנדב ,וכן את רישומי הנוכחות ביחס אליו ,על מנת לאפשר
לנותן השירותים לבצע ההעברה בצורה מסודרת.
ב .היה והמוסד יבקש לסיים את פעולת המתנדב אצלו ,בשל חוסר התאמה ,יפנה לנותן השירותים
ויודיע על כך .ככל הניתן לא יסיים המתנדב את השירות במסגרת לפני שנמצא לו מפעיל חדש.

.4.5

.5

נותן השירותים לא יהיה זכאי להשתמש בכלים וחומרים של המוסד.

ניגוד עניינים
נותן השירותים מצהיר כי אינו מצוי ואינו צפוי להיות מצוי ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד ענינים בין
מתן השירותים לפי הסכם זה לבין עניין אחר שלו.

חובת סודיות

.6

הצדדים מתחייבים לסודיות מלאה בקשר לכל מידע שימצא ברשותם ושיגיע אליהם בקשר עם הסכם זה,
ולאבטחת המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  ,1981 -ולא יהיו רשאים לגלות המידע או
להעבירו לגורם כלשהו או לעשות בו שימוש לא תוך תוקפו של הסכם זה או בעת מתן השירותים ולא
לאחריהם ,אלא אם הדבר נדרש לצורך קיום הסכם זה ,תקנות הביטוח הלאומי )שירות לאומי בהתנדבות(,
התשס"ב  2002 -או כל דין אחר.

התמורה

.7

התמורה בפועל תקבע לפי המרכיבים בתעריף שבנספח ו' למכרז אשר מתקיימים לגבי כל מתנדב ,לפי
חודש שירות בפועל.
 .7.1לשם תשלום התמורה ימציא נותן השירותים דו"ח חודשי על המתנדבים ששירתו לפי הפניה של
נותן השירותים המאושרת על ידי המוסד) ,כולל פרטי זיהוי ,לרבות שם ,מספר זיהוי וכתובת ,שם
הסניף וכן ימי נוכחות בפועל( ,וחשבון עסקה יחד עם פירוט מרכיבי הנספח לגבי כל אחד
מהמתנדבים; התשלום מותנה באישור המוסד לדו"ח ,ובהתאמתו לתקציב המאושר לתוכנית.
.7.2

המוסד יסלק את תשלומי נותן השירות עד  60ימים מיום קבלת החשבון ואישורו ע"י המוסד.

 .7.3מובהר כי לתשלומים לא יתווסף מע"מ.

הסדרי דיווח

.8
.8.1

נותן השירותים ידווח למוסד ,אחת לחודש על מספר המתנדבים ששירתו שירות לאומי באותו
החודש בסניפי המוסד לפי הפניה של נותן השירותים בהתאם להסכם זה ,ביחד עם הדיווח לפי
סעיף  7.1לעיל.

.8.2

נותן השירותים ימסור לנציגי המוסד ,לפי דרישתם ,כל מסמך ומידע הדרוש לצורך מעקב אחר
ביצוע הפעילות נשוא הסכם זה והנתונים החשבואיים הקשורים בכך.



עצמאות פעולת נותן השירותים

.9
.9.1

לא יראו את נותן השירותים כסוכן ,כשליח ,או כנציג המוסד ,אלא אם נעשה כך במיוחד לענין פלוני
ואושר מראש ובכתב ע"י נציג המוסד.

.9.2

נותן השירותים יבצע את השירותים כקבלן עצמאי הנותן שירותים למוסד ולא במסגרת יחסי עובד
ומעביד ,ובהתחשב בכך נקבעה התמורה לפי הסכם זה.

.9.3

כח האדם הדרוש לנותן השירותים לביצוע הסכם זה יועסק על ידו או מטעמו ,ולא יתקיימו יחסי
עובד ומעביד בין המוסד לבין נותן השירותים או למי מהמועסקים על ידו או פועלים בשמו או
מטעמו; על נותן השירותים בלבד יחולו המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב
בתשלומם ביחס לעובדיו ,והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה מצד עובדיו הנובעת מיחסי העבודה
ביניהם.

.9.4

נותן השירותים מתחייב לשפות את המוסד על כל הוצאה שיחוייב בה אם יקבע קיומם של יחסי
עובד ומעביד בקשר עם ביצוע ההתחייבויות נושא הסכם זה.

הפסקת התקשרות

.10

מבלי לפגוע בכל זכות הקיימת למוסד מכח דין ו/או הסכם ,המוסד רשאי להפסיק התקשרות זו או
לצמצמה אם יחול שינוי בתקציב המוסד המיועד למטרה זו ,או אם נתגלו פגמים בפעילות נותן
השירותים מבחינת כללי המינהל התקין או מבחינה חשבונאית.
.11

נציג המוסד
נציג המוסד לביצוע הסכם זה הוא מנהל אגף משאבי אנוש.

כללי
.12

ההוצאה הכספית לצרכי ביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף __________________.

.13

כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:
המוסד :שד' וייצמן  ,13ירושלים 91909

נותן השירותים_______________ :
.14

הודעות לצרכי הסכם זה ישלחו מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הרשומות לעיל וייחשבו
כאילו נתקבלו ע"י הצד השני בתום  72שעות ממועד משלוחן כאמור.

.15

סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים לכך בירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________
סמנכ"ל משאבי אנוש

___________________
חשב המוסד

________________
נותן השירותים

נספח א' להסכם
ה צ ה ר ה

אני הח"מ _________________ בעלת ת.ז___________ .

מתנדבת השירות הלאומי ב________________ מאשרת כי ידוע לי שאני מתנדב/ת העמותה ואין לי
ולא תהיינה לי כל זכות של עובד המועסק ע"י המוסד לביטוח לאומי.

אני מאשרת שידוע לי כי לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד ביני ובין המוסד.

__________________
חתימה



נספח ב' להסכם

התחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ _____________

בעלת ת"ז ______________

מתחייב/ת בזאת לשמור בסודיות כל מידע שיגיע אלי במהלך התנדבותי בעמותה במסגרת המוסד לביטוח
לאומי ולא למסור כל ידיעה ,נייר או מסמך שהגיע אלי כמתנדב/ת העמותה במוסד לביטוח לאומי לאדם שלא
היה מוסמך לקבלה.

ידוע לי כי על המידע במוסד חל חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – .1981

___________________
חתימה



נספח ב'

התחיבות בדבר שמירת סודיות

אני הח"מ ……………………………… ת.ז ..…………………………… .המוסמך להתחייב בשם הגוף
המוכר  ...............................................מתחייב בזאת כלהלן:
.1

לשמור בסוד כל מידע ,ידיעה ,נתון ,או מסמך שיגיעו לידי הגוף המוכר בקשר עם פעולתו
להפניית מתנדבים לשירות לאומי למוסד לביטוח לאומי.

.2

לא למסור ולא להעביר ,ולא לגרום למסירת מידע ,ידיעה ,נתון או מסמך שיגיעו לידי בקשר
עם פעולתו להפניית מתנדבים לשירות לאומי למוסד לביטוח לאומי ,אלא למי שרשאי כדין
לקבלם.

.3

לשמור את המידע הידיעות הנתונים והמסמכים הקשורים עם פעולתו להפניית מתנדבים
לשירות לאומי למוסד לביטוח לאומי והנובעים ממנה בצורה ובמקום מאובטחים ושמורים.

.4

לקיים התחיבות זו הן בתקופת מתן השירותים ,והן בכל שלב לאחר מכן.

.5

התחיבות זו ניתנת לצורך הגשת הצעה למכרז להפניית מתנדבים לשירות לאומי למוסד
לביטוח לאומי ,והיא תהווה בסיס לדיון בהצעה ולנובע ממנה .הפרת התחיבות זו תהווה
עילה להפסקת כל התקשרות בהמשך להצעה זו ,מבלי לפגוע בזכויות ובהליכים האחרים
שניתן יהיה לנקוט בקשר לכך.

_____________________
חתימה

תאריך..………………:



נספח ג'

הצהרה בדבר מניעת ניגוד עניינים

אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם __________________
שמספרו ____________)להלן :המציע( מצהיר כלהלן:
.1

המציע הגיש הצעה במסגרת מכרז מס' . ..................

.2

לפי הידוע לי המציע איננו נמצא ואיננו עשוי להמצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד
ענינים ,בין מתן השירותים לבין ענין אחר של המציע.

.3

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד ענינים קיים או צפוי בין מתן השירותים לבין ענין של המציע,
או של בעלי תפקידים במציע ,ו/או ענין של קרוביהם ,ו/או ענין של תאגיד או גוף אחר
שהמציע או בעלי תפקידים בו חברים בו ,או מנהלים אותו או עובדים אחראים בו ו/או יש
להם חלק בו ,בהון מניות ,בזכות לקבלת רווחים ,בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה.

_____________
חתימה

תאריך________ :



נספח ד'

טופס הצעה

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
קומה  ,2תיבת המכרזים
ירושלים

הצעה במכרז מ)2010(2039
להפניית מתנדבים לשירות לאומי
בסניפי המוסד לביטוח לאומי

שם הגוף המוכר:

מספר מלכ"ר:

תאריך קבלת הכרה כגוף מוכר:

מספר הרכזים המועסקים ע"י המציע:

מספר המתנדבים המרבי שבאפשרות המציע להפנות למסגרות המוסד:

יחס בין משרות מלאות של רכזים שיועסקו על ידו לצורך מכרז זה לבין בנות השירות אשר יוקצו על ידו
הוא___________:
איזורי הפעולה של המציע )צפון ,שפלה ,איזורי ירושלים והסביבה ,דרום( ,נא לפרט:

תאריך______________:

חתימת מורשי חתימה_________________ :



נספח ה' )באם המציע הינו תאגיד(

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מורשה החתימה מטעם __________________
שמספרו ____________)להלן :נותן השירותים( לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת ,בכתב ,כדלקמן:
.1

הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:
)א(

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו ,לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים
בשנה שקדמה למועד חתימת התצהיר.

)ב (

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי
חוק עובדים זרים – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת
התצהיר.

לעניין סעיף זה–
"בעל זיקה" – מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם -גם בעל
השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.
"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א-
.1991
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968. -
.2

הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:
)א(

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

)ב (

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,אך במועד
חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

)ג (

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,
אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה-
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א.1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
)( 1

חבר בני אדם שנשלט על ידי נותן השירותים.

)( 2

אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
)א(

בעל השליטה בו;

)ב (

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב
כאמור של נותן השירותים ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם
לתחומי פעילותו של נותן השירותים;


)ג (
)( 3

מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;

אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר,
שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון
התשס"ג ).(31.10.02
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987 -
"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני
אדם.
הנני מצהיר כי שמי הוא _____________ ,כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן
תצהירי-אמת.
__________

______________

תאריך

שם המצהיר +חתימה

אישור )בהתאם לסעיף  15לפקודת הראיות )נוסח חדש( ,תשל"א(1971 -
אני הח"מ ,_____________ ,עו"ד )מ.ר ,(___________.מרחוב _______ ,מאשר/ת כי ביום ___ בחודש
____ שנת ____ הופיע בפני במשרדי __________מר/גב' _____________ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז .מס'
_________  /המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת ,וכי יהא
צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
אימות חתימה:

_________________
עו"ד,

אני הח"מ .עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה
___________________ אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו.
___________
שם

_____________
חותמת וחתימה



_____________
תאריך

נספח ו'

מרכיב
ההוצאה

מדד
לעדכון

דמי
כלכלה
טיפול
מינהלי
בנסיעות
אחזקה
שכר דירה
ציוד
מתכלה
ביטוחים
ביטוח
לאומי +
ביטוח
בריאות
שכר
רכזים

כללי

נסיעות
לעבודה
סך הכל

תעריפי מתנדבים שירות לאומי – עדכון ספטמבר 2007
מתנדב מחוץ לביתו
מתנדב בביתו
כלכלה
כלכלה
כלכלה
כלכלה
כלכלה
במקום
עצמית
ומגורים
עצמית
במקום
השירות
ומגורים
במקום
השירות
במקום
השירות
השירות
494.02
768.97
477.25
691.85
477.25

תחבורה
ציבורית

13.51

13.51

כלכלה
עצמית

768.97

13.51

13.51

134.29
369.53
40.64

134.29
369.53
40.64

כללי
ביטוח
לאומי

83.76
103.00

83.76
103.00

83.76
103.00

83.76
103.00

83.76
103.00

83.76
103.00

שכר
במשק
הציבורי
תחבורה
ציבורית

128.53

128.53

128.53

128.53

128.53

128.53

212.23

212.23

212.23

212.23

212.23

212.23

1004.77

1219.67

1018.28

1310

1579.51

1854.46

כללי
שכר דירה
כללי



נספח ז'

כמות מתנדבים על פי חלוקה אזורית

אזור

•

מספר מתנדבים

צפון

59

מרכז

93

ירושלים

30

דרום

18

סה"כ

200

מובהר בזאת כי אין בנתונים הנ"ל כדי לחייב את המוסד וכי המדובר בנתונים המובאים לצורך
קבלת אומדן באשר לצורכי המוסד.
הנתונים נכונים לשנת  2010בלבד.

18

