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 המועצה האזורית לב השרון

 קול קורא- מתן שירותי ייעוץ וסיוע לקהילה )בהתנדבות(

מעמותות, חברות לתועלת הציבור, ( מזמינה בזה הצעות "המועצה"האזורית לב השרון )להלן:  המועצה
לשם מתן שירותי  "(משתתפיםיחידים וכו' )להלן יכונו כולם: " ארגונים, מוסדות, גופים,תאגידים אחרים, 

  . "(ייעוץהשירותי )להלן: " )בהתנדבות( לקהילהוסיוע יעוץ 

אשר יוקצה לשם כך במשרדי אתר ב, במגוון תחומים רחב, ידי המשתתפיםעל שירותי הייעוץ יינתנו 
ללא מטרות רווח ובכדי ע המועצה. שירותי הייעוץ יסופקו על ידי המשתתפים קבובמועדים שת המועצה

 .שוניםתחומים בלממש את זכויותיהם ולשפר את מחייתם  לסייע לאזרחים

או באתר האינטרנט , 2שלום, במשרדי המועצה, בקומה , ללא תובתנאיו הקול הקוראניתן לעיין במסמכי 
 ."מכרזים"( -)תחת לשונית של המועצה

, וזאת באמצעות 12:00בשעה  11.1.2018יש להגיש עד ליום לקהילה ההצעות למתן שירותי הייעוץ את 

יש לוודא  .7964533-90ו/או בפקס שמספרו  HASHARON.COM-@LEVRITBAROדוא"ל שכתובתו 
על אף האמור לעיל, ניתן יהיה להגיש הצעות בכל עת  .09-7960240/205 בטלפון את קבלת ההצעה במועצה

 גם בחלוף המועד האמור.

 .כלשהי ותפעל בעניין לפי שיקול דעתה הבלעדיהצעה את כל ההצעות או המועצה אינה מתחייבת לקבל 

ך אינו כפוף לדיני מועצה, וההליעבור ה ותביצוע עבודלמתן שירותים ו/או למובהר כי פנייה זו אינה 
 המכרזים. 

ניתן להעביר שאלות הבהרה ו/או בקשות לשינויים בתנאי הקול הקורא, באמצעות דוא"ל שכתובתו 

HASHARON.COM-@LEVRITBARO  ככל שיחול שינוי בתנאי הקולר  .7964533-90או בפקס שמספרו
 שם בלבד(. והקורא תפרסם המועצה את השינוי באתר האינטרנט שלה )

 ילה במועצה, גב' אורית בר, הלמנהלת מחלקת שירותי רווחה וקלפנות ניתן  לפרטים נוספים
 .09-7960240/205 טלפוןב

 

  עמיר ריטוב

   אש המועצהר
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 המועצה האזורית לב השרון

 קול קורא- מתן שירותי ייעוץ וסיוע לקהילה )בהתנדבות(

 מסמך תנאי הקול הקורא

 כללי

מעמותות, חברות לתועלת ( מזמינה בזה הצעות "המועצה"האזורית לב השרון )להלן:  המועצה .1
"( משתתפיםהציבור, תאגידים אחרים, ארגונים, מוסדות, גופים, יחידים וכו' )להלן יכונו כולם: "

  . "(שירותי הייעוץוסיוע לקהילה )בהתנדבות( )להלן: "לשם מתן שירותי יעוץ 

 תכלית שירותי הייעוץ היא לסייע לאזרחים לשפר את חייהם ולמצות את זכויותיהם המלאות.  .2

 : (לפי מומחיות המשתתפים -תחומי הייעוץ המתבקשים )במצטבר ו/או לחילופין .3

, צוואות דיני צרכנות, ביטוח לאומי, דיור ציבורי, משכנתאות וצווי פינוי, הוצאה לפועל, דיני עבודה
ות וחובות בקשר לנחלות ומשקים חקלאיים, יעוץ מס, דיני משפחה, זכויות ניצולי וירושות, זכוי

שואה, סיוע במילוי טפסים וכתיבת מכתבים, זכויות בתחום שירותי הבריאות, זכויות בעלי 
 מוגבלויות, ייעוץ כלכלי בניהול משק בית. 

 המשתתפים רשאים להציע תחומי ייעוץ וסיוע נוספים. 

 להוסיף ו/או לשנות ו/או לבטל תחומי ייעוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל עת המועצה רשאית 

ואינה מתחייבת לקבל  המועצה אינה מתחייבת לקבל את הצעות כל המשתתפים אשר יגישו הצעות .4
או לא בכל תחום שהוא עומדת הזכות לבחור באחת או יותר מההצעות איזו הצעה כאמור. למועצה 

 לבחור הצעות כלל.

 בעניינן הגשת ההצעות, בחינתן, והחלטת המועצהן אופ

וזאת באמצעות דוא"ל  ,12:00בשעה  11.1.2018עד ליום לקהילה יועברו ת למתן שירותי ייעוץ והצע .5

על אף . 7964533-90או בפקס שמספרו  HASHARON.COM-@LEVRITBAROשכתובתו 

 ניתן להגיש הצעות בכל עת, גם לאחר חלוף המועד האמור.האמור 

 הוא מתמחההוא  הםהייעוץ בותחומי  עלון מידע מפורט ככל הניתן אודות המשתתף ההצעה תכלול .6
וכן כל מידע אחר שהמשתתף מוצא לנכון לספק למועצה אודותיו ו/או אודות שירותי הייעוץ 

 .לקהילה שברצונו לספק

על ידי מורשה חתימה אצל  חתום בתחתית כל עמודכן, על המשתתפים לצרף מסמך זה, -כמו
למלא את כל , וכן , באופן המאשר קריאה וקבלת כל התנאים המפורטים במסמךהמשתתף
ולהוסיף  במקום המתאים לחתום שם, בעמוד האחרון של מסמך תנאי הקול הקוראהפרטים 

 . חתימת עו"ד מטעמם

עה הבהרות, שינויים בהצ השלמות,, המועצה רשאית לפנות למשתתפים לצורך קבלת מידע נוסף
 לפי שיקול דעתה.  -וכו'
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לעיל )ובכל עת לאחר מכן, לפי הצורך(, תבחן המועצה את ההצעות  5בחלוף המועד הנקוב בסעיף  .7
 ילה. השהתקבלו אצלה למתן שירותי הייעוץ לק

מנה צוות מקצועי לבחינת ההצעות, אשר יכלול את מנכ"לית המועצה, מנהלת המחלקה המועצה ת
טי של המועצה או נציג מטעם מי מבעלי התפקיד הנ"ל. לשירותי רווחה וקהילה והיועץ המשפ

 המועצה רשאית לשנות את הרכב הצוות המקצועי מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מי מבין המשתתפים , לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר בחינת ההצעות שבפניו הצוות המקצועי יקבע
על הקריטריונים בסס הצוות המקצועי יתבין היתר . יספק שירותי ייעוץ בהתאם לקול הקורא

שלהלן )המפורטים בסדר אקראי(: התרשמות מהמשתתפים; רלוונטיות תחום הייעוץ המוצע; היקף 
 תהצורך המשוער בתחום הייעוץ; זמינות המשתתף; זמינות האמצעים שמעמידה המועצה לטוב

 וכיו"ב שיקולים אחרים.  ;שירותי הייעוץ

, ותתאם עם המשתתפים שנבחרו למתן להצעתוביחס  שר להחלטתההמועצה תודיע לכל משתתף בא .8
כל הדרוש לצורך מתן שירותי הייעוץ על ידם  את( "הזוכה/ ""הזוכים)להלן: "שירותי הייעוץ 
 זה. לקול קוראבהתאם ובכפוף 

מספר הזוכים אינו מוגבל במספר מינימאלי או מקסימאלי כלשהו, והמועצה רשאית להוסיף ו/או 
 לגרוע זוכים מעת לעת, על פי הצורך ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 שירותי הייעוץ לקהילהמתן 

במקום שתקבע המועצה לשם כך במתחם משרדיה, אלא אם  הזוכיםשירותי הייעוץ יינתנו ע"י  .9
 המועצה תשתדל להעמיד משרד הכולל טלפון ומדפסת. לצורך מתן שירותי הייעוץ  יוסכם אחרת.

מחשב ו/או חיבור לרשות הזוכים עמיד שתיכולה להתחייב מטעמי אבטחת מידע, המועצה אינה 
לפיכך, ככל שהדבר נחוץ לשם מתן שירותי הייעוץ, לאינטרנט בתשתית המשמשת את המועצה. 

שב נייד וכן אמצעים שיאפשרו את חיבורו לאינטרנט שלא על גבי יתבקשו להביא עמם מחהזוכים 
 תשתית המועצה. 

לפי שיקול דעתה. מבלי לגרוע מן  הימים והשעות בהם יינתנו שירותי הייעוץ יקבעו על ידי המועצה .10
עצמם. מובהר כי אלא אם הזוכים תשתדל לתאם את הימים והשעות כאמור עם האמור, המועצה 

 השירותים יינתנו לאחר שעות פעילות המועצה.  תקבע המועצה אחרת,

 , בעלי ידע מוקדם ו/או מומחיות בתחום נשוא שירותי הייעוץ. הזוכיםהשירותים יינתנו על ידי נציגי  .11

, מצב סוציאלי, , ללא הבדלי דת, מין, גילשיפנה למתן שירותים כאמור השירותים יינתנו לכל אזרח .12
 וכו'. מצב משפחתי 

 ייעוץ.  המבלי לגרוע מן האמור, לתושבי המועצה תינתן קדימות ועדיפות במתן שירותי 

, והיא אינה מתחייבת מינימאלי או מקסימאליבת להיקף שירותי ייעוץ המועצה אינה מתחיי .13
 לבלעדיות של זוכה מסוים במתן שירותי ייעוץ בתחום מסוים. 

, לרבות מועד שיבוצו של כל זוכהומועד ן באשר לאופ המועצה תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי .14
המועצה תיתן עדיפות לשירותי ייעוץ בתחום אשר יימצא כי בפועל ושעות מתן שירותי הייעוץ. 

 הציבור מרבה להיעזר בו.
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בכדי לבחון את הצלחת שירותי הייעוץ הניתנים על ידי הזוכה, וכן מעת לעת הצדדים יערכו פגישות 
 פקטיביות של שירותי הייעוץ. לבחון אפשרויות להגדלת הא

, על הזוכה להחתים את האזרח הפונה כאמורייעוץ כלשהו לאזרח וכתנאי למתן ייעוץ  בטרם מתן .15
על מסמך ברור וקריא, אשר בו ידגיש הזוכה את היעדר אחריותה של המועצה לטיב ו/או אופן 

הזוכה  .י הייעוץשירותי הייעוץ ואשר ימנע כל טענה של האזרח כלפי המועצה בקשר לשירות
, ככל שאינן סותרות את האמור בקול לצרכיו הוארשאי להוסיף למסמך כאמור התניות נוספות 

  הקורא. 

לאישור המועצה מראש, טרם תחילת מתן השירותים, וכן על הזוכה להעביר את מסמך ההתניות 
 לקבל את אישורה מראש לכל שינוי במסמך האמור. 

  .ובשפה פשוטה את תוכן המסמך עליו הוא נדרש לחתוםהזוכה יסביר לאזרח בעל פה 

הזוכה ישמור ברשותו עותק מכל מסמך חתום כאמור והוא מתחייב להמציאו למועצה לפי דרישתה 
 ככל שלמועצה יהיה צורך בקבלת מסמך שכזה. 

 פרסום שירותי הייעוץ 

אחרת ו/או באופן נוסף מדיה דיגיטלית בו/או שלהם מתחייבים לפרסם באתר האינטרנט הזוכים  .16
. של שירותי הייעוץ, תוך ציון שיתוף הפעולה שלהם עם המועצה בעניין קיומם להם את ןהזמי

מובהר כי בכל מקרה לאחר התייעצות עם המועצה ולאחר קבלת אישורה. פרסום כאמור יבוצע 
או חוסר הסביבה שלא יהיה בו כדי לגרום לזיהום כך פרסום באמצעים פיסיים )כגון פליירים( יבוצע 

 נוחות לציבור. 

קיומם של שירותי הייעוץ השונים  באמצעים הזמינים העומדים לרשותה את םהמועצה תדאג לפרס .17
ואת המועדים בהם יינתנו, לרבות ציון שמם של הזוכים, תחומי הייעוץ, שיתוף הפעולה של המועצה 

הזוכים מתבקשים להעביר הצעות . ויוזמתה למתן שירותי הייעוץ לקהילה וכיו"ב מידע רלוונטי
  בעניין אופן הפרסום.

 היעדר זכאות לתמורה

אינם זכאים לקבל תמורה כלשהי מאזרחים אשר יפנו לקבלת שירותי ייעוץ, ואינם מורשים הזוכים  .18
 להתנות את מתן שירותי הייעוץ בתמורה כלשהי. 

לבקש מכל מורשים הזוכים , בכפוף לאישור מראש ובכתב מהמועצהלעיל,  18על אף האמור בסעיף  .19
, וזאת ₪ 50ן שירותי הייעוץ בנושא מסוים, שלא יעלה על תמבקשר ל פעמי-סמלי וחדאזרח תשלום 

 . כדמי פתיחת תיק טיפול ו/או לצורך כיסוי עלויות בסיסיות הקשורות במתן שירותי הייעוץ

, תעדיף םתחום מסויבבחירתה בין משתתפים אשר יציעו לספק שירותי ייעוץ בעם זאת, מובהר כי 
תשלום  בקשתמשתתף אשר יספק את שירותי הייעוץ בהתנדבות מלאה וללא  ככלל, ,המועצה

 . סמלי

ו/או תמורה כלשהי קבל מהמועצה אינם זכאים להזוכים למען הסר כל ספק, מודגש ומובהר כי  .20
עבור  אשר תהא, בקשר ו/או העילההחזר הוצאות ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או כל תשלום שהוא, תהא 

 שירותי הייעוץ שיספקו לאזרחים. 
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וללא יוצא  ההוצאות, מכל מין וסוג שהואבלבד יישאו בכל הזוכים לעיל,  19בכפוף לאמור בסעיף 
ציוד, חומרים, כלים,  כח האדם, ו/או הנובעות ממתן שירותי הייעוץ, לרבות, הכרוכות מהכלל

הוצאות ועלויות בקשר ו/או לצורך וכיו"ב ות נסיעה, צילומים תוכנות מחשב, אמצעי מיחשוב, הוצא
 מתן שירותי הייעוץ.

 וביטוחבנזיקין אחריות 

 אחריות בנזיקין

, לרבות כל הכרוך ו/או קשור אליהם. הניתנים על ידוהייעוץ  אחראי הבלעדי לשירותיהוא  זוכהה .21
, הייעוץאישורי המועצה למעשים ו/או לפעולות ו/או להיעדר מעשים ו/או פעולות במסגרת שירותי 

ולא יטילו על המועצה אחריות כלשהי  ו הבלעדית של הזוכהלא יגרעו מאחריות אם וככל שינתנו,
 .זוכהו/או למעשים ו/או למחדלים של ההייעוץ  לשירותי

, עובדיולו, לנציגיו, שהיא שיגרמו ל ,מכל סיבה ,או נזקו/או הפסד ו/ לכל אבדן לבדו אחראיהזוכה  .22
ו/או כל צד שלישי שהוא, בעקבות ו/או בקשר למתן שירותי  למועצה ו/או למי מטעם המועצה

 .שא בכל תשלום בגין הנ"לתלא  מועצהההייעוץ. 

ו/או הנובעת ו/או  הייעוץ תביעה כלשהי הקשורה לשירותי הזוכההוגשה כנגד המועצה ו/או  .23
בכל הוצאה ו/או עלות משפטית בשל ייצוג המועצה בהליכים ובשל  זוכהיישא ה, הקשורה אליהם

עלות ניהולם, והוא רשאי לבקש מהמועצה את אישורה בכתב לאפשר לו להגן על המועצה על חשבונו 
 ובאמצעיו. 

ייצב בהליך ככל שהתקבלה אצלה תביעה כאמור והוא יהיה זכאי להת זוכההמועצה תודיע ל
 המשפטי ולהגן על עצמו )בכפוף לכל החלטה שיפוטית בעניין זה(. 

לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של  הזוכה
 . המועצה

 , לרבות בשל לה שיגרם נזק כל על באופן מידי המועצה את לפצות/או ו לשפות מתחייב הזוכה .24

 פי עלשירותי הייעוץ ל בקשר ואחרות משפטיות הוצאות לרבות ה,נגד שתוגש תביעה או/ו דרישה

 .מוסמך משפט בית של דין פסק

 ביטוח

על הזוכה לערוך ביטוחים המתאימים לאופי עיסוקו ואופי והיקף השירותים הניתנים על ידו  .25
מהאמור, מובהר  בגבולות אחריות ובהיקפי כיסוי נאותים ולהחזיק בביטוחים כאמור. מבלי לגרוע

ב ומתחייב ששירותי כי ככל שמוטלת על הזוכה חובה לערוך ביטוח כלשהו על פי דין, הוא מחוי
   הייעוץ יינתנו רק לאחר שנערך ביטוח כאמור.

 מעביד -היעדר יחסי עובד

כעובדים בשום אופן ובשום שלב לא יחשבו ו/או כל מי מטעמו ו/או עובדיו  הזוכהוצהר בזאת כי מ .26
  כל יחסי עובד ומעביד.המועצה ולא ייווצרו ביניהם לבין  מועצה,של ה
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שאינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת  פועל כספק שירותים עצמאימצהיר בזה כי הוא  הזוכה
בתוך משרדי  ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הזוכהבפעולותיו של בנוכחות ו/או . לא יהיה המועצה

ו/או בכל פעולה ועצה ו/או בקיום פגישות במשרדי המועצה המ בציוד שלם ו/או בשימושועצה המ
-ספק שירותים עצמאי ואת היעדר קיומם של יחסי עובד סתור את היותו של הזוכהכדי ל ,אחרת

 מעביד כאמור לעיל.

מכל סיבה שהיא יפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, חרף המוסכם לעיל היה ו
ו ו/או מי ו/או מי מעובדי הזוכהבין  מעביד, כי נוצרו יחסי עובד סיקה אשר תיהנהותיהנה נסיבות הפ

ידרש, במלואו וללא כל תבגין כל תשלום אליו  ועצהאת המ הזוכהיפצה וישפה , ועצהלבין הממטעמו 
 הבגין כל הוצאה אליה נדרש ועצהיפצה וישפה את המהזוכה טענה או דרישה כנגד כך. בנוסף, 

 מעביד.  -במישרין או בעקיפין לצורך טיפול בטענות מצד כל גורם שהוא בעניין קיומם של יחסי עובד

בהתאם להוראות כל דין, לעיל, הזוכה מתחייב להעסיק את עובדיו  26מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .27
  .כללבתחומו וב הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה

 שמירת דינים, זכויות יוצרים, רישיונות ואישורים

, וכן אחר כל חוקי העזר, התקנים, התקנות הצווים מלא אחר כל החוקים,הזוכה מתחייב כי י .28
כל תקופת שירותי הייעוץ שיספק במסגרת קול ויחולו במשך הוראת רשות מוסמכת, אשר חלים 

הכרת דינים וההוראות ו/או -כל טענה בדבר אי כהזולא תעמוד ל. לרבות עדכונם מעת לעתקורא זה, 
 הכרת שינויים בהם. -אי

ו/או  )לרבות, רישיון לתוכנות, ציוד וכו'( דורשים רישיוןהעל הזוכה לוודא שכל פעולה ו/או מעשה  .29
אחראית בכל צורה שהיא אינה המועצה אישור ו/או היתר, יעשו רק לאחר ובכפוף לקבלתם של אלו. 

 ו/או אישורים ו/או היתרים, ולא תשא בכל תשלום או הוצאה בקשר לכך.שיונות יקבלת רעל 

  ופרטיות שמירת סודיות

שהושגו מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, הזוכה  .30
תי וירהייעוץ, וכן לשמור על פרטיותם של הפונים למתן ש שירותילו/או במסגרת בקשר בכל דרך, 

  . הייעוץ

 .מתן שירותי הייעוץ במסגרת קול קורא זהאף לאחר  תחול זומובהר כי התחייבויות 

 מתן שירותי הייעוץ מכוחותקופת תקופת הקול הקורא ו

תוקפו של הקול הקורא אינו מוגבל בזמן, והמועצה רשאית לפעול לפרסמו שוב ו/או לפעול לפיו שוב  .31
 לעדי בעניין. בה התשיקול דעמעת לעת, לפי צרכי המועצה ולפי 

לפי שיקול  מעת לעת,ו/או לגרוע זוכים להוסיף זוכים נוספים  )אך אינה חייבת( המועצה רשאית
 דעתה הבלעדי. 

, מכל סיבה לקהילה לסיים את מתן שירותי הייעוץ ו, בכל עת, על החלטתלרעהורשאי להודיע כל צד  .32
אין . לקהילה להחלטה על סיום שירותי הייעוץ שהיא, ומבלי שתעמוד לצד השני טענה כלשהי בקשר

בהגשת הצעה במסגרת הקול הקורא ואין בקבלת הצעה כאמור, בכדי להוות התחייבות מצד הזוכים 
לספק שירותי יעוץ לתקופה כלשהי ו/או התחייבות מצד המועצה לאפשר מתן שירותי יעוץ לתקופה 

 כלשהי. 
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יום מראש,  30שירותי הייעוץ, יעשה כך בהתראה של הזוכה מתחייב כי באם יחליט לסיים את מתן 
לפחות, על מנת לאפשר היערכות ואיתור גוף חלופי שיספק לקבילה שירותי ייעוץ בתחום בו התמחה 

 הזוכה.

בכל מקרה בו יוחלט על סיום שירותי הייעוץ על ידי מי מהצדדים, יפעל הזוכה כמיטב יכולתו על 
, ויסביר יעה שאינה מתחייבת באזרחים הנעזרים בשירותיומנת שסיום השירותים לא יגרום לפג

  להם כיצד יכולים הם להמשיך ולקבל שירותי ייעוץ במסגרת ו/או במקום אחר. 

 שיתוף פעולה ברוח טובה

כל עוד מסופקים שירותי המועצה והזוכה מתחייבים כי מבלי לגרוע מאיזו מהוראות הקול הקורא,  .33
קיום תכליתו של הקול בשיתוף פעולה זה עם זה, לטובת הצדדים עלו יפייעוץ לקהילה על ידי הזוכה 

 נות היכן שיידרשו. , והכל ברוח טובה ותוך הסכמה והגעה להבהקורא

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 שם המשתתף: __________________________   תאריך: ___________

 __המשתתף: ______ למספר הרישום ש_________; (: יש לפרט -/אחרמעמד משפטי )חל"צ/ עמותה

 טלפון: _______________; פקס: __________________; דוא"ל: _______________________

 פרטי איש קשר )שם מלא וטלפון(: _______________________________

 :חתימת מורשי חתימת המשתתף

 

______________________                  _____________________________ 

 שם מלא וחתימה     חתימהו שם מלא

 

 אישור עורך דין 

בפני ביום _______, על ידי מורשי החתימה  מהנחת הצעה זו, מאשר כי     אני הח"מ, עו"ד 

החוקיים של ____________________ )שם המשתתף(, אשר בחתימתם מורשים לחייב את המשתתף 

 לעניין הקול הקורא. 
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