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 קרית מלאכי ת אחריי!ולהפעלת קבוצ שנתי הסכם

 (בפ")תש 0201-0200 :לשנת החינוך

 

 ________.שנה  _________לחודש  ___שנערך ונחתם ביום 

 

 צד א'להלן:                                                                                          עיריית קרית מלאכי בין  :

 

 ' צד בלהלן:    לבין : עמותת נוער מוביל שינוי )ע"ר(

 852330085ע.ר 

      , שכונת התקווה, תל אביב.7רח' אביטל 

 

קרית ב "טק-אחריי"ו "הכנה לצה"לאחריי "ת והואיל וקיים רצון משותף בין הצדדים להפעיל קבוצ

לאפשר את כל התנאים מנת -באמצעות צד ב' הוחלט בזאת לחתום על הסכם שיתוף פעולה על מלאכי

 להצלחת הקבוצה אשר תכנס לתוכה נערות ונערים ממגוון החברה;

מצהיר כי בידיו האמצעים, הנסיון, הידע וההיתרים, על פי כל דין ו/או רשות מוסמכת כל  צד ב'ו הואיל

 ;זאת ככל שנדרש ויידרש לביצוע השירותים על פי חוזה זה ברמה ובאיכות גבוהים

ן הצדדים כי הסכם זה אינו בא בשום פנים ואופן ליצור יחסים של עובד ומעביד בין והואיל ומוסכם בי

 הצדדים;

 

 :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן לפיכך

 המבוא להסכם זה ישמש חלק בלתי נפרד ממנו וייקרא כאחד עם יתר התניותיו. .1

י ועד חודש יול 0201 , מתחילת חודש ספטמברפ"בתש הפעילות תתבצע במהלך שנת הלימודים .0

  אחת. לימודים נת, קרי פעילות לאורך ש0200

עשה בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם חדש ת הסכםהמשך הפעילות לאחר סיום תקופת ה .3

 ו/או הארכת הסכם זה תוך עריכת השינויים הנדרשים.

 הפעילות תתבצע בכיתות ובמתקנים אשר יעמיד צד א' לטובת הפעילות. .4

 :מסתכמת ב ברשות"אחריי!"  ותהפעלת קבוצידוע לצד א' כי עלות  .8

 לשנת פעילות.₪  145,872טק -לשנת פעילות ואחריי₪  77,022הכנה לצה"ל אחריי 

 " במימון הפרויקט יהיה בסך  'סכום ההשתתפות של צד א –הכנה לצה"ל" אחריי פרויקט

 40,022 של ן הפרויקט יהיה בסךובמימ 'ואילו סכום ההשתתפות של צד ב₪  38,222של 

.₪ 

 במימון הפרויקט יהיה בסך של  'סכום ההשתתפות של צד א –טק" -יפרויקט "אחרי

 ₪. 75,872ן הפרויקט יהיה בסך ובמימ 'ואילו סכום ההשתתפות של צד ב₪  72,222

 ת אחריי!ומצ"ב נספח א', כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, תקציב הפעלה של קבוצ

לאחר קבלת דרישת תשלום בעבור החודשים  תשלומיםת צד א' ישולם בשני סכום השתתפו .0

 הרלונטים. 

 :תאריכיםיועבר ב בפ"לשנת הפעילות תש תשלום .7

 12 38,222 – 0200 ינואר .₪ 

 12 72,222 – 0200 אפריל ₪ . 
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ידוע לצד א' כי השלמת עלות מימון הקבוצה מגיע מתורמים פרטיים או מוסדיים ישירות לצד  .5

 העמותה או בעקיפין )בתשלום מלגות או שווה ערך וכו'(.ב', ו/או ישירות מחשבון 

מוסכם בזאת כי הקרדיט להצלחת הקבוצה שמור לכל הצדדים השותפים במימון הפעילות,  .5

 בכלל זה, צד א' ותורמים פרטיים.

 צד א' מתחייב לעודד את האוכלוסיה הבאה מקרבו ולתמוך בה בכל הקשור לפעילות אחריי!. .12

ום בזמנים של המפגשים השבועיים והפעילות השנתית ע"מ להבטיח בין הצדדים יתבצע תיא .11

 השתתפות של מירב החניכים בפעילות זאת וללא פגיעה של צד א' בתוכנית השנתית.

ברמת רצינות ואחריות כנהוג באחריי!  מדריכים בראש הקבוצות צד ב' מתחייב להעמיד .10

אופן פועלו של צוות ההדרכה  ולצידו עוזר/ת מדריך. לצד א' שמורה הזכות לחוות דעה על

במהלך השנה, זאת מתוך החשיבות בשיתוף הפעולה בין הצדדים והבטחת איכות הפעילות 

 לקהילה.

צד ב' מתחייב לפקח ולהעמיד את כל הנסיון הרב שנתי וכח ההדרכה והפיקוח הארצי לטובת  .13

 הקבוצה.

לשנת הפעילות כולה ₪  022ידוע לצד א' כי צד ב' גובה "דמי רצינות" מהחניכים בסך של עד  .14

ובסמכות המדריך המקומי לאחר שיחה אישית עם החניך/ה להוריד סכום זה עד לסכום של 

לפני האירועים ₪  32עלות שנתית כמו כן גובה צד ב' "דמי הרשמה" בסך של עד ₪  02

מנת להבטיח את השתתפות החניכים באירוע. סכומים אלו יעברו -במספר( על 3הארציים )

 מדריך לחשבון עמותת נוער מוביל שינוי ותוצא קבלה של העמותה למשלמים.ע"י ה

במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריותו על פי דין מתחייב צד ב' לערוך את  .18

פה. עריכת ביטוחים ע"י נותן השירות או והיקהביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות 

 נותן השירות על פי הסכם זה ו/או כל דין.העדרם לא יגרע בדרך כל שהיא מחבותו של 

צד ב' מצהיר בזאת כי הוא פוטר את צד א' והבאים מטעמו מכל אחריות לנזק לרכוש, מכל  .10

נותן השירות במסגרת פעילותו, ובלבד שהפטור כאמור לא  מין וסוג שהוא, אשר משמש את

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא נותן השירות מתחייב כי במידה וי .17

הסכם זה, יוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס 

לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר ביטוחי קבלני משנה 

 מוטלת על נותן השירות.

ייבויות יסודיות בחוזה זה והפרתן תיחשב , הינן התח10-15ההתחייבויות האמורות בסעיף  .15

 להפרה יסודית שלו.

 

 ובאו על החתום מורשי חתימה מטעם הצדדים:

 

 

          ______________ _______________ ________________ _______________ 

 אחריי! אחריי!  

 שינוינוער מוביל  נוער מוביל שינוי עיריית קרית מלאכי עיריית קרית מלאכי
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 נספח א'

 אחריי! הכנה לצבא
 

  

  

 אחוז ₪  

 55% 44,500 הדרכה 

כולל: מדריך, עוזרי 
מדריך )כש"ג והדרכה(, 

     רכז מחוזי

 12% 9,670 ייעוץ ותמיכה מקצועית

כולל: מוביל הפרוייקט, 
סיוע פסיכולוגי, רכזת 

הדרכה והכוונה, מפקח 
כושר גופני ורכזת פתרון 

     לקראת גיוסבעיות 

פעילות שטח, סדנאות 
הכשרות אירועי שיא 

 17% 13,820 ופעילות קהילתית

כולל: הסעות, מזון, ציוד, 
רכב, שכ"ע לוגיסטיקה 

ותפעול, רפואה ואבטחה, 
סלולר, הכשרות מדריכים 

 וימי הכנה
    

הוצאות פעילות 
 7% 5,380 משותפת

כולל: רכב, דפוס וחומרי 
ליווי הדרכה, סלולרי, 

 בוגרים וגיוס ייעודי

    

 10% 8,230 הנהלה וכלליות

      

סה"כ עלות שנתית 
 100% 81,600 להפעלת קבוצה

      

   4,000- השתתפות חניכים

      

סה"כ תמיכה נדרשת 
   77,600 להפעלת קבוצה
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 טק-אחריי

 קבוצות(: 2מרכז פעילות תשפ"א ) תקציב

 סעיף הוצאה
שנתי סכום 
 למרכז

סכום שנתי 
 אחוז לקבוצה

 הדרכה
            
66,480            33,240  44% 

 הכוונה
            
22,310            11,155  15% 

 ניהול מקצועי
            
30,100            15,050  20% 

הוצאות שאינן שכר 
)סדרות, הכשרות, רכב, 

 ציוד וחומרה וכו.(
            
20,650            10,325  14% 

 הנהלה וכלליות
            
10,030              5,015  7% 

 סה"כ
          
149,570            74,785  100% 

 


