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 נספח ב': התחייבות הרשות

 

עבור שעות  המקומית וקצה לרשותשת תמיכהכי ה הרשות המקומית מצהירה ומתחייבת

עבור  בפרויקט "צומחים יחד" חונכותשמש למימון שעות קול קורא זה, ת חונכות במסגרת

 מהמגזרים הבאים:זכאים ילדים 

, ככל שיסומן בשני מגזרים או יותר תקבל הרשות ניקוד כמפורט בתיבה הרלוונטית X)יש לסמן 

 (בקול הקורא

 כללי לא יהודי חרדי

   

 

____, שהנני ממלא תפקיד _________________ ת.ז. _______אני החתום מטה, ____

ואני החתום מטה,  __________________ המקומית רשותראש ה

_______________ת.ז _______________ הממלא תפקיד גזבר הרשות המקומית 

על מסמכי הקול קורא ולהתחייב בשם  מהבשהמוסמכים לחתום _________________ 

בעיון את מסמכי הקול קורא והצעת הרשות, על כל חלקיהם  נוהרשות על פיהם, לאחר שקרא

כי הרשות מקבלת את כל התנאים שקבע המשרד ואין  בזה בשם הרשות יםונספחיהם, מצהיר

 : בים לפעול על פיהםלרשות כל הסתייגות לגביהם ואם הצעתנו תתקבל, אנו מתחיי /נול

הרשות מתחייבת להקים וועדה יישובית ולכנסה במשך כל תקופת הפעילות, בכלל זה  .1

בעניין הפרויקט וישתתפו בכל  הרשות תקצה שני אחראים מטעמה אשר יהיו יהוו נציגיה

הועדות היישוביות במהלך השנה ככל שידרשו ולפחות לפני תחילת הפעילות, בסוף כל 

 יחודית.ירבעון ובעקבות אירועים מיוחדים המצריכים תשומת לב של הועדה ה

 כמוגדרמוכח הרשות מתחייבת להקצות אחראי מדידה הערכה בעל הכשרה וניסיון  .2

ה כפי שמפורט בקול , האחראי יבצע את תוכנית המדידה והערכאבקול הקור 12בסעיף 

 ויעמוד בכל הזמנים כפי שיידרש על ידי המשרד. ה' על כל סעיפיו  קורא זה בנספח

אחראי רשימות תלמידים, אשר יפנה לבתי ספר ו/או לגורמי  להקצותהרשות מתחייבת  .3

 רווחה ברשות וירכיב את רשימת החניכים שישתתפו בפרויקט.
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הרשות בלבד ולא שום גורם אחר, מתחייבת לספק את רשימות התלמידים להפעלת  .4

 ידוע לי שאי עמידה בסעיף זה יביא להפסקת הפרויקט ברשות. הפרויקט.

מבנים ציבוריים שבשטחה ובאחריותה, לקיום החונכות להעמיד הרשות מתחייבת  .5

תתקיים  הרשות מאשרת שהמקומות הציבוריים בהם במהלך כל שנת הלימודים.

החונכות מצויים תחת אחריותה המלאה מבחינת ביטוח וניקיון. הרשות מתחייבת כי 

  החונכות לא תתקיים בבית החונך או בבית החניך.

הרשות מתחייבת להקצות שטח משרדי עבור פעילות הרכז היישובי וכן שירותי משרד  .6

צריך להיות  נלווים: טלפון, מחשב מחובר לרשת האינטרנט, מדפסת ופקס, במשרדו

 אנשים )לראיונות חונכים וכד'(.  3 לפחות גדול מספיק בכדי להכיל

הרשות המקומית מתחייבת להפעיל מנגנון של מדידה והערכה לבחינת רמת החונכות  .7

 .והצלחת הפרויקט, במשך כל תקופת הפרויקט

 להשתתף בפרויקט כמות הילדים הזכאים, דו"ח למ"ס עדכני ג' ובו מצוין לפינספח  מצ"ב .8

כ"פריפריה  אזורים סטטיסטיים אשר מוגדרים, ומתגוררים ברשויות/ 5-19)גילאי 

 .("חברתית

 , שיעור הזכאיים לבגרות.לשנת תש"ף ובו מצוין לפי דו"ח משרד החינוך ג'מצ"ב נספח  .9

-ככלל, הנתון אודות שיעור הזכאות לבגרות יילקח מדו"ח משרד החינוך לשנת תש"ף

שאינה נמצאת בדו"ח זה, תגיש דו"ח רשמי מקביל מנתוני הלמ"ס עדכניים  . רשות2020

ביותר נכון ליום פרסום קול הקורא, או דו"ח משרד החינוך קודם העדכני ביותר בו מצויה 

 הרשות.

הרשות המקומית תסייע לפרסם את התוכנית באמצעי המדיה המקומיים ולשלב את  .10

 נים וכדומה.הדוברות ביחסי הציבור, פרסומים במקומו

 הרשות תיידע את עובדיה, ותצהיר על כך עם תחילת הקשר עמה, כי ידוע לכל העובדים .11

המועסקים על ידה כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של הרשות, ולא של 

 המשרד או גוף אחר.

מתחייבת לשפות את המשרד בגין כל סכום בו יצטרך המשרד לשאת  המקומית הרשות .12

מעסיק בין המשרד ובין  –האמור בקול קורא, ייקבע כי התקיימו יחסי עובד  רףבמידה וח

זה והתנאים לביצועו מוכרים  קורא הנני מצהיר ומאשר שנושא קול מי מעובדי הרשות.
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תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה  לי ולרשות ולא יהיו לי או לרשות כל

הכלול במסמכי ההגשה או בהבהרות  או תנאיו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט 

 שניתנו לנו.

ידי בעל הסמכות לחייב את מצ"ב כל מסמכי ההגשה, על נספחיהם, כשהם חתומים על  .13

 בהם כל הפרטים הנדרשים. ולאוהרשות ומ

אין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של המשרד כלפיי  .14

הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים הרשות. הגשת  או כלפי

 מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף הקול קורא. לי/ לרשות זכות כלשהי

אנו הח"מ, מורשי החתימה של הרשות, מצהירים בזאת שכל המידע שמסרנו  .15

 הוא מעודכן ונכון.  במסגרת הצעתנו זו

 כימים לכל הוראותיו.מס קול הקורא ואנום שקראנו את האנו מצהירי .16

 

 

 

 

 

 

 

שם מלא של ראש הרשות   תאריך

 המקומית

 חתימת ראש הרשות המקומית 

     

     

שם מלא של גזבר הרשות   תאריך

 המקומית

חתימת גזבר הרשות  

 המקומית

 

 


