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שלום רב!
מרכז הדרכה המעורר מסייע ליחידות צה"ל השונות ולחיל החינוך בפרט בהפעלת מרצים במסגרת פעילות החינוך השוטפת
של החיל .בהתאם לזאת אנו מוצאים לנכון להבהיר ולעדכן את נהלי ההתקשרות ביננו:
 .0בכל מקרה בו מסכמת יחידה כלשהיא על הפעלתך באמצעותנו נבקשך ליידע אותנו בטלפון או במייל/ 16-4686866 :
( nir-k@revidim.com / 156-4668466ניר קופלביץ').
 .2כל פרטי הפעילות שאותה תבצע תסוכם בינך לבין היחידה (עלות ,זמן ומקום ,תכנים וכיו"ב) .אנו מפנים את תשומת
ליבך לנספח המצורף בדבר כללי האתיקה בהסברה אשר נקבעו ע"י חיל החינוך ומחייבים אותך לפעול בהתאם.
 .6איש הקשר מטעם היחידה אחראי לבצע הזמנה ממוקד שרותי חינוך בהתאם למועד ולעלות המסוכמים איתך .לאחר
ביצוע ההזמנה יתקבל במעורר וואוצ'ר אשר יועבר אליך על ידינו לצורך החתמת היחידה בתום הפעילות.
 .6על מנת לכסות את הוצאות המשרד הנלוות להפעלתך באמצעותנו תנוכה  01%מסך התמורה (כולל מע"מ) שתתקבל
ממוקד שירותי חינוך .התמורה הסופית (כולל מע"מ) עבור שירותייך תהיה עפ"י סך העלות המצוין בוואצ'ר פחות 01%
מסך זה .הס כום המצוין בוואצ'רים של מוקד שירותי חינוך הינו כולל מע"מ .במידה ואינך עוסק מורשה המפיק
חשבוניות מס ,התמורה הסופית תהיה לפי הסכום המצוין בוואצ'ר בניכוי המע"מ ( )08%ובניכוי  01%תקורה.
 .5התשלום יבוצע אך ורק כנגד חשבונית מס (מקור) לכבוד רבידים – המרכז לחינוך ולפיתוח שתפני בע"מ (ח"פ
 )502666228המצורפת לוואצ'ר/ים חתום/ים כנדרש ,בצרוף אישור על ניכוי מס במקור וניהול ספרים .את החומר יש
לשלוח לכתובת – קיבוץ רביד ,ד .טבריה מיקוד  .0694111במידה והינך עוסק פטור ואינך מפיק חשבוניות מס ,יש
להעביר חשבון/דרישת תשלום מקורית לכתובת הנ"ל בצירוף הוואצ'ר/ים החתומים וכן קבלה לאחר קבלת התשלום.
 .4תנאי התשלום הם שוטף  61 +מיום קבלת חשבונית בצרוף וואצ'ר מתאים במשרדנו ,באמצעות צ'ק שישלח בדואר.
 .6מובהר כי אין בהתקשרות זו כדי לצור יחסי עובד ומעביד בינך לבין רבידים וכי עליך לדאוג לעצמך לתשלום ביטוח
לאומי תנאים סוציאלים ונלוות אחרות .הינך מתחייב כי בכל מקרה שבו יידרש המעורר לשלם סכום בגין תביעה ו/או
דרישה שעילתה בינה קיום יחסי עובד ומעביד בינך לבין המעורר ,תשפה את המעורר מיד בסכום שנדרש .המעורר
תהיה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לך כל סכום שנדרש ממנה כאמור לעיל.
 .8כמו כן מוסכם כי המעורר תעביר אליך תשלום בהתאם לסכומים שיתקבלו בגין שירותיך ואין היא נושאת באחריות
ו/או צד לכל מחלוקת ו/או סכסוך בדבר הזכאות ו/או רכיבי ו/או גובה התמורה המועברת .הינך נדרש לערוך ביטוח צד
ג' וביטוח אחריות מקצועית בגין השירותים שניתנים עלי דך במסגרת נוהל זה ,שבו המעורר יהיה מוטב נוסף בפוליסה.
אבקש את אישורך על קבלה והסכמה לכתוב במסמך זה .אישור זה הינו תנאי לעבודתנו המשותפת.
בברכה,
ניר קופלביץ'  -גזברות
רבידים בע"מ
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המרכז להדרכה ולימודים חלופיים
רבידים בע"מ
אתיקה של הסברה :הגדרות יסוד
•
•
•

בצבא משתקף מגוון הדעות והשקפות העולם הרווחות בחברה הישראלית .כל חייל מביא עמו מבית הוריו דעות,
ערכים ,תפיסות עולם וגישות שונות אותן עיצב וגיבש בשנות חייו.
צה"ל מהווה זרוע מבצעת של הממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי ותפקידו לבצע החלטות שהתקבלו באופן
דמוקרטי.
צה"ל כפוף ,על-כן ,לדרג המדיני ,יונק את סמכותו מהחלטותיו ופועל לממשן .מתוקף כך ,נדרשים חיילי צה"ל
לציית לפקודות הצבא ,בין אם הפקודות עולות בקנה אחד עם עמדותיו האישיות של החייל ובין אם לאו.

אתיקה של הסברה :פוליטיקה וצבא
•

•

עובדת היותו של צה"ל זרוע מבצעת ,משפיעה גם על הייצוגיות הנדרשת מחייליו וממפקדיו ,ועל אופיו הא-פוליטי.
כאזרח במדינת ישראל ,זכותו ואף חובתו של החייל להחזיק בעמדה פוליטית ולהצביע בבחירות .עם זאת ,פקודות
צה"ל אוסרות על חיילי צה"ל הבעת דעותיהם הפוליטיות בציבור במהלך שירותם.
על אחת כמה וכמה חל איסור לנצל את פעילות החינוך שהחייל נדרש להיות נוכח בה בפקודה ,על-מנת להשפיע על
עמדותיו הפוליטיות או האידיאולוגיות באופן שאינו הגון.

אתיקה של הסברה :כללי האתיקה
•
•
•
•
•
•

על הפעילות להיות נאמנה לעקרונות הממלכתיים המנחים את צה"ל.
יש להימנע משיח פוליטי ומהבעת עמדות בנושאים הנמצאים במחלוקת בחברה הישראלית.
יש להקפיד על דיוק בעובדות.
יש למסור מידע אך ורק בהקשרו.
יש להימנע מבחירה סלקטיבית של עובדות.
יש ליצור הבחנה בין עובדות לפרשנות.
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