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 להגשת הצעות 11/2022מסגרת פומבי  מכרז

י "ע למתן שירותי ייעוץ, הנחייה והדרכה

מומחים בתחומי החינוך והפדגוגיה של  יועצים

  הוראת מקצועות היהדות בשפות שונות

מכללת הרצוג מיסודן של מכללות עבור  

 ליפשיץ והרצוג ע"ר
 

 תוכן העניינים:

  הפניה – למסמכי המכרז 'פרק א

  השירותים פירוט אודות – למסמכי המכרז 'פרק ב

 לפניה טפסי המענה –למסמכי המכרז ' פרק ג

 הסכם ונספחיוה –' למסמכי המכרז ד פרק

 

  



2 

 

 

  ' למסמכי המכרזפרק א

 הצעותלקבלת והזמנה יה פני
 כללי .1

 אתבזפונה "(, המזמין" :)להלןמכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר  .1.1

למתן שירותי  להגשת הצעות 11/2022מסגרת פומבי מכרז במסגרת  הצעותלקבלת 

וראת מומחים בתחומי החינוך והפדגוגיה של ה י יועצים"ע ייעוץ, הנחייה והדרכה

 פי על הכל – המזמין עבור ,במסגרת פרויקט יונייטדמקצועות היהדות בשפות שונות, 

 למסמכי המכרז 'פרק בכהמצ"ב  םשירותיה הפירוט אודותמסמכי המכרז ובפרט 

 (. ", לפי הענייןהתחומיםאו " "השירותים)להלן: "ובמועדים הנקובים שם 

, 1992-פומבי, ויחולו עליו חוק חובת המכרזים, התשנ"ב מסגרתך זה מהווה מכרז הלי .1.2

 .1993-ותקנות חובת המכרזים, תשנ"ג

)להלן:  תחומים במסגרתם ינתנו השירותים 11במסגרת מכרז זה המזמין הגדיר  .1.3

תת תחום חומים יש חלוקה פנימית לשפות )להלן: "כאשר בחלק מהת, "(התחומים"

ספקי מסגרת לפי המפורט בסעיף יבחרו  תת תחום לפי שפה . בכל תחום או"(לפי שפה

 מהתחומיםהשירותים לגבי כל אחד  פירוט אודות . "(המסגרת ספקי)להלן: " שלהלן 3

 .למסמכי המכרז 1ב' נספחמצורפים על גבי 

שותפויות( אשר  תאגידים אובמכרז זה יכולים להשתתף אנשים פרטיים או גופים ) .1.4

ככל שהמציע הינו אדם פרטי או  .לתחומים מסוימים מסוימים מטעמם יועציםיציעו 

ביועצים המוצעים מטעם המציע ככל שהמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה )אדם 

היועץ פרטי המציע עצמו או יועץ המוצע מטעם תאגיד/שותפות יכונה להלן: "

 ."(המוצע

ומים, ובלבד שהם מציעים יכולים להגיש הצעתם למתן השירותים באיזה מהתח .1.5

 תחומים לכל היותר. 5ניתן להגיש הצעה לגבי כל יועץ מוצע לעד  עומדים בתנאי הסף.

בכל מקרה שהמזמין יהא מעוניין בקבלת שירותים עבור איזה מהתחומים, המזמין  .1.6

בהתאם למנגנון בצע פנייה פרטנית לכל ספקי המסגרת באותו התחום יהא רשאי ל

 "(. פנייה הפרטניתה)להלן: "שלהלן  1.7הקבוע בסעיף 

למסמכי  2ב' בנספחמאחר והתמורה עבור מתן השירותים קבועה מראש )כמפורט  .1.7

 הפניות הפרטניות:הבא על פיו יתנהלו למנגנון  יבחרו בהתאםהמסגרת  ספקי(, המכרז

הגורם המקצועי מטעם המזמין יודיע לספקי המסגרת בתחום )או בתת התחום  .1.7.1

 , בצירוף"(הפרויקט)להלן: " קיום פרויקט ספציפילפי שפה( הרלוונטי על 

)בנוסף לאלו שהוגשו ונמסרו במסגרת מכרז  הזמנה להעביר מסמכים ומידע

 .המסגרת( המעידים על יכולת לבצע הפרויקט

 כל ספקי המסגרת כמשתתפים בפנייה הפרטנית.בהמזמין יראה  .1.7.2

אין חובה על ספקי המסגרת להגיש מסמכים ונתונים נוספים במסגרת פנייה  .1.7.3

הועדה המקצועית מטעם ועדת כנ"ל, במקרה של אי הגשה אך פרטנית, 

המכרזים תיתן המלצתה על סמך המסמכים והנתונים אשר הוגשו במכרז 

 בלבד.
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תתכנס ותיתן ניקוד בכל פרויקט בכל מטעם ועדת המכרזים הועדה המקצועית  .1.7.4

)במסגרת המכרז  פנייה פרטנית לפי המסמכים והנתונים העומדים בפניה

 , כנדרש בפרויקט הרלוונטי.ובמסגרת הפניה הפרטנית(

תנקד את ההצעות ועדה המקצועית תורה אחרת, הועדת המכרזים אלא אם  .1.7.5

 :בכל פנייה פרטנית באופן הבא

השתלמויות ובכלל זאת ניסיון בקיום , ( ניסיון בפרויקטים דומים30%) -1

 ;למורים בחינוך היהודי הפורמאלי בתפוצות בשפת היעד מקוונות

, ובכלל זאת מורים ותלמידים בחינוך היהודי ( הכרות עם קהל היעד30%) -2

 הפורמאלי בתפוצות;

( ההתרשמות בדבר מידת ההתאמה של יכולות ספק המסגרת 40%) -3

גיל  בשים לב לניסיון קודם עם שכבת, ובכלל זאת לפרויקט שבנדון

בקיאות , ו/או השקפה דתית של המסגרות החינוכיות התלמידים, זרם דתי

 .גוף הידע שבנדון וכיו"בב

מי מבין ספקי המסגרת בתחום הרלוונטי אשר יבחר לספק השירותים שבנדון  .1.7.6

" והמזמין יעביר לו הזמנת רכש חתומה בה יוכל נותן השירותיםיכונה להלן "

פיים, וזאת בנוסף לקבוע במפרט המזמין לקבוע תנאי התקשרות ספצי

השירותים הרלוונטי ובהסכם למתן השירותים עליו יהיו חתומים כל ספקי 

 המסגרת. 

מול המזמין  מום של המזמין במסגרת מכרז זה יחתע"י ועדת המכרזי ושיבחר יםמציע .1.8

 למסמכי המכרז. בפרק ד'על הסכם למתן השירותים המצ"ב 

או בכלל. כמו כן,  םמסוי בהיקףיצוין כי המזמינה לא מתחייבת להזמין עבודות  .1.9

בין מספר המזמינה רשאית להזמין מהזוכים רק חלק מהעבודות או לפצל עבודות 

 ואף לפרסם מכרזים נוספים לביצוע עבודות זהות או דומות. זוכים,

זמנות רכש חתומות יהיה בהתאם להעל ידי נותני השירותים בפועל שירותים הביצוע  .1.10

, "(הזמנת הרכש החתומה)להלן: " ולפי שיקול דעתהכפי שתוציא המזמינה מעת לעת 

על  והשירותים ינתנו(, ותקופות ההארכה ככל שיהיו)במהלך תקופת ההתקשרות 

  .החתומה בסיס הוראות ההסכם ובהתאם ללוחות הזמנים שיצורפו להזמנת הרכש

 2ב' בנספחמראש בהתאם למפורט  ההיה קבועתנותני השירותים להתמורה תשלום  .1.11

 .למסמכי המכרז

המסגרת, בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי  ספקימובהר בזה כי לא תינתן ל .1.12

 ספקיםהמזמינה תהיה רשאית להזמין השירותים הנ"ל מעת לעת כולן ו/או חלקן מ

 שאינם ספקי מסגרת.  ספקים אחרים, לרבות 

ו/או  להם להוסיף מסמכי המכרז ו/או לתקן את הזכות שומרת לעצמה את המזמינה .1.13

 המחיר. הצעות הגשת למועד שלב עד בכל לעדכנם
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 המכרזומטרות  רקע .2

לביצוע תכנית בחינוך "( המשרד)להלן: "של משרד התפוצות זכה במכרז המזמין  .2.1

מכרז ר הקורונה )לעיל ולהלן: "בהיהודי הפורמלי בתפוצות להתמודדות עם מש

 .לת השירותיםבבקבמסגרת זאת המזמין מעוניין , ו"(יונייטד

רבויות ות שפות, בתי"ס יהודיים בזרמים 1,500 -קיימים כמחוץ למדינת ישראל  .2.2

 שונות.

ההתקשרות תהיה תמיד מול המכללה. השירות יינתן, ברוב המקרים, לבתי ספר  .2.3

יהודיים בתפוצות, למורים ומנהלים בתפוצות או לארגוני גג אזוריים של החינוך 

, אך בחלקה צפויה העבודה ברובה תעשה אונלייןלהערכת המזמין, היהודי בתפוצות. 

  .להיעשות באופן פרונטלי

מובא לידיעת המציעים כי ההתקשרות עם המציע הזוכה  – דגשים בקשר עם המשרד .2.4

' להסכם זלמפורט במסמך דגשים בקשר עם המשרד המצ"ב כנספח  כפופהתהא 

 למסמכי המכרז. כפרק ד'המצ"ב 

 

 תמצית השירותים  .3

להלן מפורטת רשימת התחומים בהם המזמין מעוניין לבחור יועצים מומחים, כמפורט 

 למסמכי המכרז: 1ב' כנספחהמצ"ב שירותים ה יבמפרט

יועצים,  3עד  יבחרו – יועץ מומחה בתחום החדשנות הפדגוגית בעולם התוכן היהודי .3.1

 .יועצים 5כאשר המזמין רשאי לפי שיקול דעתו להחליט על בחירה של עד 

 3עד  יבחרו – יועץ מומחה בתחום הפדגוגיה של הוראת עברית כשפה זרה/שנייה .3.2

 .יועצים 5יועצים, כאשר המזמין רשאי לפי שיקול דעתו להחליט על בחירה של עד 

 יבחרו – יועץ מומחה בתחום הוראת תנך לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית/ ספרדית .3.3

 .יועצים לכל תת תחום לפי שפה 3עד 

יועץ מומחה בתחום הוראת המורשת והמסורת היהודית לתלמידים דוברי אנגלית/  .3.4

 .יועצים לכל תת תחום לפי שפה 3עד  יבחרו – צרפתית/ ספרדית

 3עד  יבחרו – יועץ מומחה בתחום של רשתות מורים/ רכזים /מנהלים בשפות שונות .3.5

 .יועצים לכל תת תחום לפי שפה

יועץ מומחה בתחום הוראת מעגל השנה היהודי וטכסי חיים לתלמידים דוברי  .3.6

 .יועצים לכל תת תחום לפי שפה 3עד  יבחרו – אנגלית/ צרפתית/ ספרדית

יועצים, כאשר המזמין  3עד  יבחרו – יועץ מומחה בתחום הוראת התפילה והפיוט .3.7

 .יועצים 5רשאי לפי שיקול דעתו להחליט על בחירה של עד 

 – יועץ מומחה בתחום הוראת ישראל לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית / ספרדית .3.8

 .שפהיועצים לכל תת תחום לפי  3עד  יבחרו

יועץ מומחה בחום הוראת היסטוריה יהודית וציונות לתלמידים דוברי אנגלית/  .3.9

 .יועצים לכל תת תחום לפי שפה 3עד  יבחרו – צרפתית/ ספרדית

יועץ מומחה בתחום החינוך החווייתי והחינוך הבלתי פורמלי בתוך הפורמלי,  .3.10

לכל תת תחום לפי  יועצים 3עד  יבחרו – לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית / ספרדית

 .שפה
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יבחרו  – מקצועות היהדותלהוראת אונליין  חומרי למידהיועץ מומחה באוצרות של  .3.11

 יועצים לכל תת תחום לפי שפה. 3עד 

 

 

 תקופת ההתקשרות .4

חודשים  12של ברשימת ספקי המסגרת למשך תקופה  ספקי המסגרת בכל תחום ישמרו .4.1

 "(.תקופת ההתקשרותבידי המזמינה )להלן: " ההסכםממועד חתימת 

 12תהא נתונה האופציה להאריך תקופת ההתקשרות למשך ארבע תקופות של  ןלמזמי .4.2

תקופות שנים( )לעיל ולהלן: " 5חודשים עם תום תקופת ההתקשרות )בסה"כ 

, עם אחד או יותר המזמין"(, בתנאי ההסכם המקורי או בתנאים מיטיבים עם ההארכה

ועל פי )ככל שיבוצעו( יכות שיבוצעו מדי שנה המסגרת, בהתאם לבדיקות הא מספקי

 הבלעדי.  ושיקול דעת

בכל מקרה של פנייה פרטנית אשר בעקבותיה המזמין יעביר הזמנת רכש חתומה למי  .4.3

מספקי המסגרת, תקבע בהזמנת הרכש החתומה תקופת התקשרות פרטנית עם נותן 

 "(.תקופת התקשרות פרטניתהשירותים )להלן: "

 :רשאי ן יהאלעיל, המזמיעל אף האמור  .4.4

 וא אינומסגרת כי ה לספקימים מראש ובכתב,  10בהודעה של להודיע בכל עת  .4.4.1

שאותו ספק מסגרת ימשיך להיות כלול ברשימת ספקי המסגרת  ןמעוניי

)ובכלל זאת מטעמים של  מהטעמים שתפרט בהודעה הנ"ללתחום הרלוונטי 

או הפרה שאינה יסודית שלא  ד ספק מסגרת,הפרה יסודית של ההסכם מצ

מסגרת אשר יקבל הודעה כנ"ל יהא רשאי  ספק. תוקנה בזמן הדרוש לתיקון

 .ימי עסקים 5בכתב בתוך  ןלהעלות טענותיו כנגד החלטת המזמי

על הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ובכל שלב לנותן שירותים להודיע  .4.4.2

ובכלל זאת במהלך  שהוא )לרבות במהלך כל שלב במהלך מתן השירותים

ימים  30(, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של תקופת ההתקשרות הפרטנית

בכתב ומראש לנותן השירותים. הובא ההסכם לידי סיום כאמור לעיל ישלם 

המזמין לנותן השירותים בעד אותו חלק מהשירותים שהוא ביצע והשלים 

, חתומה להזמנת רכשבפועל עד למועד הבאת ההסכם לידי סיום, בהתאם 

ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה בגין הפסקת 

 ההתקשרות. 

לעיל(  4.1-4.4מובהר כי בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות )כמפורט בסעיפים  .4.5

ההתקשרות בין הצדדים תהא מותנית בקיומו של ההסכם בין המזמין ומשרד 

 התפוצות.
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 טבלת ריכוז מועדים .5

 הרלוונטיים למכרז זה:להלן המועדים  .5.1

 תאריך ושעה פעילות

מועד אחרון להגשת שאלות 

 הבהרה

באמצעות  12:00בשעה  24.1.2022שני  עד יום

 :באמצעות דוא"ללמכללת הרצוג משלוח מייל 

Info.united@herzog.ac.il  

 יש לוודא קבלת השאלות במייל חוזר.

בתיבת  12:00בשעה  3.2.2022-י החמיש עד ליום מועד אחרון להגשת הצעות 

ג'ורג'  המלךרח' , היכל שלמההמכרזים המוצבת ב

 ירושלים., 58

 

במקרה של סתירה בין התאריכים המופיעים בסעיף זה לבין תאריכים אחרים  .5.2

 , התאריכים המופיעים בסעיף זה הם הקובעים.מסמכי הפניההמופיעים ב

את המועדים שלעיל לפי שיקול  לדחותלשנות ו/או את הזכות  המזמין שומר לעצמו .5.3

. במידה ומצגות המציעים , ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעותדעתו

תפורסם באתר תופץ בכתב למשתתפים במכרז ו/או ותתקבל החלטה כזו היא 

 .של המזמין, לפי שיקול דעת המזמין האינטרנט

 

 הליך הבהרות .6

סעיפים שונים במסמכי המכרז, לפנות במועדים על מציע הסבור כי קיימת סתירה בין  .6.1

 הקבועים לעיל, בבקשה להבהרה.

 , במבנה הבא:בלבד WORDתוגשנה בקובץ שאלות או בקשות להבהרה של המציעים,  .6.2

 

 

 

 

המזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשת הבהרה אם אין היא  .6.3

לעיל. אם יחליט המזמין כי יש  5.1עניינית או אם הגיעה לאחר המועד הקבוע בסעיף 

שיפורסם באתר האינטרנט של מקום לענות על השאלה, הוא יעשה כן בפרוטוקול כתוב 

  .מכרזים תהמזמין תחת לשוני

כי פרסום של הודעות בקשר עם מכרז זה יופיע באתר האינטרנט של מובהר בזאת  .6.4

המזמין )תחת לשונית מכרזים(. על המשתתפים במכרז חלה האחריות המלאה 

 להתעדכן בהודעות אשר יפורסמו באתר המזמין.

 פירוט שאלה/הבהרה סעיף במכרז עמ' במכרז
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המזמין, כשהוא  שפורסם בידיעל המציע לצרף להצעתו את הפרוטוקול הנ"ל, ככל  .6.5

והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו  –צלו חתום ע"י מורשי החתימה א

 נכלל במסמכים המקוריים של המכרז.

 

 להשתתפות בפניה זו  סף תנאי .7

 כלליים סף תנאי

 המציע הינו: .7.1

תאגיד או שותפות רשומה כדין. במקרה שכזה המציע יצרף להצעתו תעודת התאגדות. 

תאגידים וכי מציע אינו רשאי מובהר בזאת כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' 

 לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר.

  או

עוסק מורשה. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק מורשה התקפה למועד הגשת 

 הצעתו.

  או

עוסק פטור. במקרה שכזה המציע יצרף תעודת עוסק פטור התקפה למועד הגשת 

 .הצעתו

  או

תעודה מהמדינה בה  –לגבי מציע שאיננו אזרח ישראלי או תאגיד הרשום בישראל 

 רשום המציע המעידה על היותו בעל עסק או תאגיד הרשום כדין.

המציע מקיים הוראות חוק  -לגבי מציע שהינו אזרח ישראלי או תאגיד הרשום בישראל  .7.2

מס, שכר מינימום  עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות

, בנוגע לתשלומים לעובדים והעסקת 1976-והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"ו

 עובדים זרים כדין. 

להוכחת האמור לעיל המציע יצרף להצעתו אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים 

אישור ניכוי מס במקור, אישור על ניהול פנקס חשבונות וכן התצהיר המצ"ב  - ציבוריים

 . מכרזלמסמכי ה 2כנספח ג'

על המציע לצרף מסמך תשובות שיינתנו לשאלות הבהרה, ככל שיפורסם ע"י המזמין,  .7.3

 כאשר הוא חתום על ידו.

 

 מקצועיים סף תנאי

המוצעים )מציע שהוא תנאי הסף המקצועיים המפורטים להלן צריכים להתקיים ביועצים 

ביועץ המוצע מטעמו עבור  –בו עצמו, ולגבי מציע שהוא תאגיד או שותפות  –אדם פרטי 

תנאי הסף מהווים דרישות מקדמיות לכל אחד מהתחומים, אלא אם  .תחומים מסויימים(

 נכתב אחרת במפורש.

בו  תחוםאותו ההיועץ המוצע הינו בעל תואר ראשון לפחות, ממוסד אקדמי מוכר, ב .7.4

 .דומיםאו בתחומים  םמוצע שהוא יספק את השירותי

 11ובסעיף )לעיל  3.11תנאי סף זה נדרש לכל התחומים למעט התחום המפורט בסעיף 

  .(למסמכי המכרז 1בנספח ב'



8 

 

 

גופים חינוכיים בתפוצות שירותי ייעוץ  לשנילפחות  2018היועץ המוצע סיפק מאז שנת  .7.5

, כאשר ו/או הנחייה ו/או הדרכה באותו התחום בו מוצע שהוא יספק את השירותים

  .שעות 20היקף העבודה מול כל גוף חינוכי כנ"ל עלה על 

 -ו 3.5תנאי סף זה נדרש לכל התחומים, ואולם, לגבי התחומים המפורטים בסעיפים 

למסמכי המכרז, בהתאמה( הניסיון הנ"ל נדרש  1בנספח ב' 7 -ו 5לעיל )ובסעיפים  3.7

 לפחות. 2019מאז שנת 

 למסמכי המכרז. 3נספח ג'המציע יצהיר על כך על גבי  5.7-7.4 להוכחת האמור בסעיפים

 

, באורך אשר הכין היועץ המוצע פעילות מקוונת מוצעת למורים והצעתהמציע יצרף ל .7.6

הצעה )להלן: " שהוא יספק את השירותים של שעה וחצי, באותו התחום בו מוצע

  ."(מקוונתהלפעילות 

ההצעה לפעילות המקוונת תוגש בתוך דיסק און קי שיצורף להצעת המציע, ולחילופין 

 למסמכי המכרז לינק להצעה לפעילות המקוונת. 3נספח ג'המציע יוכל לצרף על גבי 

 

המלצות ומסמכים אחרים  המזמין רשאי, אך לא חייב, לבקש פרטים, אישורים נוספים,

מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב העבודות שבוצעו 

שה או לבקש מצגת או כל כמו כן רשאי המציע, להזמין לפגי על ידו אצל צדדים שלישיים.

 .המציעלהדגמת יכולות ופתרונות של נוסף ויזואלי  /חומר כתוב

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .8

 המציעים מתבקשים לצרף המסמכים הבאים להצעתם:

 צירוף תעודת התאגדות. –אם המציע הינו תאגיד/שותפות  .8.1

 .צירוף תעודת עוסק מורשה -אם המציע עוסק מורשה 

 .פטור צירוף תעודת עוסק -פטור אם המציע עוסק 

 תעודה מהמדינה בה רשום המציע המעידה על היותו בעל עסק או תאגיד הרשום כדין.

אישורים תקפים למועד  -לגבי מציע שהינו אזרח ישראלי או תאגיד הרשום בישראל  .8.2

הגשת ההצעה הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות 

 מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות.אישור ניכוי  - 1976ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 .לעיל 1.4כהגדרתו בסעיף  היועץ המוצעקורות חיים של  .8.3

 למסמכי המכרז חתום כדין ע"י המציע ועו"ד.  1כנספח ג'אישור המציע בנוסח המצ"ב  .8.4

 למסמכי המכרז, כאשר הוא חתום כדין. 2כנספח ג'תצהיר המציע בנוסח המצ"ב  .8.5

למסמכי המכרז, כאשר הוא חתום  3כנספח ג'תצהיר בדבר נסיון המציע בנוסח המצ"ב  .8.6

 כדין.

 .למסמכי המכרז 4כנספח ג'ע בנוסח המצ"ב הצעת המצי .8.7

של היועץ המוצע, אשר תוגש בהתאם לאמור  מקוונתהלפעילות דיסק און קי ובו הצעה  .8.8

 3נספח ג', או לחילופין צירוף לינק להצעה לפעילות המקוונת על גבי לעיל 7.6בסעיף 

  .למסמכי המכרז
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 ע״י המזמין, כאשר הוא חתום ע״י המציע; פץפרוטוקול הבהרות, ככל שיו .8.9

 חתומים בתחתית כל עמוד ע"י המציע )חתימה וחותמת(. ב' למכרז-א' יםפרק .8.10

לפניה זאת חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בכל  'פרק דכההסכם המצורף  .8.11

 עמוד ובסוף ההסכם.

מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים  ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע

 לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

 

 אופן הגשת ההצעה  .9

בכל על ידי המציע , יש להגיש כשהיא חתומה למסמכי המכרז( 4'נספח ג)את ההצעה  .9.1

למתן שירותי ייעוץ, הנחייה מכרז ", להכניס בתוך מעטפה שעליה יירשם עמוד ועמוד

י יועצים מומחים בתחומי החינוך והפדגוגיה של הוראת מקצועות "ע והדרכה

 ", ללא ציון סימני זיהוי של המציע. היהדות בשפות שונות

 בעותק מקור. מסמכי הפניהיש להגיש את כל  .9.2

בבניין 'היכל שלמה' את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי המזמין  .9.3

כשהיא סגורה וחתומה, לא קומת כניסה, לידי עופר, , ירושלים,  58קינג ג'ורג' ברחוב 

 לעיל. 5.1יאוחר מן המועד הקבוע בטבלה שבסעיף 

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על  .9.4

 הסף.

 מהמועד האחרון להגשת הצעות.  ימים 90ההצעות יהיו בתוקף למשך  .9.5

 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה  .10

 100% את המציע הזוכה יהיו המזמיןאמות המידה על פיהן תבחר ועדת המכרזים של  .10.1

הסיבה לכך, היא  זה להלן. 10, כמפורט בסעיף נקודות( 100)המהווים  יקוד איכותנ

 1ב'בנספח שהתמורה לנותני השירותים ידועה וקבועה מראש ע"י המזמין, כמפורט 

 .למסמכי המכרז

בהם יש יבוצע עבור כל תחום בנפרד, ובתחומים , זה 10בסעיף ניקוד האיכות המפורט  .10.2

  בנפרד. תת תחום לפי שפהבכל  –חלוקה לשפות 

יבוצע עבור כל זה  10ניקוד האיכות המפורט בסעיף לעיל,  10.2בהתאם לאמור בסעיף  .10.3

בניהם )אלא אם נכתב אחרת מציע בנפרד, ללא תלות בין המציעים ולא תוך השוואה 

 ומפורשות בסעיף עצמו(.

בחינת ניקוד האיכות של כל סעיף תהיה אל מול המפורט בכל פרמטר להלן. וועדת  .10.4

 10המכרזים רשאית לנקד באופן עשרוני )לדוג' בפרמטר ובו ניקוד מקסימלי של 

וד לצורך מתן ניק(. 9.4נקודות, ועדת המכרזים רשאית ליתן ניקוד עשרוני כגון 

, וכן האיכות, המזמין יהא רשאי להעזר ביועצים מטעמו ו/או למנות ועדה מקצועית

ניקוד האיכות . למסמכי המכרז 5כנספח ג'יהא רשאי לעשות שימוש בשאלון המצ"ב 

 ינתן לפי החלוקה הבאה: 

למתן השירותים עבור המזמינה  מהיועץ המוצעהתרשמות  -נקודות  46 .10.4.1

היועץ מהמלצות על קורות חייו ו/או או בהתאם להתרשמות מניסיונו ו/
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 3'גנספח מהלקוחות הקודמים של המציע אשר יפורטו על גבי  המוצע

המזמין יהא רשאי לבסס  או כאלו שאינם מופיעים שם.למסמכי המכרז 

ניקוד האיכות באופן מלא על סמך ניסיון קודם של המזמין ו/או מי 

 המקצועית.מהיועצים מטעמו ו/או מי מחברי הועדה 

נק' על כל גוף  6הצעת המציע תקבל  –היועץ המוצע ניסיון  בגין –נקודות  18 .10.4.2

שירותי ייעוץ ו/או  2018חינוכי בתפוצות עבורו היועץ המוצע סיפק מאז שנת 

, הנחייה ו/או הדרכה באותו התחום בו מוצע שהוא יספק את השירותים

וזאת מעבר שעות,  20כאשר היקף העבודה מול כל גוף חינוכי כנ"ל עלה על 

לגופים החינוכיים אשר יפורטו במסגרת הוכחת העמידה בתנאי הסף הקבוע 

  לעיל. 7.5בסעיף 

של היועץ המוצע, אשר  מקוונתההצעה לפעילות התרשמות מה –נקודות  36 .10.4.3

המזמין יהא רשאי ליתן ניקוד להצעה לעיל.  7.6תוגש בהתאם לאמור בסעיף 

של מקוריות, חדשנות פרמטרים מקוונת, בין היתר בהתאם להלפעילות 

  פדגוגית, והתרשמות כללית מהתוכן.

 

 אופן ניהול הליך זה .11

ראשית, תבחן ועדת המכרזים האם ההצעה עמדה בתנאי הסף השונים הקבועים  .11.1

 במכרז זה. הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף יפסלו.

ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף כאמור לעיל, יעברו להמשך הליך של בדיקת מרכיב  .11.2

 לעיל. 10.4על פי הפרמטרים הקבועים בסעיף  האיכות וקביעת ציון האיכות

 -נקודות(  100)מתוך סה"כ נקודות  75 -הנמוך מ כולל הצעות אשר יקבלו ציון איכות .11.3

 3 -יפסלו. יחד עם זאת, אם מספר ההצעות בקבוצת המציעים הסופית יהיה מתחת ל

מציעים ועדת המכרזים תהא רשאית להפחית את ניקוד האיכות המזערי עפ"י שיקול 

 נקודות. 65 -דעתה עד ל

בכל תחום או תת תחום לפי המזמין יהיה רשאי להכריז לאחר קביעת ציון האיכות  .11.4

ניקוד האיכות שקיבלו הינו הגבוה ביותר כספקי אשר ציעים מ 2-3על שפה בנפרד, 

 או לבטל המכרז. המסגרת של התחום או תת התחום לפי שפה הרלוונטי, 

 

 לאחר הזכייה .12

הודיע המזמין למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת  .12.1

 המזמין על ההסכם עימו.

 . המכרזמסמכי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח החוזה המצ"ב ל .12.2

 ימים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכיה: 7הזוכה ימציא למזמין בתוך  .12.3

 ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בנוסח המצורף כנספח להסכם .12.3.1

 . )פרק ד' למסמכי הפניה(

עיל, במועד הנקוב לעיל וכנדרש הזוכה לא המציא ערבות בנקאית בהתאם לאמור ל .12.4

יהא המזמין רשאי לבטל את זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר  –בהסכם 

 שבידי המזמין על פי כל דין.
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אם לא תתגבש ההתקשרות החוזית בין המזמין למציע הזוכה או במקרה  .12.5

ודשים ח ארבעהשההתקשרות שבין המזמין לבין זוכה בפניה תסתיים טרם זמנה, תוך 

ממועד הודעת הזכיה, וזאת מכל סיבה שהיא )כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול 

החוזה מכל סיבה אחרת וכדו'(, יהא המזמין רשאי )אך לא חייב( לבחור תחתיו במציע 

 הבא בתור.

המפורטים  השירותים כל את לרכוש זו בפנייה המזמין מתחייב אין למען הסר ספק, .12.6

ולעלות, לתקציבי  לצרכים בהתאם תישקל אלה של ורכישתם במכרז זה על נספחיו,

 המזמין.  של הבלעדי והסופי דעתו לשיקול המזמין ובהתאם

השירותים  היקף את או להקטין לזוכה, להגדיל שימסור בכתב המזמין רשאי, בהודעה .12.7

 .בהצעה שהוצעה לתמורה יחסי שתשולם למציע באופן ובהתאם לכך גם את התמורה

 לתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.פרק בוהצעת הזוכה יהוו  המכרזמסמכי  .12.8

 

 מסמכי הפניהעיון ב .13

תאפשר למציע שהצעתו לא נבחרה כהצעה זוכה במכרז, לעיין ועדת המכרזים  .13.1

בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנות חובת 

ת בעיון במסמכים, בסך ובכפוף לתשלום ההוצאות הכרוכוולהלכה הפסוקה המכרזים 

 ש"ח.  200של 

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן:  .13.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין חלקים סודיים"

במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבטופס 

משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה -ברור וחדההצעה באופן 

 הפרדה פיזית.

בטופס ההצעה יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה סודיים מציע שלא סימן חלקים  .13.3

 לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו  .13.4

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על כסודיים 

 זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר מתן זכות עיון  .13.5

למציעים והיקפה הינו של ועדת המכרזים וכי בכל מקרה, בהתאם להלכה הפסוקה, 

 עה הכספית הזוכה לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.פרטי ההצ

למען הסר ספק, יובהר כי מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור  .13.6

 בסעיף זה.

 

 סמכויות ועדת המכרזים .14

 המוסמכת המכרזים תעשה ע"י ועדת המכרז בהליך הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה .14.1

 אצל המזמין.

-ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל .14.2

פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את 
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לתי פרק בהוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו -הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי

 נפרד מן ההצעה.

השלמת מידע , או מלקוחות קודמים שלו, וש ממציעת המכרזים שיקול דעת לדרלועד .14.3

חסר ו/או המלצות ו/או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך 

 בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.

ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו  .14.4

וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, 

 בין המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

לב או הצעה שמניתוח -ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום .14.5

שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים 

 מבוררים, ברורים ומוצקים.

ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף  .14.6

 מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של  .14.7

מסמך מי מן המציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל 

 רו"ח, ודו"חות כספיים. יאשר יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישור

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזים רשאית לפסול .14.8

 .מסמכי הפניהב המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

ועדת המכרזים רשאית להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו על פי כל דין  .14.9

ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז 

הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה  הזוכה במכרז, על פי שיקול דעתה

 מוקדמת וללא כל פיצוי.

תחייב את המזמין כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי כל הצעה שתוגש לא  .14.10

 זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמין. 

ול דעתו. את הזכות לבטל פנייה זו מכל סיבה שהיא ועפ"י שיק מר לעצמושו המזמין .14.11

 תפעל בהתאם לסמכויותיה המוקנות לה עפ"י כל דין. ועדת המכרזים של המזמין

 

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .15

 כאשר: היתר זכייה, בין הודעת ו/או זכייה לבטל לעצמו את זכות המזמין שומר .15.1

 המזמין. ידי על שהוקצב הזמן פרק ההסכם תוך על חתם לא המציע .15.1.1

 לפי המכרז.  בהתחייבויותיו עמד לא המציע .15.1.2

 על משפיע היה תוכנה, אשר המציע, ההצעה, או על מידע קיבל המזמין .15.1.3

 בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה לפני בידיו היה החלטתו, אילו

 פי על שרות, לביצוע במועד ערוך יהיה או המציע יוכל סביר אם ספק קיים .15.1.4

 לוחות הזמנים שנדרשו.

 נזק כל למציע בגין פיצוי כל לתשלום אחראי יהיה לא יובהר כי המזמין .15.1.5

 כאמור. הזכייה, שבוטלה בהקשר להודעת או על בהסתמך שנגרם
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  המכרזביטול  .16

בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המזמין לבטל את הליך הפניה עפ"י דין, המזמין שומר לעצמו 

 את הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר: 

וועדת מכרזים מצאה שהתקיים פגם בהליך הפניה, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת  .16.1

 ההצעה הזוכה. 

התברר לוועדת מכרזים, לאחר פרסום מסמכי הפניה ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .16.2

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות 

במסמכים )לרבות בתנאי סף(, או שהושמטו נתונים מהותיים מהמפרט או ממסמכי 

 ם. הליך המכרז, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או חלקיי

חל שינוי בנסיבות, או השתנו צרכי המזמין, באופן המצדיק, לדעת וועדת מכרזים,  .16.3

 את ביטול המכרז. 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן  .16.4

 המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז. 

בטל הפניה על מנת להשתתף במכרז שעורך החשב הכללי באוצר וועדת מכרזים ת .16.5

 ו/או כל רשות.

כלשהו בקשר לביטול המכרז,  מובהר כי המזמין יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע  .16.6

המציע לצורך  לרבות, אך לא רק, בגין ההוצאות שהוציא המשתתף בפניה ו/או

 .ווחים עתידיים ו/או צפוייםהשתתפות בפניה ו/או הכנת והגשת הצעתו ו/או אובדן ר

 שונות .17

הליך זה יהא כפוף לדין הישראלי, מבלי ליתן תוקף להוראות ברירת הדינים שבו. כל  .17.1

עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית של בתי 

 המשפט המוסמכים בעיר ירושלים.

קבלת שירותים "מקבלן  היחסים המשפטיים בין המזמין למציע הזוכה יהיו בבחינת .17.2

עצמאי" ואין בהתקשרות על בסיס פניה זה כדי להוות משום יצירת יחסי עובד מעביד 

 בין המזמין לספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

מובהר בזאת כי המציע אינו רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל סוג ומין  .17.3

שינוי כנ"ל עלול סמה במסגרתו. שהוא, במסמכי המכרז, לרבות בכל הבהרה שפור

עוד מובהר בזאת, כי העותק המחייב לצורך פנייה זו הינו להוביל לפסילת ההצעה. 

 העתק אשר פורסם ע"י המזמין. 

 המזמין שומר לעצמו זכות לבוא בדברים עם המציע הזוכה. .17.4

המזמין שומר לעצמו זכות לבטל הצעה זו בכל שלב הימנו, וזאת בהתאם לשיקול  .17.5

 דעתו. 

המזמין יחשב כמי שהתחייב כלפי הזוכה רק לאחר שחתם מצידו על ההסכם לביצוע  .17.6

העבודה על ידי מורשי החתימה בו, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה 

 לא יחייבוהו באופן כלשהו. -אחרת של גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמין 

              

 בכבוד רב,

   מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר
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 ב' למסמכי המכרזפרק 

פירוט אודות 

 השירותים
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 פירוט אודות היועצים – 1ב'נספח 

 

על היועץ להציע שרותי  - יועץ מומחה בתחום החדשנות הפדגוגית בעולם התוכן היהודי .1

וכן שרותי הדרכה, הוראה ייעוץ בנושא של חדשנות פדגוגית בהוראת מקצועות היהדות 

 ."(פא"פפנים אל פנים )"אונליין ו –והנחייה למורים 

על היועץ להציע  - יועץ מומחה בתחום הפדגוגיה של הוראת עברית כשפה זרה/שנייה .2

בתפוצות, שרותי ו תחום הפדגוגיה של הוראת העברית כשפה זרה/שנייהשרותי ייעוץ ב

והנחייה  , ליוויכן שרותי הדרכה, הוראהות פיתוח תוכן ותכניות להוראת עברית בתפוצ

 . אונליין ופא"פ – לעברית למורים

על היועץ   - יועץ מומחה בתחום הוראת תנך לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית/ ספרדית .3

שרותי  תנך בחינוך היהודי בתפוצות,להציע שרותי ייעוץ בתחום הפדגוגיה של הוראת ה

שרותי הדרכה, הוראה, ליווי והנחייה בתפוצות וכן  פיתוח תוכן בתחום של הוראת התנך

 אונליין ופא"פ. – תנך ולפרשת שבועלמורים ל

יועץ מומחה בתחום הוראת המורשת והמסורת היהודית לתלמידים דוברי אנגלית/  .4

מורשת על היועץ להציע שרותי ייעוץ בתחום הפדגוגיה של הוראת ה - צרפתית/ ספרדית

המורשת יהודי בתפוצות, שרותי פיתוח תוכן בתחום של הוראת בחינוך הוהמסורת היהודית 

בתפוצות וכן שרותי הדרכה, הוראה, ליווי לחינוך היהודי בתפוצות  והמסורת היהודית

 .אונליין ופא"פ – מסורת ומורשתוהנחייה למורים ל

על  - אנגלית/ צרפתית/ ספרדיתיועץ מומחה בתחום של רשתות מורים/ רכזים /מנהלים ב .5

בניית רשות מחנכים ומנהלים בחינוך היהודי בתפוצות  היועץ להציע שרותי ייעוץ בתחום

ולהציע שרותי הפעלה וניהול קבוצות של רשתות מורים בחינוך היהודי בתפוצות )קבוצות 

 .ווטסאפ ופייסבוק(

יועץ מומחה בתחום הוראת מעגל השנה היהודי וטכסי חיים לתלמידים דוברי אנגלית/  .6

מעגל השנה היהודי וטכסי על היועץ להציע שרותי ייעוץ בתחום  הוראת  - ספרדיתצרפתית/ 

בחינוך היהודי בתפוצות, שרותי פיתוח תוכן בתחום  הוראת מעגל השנה  חיים לתלמידים

חינוך היהודי בתפוצות שרותי הדרכה, הוראה, ליווי והנחייה למורים בהיהודי וטכסי חיים 

 אונליין ופא"פ. –כסי חיים להוראת מעגל השנה היהודי וט

 לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית/ ספרדיתיועץ מומחה בתחום הוראת התפילה והפיוט,  .7

התפילה והפיוט לתלמידים בחינוך היהודי  על היועץ להציע שרותי ייעוץ בתחום  הוראת -

ווי שרותי הדרכה, הוראה, ליבתפוצות, שרותי פיתוח תוכן בתחום הוראת התפילה והפיוט, 

 אונליין ופא"פ. –התפילה והפיוט  והנחייה למורים להוראת

על  - יועץ מומחה בתחום הוראת ישראל לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית / ספרדית .8

לתלמידים בחינוך היהודי בתפוצות,  ישראלהיועץ להציע שרותי ייעוץ בתחום  הוראת 
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, שרותי הדרכה, הוראה, ליווי והנחייה למורים ישראלשרותי פיתוח תוכן בתחום הוראת 

  אונליין ופא"פ. – ישראללהוראת 

יועץ מומחה בחום הוראת היסטוריה יהודית וציונות לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית/  .9

 היסטוריה יהודית וציונותעל היועץ להציע שרותי ייעוץ בתחום הוראת  - ספרדית

היסטוריה יהודית רותי פיתוח תוכן בתחום הוראת לתלמידים בחינוך היהודי בתפוצות, ש

 היסטוריה יהודית וציונות, שרותי הדרכה, הוראה, ליווי והנחייה למורים להוראת וציונות

    אונליין ופא"פ. –

יועץ מומחה בתחום החינוך החווייתי והחינוך הבלתי פורמלי בתוך הפורמלי, לתלמידים  .10

חינוך החוויתי היועץ להציע שרותי ייעוץ בתחום  ה על - דוברי אנגלית/ צרפתית / ספרדית

לתלמידים בחינוך היהודי בתפוצות, שרותי פיתוח והחינוך הבלתי פורמלי בתוך הפורמלי, 

, שרותי הדרכה, הוראה, ליווי החינוך החוויתי והבלתי פורמלי בתוך הפורמלי תוכן בתחום

 ורמלי בתוך המסגרות הפורמליותהעוסקים בחינוך חוויתי וחינוך בלתי פוהנחייה למורים 

  אונליין ופא"פ. –

בשפות:  יועץ מומחה באוצרות של חומרי למידה אונליין להוראת מקצועות היהדות .11

על המומחה להיות בקיא בעולם התוכן של מקצועות היהדות  - אנגלית, ספרדית וצרפתית

הנלמדים בחינוך היהודי הפורמאלי בתפוצות ולהציע שרותי אוצרות, קטלוג, תיוג, ואיסוף 

  הפדגוגי של יונייטאד. נהלשל משאבי הוראה בהתאם לפרמטרים שיגדיר המ
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 תעריפון יועצים – 2נספח ב'

 

 משך הזמן 
עלות למרצה  

 1דרגה 
עלות למרצה  

 2דרגה 
עלות 

 סטודנט למנחה/מדריך
  270 450 720  45-60דק  שעת הרצאה/הדרכה בזום

שעתיים מחוברות בזום )עם 
  360 720 1260 דק 90-120 דק הפסקה באמצע( 10

  900 1620 2520 שעות 4 חצי יום הדרכה בזום
מפגש זום בסדרה של שנה 

  200 470 630 דק 90 חדשים( 10-)שנת לימודים
  1800 3000 4000 שעות 7 יום הדרכה בזום
  90 180 360 60דק  שעת ייעוץ בזום

  450 720 900 דק 60-90 הרצאה פאפ 
  1350 2160 2700 שעות 4 חצי יום הדרכה פאפ

  2500 4000 5000 שעות 8 יום הדרכה פאפ
  100 150 350 דק 60 שעת ייעוץ פאפ

שעתיים ייעוץ מחוברות 
  150 250 600 דק 120 פאפ

שעת עבודה )כתיבת 
 50 80 לא רלבנטי דק 60 דוחות/תחקיר וכו(

שכר סטודנט 
 לסטודנטים

      
כל המחירים כוללים 

      מע"מ!
שנים  7בעל ותק של רב = פרופסור  /דר /  1מרצה דרגה 

    ומעלה
    שנים ומעלה  5= תואר שני עם ותק של  2מרצה דרגה 

     תואר ראשון 3מנחה דרגה מדריך/ 
     שכר סטודנט -שעות עבודה לסטודנטים 
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 'פרק ג

 לפניה טפסי המענה
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 המציע אישור - 1ג' נספח

___________, נושא ת.ז.  -אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו

כי אנו מבינים את כל האמור ______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, 

 בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.

 :1מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

 

 :2מורשה חתימה 

 שם:________________.

 חתימה: _______________.

 תאריך: _____________.

 

 אישור רו"ח/עו"ד

 

 עוסק מורשה במקרה שהמציע הינו

אני הח"מ, _____________, מ.ר. ____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו 

בהסכם זה, מאשר כי ביום ________, הופיע/ו בפני החתום/מים מעלה, המורשים לחתום בשם 

 המציע, וכי הנ"ל חתמו בפניי.

 

 ולראיה באתי על החתום,

             תאריך:_____________

_______________________ 

 

 במקרה שהמציע הינו תאגיד

אני הח"מ ___________, מ.ר. ____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו 

בהסכם זה, מאשר כי המציע אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדו וכי 

הם____________ נושא  מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הצעה זו

___________ נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי -ת.ז.______________     ו

על הצעה זו והוא/הם רשאי/ם לעשות כן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ו/או בהתאם 

 להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 

 ולראיה באתי על החתום,

 

             :_____________תאריך

_______________________ 

 עו"ד/רו"ח
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 תצהיר המציע – 2ג' נספח

אני, החתום מטה ________________________, נושא ת.ז. שמספרה 

___________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 ב כדלקמן:הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכת

"( המגיש הצעתו במסגרת המציעהנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________ )" .1
למתן שירותי ייעוץ,  להגשת הצעותמסגרת פומבי מכרז במסגרת  לקבלת הצעותפניה 

מומחים בתחומי החינוך והפדגוגיה של הוראת מקצועות  י יועצים"ע הנחייה והדרכה
מכללת הרצוג מיסודן של מכללות  עבור היהדות בשפות שונות, במסגרת פרויקט יונייטד

 .ליפשיץ והרצוג ע"ר
הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעתנו  .2

 ונספחיהם.לפניה הנ"ל, מסמכי הפניה 
המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסים נגדו ו/או נמצא בעריכת הסדר  .3

 עם נושיו.
ידי המציע אך ורק -הריני מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשואות החוזה, יועסקו על .4

 עובדים בעלי אזרחות ישראלית ו/או בעלי היתר עבודה כדין. 
כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול המציע ו/או "בעל זיקה",  .5

, 1976 –חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 
"(, מקיימים את הוראות חוק חוק עסקאות גופים ציבוריים"( )להלן: "בעל זיקה)להלן: "

ובדים זרים כדין ובנוגע עסקאות גופים ציבוריים, בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת ע
להוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 

, והמציע ו/או בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו ביותר משתי עבירות על 2011-התשע"ב
במועד  -חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמן קלון, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות

 ת חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. ההתקשרו
כמו כן, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או דין הקיימים במדינת  .6

ישראל ביחס להעסקת עובדים, לרבות הסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף, צווי הרחבה 
 וחוקי המס, ולרבות החוקים הבאים: 

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט .א

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א .ב

 ;1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו .ג

 ;1950-חוק חופשה שנתית, התשי"א .ד

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד .ה

 ;1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשכ"ו .ו

 ;1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג .ז

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג .ח

 ;1951-ה( התשי"אחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבוד .ט

 ;1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח .י

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג .יא

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה .יב

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .יג

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב .יד
 ;1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וחוק העסקת עובדים  .טו



21 

 

 

 . 2011-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב .טז

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הגשת הצעתנו, מתקיים  .7
 בחלופקה הרלוונטית[ Xאחד מעלה ]יש לסמן 

  'לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א-
 זכויות"( לא חלות על המציע. )להלן "חוק שוויון 1998

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב 
 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[: –]למציע שסימן את חלופה ב' 

 ( 1חלופה )– עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה )–  ת, והוא מתחייב לפנות למנהל עובדים לפחו 100המציע מעסיק
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 
 הנחיות בקשר ליישומן.

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

( ונעשתה אתו התקשרות 2ם לפי הוראות פסקת משנה )והשירותים החברתיי

המציע מצהיר כי פנה  כנדרש  –שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק שוויון זכויות, הוא  9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 גם פעל ליישומן.

עתק מהתצהיר אשר המציע מתחייב להעביר ה –לעיל  7במקרה שסומנה חלופה ב' בסעיף  .8
ימים מ"מועד  30העביר למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 
 .1976-ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

________________________               _______________ 

 חתימה וחותמת מציע               תאריך                             

 אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע 

בפני                      ת.ז. ________, המורשה לחתום בשם המציע ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו 

הצהיר בפני על נכונות  -כן לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

__________________ 

 , עו"ד           
  



22 

 

 

 תצהיר עמידה בתנאי סף וניקוד איכות נדרש - 3ג' נספח

אני, החתום מטה ________________________, נושא ת.ז. שמספרה 

וכי אהיה צפוי לעונשים  ___________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:

הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________ )"המציע"( המגיש הצעתו במסגרת  .1

למתן שירותי ייעוץ,  להגשת הצעותמסגרת פומבי מכרז במסגרת  לקבלת הצעותפניה 

מומחים בתחומי החינוך והפדגוגיה של הוראת מקצועות  י יועצים"ע הנחייה והדרכה

מכללת הרצוג מיסודן של  עבור היהדות בשפות שונות, במסגרת פרויקט יונייטד

 .מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר

הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם המציע, והננו רשאים לחתום כדין על גבי  .2

 .הצעתנו לפניה הנ"ל, מסמכי הפניה ונספחיהם

 5כל מציע רשאי לגשת לעד בהזמנה למכרז, כי  1.5ידוע לי ואני מאשר כי נקבע בסעיף  .3

 זה לכל תחום בנפרד. 3נספח ג'ככל שאני מעוניין לגשת למספר תחומים אגיש . תחומים

אני מעוניין לגשת לתחום הבא )נא לסמן רק אפשרות אחת בכל פעם( והפרטים 

 המפורטים בנספח זה קשורים לתחום אליו אני מגיש מועמדותי:

 בהתאם למפורט , יועץ מומחה בתחום החדשנות הפדגוגית בעולם התוכן היהודי

 .למסמכי המכרז 1בנספח ב'

 בהתאם למפורט שפה זרה/שנייהיועץ מומחה בתחום הפדגוגיה של הוראת עברית כ ,

 למסמכי המכרז. 2בנספח ב'

 יועץ מומחה בתחום הוראת תנך לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית/ ספרדית ,

 למסמכי המכרז. 3בנספח ב'בהתאם למפורט 

  /יועץ מומחה בתחום הוראת המורשת והמסורת היהודית לתלמידים דוברי אנגלית

 למסמכי המכרז. 4בנספח ב', בהתאם למפורט צרפתית/ ספרדית

 בהתאם יועץ מומחה בתחום של רשתות מורים/ רכזים /מנהלים בשפות שונות ,

 למסמכי המכרז. 5בנספח ב'למפורט 

  יועץ מומחה בתחום הוראת מעגל השנה היהודי וטכסי חיים לתלמידים דוברי

 למסמכי המכרז. 6בנספח ב', בהתאם למפורט אנגלית/ צרפתית/ ספרדית

  למסמכי  7בנספח ב', בהתאם למפורט מומחה בתחום הוראת התפילה והפיוטיועץ

 המכרז.

 יועץ מומחה בתחום הוראת ישראל לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית / ספרדית ,

 למסמכי המכרז. 8בנספח ב'בהתאם למפורט 

  /יועץ מומחה בחום הוראת היסטוריה יהודית וציונות לתלמידים דוברי אנגלית

 למסמכי המכרז. 9בנספח ב', בהתאם למפורט דיתצרפתית/ ספר

  ,יועץ מומחה בתחום החינוך החווייתי והחינוך הבלתי פורמלי בתוך הפורמלי

 10בנספח ב', בהתאם למפורט לתלמידים דוברי אנגלית/ צרפתית / ספרדית

 למסמכי המכרז.
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 אם יועץ מומחה באוצרות של חומרי למידה אונליין להוראת מקצועות היהדות, בהת

 למסמכי המכרז. 11בנספח ב'למפורט 

 

 "(.היועץ המוצעמטעם המציע הינו/ה מר/גב' ___________ )להלן: "היועץ המוצע  .4

היועץ המוצע הינו בעל בהזמנה למכרז:(  7.4)להוכחת האמור בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .5

תואר ראשון לפחות, ממוסד אקדמי מוכר, באותו התחום בו מוצע שהוא יספק את 

 השירותים או בתחומים דומים. 

התואר האקדמי של היועץ המוצע הינו תואר )ראשון/שני/שלישי( __________,    

 בתחום ___________________.

היועץ המוצע סיפק מאז בהזמנה למכרז:(  7.5)להוכחת האמור בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .6

גופים חינוכיים בתפוצות שירותי ייעוץ ו/או הנחייה ו/או הדרכה  לשנילפחות  2018שנת 

, כאשר היקף העבודה מול כל גוף באותו התחום בו מוצע שהוא יספק את השירותים

 . שעות 20חינוכי כנ"ל עלה על 

 :בטבלה שלהלן יפורט ניסיון היועץ המוצע כנ"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 

, הלקוחשם 

)עיר  וומיקומ

 ארץ( -ו

, ובכלל זאת השפה בה תיאור השירות שניתן

וכן היקף שעות השירות עבור  ניתן השירות,

 כל לקוח

 איש קשר בלקוח

1   

 שם:

 תפקיד:

 טלפון:

 דוא"ל:

2   

 שם:

 תפקיד:

 טלפון:

 דוא"ל:
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בהזמנה למכרז:( בטבלה שלהלן יפורט  10.4.2)לצורך מתן ניקוד איכות כאמור בסעיף  .7

הכולל מתן שירותי ייעוץ ו/או הנחייה ו/או הדרכה לגופים חינוכיים המוצע ניסיון היועץ 

סיפק מאז שנת באותו התחום בו מוצע שהוא יספק את אותו  2018בתפוצות מאז שנת 

כאשר היקף , לעיל( 6)בנוסף למפורט בטבלה שבסעיף  השירותים או בתחומים דומים

 :שעות 20העבודה מול כל גוף חינוכי כנ"ל עלה על 

 

 

, ולצורך מתן ניקוד איכות בהזמנה למכרז 7.6להוכחת האמור בתנאי הסף הקבוע בסעיף ) .8

להצעתו פעילות מקוונת מוצעת למורים  המציע יצרף:( בהזמנה למכרז 10.4.3לפי סעיף 

הכין היועץ המוצע, באורך של שעה וחצי, באותו התחום בו מוצע שהוא יספק את אשר 

 כנ"ל: מוצעת הפעילות בדבר ה פרטיםוכן ימלא על גבי הטבלה שלהלן . השירותים

 

 .קורות החיים של היועץ המוצע מצורפים להצעתנו .9

# 

שם הלקוח, 

)עיר  וומיקומ

 ארץ( -ו

תיאור השירות שניתן, ובכלל זאת השפה בה 

ניתן השירות, וכן היקף שעות השירות עבור 

 כל לקוח

 איש קשר בלקוח

1   

 שם:

 תפקיד:

 טלפון:

 דוא"ל:

2   

 שם:

 תפקיד:

 טלפון:

 דוא"ל:

3   

 שם:

 תפקיד:

 טלפון:

 דוא"ל:

מיועדת  מטרת הפעילות כותרת הפעילות
 למורים ל...

לינק להצעה לפעילות 
)רלוונטי אם  המקוונת

המציע לא מגיש את 
ההצעה לפעילות 

המקוונת על גבי דיסק 
 און קי(

 הערות
 מיוחדות
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הצעתנו זו  מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי  .10

 או רו"ח(.הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 : ______________ חתימת המציע וחותמת

 ___________ _____________  : ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה           שם החותם                תפקיד החותם            

 אצל המציע           

 אישור עו"ד/רו"ח

_________________ )מ.ר. ________( מאשר כי ביום _________ אני הח"מ עו"ד/רו"ח 

חתמו בפני על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה, ה"ה ______________ שהינם רשאים 

לחתום ולהתחייב בשמו של ______________ )החברה(, בהתאם למסמכי ההתאגדות של 

אושרה כדין וחתימתם מחייבת  החברה ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבלה החברה כדין ואשר

חוק החברות \אותו לכל דבר ועניין וכן הריני מאשר כי החברה היא חברה רשומה לפי פקודת

 )נוסח חדש(, שאינה נמצאת בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדה.

___________  ________________           ______________ 

  חתימת עורך הדין/רו"ח       ותמת עורך הדין/רו"ח   ח              תאריך   
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 הצעת המציע – 4ג' נספח

 

לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש. המציע יפרט את הפרטים 

 הבאים בכתב קריא וברור:

  שם המציע

מס' עוסק מורשה / 

 מלכ"ר / תעודת זהות 

 

כתובת מלאה כולל 

 מיקוד

 

  ת.ד. 

טלפון במשרדי מס' 

 החברה

 

  טלפון נוסף / נייד

מס' פקס במשרדי 

 החברה

 

 Email -כתובת דוא"ל 
 

  שם איש קשר ותפקידו

  טלפון איש קשר

פירוט שעות הפעילות 

 של המשרד 
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אנו, הח"מ, ________________________ )להלן: "המציע"(, מתכבדים להגיש בזה 

)להלן: "המזמין"( את הצעתנו  עבור מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר

למתן שירותי  להגשת הצעותמסגרת פומבי מכרז במסגרת  לקבלת הצעותהמצ"ב בפניה 

מומחים בתחומי החינוך והפדגוגיה של הוראת  י יועצים"ע ייעוץ, הנחייה והדרכה

עבור מכללת הרצוג מיסודן של  מקצועות היהדות בשפות שונות, במסגרת פרויקט יונייטד

 להלן: "הפניה"(.) מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר

 אנו מצהירים ומתחייבים בזה כי: 

 הנ"ל.הוסמכתי/נו כדין ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז  .1

 אנו מאשרים קבלת פנייתכם דלעיל ומודיעים בזאת על הסכמתנו להשתתף בפנייתכם.  .2

ככל שהמציע יבחר לבצע השירותים על פי פניה זו, העבודות יעשו בהתאם להנחיות שפורטו  .3

בפנייתכם לקבלת הצעות, בהתאם להתחייבויותינו במסמך זה ובהתאם להוראות ההסכם 

 המצ"ב לפניה.

ובדקנו בקפדנות את כל מסמכי הפניה, לרבות החוזה המצ"ב להם )להלן: קראנו בעיון  .4

"מסמכי הפניה"(, הבנו את תוכנם, הבנו את צרכיו של המזמין ודרישותיו במסגרת הפניה, 

לרבות לוחות הזמנים, ולקחנו בחשבון את כל האמור במסמכי הפניה, לרבות כל המידע 

פעולי או עסקי לצורך מתן הצעתנו זו ולביצוע המפורט במסמך האפיון, וכל נתון ביצועי, ת

אם המזמין יבחר להתקשר עמנו  –מכלול התחייבויותינו על פי הפניה ואנו מתחייבים 

לספק את מלוא השירותים ו/או המערכות בהתאמה מלאה לדרישות המזמין  –בחוזה  

 כאמור בפניה זו.

תקנה לנו זכות לשינוי כלשהו  אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי הפניה או החוזה על ידינו, לא .5

במחיר ו/או בלוחות הזמנים, ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלפי המזמין 

 עקב כך. 

הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אנו בעלי הידע, הניסיון, המומחיות והאמצעים הדרושים  .6

ה ביותר ובלוחות על מנת לבצע את כל העבודות הכלולות בהצעתנו זו באיכות הגבוה

הזמנים שקבע המזמין ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע את השירותים ולמלא 

 התחייבויותינו המוטלות עלינו.

הננו מתחייבים לבצע את כל פרטי הפניה, ההסכם ונספחיו במלואם, ולהתחיל בבצוע  .7

 השירותים מיד עם חתימת ההסכם או בכל יום לאחר תאריך זה כפי שייקבע על ידכם

 .ולהמשיך בביצועם בתנאים המפורטים בחוזה, תמורת התשלום המוצע על ידנו

המזמין איננו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף מסוים מספקי המסגרת אנו מודעים לכך כי  .8

 . אשר יבחרו

מוסכם עלינו כי כל מידע אשר נמסר במסגרת מסמכי הפניה, ניתן על פי מיטב ידיעתו של  .9

ה החובה לבחינת המידע האמור לצורך מתן השירותים מוטלת המזמין, אולם בכל מקר

עלינו באופן בלעדי. אין במסירת המידע כאמור על ידי המזמין כדי להטיל עליו אחריות 

 כלשהי ו/או לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותינו במסגרת מסמכי הפניה.

ת הפניה וההצהרות שנתנו הינם הננו מצהירים כי כל הנתונים שמולאו על ידנו במסגר .10

 מלאים, נכונים ומדויקים.
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מבלי לגרוע מהאמור, תוכנם של מסמכי הפנייה, מוסכם עלינו באופן מלא והחתימה על  .11

טופס זה תראה לכל דבר ועניין שקראנו, הבנו, אישרנו והסכמנו לכל האמור בכל אחד 

ל אותם מסמכים שחתימה במסמכי הפנייה. אין האמור לעיל כדי לשחרר אותנו מחתימה ע

 . מסמכי הפניהעליהם נדרשת ב

דעתו הבלעדי בכל עת, לצמצם או -פי שיקול-אנו מאשרים כי ידוע לנו שהמזמין רשאי, על .12

להרחיב את היקף הפרויקט ו/או להחליט לבצעו בשלבים ו/או לערוך בו שינויים. כפועל 

ת לנו לצמצם את שירותינו יוצא מן האמור לעיל, מוסכם במפורש כי המזמין רשאי להורו

דעתו הבלעדי של המזמין ואנו מאשרים -פי שיקול-או להקטינם או להרחיבם, על

ומצהירים כי אין לנו ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי 

 המזמין.

קבועה אנו מאשרים כי התמורה אשר תשולם לנותני השירותים אשר יבחרו הינה  .13

ולא תשתנה בעתיד בשל כל גורם או למסמכי המכרז  1ב'בנספח כמפורט מראש ומוסכמת 

 ., כמפורט בהרחבה בהסכםסיבה

הבלעדי והם נמסרו  הם רכוש המזמין וקניינוידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי הפניה  .14

לנו בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים 

 להשתמש בהם למטרה זו בלבד.

אנו מבקשים כי מסמכים :__________________ , _________________, לא  .15

יועברו לעיון המציעים האחרים וזאת מהנימוקים המפורטים להלן )ניתן לצרף להצעה 

 מסמך מנומק ומפורט ביחס לסעיף זה(:

על אף האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכם עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיון במסמכי  .16

הפניה לרבות במסמכי ההצעה הזוכה, נתון לוועדת המכרזים של המזמין. בכל מקרה ידוע 

בים בזאת שלא לנו ומוסכם עלינו כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים ואנו מתחיי

נבוא  בכל דרישה ו/או טענה לוועדת המכרזים בכל הקשור למתן זכות עיון למציעים 

 אחרים בהצעתנו הכספית, ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שככל שהצעתנו תהיה ההצעה הזוכה, הרי שועדת המכרזים  .17

ות חובת המכרזים ובהתאם תהא רשאית להתיר עיון בהצעתנו, בהתאם לקבוע בתקנ

 להלכה הפסוקה ולא תהא לנו כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין בקשר לכך.

ידוע לנו כי לא תינתן למציע הזוכה בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המזמין יהיה  .18

 רשאי לקבל שירותים דומים מעת לעת כולו ו/או חלקו מספקים אחרים.

ל תנאי ההסכם על נספחיו, לרבות הפקדת הערבות אנו מתחייבים בזה כי נמלא אחר כ .19

 הבנקאית לביצוע כמתחייב על פי ההסכם ובמועדים הקבועים שם.

 אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. .20

אנו מסכימים לכך שהסמכות המקומית הבלעדית, לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מי  .21

 בכל עניין הקשור בפניה זו, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.מהצדדים, 

אנו מתחייבים בזאת לשמור על סודיות ולהימנע מניגוד עניינים ביחס למזמין, כמפורט  .22

 בהסכם ובמסמכי הפניה.
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ימים מהמועד  90אנו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך תקופה של   .23

האחרון להגשת ההצעות הכספיות, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו 

 גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו. 

הננו מתכבדים להגיש הצעתנו למתן השירותים כהגדרתם בחוזה בהתאם לתנאי הפניה  .24

 והסכם ההתקשרות.

 

שמנו או בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה הצעתנו זו  מוגשת אך ורק ב

 זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח(.

 פרטי המציע הינם כדלקמן:

  שם הספק

  מספר תאגיד/עוסק מורשה

  כתובת מלאה )כולל מיקוד(

  מס' טלפון במשרדי החברה

  כתובת דוא"ל החברה

  מס' פקס במשרדי החברה

 

 ולראיה באנו על החתום:

 : ______________ חתימת המציע וחותמת

 ___________ _____________  : ______________ ע"י בעלי זכות החתימה

 חתימה           שם החותם                תפקיד החותם            

 אצל המציע           

 אישור עו"ד/רו"ח

_________________ )מ.ר. ________( מאשר כי ביום _________ אני הח"מ עו"ד/רו"ח 

חתמו בפני על כלל מסמכי ההצעה באופן המפורט בה, ה"ה ______________ שהינם רשאים 

לחתום ולהתחייב בשמו של ______________ )החברה(, בהתאם למסמכי ההתאגדות של 

אושרה כדין וחתימתם מחייבת  החברה ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבלה החברה כדין ואשר

חוק החברות \אותו לכל דבר ועניין וכן הריני מאשר כי החברה היא חברה רשומה לפי פקודת

 )נוסח חדש(, שאינה נמצאת בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסים נגדה.

 ___________ ________________           ______________ 

 חתימת עורך הדין/רו"ח       ורך הדין/רו"ח   חותמת ע        תאריך   
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 טופס הערכת ממליצים – 5'נספח ג

אשר ישוקלל לציון הסופי בהתאם למשקל  בהתאם לניקוד המפורט בטבלהלכל פרמטר ינתן ציון 

 המצוין בטבלה

 משקל   ציון  

   הספק

 פרטי איש הקשר  הממליץ
 

  

   )תפקיד, וטלפון(
לרבות מהירות  של המציע ועובדיו רמת השירותיות

המענה לפניה בדוא"ל ובטלפון, האם יש אנשי קשר 
חליפיים כאשר איש הקשר הקבוע אינו זמין, אופן 
הגשת פתרונות מוצעים, הדרכה והסברים בעת 

 הצורך

 10 

זמינות של המציע ובעלי התפקיד מטעמו במהלך 
 הפרויקט 

 10 

 10  עובדיועמידה בלוחות זמנים של המציע ושל 

יוזמה ומחויבות מצד המציע כלפי הפרויקט )עזרה, 
ראש גדול, הצעת פתרונות נוספים, דיוק שיפור, 

 תיקון דברים שנדרשו, דירבון(
 20 

, לא 0 -שביעות רצון מהתוצר )מאוד לא מרוצה 
, 8 -, מרוצה 4 -, קיבלתי מה שרציתי 1 -מרוצה 

 (10 -קיבלתי מעבר למצופה 
 25 

שביעות הרצון מאיכות השירות )איכות מידת 
המוצר וניהולו, תמיכה והדרכה, פיתוחים 
משלימים, תחזוקה וכל שירות שהוא( הניתן על ידי 

 המציע

 20 

 5  התרשמות  כללית של צוות הבדיקה מההמלצה

 100  סה"כ ניקוד
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 למתן שירותיםהסכם  -פרק ד' למסמכי המכרז 

 2021__ לחודש ______  שנערך ונחתם בירושלים ביום

 

 מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר בין

 ________, _______מרחוב  

 מצד אחד      "( המזמין)להלן: " 

 

 ____________ ת.ז./ח.פ ____________ לבין:

 מרח' __________________ 

 מצד שני     "(נותן השירותים)להלן: " 

  

  

לביצוע תכנית בחינוך "( המשרד)להלן: "זכה במכרז של משרד התפוצות המזמין ו הואיל

 ;"(פרויקט יונייטד)להלן: " היהודי הפורמלי בתפוצות להתמודדות עם משבר הקורונה

מסגרת מכרז במסגרת  לקבלת הצעותמכרז המזמין ערך במסגרת פרויקט יונייטד ו  והואיל

מומחים  י יועצים"ע ה והדרכהלמתן שירותי ייעוץ, הנחיי להגשת הצעותפומבי 

בתחומי החינוך והפדגוגיה של הוראת מקצועות היהדות בשפות שונות, במסגרת 

מפרט השירותים המפורט בפרק ב' למסמכי  פי על הכלעבור המזמין  פרויקט יונייטד

להיות ספק מסגרת  הפנייה ובמועדים הנקובים שם, והצעת נותן השירותים נבחרה

 ;להלן 3.1במסגרת התחומים המפורטים בסעיף 

 3.1באחד התחומים המפורטים בסעיף  םמעוניין בקבלת שירותייהא המזמין וככל ש והואיל

השירותים שלהלן, המזמין יוכל לפנות לספקי המסגרת של אותו התחום לצורך קבלת 

)להלן:  להסכם זה  1כנספח א' ףמצור וכעת המכרזלמסמכי  1ב' בנספחבהתאם למפורט 

 ;, הכל כמפורט בהסכם זה(השירותים"

כי מר/גב' ___________, נושא ת.ז. שמספרה _________, ונותן השירותים מתחייב  והואיל 

 "( והשירותים יבוצעו על ידו;היועץישמש כיועץ מטעם נותן השירותים )להלן: "

בעל הידע הכישורים, הניסיון והיכולת המתאימים  היועץונותן השירותים מצהיר כי    והואיל

  למתן השירותים ולביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, 

לא ידוע  על כל מניעה שבדין ו/או בהסכם להתקשרותו עם המזמין  ולנותן השירותים והואיל 

 בהסכם זה, והוא מעוניין לספק למזמין את השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה;

 

 כם והוצהר בין שני הצדדים כדלקמן:ולכן הוס

 

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים פרק בלתי נפרד הימנו. .1

 לפרויקט יונייטדרקע  .2

לביצוע תכנית בחינוך היהודי הפורמלי בתפוצות להתמודדות עם פרויקט יונייטד  2.1

, נועד לסייע לבתי הספר היהודיים היומיים בתפוצות ולתגבר את משבר הקורונה
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חטיבות לימודי היהדות והעברית בבתי הספר, באופן שיחזק את הקשר של הבוגרים 

 לזהותם היהודית, לקהילה המקומית ולמדינת ישראל.

רבויות ות שפות, בתי"ס יהודיים בזרמים 1,500 -קיימים כמחוץ למדינת ישראל  2.2

 שונות.

צים המומחים בתחומים ובשפות השונות ישתלבו בעשייה החינוכית ובמאמץ של היוע 2.3

יונייטאד, כגוף מתכלל, להעצים את לימודי היהדות בחינוך היהודי הפואמלי בתפוצות 

 השונות.

 השירותים .3

יספק עבור  היועץלהסכם זה, כנספח ב' המצ"ב  נותן השירותיםבהתאם להצעת  3.1

)להלן:  עבור התחומים המפורטים להלןאת השירותים במסגרת המזמין 

 :"(התחומים"

בתת תחום לפי שפה __________,  –תחום _____________, וככל שרלוונטי  .א

 ה;להסכם ז 1בנספח א'בהתאם למפורט בסעיף ______ 

בתת תחום לפי שפה __________,  –תחום _____________, וככל שרלוונטי  .ב

 ה;להסכם ז 1בנספח א'בהתאם למפורט בסעיף ______ 

בתת תחום לפי שפה __________,  –תחום _____________, וככל שרלוונטי  .ג

 ה;להסכם ז 1בנספח א'בהתאם למפורט בסעיף ______ 

בתת תחום לפי שפה __________,  –תחום _____________, וככל שרלוונטי  .ד

 ה;להסכם ז 1בנספח א'בהתאם למפורט בסעיף ______ 

בתת תחום לפי שפה __________,  –תחום _____________, וככל שרלוונטי  .ה

 ה.להסכם ז 1בנספח א'בהתאם למפורט בסעיף ______ 

בכל מקרה שהמזמין יהא מעוניין בקבלת שירותים עבור איזה מהתחומים, המזמין  3.2

בצע פנייה פרטנית לכל ספקי המסגרת באותו התחום בהתאם למנגנון הא רשאי לי

 "(. הפנייה הפרטניתשלהלן )להלן: " 3.3בסעיף הקבוע 

(, הסכם זהל 2בנספח א'מאחר והתמורה עבור מתן השירותים קבועה מראש )כמפורט  3.3

למנגנון הבא על פיו  בהתאםתהיה המסגרת  ספקיהבחירה בנותן השירותים מבין 

 יתנהלו הפניות הפרטניות:

בתחום )או בתת התחום הגורם המקצועי מטעם המזמין יודיע לספקי המסגרת  .א

"(, בצירוף הזמנה הפרויקטלפי שפה( הרלוונטי על קיום פרויקט ספציפי )להלן: "

הצעת נותן )בנוסף לאלו שהוגשו ונמסרו במסגרת  להעביר מסמכים ומידע

 .מכרז המסגרת( המעידים על יכולת לבצע הפרויקטהשירותים לצורך 

 ה הפרטנית.כל ספקי המסגרת כמשתתפים בפנייבהמזמין יראה  .ב

אין חובה על ספקי המסגרת להגיש מסמכים ונתונים נוספים במסגרת פנייה  .ג

הועדה המקצועית מטעם ועדת המכרזים כנ"ל, במקרה של אי הגשה אך פרטנית, 

 תיתן המלצתה על סמך המסמכים והנתונים אשר הוגשו במכרז בלבד.

פרויקט בכל תתכנס ותיתן ניקוד בכל מטעם ועדת המכרזים הועדה המקצועית  .ד

)במסגרת המכרז  פנייה פרטנית לפי המסמכים והנתונים העומדים בפניה

 , כנדרש בפרויקט הרלוונטי.ובמסגרת הפניה הפרטנית(
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תנקד את ההצעות בכל ועדה המקצועית תורה אחרת, הועדת המכרזים אלא אם  .ה

 :פנייה פרטנית באופן הבא

השתלמויות ובכלל זאת ניסיון בקיום , ( ניסיון בפרויקטים דומים30%) -1

 ;למורים בחינוך היהודי הפורמאלי בתפוצות בשפת היעד מקוונות

, ובכלל זאת מורים ותלמידים בחינוך היהודי ( הכרות עם קהל היעד30%) -2

 הפורמאלי בתפוצות;

( ההתרשמות בדבר מידת ההתאמה של יכולות ספק המסגרת לפרויקט 40%) -3

גיל התלמידים, זרם לב לניסיון קודם עם שכבת בשים , ובכלל זאת שבנדון

גוף הידע שבנדון בקיאות ב, ו/או השקפה דתית של המסגרות החינוכיות דתי

 .וכיו"ב

לספק השירותים יזכה ככל שנותן השירותים )כהגדרתו במבוא להסכם זה(  .ו

מבין ספקי המסגרת המזמין יעביר לו הזמנת בתחום הרלוונטי בפנייה הפרטנית 

רכש חתומה בה יוכל המזמין לקבוע תנאי התקשרות ספציפיים, וזאת בנוסף 

 להסכם זה לגבי אותו התחום הרלוונטי ובהסכם זה.  1בנספח א'לקבוע 

או  םמסוי בהיקףכי המזמינה לא מתחייבת להזמין עבודות נותן השירותים מאשר  3.4

ממנו, ככל שיזכה המזמינה רשאית להזמין נותן השירותים מאשר כי בכלל. כמו כן, 

ואף לפרסם  בין מספר זוכים,רק חלק מהעבודות או לפצל עבודות  בפנייה פרטנית,

 מכרזים נוספים לביצוע עבודות זהות או דומות.

יהיה בהתאם  ובפועל על ידשירותים הביצוע בכל אופן, מאשר נותן השירותים כי  3.5

ולפי שיקול דעתה )להלן: כפי שתוציא המזמינה מעת לעת חתומות  להזמנות רכש

ותקופות ההארכה ככל )במהלך תקופת ההתקשרות "(, הזמנת הרכש החתומה"

(, והשירותים ינתנו על בסיס הוראות ההסכם ובהתאם ללוחות הזמנים שיצורפו שיהיו

  .להזמנת הרכש החתומה

 2'אבנספח ראש בהתאם למפורט מ ההיה קבועתהשירותים  ןתשלום התמורה לנות 3.6

 .הסכם זהל

בלעדיות בקשר למתן השירותים וכי המזמינה  לוכי לא תינתן נותן השירותים מאשר  3.7

אחרים,  ספקיםתהיה רשאית להזמין השירותים הנ"ל מעת לעת כולן ו/או חלקן מ

 שאינם ספקי מסגרת.  ספקים לרבות 

בהתאם  כהגדרתו במבוא להסכם זההיועץ המציע יתחייב שהשירותים יבוצעו ע"י  3.8

לאמור בהצעת נותן השירותים וכי החלפה של הנ"ל באחרים תעשה בכפוף לאישור 

 בכתב ומראש של נציג המזמין.

הוא בעל הכשרה, יכולת, ניסיון, רשיונות,  היועץנותן השירותים מצהיר ומתחייב כי  3.9

ברמה מקצועית ביטוחים והאישורים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה 

 גבוהה.

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב לספק השירותים תוך עמידה בהוראות כל דין. 3.10

הכשרה, יכולת, ניסיון, רשיונות,  יבעל והיועץנותן השירותים מצהיר ומתחייב כי הוא  3.11

ביטוחים והאישורים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ברמה מקצועית 

תחייב להודיע למזמינה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף נותן השירותים מ גבוהה.
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הצהרתו. ביצוע ההסכם בהיעדר היתר, זכות או רישיון כאמור ו/או אי הודעה על שינוי 

  בתוקף ההצהרה ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם.

לעמוד בלוח הזמנים הקבוע  של היועץביכולתו  נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי 3.12

נותן השירותים מאשר כי יש לו די זמן פנוי על מנת לבצע את כל  .במפרט השירותים

 .התחייבויותיו עפ"י הסכם זה

ליתן דיווחים שוטפים למזמין, ביחס בשמו ובשם היועץ נותן השירותים מתחייב  3.13

 לביצוע השירותים, באופן שייקבע ע"י המזמין ועל פי דרישתו. 

הפרויקט יעשה בכפוף לאישור  כל פרסום של הספק בקשר עם מתן השירותים ו/או 3.14

 .בכתב ומראש של המזמין

עובדים אחרים שאינם היועץ כהגדרתו במבוא להסכם עם נותן השירותים התקשרות  3.15

של  ומראש ובכתב. זכות ןמשנה מטעמו תהיה טעונה הסכמת המזמיספקי זה ו/או עם 

סברים משנה שנראה לו וזאת ללא הצורך למתן ה ספקעובד ו/או לפסול כל  ןהמזמי

עובד ו/או לא יוכל לבוא בכל טענה או תביעה בגין אי אישור נותן השירותים ונימוקים. 

עובד/ים בכל מקרה, אף אם תאושר התקשרות של נותן השירותים עם  משנה. ספק

לא יהיה בכך לגרוע ו/או לפגום באופן כלשהו מאחריותו המלאה  –ספק/י משנה ו/או 

 ם ולעמידתו בהוראות הסכם זה.של נותן השירותים לטיב השירותי

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתו, לסרב למינוי  3.16

עובדים ו/או קבלי משנה מטעם נותן השירותים, או לדרוש מנותן השירותים להחליף 

 עובדים ו/או קבלי משנה.

ית או אחרת, נותן השירותים מצהיר כי למיטב שיפוטו והבנתו אין כל מניעה, חוק 3.17

 העלולה להוות מניעה להתקשרות בהסכם זה ו/או לסיכול מתן השירותים על ידו.

"(. נותן נציג המזמין)להלן: " חנה הולנדה הגב' נציג המזמין לעניין הסכם זה הינ 3.18

על פי הנחיות נציג המזמין לשביעות רצון המזמין בביצוע  ויפעלוהיועץ השירותים 

 ומתן השירותים לפי הסכם זה.

ההתקשרות עם נותן השירותים תהא כפופה למפורט במסמך 'דגשים בקשר עם  3.19

להסכם זה, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  'הכנספח המשרד' המצ"ב 

 אשר הינו המשרד. – מבחינה זו, הסכם זה יהיה גם הסכם לטובת צד שלישי

 

 ופת ההסכםקת .4

 12למשך תקופה של בתחומים האמורים לעיל מסגרת  ספקנותן השירותים יישמר כ 4.1

 "(.תקופת ההתקשרותבידי המזמינה )להלן: "זה  הסכם חודשים ממועד חתימת

תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים את תהא נתונה האופציה להאריך  ןלמזמי 4.2

שנים(  5חודשים עם תום תקופת ההתקשרות )בסה"כ  12למשך ארבע תקופות של 

"(, בתנאי ההסכם המקורי או בתנאים מיטיבים עם תקופות ההארכה)לעיל ולהלן: "

ועל פי שיקול )ככל שיבוצעו( , בהתאם לבדיקות האיכות שיבוצעו מדי שנה המזמין

 הבלעדי.  ודעת
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לנותן נת רכש חתומה בכל מקרה של פנייה פרטנית אשר בעקבותיה המזמין יעביר הזמ 4.3

, תקבע בהזמנת הרכש החתומה תקופת התקשרות פרטנית עם נותן השירותים

 "(.תקופת התקשרות פרטניתהשירותים )להלן: "

 :רשאי ן יהאעל אף האמור לעיל, המזמי 4.4

 וא אינוכי ה לנותן השירותיםימים מראש ובכתב,  10להודיע בכל עת בהודעה של  .א

ך להיות כלול ברשימת ספקי המסגרת לתחום ימשי נותן השירותיםש ןמעוניי

הרלוונטי מהטעמים שתפרט בהודעה הנ"ל )ובכלל זאת מטעמים של הפרה 

, או הפרה שאינה יסודית שלא תוקנה נותן השירותיםיסודית של ההסכם מצד 

יהא רשאי הוא יקבל הודעה כנ"ל ככל שנותן השירותים בזמן הדרוש לתיקון. 

 ימי עסקים. 5בכתב בתוך  ןת המזמילהעלות טענותיו כנגד החלט

על הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא לנותן שירותים להודיע  .ב

ובכלל זאת במהלך תקופת  )לרבות במהלך כל שלב במהלך מתן השירותים

ימים בכתב ומראש  30(, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של ההתקשרות הפרטנית

לנותן השירותים. הובא ההסכם לידי סיום כאמור לעיל ישלם המזמין לנותן 

השירותים בעד אותו חלק מהשירותים שהוא ביצע והשלים בפועל עד למועד 

, ונותן השירותים לא להזמנת רכש חתומההבאת ההסכם לידי סיום, בהתאם 

ניתנה הודעה כאמור פיצוי ו/או תמורה בגין הפסקת ההתקשרות.  יהיה זכאי לכל

נותן השירותים לא יהיה מורשה לקבל התחייבויות כלשהן או להוציא כספים 

 במסגרת הסכם זה, אלא לפי הרשאה מפורשת של המזמין.

הסכם זה לסיומו באופן להביא למרות כל האמור בהסכם זה, יהיה המזמין רשאי  .ג

 או, פירעון נותן השירותים כחדל על בקשה להכריז בו תוגשמיידי, בכל מקרה 

, יום 45נכסים שלא תבוטלנה בתוך  כונס למינוי או, רגל פשיטת/לפירוק בקשה

נגד נותן השירותים,  שנפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום במקרה או

בעלי מניותיו ו/או מנהליו שבעטיים המשך ביצוע התכנית במתכונת הקבועה 

סכם זה איננו אפשרי או חוקי או במקרה בו סבר המזמין שנותן השירותים לא בה

 יוכל לבצע את מחויבויותיו לפי הסכם זה ברמה הנדרשת ובמועד.

נותן השירותים לא יהיה  –מובהר כי ככל שיהיו עיכובים בלוח הזמנים בגלל המזמין  4.5

השירותים כי הוא  זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה בשל כך, וכן מצהיר ומתחייב נותן

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

לעיל(  4.1-4.4מובהר כי בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות )כמפורט בסעיפים  4.6

ההתקשרות בין הצדדים תהא מותנית בקיומו של ההסכם בין המזמין ומשרד 

 התפוצות.

 

 התמורה .5

בתמורה לביצוע בפועל של השירותים המפורטים בהסכם זה נותן השירותים יהיה  5.1

לכמות השעות שיבצע בפועל בהתאם זכאי לקבל תמורה סופית ומוחלטת בהתאם 

בתעריפון  להזמנת רכש חתומה של הזמנה בפועל במכפלת התעריף הרלוונטי כמופיע

 "(.התמורהלהסכם זה )להלן: " 1'אכנספח המצ"ב  היועצים
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בגין כל שירותי נותן השירותים סופית ומוחלטת  התמורה הנ"ל מהווה תמורה מלאה  5.2

הנדרשים  על פי הסכם זה וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובמתן השירותים

כולל  ברמת השירות המוגדרת ולמשך כל תקופת ההסכם,ללא יוצא מן הכלל, במפרט 

רכיבי צד שלישי וכו' ונותן השירותים לא  תשלום צד שלישי, עלויות עבור רישוי,כל 

יהיה זכאי לתוספות כלשהן, לרבות בגין שכר טרחה, החזר הוצאות, החזר נסיעות, 

 עמלות או תוספת אחרת.

כל תשלום לנותן השירותים יועבר בכפוף להמצאת דו"חות כנדרש ע"י נציג המזמין  5.3

 הכולל סיכום הפעולות אשר בוצעו ע"י נותן השירותים.

חשבון שיוגש בהתאם לתנאי חוזה זה, ייבדק על ידי נציג המזמין. אושר החשבון כל  5.4

ממועד הגשת  45 או חלקו על ידי נציג המזמינן תשולם התמורה בתנאי תשלום שוטף +

 החשבון למזמינה.

על חשבון התמורה יתווסף  –עבור מציע שהינו חברה או עוסק מורשה לכל תשלום  5.5

 ., כנגד חשבונית מסבמועד התשלוםמע"מ כדין, בהתאם לשיעורו 

עם קבלת כל הכספים שאושרו לנותן השירותים, כמפורט לעיל, יחשב הדבר כתשלום  5.6

מלוא התמורה לה זכאי נותן השירותים בגין כל שרותיו למזמין לפי הסכם זה ולא 

תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לתשלום כספים נוספים בגין ההסכם ו/או מתן 

 השירותים.

ותן השירותים מצהיר בזה כי שוכנע על יסוד בדיקותיו, כי שכרו על פי החוזה מניח נ 5.7

את דעתו ומהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי החוזה ללא יוצא מן 

 הכלל. 

 התשלום למציע הזוכה עבור מתן השירותים יותנה בקבלת כספים בפועל מהמשרד 5.8

מקרה של אי העברת כספים מהמשרד . מובהר כי בובנהלי התשלום של המשרד

המזמין יהא פטור מתשלום התמורה למציע הזוכה, אף אם השירותים  –למזמין 

 בוצעו במלואם או בחלקם.

מכל תשלום אשר ישולם לנותן השירותים ינכה המזמין כל סכום הנדרש לניכוי על פי  5.9

כל דין, לרבות מס הכנסה על פי תיאום מס כפי שימציא לו נותן השירותים, או בהתאם 

 לתקנה הרלוונטית. 

מזמין אישור ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים לנותן השירותים ימציא  5.10

, מופק על ידי שלטונות המס, רואה חשבון או יועץ מס; או 1976-ציבוריים התשל"ו

 אישור חלופי על כך שהוא פטור מחובת ניהול ספרים. 

 

 אחריות .6

נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבדן שיגרמו למזמין ו/או למי  6.1

מטעם המזמין ו/או לכל צד ג', כתוצאה ממעשה או מחדל הקשורים ו/או הנובעים 

מתן השירותים על פי הסכם זה )או עקב אי מתן השירותים נשוא הסכם זה במועדים מ

הקבועים בו(, על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או על ידי מי שנותן השירותים 

אחראי למעשיו ו/או מחדליו, על פי כל דין או על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לרבות 
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את המזמין בכל נזק, הפסד, הוצאה ואובדן כאמור, רשלנות או עוולה אחרת, ויפצה 

 ימים מיום שיידרש לעשות כן.  7תוך 

ין יתבע לשלם סכום כלשהו בגין אחריות נותן השירותים לפי האמור מהיה ומהמז 6.2

לעיל, יהיה על נותן השירותים לשפות את המזמין בכל תשלום כאמור,  6.1בסעיף 

בד שהמזמין לא ישלם סכום כלשהו אלא לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, ובל

אם ניתנה לנותן השירותים הזדמנות סבירה להתגונן ו/או להסיר את הדרישה או 

 התביעה.

 

 ביטוח .7

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל  7.1

מורשית כדין דין הספק מתחייב לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח 

לעריכת ביטוחים בישראל, ביטוחים הולמים לטובתו ולטובת המזמין ו/או חברות 

בת של המזמין ) למען הסר ספק לעניין נספח זה הגדרת "המזמין" לצורך נספח 

משרד התפוצות, -ביטוח כוללת גם את חברות הבת של המזמין(  ו/או מדינת ישראל

הספק,  ביחס לשירותים אותם הוא מספק,  שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו של

ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמה: ביטוח רכוש, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח 

אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, או כל ביטוח אחר, לפי העניין(, 

בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על 

ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי ידו. 

לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש 

בסעיף זה, או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה של 

 קבלני המשנה.

ייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות יכללו הספק יוודא כי בכל ביטוחיו, המת 7.2

 ההוראות שלהן:

בביטוחי החבויות: הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או את  .א

משרד התפוצות ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם של  –מדינת ישראל 

הנ"ל בגין אחריות מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או כל 

צולבת לפיו ייחשב  הפועלים מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות

הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח 

הביטוח יורחב לשפות את המזמין ו/או את מדינת  -חבות מעבידים 

משרד התפוצות היה ונטען לעניין קרות תאונת  –ישראל 

עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם 

ו/או כלפי מי שיחשב לעובד של הספק ו/או  כלפי מי מעובדי הספק

נטען כי מי מהם נושא באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי 

 עובדיו ו/או כלפי מי שיחשב לעובד של הספק.
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הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין  .ב

משרד התפוצות, ומבטחו של הספק מוותר על  –ו/או מדינת ישראל 

 הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחים של והנ"ל. 

הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי  .ג

משרד התפוצות ו/או מי מטעמם של  –המזמין ו/או מדינת ישראל 

הנ"ל ו/או משתתפי התוכנית, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות 

 ם לנזק מתוך כוונת זדון.התחלוף לא יחול לטובת מי שגר

הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או  7.3

משרד התפוצות ו/או מי מטעם כל הנ"ל  –תביעה כנגד המזמין /או מדינת ישראל 

ו/או מי מטעמם לרבות משתתפי התוכנית, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש 

הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן השירותים ו/או  אשר יובא על ידי

סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל נזק ו/או 

אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל ו/או מניעת גישה למקום מתן 

י הוא פוטר את השירותים )בין אם הנזק ו/או האובדן מבוטחים ובין אם לאו(, וכ

הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. למען הסר 

ספק, פטור זה בא להוסיף על כל פטור אחר הקיים, ככל וקיים בהסכם לטובת 

 משרד התפוצות ולא לגרוע ממנו. –המזמין ו/או מדינת ישראל 

ולפי דרישה , אישור על  המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק, מעת לעת 7.4

קיום ביטוח הספק ו/או מי מטעמו או העתקי פוליסות של הנ"ל, הזפק מתחייב 

ימי עסקים מיום  5להציג את אישור קיום ביטוחי הספק ו/או פוליסות הספק תוך 

 דרישה המזמין בכתב.

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות, ולעניין פוליסות על בסיס תביעה כל עוד  7.5

ו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייבת כי פוליסות אחריות

 הביטוח תחודשנה על ידו מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד החוזה עם המזמין בתוקף.

הספק מצהיר ומתחייב כי ההשתתפויות העצמיות בביטוחי הספק תחולנה בלעדית  7.6

 על הספק.

וראשוניים לכל ביטוח הנערך על  הספק מצהיר ומתחייב כי ביטוחיו הינם קודמים 7.7

משרד התפוצות, והוא מוותר על הזכות ו/או טענה  –ידי המזמין ו/או מדינת ישראל 

 ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחים של והנ"ל. 
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 סודיות והימנעות מניגוד עניינים .8

מבלי לגרוע מכל חובות הסודיות החלות על נותן השירותים הוא מתחייב לשמור  8.1

ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף  בסודיות

אחר כל ידיעה ו/או מסמך ו/או תוכנה ו/או מידע הקשור במישרין ו/או בעקיפין 

להסכם זה ו/או לשירותים הניתנים על פיו. האמור בסעיף זה יחול על נותן השירותים 

 סכם או הפסקתו מכל סיבה שהיא. ו/או מי מטעמו גם לאחר לאחר סיום תקופת הה

כי אין כל ניגוד  , בשמו ובשם כל מי מטעמו,בזהומתחייב נותן השירותים מצהיר  8.2

עניינים בין התחייבויותיו עבור המזמין לעיסוקים אחרים שיש או יהיו לו וכי ימנע 

מניגוד עניינים ישיר או עקיף כאמור. נותן השירותים יביא לידיעת המזמין כל חשש 

 מידע העשוי ליצור ניגוד עניינים כאמור. או 

 להסכם זה. 'דכנספח נותן השירותים יחתום על כתב ההתחייבות המצ"ב  8.3

 

 מעסיק-אי תחולת יחסי עובד .9

נותן השירותים מצהיר כי הוא נותן את השירותים על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי  9.1

אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי 

מעסיק וכי נותן השירותים וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכות -עובד

ירותים ישא על חשבונו ובאחריותו המלאה בשכר אשר זכאי להם עובד שכיר. נותן הש

 עובדיו ובתשלום מלוא זכויותיהם הסוציאליות. 

לעיל, מכל סיבה שהיא,  10.1עיף מוסכם בין הצדדים במפורש כי אם למרות האמור בס 9.2

ידי גורם שיפוטי מוסמך כי בין המזמין לבין נותן השירותים ו/או מי מטעמו -ייקבע על

מעסיק ו/או באם יחוייב המזמין בחבות כלשהי  -יחסי עובד התקיימו או מתקיימים

הנובעת מן הטענה בדבר קיומם של יחסים כאמור כי אז ישפה נותן השירותים את 

המזמין, מייד עם דרישה, על כל סכום שיחוייב בתשלומו לנותן השירותים והנובע 

רשאי  מעסיק. בנוסף יהיה המזמין-כאמור מקביעה בדבר קיומם של יחסי עובד

במקרה כאמור בסעיף זה, לערוך עם נותן השירותים התחשבנות רטרואקטיבית בדבר 

התמורה המגיעה לו על פי הסכם זה, באופן שלמזמין לא תהיה עלות נוספת בגין 

 העסקתו מעבר לעלות המקורית על פי הסכם זה.

 

 קניין רוחני .10

ו/או העבודות ו/או ו/או החומרים נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי כל המסמכים  10.1

שיגיש למזמינה במסגרת מתן הפיתוחים שיבוצעו עבור המזמין ו/או התוצרים 

יהיו יצירה עצמאית ומקורית שלו או מי מטעמו ובכל "( התוצרים)להלן: "השירותים 

)מכל מין וסוג לרבות זכויות יוצרים, זכויות אופן לא יהוו הפרה של זכויות קניין רוחני 

וכי הוא  של צד ג', סודות מסחריים, מדגמים, שימני מסחר וכיו"ב( מוסריות, פטנטים

את כל הזכויות המוקנות למזמינה כאמור בסעיף ולמשרד רשאי להקנות למזמין 

 שלהלן. 
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מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים, סימני מסחר, סודות  10.2

מקצועיים, מסחריים ואחרים לרבות כל פיתוח, עיצובים, וכן כל קניין רוחני הקשור 

עם השירותים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות שינויים בהם, שיבוצעו על ידי 

ים, יהיו וישארו בכל עת קניינו הבלעדי נותן השירותים, כתוצאה מביצוע השירות

ואין  להסכם זה, 'הבנספח  12והמשרד כמפורט בהרחבה בסעיף  והמלא של המזמין

בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל טענה 

והמשרד או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. המזמין 

לרבות שימוש  םלהשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעת םרשאי והיי

 מסחרי ופרסום באתר האינטרנט של המזמין.

 .בתוצריםלא תהיה כל מניעה או הגבלה, מכל מין וסוג, לעשות שימוש  10.3

בכל עת, ומיד עם דרישתו הראשונה, ואם לא  ןעל נותן השירותים להעביר למזמי 10.4

קופת ההסכם או הפסקתה )במידה ותופסק לפני כן(, מערכת במועד סיום ת -ידרוש 

 .התוצריםמלאה של כל 

בשום מקרה, גם אם בוטל הסכם זה או הופסק, ועל אף הוראות כל דין, לא תהיה  10.5

ו/או למי מטעמו זכות לעכב או להאט את קצב מתן השירותים על פי ים לנותן השירות

במקרה שיהיו לנותן השירות טענות  , לרבותהתוצריםהסכם זה ולא זכות עיכבון של 

ולרבות במקרה שיפתחו הליכים ו/או המשרד כספיות ו/או אחרות כנגד המזמין 

 התוצריםיהיה מנוע מלעכב תחת ידו  יםמשפטיים כלשהם בין הצדדים, ונותן השירות

 ו/או כל חלק מהם. 

המזמין וכל מי שיוסמך לכך על ידו ו/או כל מי שיבוא תחתיו, יוכל להכניס, במהלך  10.6

ההסכם ו/או לאחר סיומו ו/או סיום הפרויקט, שינויים בתוכניות, בלוחות הזמנים 

למזמין תהיה זכות  .יםו/או בפרוייקט בלא להיזקק לשרותי ו/או הסכמת נותן השירות

מלאה על התאמות שיבוצעו בתוצרים ועל שימוש בלתי מוגבלת בתוצרים ובעלות 

החומרה והתשתיות אשר יסופקו לה על יד הספק הנבחר, מרגע הספקתם. לא תהיה 

כל מניעה או הגבלה בהעברת זכויות הבעלות למזמין או למי מטעמו בתוצרים על כל 

מרכיביהם ובכל תוצרי השירותים, מכל מין וסוג, שהספק יספק לפי ההסכם, ולא 

מזמין או חליפיו כל מגבלה בהעברת זכויות כאמור ובמתן אפשרות שימוש תחול על ה

לצדדים שלישיים כפי שתמצא לנכון, לרבות בהתאם למפורט במסמכי  בתוצרים

 ההליך.

האמור בסעיף זה מהווה הסכם להעברת זכות יוצרים ולהעברת הזכות המוסרית  10.7

 .2007-כמשמעותם בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

ם מצהיר ומתחייב כי במסגרת מתן השירותים על ידו ייעשה שימוש אך נותן השירותי 10.8

ורק בתוכנות מחשב חוקיות, מורשות, מקוריות ומאושרות ומבלי שהשימוש בהן 

 יהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. 

 12כמפורט בסעיף מובהר כי בנוסף לאמור בסעיף זה, יחולו הוראות קניין רוחני  10.9

להסכם יבחנו  'הבנספח  12זה והוראות סעיף  11הוראות סעיף  להסכם זה. 'הבנספח 

 על דרך ההשלמה.
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 הפרות .11

בכל מקרה שנותן השירותים יפר הפרה יסודית את ההסכם ו/או הפרה לא יסודית  11.1

שלגביה ניתנה ארכה בכתב על ידי המזמין ואשר לא תוקנה בתקופת הארכה, יהיה 

לבטל  -בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין  -המזמין רשאי 

לנותן השירותים ובמקרה כזה יהיה  את ההסכם על ידי מסירת הודעה בכתב על כך

הסכם זה בטל ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לנותן השירותים. מבלי לגרוע 

מהאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לדרוש כל סעד ו/או פיצוי נוסף על פי הסכם זה ועל 

 פי כל דין. 

 בהסכם 12.1 -ו, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3 מהסעיפים אחד כל של הפרה תהא, יסודית הפרה 11.2

 .זה

מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים, או שיעמדו למזמין, על פי הסכם זה ועל פי  11.3

הופעת נותן ביצוע השירותים ו/או אי כל דין, מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי 

השירותים ו/או עובדי נותן השירותים לצורך ביצוע השירותים כמוסכם בהסכם זה, 

אי אך לא חייב להעסיק עובדים או ספקים עצמאיים שיבצעו את יהא המזמין זכ

השירותים על חשבון נותן השירותים ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לנותן 

השירותים ו/או לגבות מנותן השירותים את ההוצאות שהוציא בגין העסקת העובדים 

לרבות או הספקים לביצוע השירותים, זאת בנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם זה 

 פיצויים, ולכל סעד שזכאי המזמין לדרוש על פי כל דין.

ידי -כל סכום שחובת תשלומו על פי הסכם זה חלה על נותן השירותים ושולם על 11.4

המזמין, יוחזר לנותן השירותים על ידי נותן השירותים צמוד למדד המחירים לצרכן 

ל על פי הוראות ידי המזמין ועד ההחזר ובתוספת ריבית כמקוב-ממועד התשלום על

החשב הכללי בדבר איחורים בתשלומים. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של 

המזמין לתבוע את נותן השירותים, לבטל את ההסכם, לקזז סכום זה מכל סכום 

שהוא חייב בתשלומו לנותן השירותים ו/או לחלט את הסכום מתוך ערבות הביצוע, 

 ין. הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמ

, פיצוייםיהא זכאי לממש את ערבות הביצוע או כל חלק ממנה לצורך גביית  המזמין 11.5

 דרך בכל לגבותם אולנותן השירותים  שיגיע תשלום מכללנכות את סכום הפיצויים 

 . אחרת חוקית

תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לנותן השירותים לא ישחררו את נותן  11.6

השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יגרעו מזכות המזמין לבטל 

 ההתקשרות איתו ולהתקשר עם כשיר נוסף או לפעול בכל דרך אחרת לפי שיקול דעתו. 

כאי לה על פי הסכם זה ועל פי כל אין האמור בא לפגוע בכל תרופה אחרת שהמזמין ז 11.7

 דין.

 

 לליכ .12

נותן השירותים אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו, כולם או מקצתם,  12.1

 לצד ג' כלשהו אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.
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אין בהסכם זה משום מתן בלעדיות לנותן השירותים לשירותים המוגדרים בהסכם  12.2

 תים נשוא הסכם זה באמצעות כל צד שלישי.זה והמזמין רשאי לקבל את השירו

 , ברירת דין וסמכות בית המשפט:יישוב מחלוקות 12.3

, תוקפו לעניין לרבות, זה להסכם בקשר יםהמתעוררו/או מחלוקת  סכסוך כל .א

 על ובתום לב נועם בדרכי, הניתן ככל, ייושב, הוראותיו פרשנות או ביטולו, ביצועו

 להסכם זה. הצדדים ידי

למחלוקת, רשאי כל צד להפנות את המחלוקת להכרעת בית לא נמצא הסדר  .ב

 המשפט המוסמך. 

הדין היחיד אשר יחול על ההתקשרות על פי הסכם מוסכם בזה, כי  -ברירת דין  .ג

 –זה ובקשר עם כל מחלוקת ו/או טענה משפטית אשר תעלה בקשר עם הסכם זה 

 יהא בכפוף לדין הישראלי בלבד.

מכים בעיר ירושלים תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבתי המשפט המוס .ד

 לדון בכל עניין או סכסוך הקשור להסכם זה או הנובע ממנו.

כל מחלוקת בין הצדדים וכן קיומו של הליך בפני מובהר בזאת כי למען הסר ספק,  .ה

מתן לא תהווה סיבה להפסקת  בית משפט ו/או כל הליך אחר ליישוב סכסוכים,

 . המזמיןהספק אלא בהתאם להחלטת בית משפט או באישור על ידי  השירותים

הסכם זה מבטא את מלוא ההסכמות וההבנות שבין הצדדים וכל הסכמה ו/או הבנה  12.4

 קודמת הינה בטלה. 

מוסכם כי הימנעות ו/או אי שימוש של מי מן הצדדים בזכות שהוקנתה לו על פי הסכם  12.5

  אם כן נעשתה במפורש ובכתב.זה או על פי דין, לא תחשב כויתור אלא 

כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה לא יהיו ברי תוקף אלא אם נעשה בכתב  12.6

 ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:       

_______________     _______________ 

  נותן השירותים                                       המזמין        

 

 
)צורפו  , בהתאמה2עד א' 1נספחים א' - פירוט אודות היועצים ותעריפון יועצים -נספח א' 

 למסמכי המכרז( 2ב' -ו 1כנספחים ב'

 

  נותן השירותים  הצעת - נספח ב'
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 כתב התחייבות לשמירה על סודיות -' דנספח 

 לכבוד

 "(מכללהה)" _____________מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר 

ייעוץ, הנחייה למתן שירותי "( החברה)"_________ מעוניינת לקבל מ מכללהוה הואיל

יועצים מומחים בתחומי החינוך והפדגוגיה של הוראת מקצועות היהדות  יוהדרכה ע"

ובמסגרת זו תחשף החברה , המכללה עבור בשפות שונות, במסגרת פרויקט יונייטד

 למידע כהגדרתו להלן; 

 התנתה מתן השירותים בכפוף לחתימת החברה על כתב התחייבות זה: מכללהוה והואיל

 

 בזאת כדלקמן: יםומתחייב יםהח"מ, מצהיר ולפיכך אנ 

 

החברה,  ______המשמש בתפקיד  ________כתב התחייבות זה נחתם בשם החברה ע"י  .1

ואשר חתימתו על כתב התחייבות זה מחייבת את החברה וכל עובדיה וכל מי מטעמה לכל 

 דבר ועניין. 

הוא כל המידע והידע, אשר מצויים כעת ו/או שימצאו  "מידע" לצורך כתב התחייבות זה .2

 .מהו/או בידי מי מטע מכללההבעתיד בידי 

לעניין כתב התחייבות זה כולל בין השאר: כל מידע "מידע" מבלי לגרוע מכלליות האמור,  

מידע אודות עובדי , מידע, , ובכלל זאת כל רעיוןמכללהלהקשור במישרין או בעקיפין 

בתי הספר עימם תהיה התקשרות וכל מי מכללה ו/או ו/או סטודנטים של ה מכללהה

שיש/שיהיה  ו/או צדדים שלישיים במידעצדדים שלישיים אשר יעשו שימוש מטעמם ו/או 

 ,עבודה תושיט, מסחרי סוד, הגדרות של החשבונות ו/או ההרשאות, למכללה קשר עימם

לקוחות קיימים, כיוונים , תוכניות, תהליכים, ותכנון פיתוח, מכללהחומרי עזר לעבודת ה

, טכנולוגיים, מסחריים, כלכליים, טכניים ונתונים ידיעות, מסמכים, אסטרטגיים, הצעות

 או/ו יוצרים בזכויות מוגן שהמידע בין אחרים, או/ו מעשיים, אורטייםת, סטטיסטיים

כאמור,  מוגן שאינו ובין( מסחריות עוולות בחוק" מסחרי סוד"כ ולרבות) אחרת זכות בכל

  .מכללהל הנוגעים/הקשוריםו

כי יגיע לידי  ןלא מעוניי מכללההבנוסף לאמור לעיל, "מידע" יכלול כל מידע שמעצם טבעו  .3

ו/או לצד שלישי  מהו/או למי מטע מכללהלהציבור הרחב, וכל מידע שפרסומו יכול לגרום 

פעילות הקשור לוכן כל מידע  ,נזק כספי ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בשמם הטוב

כלשהי משא ומתן בהווה ובעתיד, והכל, בין אם המידע ניתן להגנה , לרבות קשרי מכללהה

 ו.ובין אם לא

 ;מכללהה הובהר לנו כי המידע הינו מהנכסים העיקריים והחיוניים ביותר של .4

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, הננו מתחייבים  .5

)גם לא לגוף  לכל אדם ו/או גוף כלשהו ולא לאפשר לגלות ו/או להעביר, במעשה או במחדל,
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נציג מוסמך , זולת אנשים שיאושרו ע"י הח"מ(ו/או בחזקת החברה ו/או אחר בשליטת 

נו הגיע ו/או יגיע לרשותיופק על ידינו ו/או ל מידע אשר מראש ובכתב, כ מכללההמטעם 

בחינת האפשרות ליתן לכם במהלך  אחרתדרך בעל פה, בכתב ו/או בכל מדיה ו/או בכל 

, בין במישרין או ק לכם השירותים(השירותים ובמהלך עבודתנו המשותפת )ככל שנספ

 .לאחר המידע את להעביר לאכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם כך, וכן בעקיפין, ב

 ואנו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי סביר שיהיה נחוץ על מנת להבטיח מילוי התחייבויותינ .6

ת על פי כתב התחייבות זה ושמירה של סודיות המידע, לרבות בדרך של הגנה על תוכנו

 מחשב ומאגרי מידע וחסימת גישה למסמכים.

לרבות שכפול, העברה, חיקוי והפצה, שינוי, במידע לא לעשות כל שימוש  יםמתחייבהננו  .7

 .   העתקה, במידע כולו או מקצתו

 להלן) מכללהמתן השירותים עבור ה לצורך ורק אךישמש את החברה  מידעה כי מוסכם .8

 מטרה לשום במידע שימוש החברה עשהת לא, המותר לשימוש מעבר "(.שימוש מותר"

 . שהיא

כדי להעביר הבעלות במידע מידע בכך שתחשף ללא יהיה כי  תומאשר המצהירהחברה  .9

זיכיון או רשות, במפורש או לחברה זה כדי לתת התחייבות אין באמור בכתב כי , והאלי

 במשתמע, בקשר לכל חלק מהמידע.

תקשרות עם המכללה, החברה לא תהיה כי בתום תקופת הה תומאשר המצהירהחברה  .10

רשאית להחזיק במידע כהגדרתו לעיל. בתום ההתקשרות עם המכללה, החברה תחזיר כל 

מידע שיהיה ברשותה למכללה בהקדם האפשרי, אלא אם המכללה תנחה את החברה 

 להשמיד מידע זה תוך העברת תיעוד על כך.

בכתב כאמור  יהתחייבויותעובדה שהפרת הלו ה ידועה כי תומאשר המצהירהחברה  .11

, נזקים, ובכללם נזקים לצד שלישיו/או  מכללהלאו חלק מהן עלולה לגרום  התחייבות זה

 .חמורים ביותר ובלתי הפיכים

 הבכתב התחייבות זה אינן מוגבלות בזמן ויחייבו אות הכי התחייבויותי תמאשר החברה .12

, מכל סיבה מכללהבהחדל מליטול חלק בפעילות הקשורה שתגם לאחר וכל מי מטעמה 

שהיא, למעט ביחס למידע או כל חלק ממנו שהפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת איזו 

 כמפורט בכתב התחייבות זה.  יהמהתחייבויות

החברה מצהירה ומתחייבת כי ההוראות המופיעות בכתב התחייבות זה יחולו עליה, על  .13

מטעמה ועל כל מי מטעמה אשר ייקחו חלק במסגרת מתן עובדיה, על קבלני המשנה 

 השירותים.

על  המכללה מתקשרת עם החברה בהסתמךשלה בזאת כי ידוע  תומאשר המצהירהחברה  .14

 פי כתב התחיבות זה.על  החברה התחייבויות

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 שם מלא: ____________________                                            : _____________________תאריך 

  חתימה: ____________________  ח.פ. ______________________ 
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 מסמך דגשים בקשר עם משרד התפוצות  -' הנספח 

 

, מכללת הרצוג המזמין"( מאשר כי ידוע לו שהספק"/"נותן השירותיםנותן השירותים )להלן: "

"( המשרד)להלן: "זכה במכרז של משרד התפוצות  מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר,

)להלן:  לביצוע תכנית בחינוך היהודי הפורמלי בתפוצות להתמודדות עם משבר הקורונה

 התקשר עם נותן השירותים הח"מ. המזמיןבמסגרת פרויקט יונייטד ו, "(פרויקט יונייטד"

 

כולל הוראות אשר יחולו על נותן השירותים במישור היחסים בינו לבין המזמין ו/או מסמך זה 

 המשרד, כפי שמפורט להלן.

 

 נותן השירותים מאשר, מצהיר ומתחייב כמפורט להלן:

 

בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות שבין המזמין  -תקופת ההתקשרות עם המזמין  .1

מותנית בקיומו של ההסכם בין המזמין ונותן השירותים, ההתקשרות בין הצדדים תהא 

 ומשרד התפוצות.

 .המזמין ובהתאם להנחיות המזמיןאספקת השירותים תעשה בתיאום מלא עם  .2

 באופן כלשהו את המשרד. , ולא תחייב,ידוע לנותן השירותים כי המכללה איננה מחייבת .3

 זכויות כלשהן כלפי המשרד.לנותן השירותים יהיו  לא .4

מחקר והערכה, המשרד יהא רשאי, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי, לבצע פעולות  .5

שתף פעולה באופן בקשר עם הסכם זה ו/או השירותים, ונותן השירותים י בקרה ומדידה

ולסייע בהליך ההערכה,  המשרד או צד ג' כנ"ל של הסבירות וימלא עם כל דרישות

את כל יספק למשרד ו/או לצד ג' כנ"ל  נותן השירותים. , ככל שיבוצעהבקרה והמדידה

על מנת לקיים הליכים של הערכה, בקרה  סביר באופן םהנתונים שיתבקשו על ידיה

 ., בהתאם להנחיית המשרדכאמור לעילומדידה 

 סמכויות פיקוח: .6

על פי הסכם זה יהיה  נותן השירותיםבנוסף לאמור לעיל, ביצוע התחייבויותיו של  .6.1

כפוף לפיקוח של המשרד, אשר רשאי לקבוע מעת לעת את אופן הפיקוח. הפיקוח של 

בקשר עם  נותן השירותים, בין היתר, לפעילות בהתאם לשיקול דעתו המשרד יתייחס

 וביצוע התכנית בהתאם ללוחות הזמנים ואבני הדרך; העסקת עובדיםהסכם זה 

דדים שלישיים; ניהול ומימוש תקציב התכנית לרבות ; התקשרויות עם צוספקי משנה

הוצאת והכנסת כספים; מניעת ניגוד עניינים; קיום הוראות ההסכם; קיום נהלים 

 והנחיות המשרד. 

נציג החשב  -מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומסמכויות הפיקוח של המשרד  .6.2

שימונה על ידי הכללי, חשב המשרד, מנהל ההתקשרות מטעם המשרד, ו/או כל מי 

"הגורם המפקח"(, יהיה זכאי לבדוק, לבקר ולפקח על ביצוע הסכם  המשרד )להלן:

זה, לרבות פיקוח ובקרה על ביצוע תכניות העבודה במסגרת הסכם זה ולעיין בכל 

רשומה, תכנית, דין וחשבון כספי, ספר חשבונות, פנקס או חשבונית, מסמך, הסכם, 

קשור לביצוע התכנית שהוא  , ובלבדוכל נתון אחרמאגר מידע, רגיל או ממוחשב, 
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, ברשותו או בשליטתו, הנחוץ באופן סביר על פי שיקול דעת הגורם הספקומצוי בידי 

המפקח, לצורך פיקוח ובקרה על עבודתו במסגרת התכנית וקיום הוראות ההסכם על 

 ידיו.

ל ידיו ו/או מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המשרד ועם כל מי שימונה ע הספק .6.3

לעיל, בכל הנוגע לסמכויות הפיקוח  )ב(3.5 עם כל גורם מפקח כמפורט בסעיף

המפורטות לעיל, להישמע להוראותיו, ולמסור, על פי דרישתו, כל מידע או מסמך 

ניהולי, פיננסי או אחר )לרבות נתונים ביחס לספקים ומשתתפים בתכנית(, וכל מידע 

או  הספקברשות והם ם הוראת הסכם זה לקיו יםקשורשהם  , ובלבדאו מסמך

ימים  14בשליטתו, לצורך ביצוע הבדיקה כאמור ובכפוף להוראות כל דין, וזאת תוך 

ממועד קבלת הדרישה, אלא אם כן קיים צורך, על פי שיקול דעת המשרד, להמציא 

 ימים. 14 –זאת בתוך תקופה קצרה מ 

 אחריות .7

וסוג שהוא )לרבות מוות, נזק גוף, נזק הספק ישא לבדו באחריות לכל נזק מכל מין  .7.1

רכוש ונזק כלכלי טהור( שייגרם על ידו או על ידי עובדיו, או מי שפועל מטעמו לרבות  

אנשי צוות, וספקי משנה, לכל אדם )לרבות חבר בני אדם מאוגד ובלתי מאוגד(, ובכלל 

, מחנכיםלמשרד ועובדיו, לספק ועובדיו, לבתי הספר, למנהלים, ללמזמין ו/או זה 

או לכל אדם או גורם אחר ובלבד שהנזק המשתתפים בתכנית, ולכל יתר  לתלמידים

אירע תוך כדי או עקב ביצוע השירותים או בקשר אליהם, בין באופן בלעדי ובין יחד 

עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון או מתוך רשלנות או בדרך אחרת. בכל מקרה בו 

המשרד יידרש או ייתבע לשאת בתשלום או פיצוי בגין נזק שנגרם המזמין ו/או 

המשרד בגין כל תשלום כאמור, לרבות המזמין ו/או כמתואר לעיל, הספק ישפה את 

 הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

 7.1הספק מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור בסעיף  .7.2

המזמין לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות 

 המשרד לתקן את הנזק בעצמו ולחייב את הספק בתשלום הוצאותיו.ו/או 

ספק, הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא מבצע את השירותים עבור למען הסר  .7.3

המשרד לא יהיה אחראי המזמין ו/או המשרד על בסיס קבלני, ולכן המזמין ו/או 

בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל ביצוע 

 השירותים על פי הסכם זה. 

המשרד, המדינה, הממשלה או ן ו/או המזמיבמידה שמי מעובדי הספק יתבע את  .7.4

עובדיהם או שליחיהם, מכל סיבה שהיא הקשורה למתן השירותים או כרוכה בהן, 

יהא הספק חייב  לשלם כל תשלום ו/או פיצוי הנדרשים או כרוכים בתביעה או בצורך 

המשרד בגין כל סכום אשר המזמין ו/או להתגונן בפניה, וכן יהא חייב לשפות את 

המשרד יידרש לשלמו כתוצאה מתביעה או דרישת תשלום כמתואר או המזמין ו/

 לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי  .7.5

 נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או קשורה אליו.

 מעסיק-אי תחולת יחסי עובד .8
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אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או מי הספק מצהיר כי  .8.1

בכל הקשור למתן השירותים  המזמין ו/או המשרד יחסי עובד מעסיקמטעמו לבין 

 למשרד בהתאם להסכם זה.למזמין ו

למשרד על בסיס למזמין והספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים  .8.2

המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לו ו/או המזמין וקבלני, ולכן 

 למי מטעמו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה. 

לא תהיינה לספק ולמועסקים על ידו בביצוע השירותים על פי הסכם זה זכויות של  .8.3

המשרד ו/או המדינה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או המזמין ו/או עובדים אצל 

קשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הטבות כלשהן ב

 הפסקתו מכל סיבה שהיא.

הספק מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת עובדים ו/או  .8.4

מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל 

 חוק. התשלומים שמעביד חייב בניכויים על פי

הספק ישלם לעובדיו שכר הוגן, שאינו נופל משכר המינימום ויפריש עבורם תנאים  .8.5

סוציאליים בהתאם לנדרש בהוראות כל דין. מנהל ההתקשרות מטעם המשרד רשאי 

לדרוש ולקבל מסמכים להנחת דעתו לרבות הצגת תלושי השכר ואישורים על הפרשות 

ראות חוק שכר מינימום תיחשב לתנאים סוציאליים. מובהר בזאת כי הפרת הו

 כהפרת הוראות הסכם זה. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מן העובדה שאין בין המשרד לבין הספק ו/או מי מעובדיו  .8.6

 ו/או מי מספקי המשנה ו/או כל אדם אחר מטעמו של הספק, יחסי עובד/מעביד.

ידי ביטוי אם ייקבע מסיבה כלשהי, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה ל .8.7

בהסכם זה, יש לראות את ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד וכי חלים עליה 

הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר 

כעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי 

ר, הכל כפי שייקבע על ידי נציב שירות מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפש

המדינה, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב 

לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. חישוב השכר יעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם 

זה וכל החיובים והזיכויים על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמור מאידך 

 , יקוזזו הדדית.גיסא

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי  .8.8

המשרד במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו המזמין ו/או ביטוי בהסכם זה, יידרש 

המשרד לבין הספק ו/או למי המזמין ו/או בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בין 

מיד עם דרישה בגין כל  )לפי העניין( המשרדן ו/או המזמימטעמו, ישפה הספק את 

המשרד לשלם כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, ככל המזמין ו/או סכום שיידרש 

 שיהיו.

התשלום למציע הזוכה עבור מתן השירותים יותנה בקבלת כספים בפועל  -תמורה .9

יהא פטור המזמין  –מהמשרד. מובהר כי במקרה של אי העברת כספים מהמשרד למזמין 

 מתשלום התמורה למציע הזוכה, אף אם השירותים בוצעו במלואם או בחלקם.
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 סודיות .10

הספק מצהיר שידוע לו כי מידע ומסמכים שיימסרו לו ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו  .10.1

במהלך ביצוע השירותים לפי הסכם זה ו/או  המזמין אשר שייכים למשרדעל ידי 

יגיעו לידיו הינם סודיים ואין לפרסמם. הספק מתחייב להחזיר את המסמכים 

 כאמור לידי המשרד מיד בתום הטיפול בהם לצורך ביצוע השירותים.

הספק מתחייב כי הוא וכל עובד ומועסק מטעמו ישמרו על סודיות המידע והמסמכים  .10.2

הסכם. הותים שהגיעו או שיגיעו לידיו ו/או למי מטעמו לפי הכרוכים בביצוע השיר

כן מתחייב הוא לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל 

אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו עקב ביצוע 

כן. הספק השירותים תוך תקופת ביצוע השירותים, לפני תחילתם או לאחר מ

מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת ההסכם, ככל שתהא 

 כזו.

ידי מי -ידי הספק )או על-המשרד רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק על .10.3

מטעמו, לרבות עובדי ספקי המשנה( במסגרת הסכם זה, אף אם אושר קודם לכן על 

דעתו הבלעדי. הספק מתחייב לסלק אדם  ידי המשרד, ללא מתן נימוקים ולפי שיקול

כזה )בין אם הוא עובדו של הספק ובין אם הוא ספק משנה וכל מי מטעמו( מיד עם 

קבלת הדרישה מאת המשרד ללא ערעור. סילוק עובד כאמור לא ישמש עילה לספק 

 לאי עמידה בלוח הזמנים. 

זה מהווה עבירה  הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאי מילוי ההתחייבות על פי סעיף .10.4

, וכי יביא הוראות החוק והוראות סעיף 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118לפי סעיף 

זה לידיעת עובדיו ו/או מועסקיו המועסקים על ידו לשם ביצוע השירותים על פי 

 הסכם זה ו/או בקשר עמו.

הספק מתחייב להיענות לכל דרישות הממונה על הביטחון במשרד ולכל דרישות  .10.5

 מכל גוף או רשות מוסמכים אחרים.  ןוהביטח

 .זה בהסכם ויסודי עיקרי תנאי הינו זה 19 סעיף

 קניין רוחני .11

הזכויות )לרבות זכויות הקניין הרוחני( בתוצרי העבודה של הספק ו/או  כל .11.1

, יהיו בבעלות המזמיןהמועסקים על ידו ו/או מטעמו, במסגרת התקשרות הספק עם 

לנהוג בהם כמנהג  םרשאי יו, שיההמשרד בלבדהמזמין ושל והבלעדית המלאה 

, לאחריהאו /ו ההתקשרות תקופת כדי תוךבעלים ולבצע בהם כל שימוש שיראה לו, 

 או, פרסומו, מחדש עריכה או השלמות, תוספות והכנסת שינויים ביצוע לרבות

 .תמורה ללא או בתמורה, לאחר העברתו

לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי חתימת הספק על הסכם זה כמוה כוויתור  מבלי .11.2

ככל שיהיו  , כולל הזכות המוסרית,המשרד על כל זכויות היוצריםהמזמין ולטובת 

, וכן ,)ככל שיהיו( לרבות היועץ מטעמו בתוצרי עבודת הספק ו/או המועסקים מטעמו

 .כאמור העבודה בתוצרי שרדהמהמזמין ו/או  שיעשה שימוש לכל אישור כמתן כמוה

המשרד את כל החומר שיוכן על ידו במסגרת הסכם המזמין ו/או ימסור לידי  הספק .11.3

 זה.
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בזה כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או אל מדיה מגנטית  מודגש .11.4

לא יהיה רשאי לעכבו  הספק, והמשרדהמזמין וכל צורה אחרת הוא רכושו של או ב

 המשרד.  המזמין ו/או מידה ויגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאתתחת ידו גם ב

 בכל להשתמש הזכות תהיה למשרדלמזמין ו כי בזאת מובהר, ספק הסר למען .11.5

 כל בהם ולעשות שינוי כל בהם להכניס, לעיל כאמור םבבעלות שיהיו"ל הנ החומרים

 לרבות, אחרים באמצעות ובין םבעצמ בין, םדעת-שיקול לפי, לנכון ושימצא שימוש

 תעמוד לא ולספק' ג צד עם כלשהי התקשרות לשםאו /ו מכירה, פיתוח, ייצור לשם

 .לכך בקשר תביעה או טענה כל

מוותר, ואחראי לכך שיהיה ויתור זהה גם מטעם עובדיו ו/או כל מי מטעמו,  הספק .11.6

מראש וללא סייג, על כל טענה לזכות קניינית ייחודית, מוסרית ו/או אחרת בדבר כל 

לקבל  םזכאי יוהמשרד יההמזמין ותוצר של השירותים האמור בסעיפים שלעיל. 

, מכן שלאחרו/או בכל מועד מהספק, ללא תמורה נוספת, במהלך ביצוע השירותים 

 התקדמות על לפקח יאפשר אשר אחר אמצעי או"ח דו כל וכן, נתון או תוצר כל

 .במקומואו /ו מטעמו מי עלידי -עלאו /ו הספקידי -על השירותים וביצוע

 והמשרד יהיהמזמין ולגרוע מזכויות המשרד בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל,  מבלי .11.7

 מידע כל מכן לאחר שנה ותוך ההתקשרות בתקופת הספקלדרוש ולקבל מן  םרשאי

 .השירותים בביצוע הקשור

מצהיר ומתחייב כי בביצוע השירותים לפי הסכם זה ונספחיו, אין ולא תהיה  הספק .11.8

פגיעה בזכויות יוצרים של צד ג' ו/או פגיעה אחרת בזכויות כלשהן של צד ג'. בכל 

ייב הספק לפעול כמיטב מקרה שתעלה טענה להפרת זכויות צד ג' כאמור, מתח

 ויכולתו, על אחריותו ועל חשבונו, על מנת לדחות הטענה ולאפשר המשך פעילות

, לרבות ומבלי לגרוע בדרך של רכישת זכויות הפרוייקטהרציפה והסדירה של 

 םרשאי והמשרד יהישהמזמין והשימוש ברכיב מטעם בעלי הזכויות האמורות כך 

 '. וכוהסדר פשרה  ידי-להשתמש בו ללא הפרעה, או על

המשרד המזמין ו/או לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, במקרה שתוגש תביעה נגד  מבלי .11.9

הספק בהוצאות ותוצאות הנובעות מהתביעה, והוא ישפה את  ישאבנושאים דלעיל, 

למזמין בגין כל ההוצאות והנזקים אשר ייגרמו )לפי העניין( המשרד המזמין ו/או 

ה שכזו, לרבות הוצאות משפט כולל שכ"ט עו"ד, למשרד כתוצאה מתביעו/או 

 כאמור.

המשרד בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, הספק יהיה המזמין ומבלי לגרוע מזכויות  .11.10

בתוצרי העבודה של הספק ו/או בכתב, בבקשת רישיון שימוש  למזמיןרשאי לפנות 

. בפנייתו יציין המזמיןהמועסקים על ידו ו/או מטעמו, במסגרת התקשרות הספק עם 

הספק את התוצרים בהם הוא מעוניין לעשות שימוש, מטרת השימוש ותקופת 

המזמין יוכל המשרד, המזמין והשימוש. מבלי לגרוע משיקול הדעת הבלעדי של 

, בצרכי הספק וסבירות הבקשה, במסגרת הכרעתו בבקשת רישיון השימוש להתחשב

והמשרד והמזמין . במידה ר המשרדואולם בכל אופן אישור כנ"ל יהא כפוף לאישו

תהווה רישיון שימוש ותכלול את תנאי המזמין את בקשת הספק, תשובת  ויאשר
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רישיון השימוש )לרבות התוצרים בהם ניתן רישיון שימוש, השימוש המותר, תקופת 

 הרישיון(.

 עניינים ניגודמניעת  .12

ניגוד עניינים הספק מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור  .12.1

וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים בביצוע השירותים נשוא 

 הסכם זה ביחס לספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הספק כי אם ובמידה שיתבקש לבצע שירותים  .12.2

אליהם, במישרין ביחס לפרויקט שהספק ו/או מי מטעמו מספקים שירותים הנוגעים 

ולא יבצע כל  למזמיןאו בעקיפין, לכל אדם או כל גוף אחר הוא יודיע על כך מיידית 

 שירות שיש לו ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו זיקה אליו כאמור.

הספק מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים. אם ובמידה  .12.3

שייווצרו מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך ביצוע השירותים על פי 

הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס לספק ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו, הספק 

 .למזמיןמתחייב להודיע על כך באופן מיידי 

מתחייב שלא לקבל כל תשלום, טובת הנאה או מתנה מכל צד שלישי, אשר  הספק .12.4

 הספקיבקש להעניק לו ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם הסכם זה, ובכלל זה 

אינו רשאי לקבל תשלום כלשהו מצד שלישי בגין השירותים המפורטים בהסכם. 

צע לו תשלום, טובת הנאה לאלתר על כל מקרה שבו הולמזמין מתחייב לדווח  הספק

 .  ומתנה כאמור ולנהוג על פי הנחיותיאו 

בלבד ומתן השירותים מתחייב כי בתקופת ההתקשרות יפעל לטובת התכנית  הספק .12.5

וימנע הוא ו/או מי מטעמו מלפעול באופן הסותר או פוגע במטרות או בפעילות 

למעט  ל דיןאו משרדי ממשלה אחרים, בכפוף להוראות כו/המשרד המזמין ו/או 

 .מיצוי זכויותיו על פי כל דין

לרבות מנהליו, עובדיו, מועסקים מטעמו,  –לעניין סעיף זה, "הספק ו/או מי מטעמו"  .12.6

ספקי המשנה, בני משפחה של הספק ותאגיד שהספק, עובדיו ומועסקיו או בני 

משפחותיהם כאמור הינם בעלי עניין בהם. "בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף 

 .1968 –זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 .זה בהסכם ויסודי עיקרי תנאי הינו זה 17 סעיף

המשרד יהיה רשאי לבצע בכל עת מחקר והערכה לפרויקט בעצמו ו/או באמצעות  .13

 מי מטעמו והספק יהיה מחויב לשתף פעולה ולתת כל מידע לצורך כך.

 הספק לא יציג עצמו כשליח או כנציג המשרד. .14

הספק לא יעשה שימוש בתארו או בתפקידו במשרד שלא במסגרת פעילותו על פי  .15

 הסכם זה.

 

___________ 

 חתימת נותן השירותים, המאשרת את תוכן האמור בנספח זה.

 


