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 לצורך הפעלת מיזם משותף להתקשרות הודעה על כוונה

"  1993-ג"נמכרזים, תש חובת לתקנות ב 3תקנה   להוראות בהתאם  מתכבדת ,"(התקנות )להלן: 
 כוונתה  על להודיע "(המכללה)להלן: "  מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר בזאת

פרויקט  עם   להתקשר להפעלת  בישראל(  רשומה  עמותה  הינה  )אשר  חיים  מקור  לפני  "עמותת 
"(, וזאת במסגרת  המיזם"( במיזם משותף כמפורט בהמשך )להלן: "מקור חיים )להלן: "  " ולפנים

   פרוייקט 'יונייטד' הנובע מהתקשרות המכללה ומשרד התפוצות.

 : מקור חייםלהלן עיקרי המיזם וההתקשרות עם 

 הכשרת מורים בנושא של הוראת תפילה  •
 פיתוח קוריקולום עדכני בנושא של הוראת תפילה  •

 הקמת רשת של מורים בחינוך היהודי העוסקים בהוראת תפילה  •
 . 2023ועד מרץ   2022יולי  היא  תקופת ההתקשרות  •

 . 40%המכללה תממן  )דולר אמריקאי(, מתוכם  517,950$ הינו  היקף ההתקשרות •

 

  – ( לתקנות, להלן נימוקי המכללה לכך שמדובר בהתקשרות ולא בתמיכה  2ב)ב()3בהתאם לסעיף  
המכללה תהיה שותפה  מדובר בבנייה של תוכנית עבודה חדשה שמתייחסת למיזם וליעדים שלו.  

 . ים בשטחבבחירת בתי הספר המשתתפים בתכנית, ובליווי המדריכים העובד

 

כי אדם כל גוף הסבור,  " נשוא את לבצע המסוגל אחר ספק קיים או  )להלן:   ספקההתקשרות 
רכזת תפעול בפרויקט  אשר תפקידה במכללה הוא  יעל וייס  לכך   על להודיע "(, יהיה רשאיהמוצע

במכללה דוא"יונייטד  באמצעות  "  info.united@herzog.ac.il  ל:,   לא וזאת "(,הפנייה)להלן: 
 "(.  האחרון המועד)להלן: "  2022ביולי  18מיום  יאוחר

 :הבאים הפרטים כל יצורפו לפנייה

 הפונה;  של התקשרות ופרטי שם, מען .א

 המוצע;  הספק של ופרטי התקשרות שם, מען .ב

 הניסיון כל אלה: תקופת  ההתקשרות, לרבות בנשוא המוצע הספק של ניסיונו בדבר פירוט .ג
 המוצע,; הספק ביצע אותם דומות הרלוונטית, התקשרויות 

 המוצע.  הספק של ההתאגדות סטאטוס .ד

 מהפרטים הנקובים איזה חסרה  תהיה  אשר פנייה או/ו  האחרון המועד לאחר תתקבל אשר פנייה
 ידי המכללה.  על תיבחן לעיל, לא

 המוצע, בכל לספק במישרין ו/או לפונה  חייבת, לפנות  לא  מקרה  בשום רשאית, אך  המכללה תהיה
 וסוג מין מידע, מכל ו/או פרטים ו/או מסמכים השלמת  לבצע ו/או הבהרות  לקבלת עת, בבקשה 

את   לנמק  חייבת שתהיה ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על בפנייה, הכול שהם, הקשורים 
 החלטותיה. 

כי ומתחייבים מצהירים המוצע הספק ו/או הפונה לסמכויות   ומסכימים מודעים הם בזאת, 
 יהיו חוזר, וכן ובלתי סופי, מלא  באופן  בזאת  מוותרים זו, והם בהודעה נקובות כפי שהן המכללה 

 עם שהן, בקשר וסוג מין  דרישה, מכל ו/או תביעה  ו/או  טענה כל ומושתקים, מלהעלות מנועים
 כאמור.  סמכות הפעלת של מהשלכות כתוצאה המכללה ו/או של סמכויותיה הפעלת

 

 בברכה,

 

 מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ע"ר 

 

 


