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 ענייניםתוכן 

 

 :המכרז מסמכי את מהווים שלהלן המסמכים כל
 

        המכרז -חלק א' 

 הזמנה להציע הצעות

        ;במכרז מציעהצהרת הטופס  - 1 נספח מס'

   ;ופרטי מציע הצהרה על מעמד משפטי - 2 נספח מס'

  ;עמידה בתנאי הסףלהוכחת הצהרה  - 3 נספח מס'

 ;1976-, התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבורייםואישורים תצהיר  - 4 נספח מס'

 אישור רואה חשבון של המציע; – 5נספח מס' 

 טופס ניסיון קודם של המציע; – 6נספח מס' 

 טופס הצעת המחיר; – 7 מס' נספח

  מפרט השירותים; – 8 נספח מס'

 הסכם ההתקשרות, על נספחיו. – 9 מס' נספח

 

 

  



  

3 

 

 הזמנה להציע הצעות 
 )בהקמה(למיתוג המכללה המאוחדת  2/2021 מס' שלבי-מכרז פומבי דו

 רקע .1

, המעצב עד 1912שנוסד בשנת ומוביל, מכללת לוינסקי לחינוך הינה מוסד אקדמי ישראלי ותיק  .1.1
 "לחינוך מכללת לוינסקי)להלן: " ומציע השכלה גבוהה איכותיתאת פני החינוך והחברה, היום 

 . ("המזמינהאו "

המכללה , 1944להשכלה גבוהה, שנוסד בשנת מוכר המכללה האקדמית בוינגייט היא מוסד  .1.2
הלימודים במכללה מעניקים הכשרה , הכשרה מיטבית בתחום החינוך הגופני והספורטמעניקה 

אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, השיקום, הבריאות, הספורט 
 ."(המכללה האקדמית בוינגייט)להלן: " וההוראה

להעברת המכללות להכשרת מורים לתקצוב  ה גבוהה )מל"ג(על רקע דרישת המועצה להשכל .1.3
, מכללת לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית הוועדה לתכנון ולתקצוב של המל"ג )ות"ת(

מאוחדת,  אקדמיתמכללה מו בהקמת יוס, אשר "(המיזוג)להלן: "מצויות בהליך מיזוג וינגייט ב
תחומי החינוך, הספורט והמדעים בארץ ל אשר עתידה להיות מוסד ההשכלה הגבוהה הגדול

 (."המאוחדת המכללה)להלן: ", ותציע תכניות הכשרה אקדמיות בתחומים אלו במגזר הממלכתי

 כללי .2

למיתוג אסטרטגיה  לגיבוש ומתן שירותיהצעות נת לקבל ימעוני המזמינהלאור האמור לעיל  .2.1
להלן: ) בהתאם ובכפוף למפורט להלן בתנאי מכרז זה , הכלהמכללה המאוחדת )בהקמה(

 ."(המכרז"

הסכם למתן השירותים תתקשר ב עמו, בזוכה אחדהמכרז מסגרת בכוונת המזמינה לבחור ב .2.2
 "(.הזוכה)להלן: "

על הזוכה להיות ערוך להתחיל בביצוע השירותים עם קבלת הודעה על זכייתו ועל המציע להיות  .1.1
 ערוך לסיום מלוא השירותים תוך חצי שנה מיום תחילת מתן השירותים. 

עם הזוכה היא עד לסיום מלוא התחייבויות הזוכה לפי מכרז זה. מבלי לגרוע תקופת ההתקשרות  .2.3
ופה לזכותה של המזמינה להביא את ההתקשרות לסיום מן האמור, תקופת ההתקשרות כפ

להאריך את פרק הזמן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועד  ו/או זכותהבמועד מוקדם יותר, 
בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם ההתקשרות הכל  לקבלת התוצרים לשביעות רצונה המלא.

 המצורף למכרז.

השירותים בפועל תעשה מעת לעת, על פי שיקול ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת, והזמנת  .2.4
דעתה הבלעדי והמוחלט של המזמינה ובהתאם לצרכיה, ללא התחייבות כלשהי להיקף מינימאלי 

 של שירותים )אם בכלל(.

המכללה מובהר כי ההתקשרות עם הזוכה יכול ותעשה באמצעות מכללת לוינסקי ו/או  .2.5
בהתאם להתקדמות הליך המיזוג ם או חלקם, כולו/או המכללה המאוחדת,  האקדמית בוינגייט

אין בביצוע התקשרות ראשונית עם מי מן הגופים האלו של המזמינה.  דעתה הבלעדיולפי שיקול 
למשנהו, בהתאם להתקדמות הליך המיזוג ולפי שיקול הדעת  בכדי למנוע את הסבת ההסכם

 הבלעדי של מזמין השירותים בפועל. 

 המאוחדת עודנה בהליכי הקמה וכפופה לאישורם של גורמים שונים.לה מובהר כי הקמת המכל .2.6
לפיכך, המזמינה תהא רשאית להפסיק את מתן השירותים בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 ובהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות.
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 השירותים .3

 מכללה המאוחדתומיתוג לייעוץ במסגרת השירותים נשוא מכרז זה, על הזוכה לספק שירותי  .3.1
ובהסכם ההתקשרות  8 מס' נספח, כמפורט בהרחבה במפרט השירותים המצורף כהקמה()ב

  המצורף להליך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירותים יכללו, בין היתר:

 גיבוש אסטרטגיית מותג; .3.1.1

 ליווי מחקרי הכולל מיפוי יכולות, ניתוח סביבה תחרותית וקהלי יעד; .3.1.2

 גיבוש תובנות; .3.1.3

 בניית סיפור מותג ייחודי וגיבוש קונספט מיצובי; .3.1.4

 גרפית בכל הממשקים;-ביטוי והטעמה של האסטרטגיה והסיפור בשפה תקשורתית .3.1.5

 ( לאתר השיווקי של המכללה המאוחדת; UX( וחווית משתמש )UIהכנת ממשק משתמש ) .3.1.6

השירותים כל משימה ומטלה נוספת שידרשו על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה, לקידום  .3.1.7
 הנדונים.

שירותים של המזמינה להיקף משום התחייבות  הזוכהובהתקשרות עם אין לראות במכרז זה  .3.2
 . העבודה שתימסרנה לקבלן או לכך שתימסר לו הזמנת עבודה כלשהי מסוים

שירותים דומים, או  מסוגםנשוא המכרז או  במתן השירותיםלא תהיה בלעדיות  מובהר כי לזוכה .3.3
, לפרסם מכרזים מהשירותיםרק חלק  מהזוכהרשאית להזמין תהא ו מי מטעמה, והמזמינה, ו/א

שלא בדרך  ספקיםעם לביצוען או להתקשר שירותים מסוגם או שירותים דומים, לביצוע נפרדים 
 של מכרז.

 מועדים עיקריים .4

 המועדים העיקריים בהליך זה מפורטים להלן: .4.1

 12:00 בשעה 28.2.2021 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00בשעה  7.3.2021 תאריך אחרון להגשת הצעות

תהיה רשאית להאריך או לשנות כל אחד מהמועדים הנקובים בהליך, לפי שיקול דעתה  המזמינה .4.2
הבלעדי מכל סיבה שתמצא לנכון ובכל מועד שתמצא לנכון לרבות במועד האחרון להגשת 
ההצעות, ובין היתר בהיענות לבקשות מציע/ים או מיוזמתה, לרבות ככל שתסבור, לפי שיקול 

ארכה נחוצה לשם מתן אפשרות למתמודד או למתמודדים דעתה הבלעדי והמוחלט, כי הה
המזמינה רשאית  למסור הודעות למציעים אך ורק  להשלים את הכנת הצעתו/תם בהליך זה.

-ו www.levinsky.ac.il םשכתובת, ותהאינטרנט של המכלל יבאתרבדרך של פרסום 
www.wincol.ac.il (. האינטרנט אתרילן: ")לה" 

האינטרנט  יהחל ממועד הפרסום של המכרז במודעה לעיתונות, חובתו של כל מציע לבדוק באתר .4.3
לעיל, עד ובסמוך למועד הגשת הצעתו )עד שעתיים מהמועד האחרון להגשת הצעות(  יםהמוזכר

 האם חל שינוי כלשהו במכרז, במועדיו או בתנאיו.

 

http://www.levinsky.ac.il/
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 תנאי סף להשתתפות בהליך  .5

אשר במועד האחרון רק מציעים  הליך, רשאים להשתתף בהז הליךותכליתו של  אופיונוכח  .5.1
 האמור בסעיפים הבאים: כללהגשת ההצעות מתקיים בהם 

 .או עוסק מורשה (רשומה שותפות בע"מ או חברההמציע הינו תאגיד רשום ) .5.1.1

 נסח עדכני מרשם התאגידים,  לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה, יגיש המציע
אישור עוסק מורשה מאת רשות המסים,  או 2021/1שהופק לאחר תחילת חודש 

 בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות.

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת בעשר , עד להשקה בפועל, ביצע והשליםהמציע  .5.1.2
 ; גדולים לקוחותעבור ( פרויקטים 3)שלושה לפחות  הצעות,

למותג  ג חדש ו/או למיתוג מחדשהקמת מותל המתן שירותי אסטרטגי –" פרויקטים"
 קיים;

, עיריות, יםמשרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים ו/או סטטוטורי –" לקוחות גדולים"
ו/או בתי חולים,  חברות ציבוריות, מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, קופות חולים

 ₪. 100,000,000 העולה עלמחזור שנתי מוסדות פיננסים, חברות פרטיות עם 

  המציע  ימלא שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.5.1.2 בתנאיעמידה הלצורך הוכחת
 .למכרז 3' מס נספחאת  ויגיש

 ניהול)אכיפת  לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםמנהל פנקסי חשבונות ורשומות המציע  .5.1.3
וקיימים בידו כל האישורים והתצהירים , 1976-ו, תשל"חשבונות ותשלום חובות מס(

  הנדרשים לפיו.

  תקף על ניהול פנקסי יגיש המציע אישור  ,זהסף לצורך הוכחת העמידה בתנאי
 תשלוםעל פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ו ורישוםחשבונות 

, תעודת עוסק מורשהו ,אישור תקף על ניכוי מס במקור, 1976-( תשל"ומס חובות
 למכרז.  4נספח מס' ימלא המציע ויגיש את  ובנוסף

הדו"חות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע אינם כוללים הערה בדבר ספקות  .5.1.4
לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי" ואין היתכנות להערת "עסק ממשיים 

חי" ממועד החתימה על הדו"חות האחרונים ועד המועד האחרון להגשת ההצעות 
 למכרז.

 נספח ע"ג  ע"י רו"ח הוכחת העמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע אישור חתום לצורך
 למכרז.  5מס' 

. לא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף ו/או אדם בעצמועל המציע לעמוד בתנאי הסף  .5.2
 אחר, לרבות תאגיד או גרום קשור.

שיש להגיש יחד עם ההצעה כאמור לעיל, די בהם כדי להוכיח את עמידת המציע בתנאי  המסמכים .5.3
מכרז על פי תנאי  המזמינההסף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ו/או מסמכויות ועדת המכרזים של 

, הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס ו/או לקחת בחשבון זה
ו/או לקבל גם הצעה של מציע שלא עמדה בכל הדרישות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור 

תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או  המזמינהלעיל, 
במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על ידי  למזמינהעיל, להשלים את המצאתם מסמך מן המנויים ל

 ובעלי קיימים היוועדת המכרזים וזאת כל עוד עולה בבירור, כי האישורים ו/או המסמכים הנ"ל 
. מודגש, כי האמור לעיל לא יחול על המכרזבמועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי  חוקי תוקף

במועד הגשת ההצעה יביא לפסילת ההצעה. לא המציא  דרשאי הגשתה כנהצעת המחיר אשר 
כאמור, תהיה ועדת  מכרזיםמסמך הנדרש גם במועד שנקבע על ידי ועדת הההמציע את האישור/

רשאית לפסול את הצעתו. המציעים מוותרים בזאת באורח בלתי חוזר על כל טענה  מכרזיםה
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בעניין זה על כל הקשור, הכרוך והנובע  המזמינה ו/או מי מטעמהו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 
 הימנו.

 , שאלות הבהרה, תיקונים ושינוייםמסמכי המכרז .6

כמפורט , ותהמכללהאינטרנט של  יבאתר ללא תשלום,ז על נספחיו, יתן לעיין במסמכי המכרנ .6.1
  לעיל.

-כל טעות, סתירה או איזמינה מהמציעים נדרשים לבחון בקפידה את מסמכי המכרז, ולהציג ל .6.2
בקשר לכל טעות, סתירה מזמינה במסמכים. למציע לא תהא כל טענה או תביעה כנגד ה התאמה

 .ההתאמה שלא הוצגה לבחינת-או אי

 לכתובת הדואר האלקטרוניבכתב בלבד  יש להפנותוההבהרות את השאלות  .6.3
mikhrazim@levinsky.ac.il . על גבי הפניות יש לציין הגעת הפנייה. באחריות המציע לוודא את

 . )בהקמה(מכללה המאוחדת למיתוג ה 2/2021 כי הפנייה הינה בקשר עם מכרז מס'

בלבד, הכוללת את  Wordהפונים נדרשים לערוך את שאלות ההבהרה בטבלה מסודרת בקובץ  .6.4
 ור.שם הפרק או הנספח, מספר הסעיף ופירוט השאלה באופן בר

 יחייבומסרו בכתב, ישתשובות רק  כי ,הר בזאתלמען הסר ספק מוב. בכתב בלבד תשובות תינתנה .6.5
בהצעתו על תשובות שניתנו לו, אלא אם הסתמך לא יהיה רשאי לטעון כי  מציע. זמינהמאת ה

ינתנו יאו הסברים ש, פרשנות למידעאינה אחראית  זמינהמה כאמור, בכתב. ,התשובות ניתנו
או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת לעיל  זמינהמה עובדיל ידי במכרז )לרבות עלמשתתפים 

  של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

מובהר בזאת כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה כדי להטיל כל חובה על המזמינה בהקשר זה,  .6.6
 לרבות חובה להשיב לשאלות כאמור. 

הגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון ל זמינהמה .6.7
מסמך הבהרות או מידע משתתפים או לשלוח למכל מין וסוג שהוא, ותיקונים במסמכי המכרז, 

וזאת לפי שיקול דעתה  ,נוסף או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז
 . פניות המציעיםבתשובה ל וביןביוזמתה הבלעדי, בין 

בדרך של , בכתבכאמור לעיל התיקונים והשינויים , ההבהרות ,את התשובותתמסור  זמינהמה .6.8
באחריות בכל מקרה,  המכללות, שכתובתן מפורטת לעיל.  האינטרנט של יפרסום הודעה באתר
והוא יהיה מחויב , מכללהבהודעות המתפרסמות באתר האינטרנט של הכל מציע להתעדכן 

ההודעה ישירות, בין משום שלא סיפק פרטי יצירת קשר , וזאת גם אם לא קיבל את לאמור בהן
 ועל יד ואם לא נמסר מציעלא תישמע כל טענה מ בכל מקרה, .תקינים ובין מכל סיבה אחרת

הנובעת מחוסר תשומת  זמינהמהוכן למציע לא תהא כל טענה כנגד פרטי יצירת קשר תקינים, 
  .מזמינהלב להודעות שפורסמו באתר האינטרנט של ה

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  זמינהמה ודעותה .6.9

ההצעה למכרז תוגש בשפה העברית. ניתן ללוות את ההצעה בנספחים בשפות העברית או  .6.10
האנגלית בלבד. מסמכים מתורגמים משפות אחרות יוגשו מתורגמים לעברית או אנגלית בלבד, 

 בצירוף אישור נוטריוני בדבר נכונות התרגום.

ל גבי הטפסים המצורפים כנספחים למכרז זה, כאשר מסמכי המציע יצורפו ההצעה תוגש ע .6.11
 כנספחים לאותם טפסים בהתאם למצוין בהם.

בידי המורשים להתחייב ולחתום לעניין זה בשם בר"ת כל עמוד מעמודי ההצעה ונספחיה יחתמו  .6.12
להוסיף ו/או לתקן את  המציע. למען הסר ספק, המזמינה תהיה מוסמכת לדרוש מהמציע

בכל מקום ייעודי בו נדרשת חתימת המציע או גורם אחר, תופיע חתימה מלאה  החתימות שניתנו.
של המוסמכים כדין מטעמו של המציע או הגורם האחר, בצירוף חותמת )במידת הצורך(, ועל פי 

mailto:mikhrazim@levinsky.ac.il
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, ימולא וייחתם נהלי המציע או הגורם האחר. בכל מקום ייעודי בו נדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח
 בידי עו"ד ו/או רו"ח. 

הסכם הוו חלק בלתי נפרד מהמסמכי המכרז, וכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת המציע, י .6.13
  .המזמינהחתם בין הזוכה במכרז לבין ישי

 מועד הגשת ההצעותאופן ו .7

ההצעה תוגש כשהיא  )לא דו צדדי(. אחד מקורי בעותקתוגש  ,ומסמכיה נספחיהעל כל  ,ההצעה .7.1
 כרוכה או מסודרת בקלסר, כאשר חוצץ ו/או דגלון מפריד בין חלקי ההצעה השונים. 

סגורות פנימיות אשר בה יוכנסו שתי מעטפות  ,סגורהחיצונית מעטפה ההצעה יש להגיש באת  .7.2
 כדלקמן: 

והמסמכים הנלווים הנדרשים בהתאם  ההצעה מסמכי כל - 1מס' אשר תסומן כ מעטפה .7.2.1
את ההצעה הכספית ו/או כל נתון  1מודגש כי אין להכניס למעטפה להוראות המכרז. 

 .כספי אחר. מציע שלא יעשה כן, הצעתו עלולה להיפסל

שצירף  של כלל המסמכים העתקקי הכולל -און-דיסק 1מעטפה מס' בתוך הספק יצרף 
 .להלן 6כמפורט בנספח  תתיק עבודווכן , 7.2.1כאמור בסעיף 

  (.7 מס' נספח) טופס הצעת המחיר - 2מס' אשר תסומן כ מעטפה .7.2.2

למיתוג  2/2021' מס שלבי-מכרז פומבי דו" – המכרז שם אתרק  תישא החיצוניתהמעטפה  .7.3
 . "מכללה המאוחדת )בהקמה(ה

"המועד ) לעיל 4.1למועד האחרון להגשת הצעות הקבוע בסעיף עד  להגיש יש את ההצעות .7.4
, רח' מכללת לוינסקי לחינוךלתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי  ("ההצעות להגשת האחרון

  .109בקומת הכניסה, בסמוך לחדר יפו, -אביב-תל, 15שושנה פרסיץ 

 מכללתבעקבות צעדי הממשלה למלחמה בנגיף הקורונה תוגבל כניסת מבקרים לתחומי ו ככל .7.5
. באחריות המציע תודיע המכללה על הזזת תיבת המכרזים למיקום אחר לוינסקי לחינוך

 ,מכללת לוינסקי לחינוךהאינטרנט של  באתרתיבת המכרזים  שלהעדכני להתעדכן במיקומה 
בטרם המועד האחרון )תחת הלשונית "על המכללה"(,  www.levinksky.ac.ilשכתובתו 

 .להגשת הצעות

  תתקבל.לא  -שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד האמור או תוגש לאחר המועד דלעיל  הצעה .7.6

לאדם שחום גופו  מכללת לוינסקי לחינוךלא תתאפשר כניסה למתחם בכל מקרה מובהר כי 
ו/או חייב לשהות בבידוד על פי דין  נשימה מעלות ו/או סובל משיעול ו/או מקשיי 38עולה על 

, וכי לא תהיה למציע כל טענה כלפי מסכה תקנית המכסה את הפה ואת האף ו/או לא עוטה
 המכללה בשל כך. 

 הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז והכל בלא שינוי ו/או תוספת. .7.7

הצעות על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה המזמינה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת  .7.8
שתפורסם מטעמה בדרך שתקבע על ידה. במקרה של דחייה לא יחול שינוי במועדים אחרים 

 שנקבעו במסמכי המכרז, אלא אם צוין במפורש אחרת.

תוקף ההצעה  תהארכ תהיה רשאית לדרוש אתמזמינה ה ימים. 180למשך בתוקף עמוד ההצעה ת .7.9
 לתקופות נוספות.

 



  

8 

 

 

 ההצעה הזוכה בחירת בחינת ההצעות והליך  .8

 :שלביםבמספר יתבצע ההצעה הזוכה  בחירתהליך 

 : בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף – מקדיםשלב  .8.1

 5בסעיף  הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים –בדיקת התנאים המוקדמים  .8.1.1
 תיפסל על הסף. –לעיל 

בדיקת כל מסמכי ההצעה וצורפותיה )למעט הצעת המחיר( בהתאם לתנאי המכרז.  .8.1.2
נתגלו פגמים טכניים, השמטות, טעויות סופר או טעויות אחרות, רשאית ועדת המכרזים 

ן הודעה למציע ולטפל בפגמים בהתאם לכל דין, לרבות של המזמינה לתקן אותן תוך מת
הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה ו/או חלקן ו/או שתהיה חסרה, מוטעית או 

 מבוססת על הנחות בלתי נכונות, זולת אם הוחלט אחרת מטעמים שיירשמו.

 :(%70) ניקוד האיכות - ראשוןשלב  .8.2

מציע אשר המזמינה מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב  .8.2.1
הראשון, תיבדק הצעתו בשלב זה בהתאם לדרישות האיכות המפורטות להלן והמשקל 

 "(:ציון האיכותנקודות )להלן: " 70המופיע לצידן, ויינתן להן ציון איכות עד 

 נקודות: 40עד  – חלק ראשון

יכולתם של המציעים השונים לתת את השירותים לשביעות בשלב זה תיבחן הערכת  .8.2.2
 רצונה המלאה של המזמינה, בהתאם לאמות המידה ולמשקולות המפורטים להלן:

חומר ההגשה  מרכיב האיכות 
 הנבחן

ניקוד  *והגדרות ניקוד
 מרבי

מקצועי ניסיון  1
 המציעשל 

במתן שירותי 
סטרטגית א

מחדש  מיתוג
 קיים למותג

 6נספח ב 1טבלה 
כשהיא , למכרז
כנדרש על ידי  מלאה

 המציע.

 

בגין כל פרויקט 
מחדש  אסטרטגית מיתוג

, שנעשה למותג קיים
 , עד להשקה,והושלם

( השנים שקדמו 5) בחמש
למועד האחרון להגשת 

 1 - עבור לקוח* הצעות
 נקודות.

6 



  

9 

 

ניסיון מקצועי  .2 2 .1
של המציע 
במתן שירותי 

ה סטרטגיא
להקמת מותג 

 חדש

 6נספח ב 2טבלה  .3
 כשהיאלמכרז, 

כנדרש על ידי  המלא
 המציע.

בגין כל פרויקט  .4
אסטרטגית מיתוג 

, להקמת מותג חדש
, עד והושלם שנעשה

( 5) בחמש להשקה,
השנים שקדמו למועד 
 האחרון להגשת הצעות

 נקודות. 3 – *עבור לקוח

12 

חוות דעת  3
מלקוחות 

 קודמים

חוות דעתם של 
לקוחות קודמים 

 1טבלאות שצוינו ב
 .למכרז 6ספח לנ 2-ו

באחריות המציעים 
לוודא כי פרטי 
הקשר עם המציעים 

 עדכניים.תקינים ו

 

המזמינה תיצור קשר עם 
עבר של המציע  *לקוחות

רם ועב)כולם או חלקם(, 
פרויקט המציע ביצע 

, אסטרטגיה למיתוג
 בחמשוהושלם  שנעשה

( השנים שקדמו למועד 5)
 . האחרון להגשת הצעות

 בין ,דרגהמזמינה ת
; איכות , אתהיתר

 ת; עמידיםהשירות
זמנים;  בלוחותהמציע 

זמינות המציע; 
התרשמות כללית 

 מהמציע.

ממליץ שלא ניתנו פרטיו 
ו/או שלא ניתן היה ליצור 
עמו קשר ו/או שלא ענה 

 יפסל. –לשאלות כנדרש 

10 

התרשמות  4
 המזמינה

 מתיק עבודות
 של המציע

 והצגתו

  על המציע לצרף
 מלא עבודות תיק

 )על גבי התקן נייד(
לפרויקט אחד 

מהפרויקטים 
שפורטו על ידו 

 .למכרז 6בנספח 

התרשמות המזמינה  
העבודות שצורף על  מתיק

 .י המציעיד

המזמינה תדרג, בין 
 יצירתיותהיתר, את 

 ; מקצועיותהמציע
התאמתו לחזון ; המציע

; ולצרכי המזמינה
התרשמות כללית 

 מהמציע.

רשאית, אך לא המזמינה 
חייבת, לפנות למציע 
לצורך הצגת תיק 

 העבודות.

12 

 40 :לחלק ראשון סך הכל ניקוד

, עיריות, חברות יםשרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים ו/או סטטוטורימ –" לקוח"*
ציבוריות, מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, קופות חולים ו/או בתי חולים, מוסדות 

 ₪. 100,000,000פיננסים, חברות פרטיות עם מחזור שנתי העולה על 

בדיקת האיכות תעשה על סמך התרשמותם הבלעדית של הצוות המנקד מטעם המזמינה  .8.2.3
ורך בדיקות אלו באנשי מקצוע, כפי מהצעת המציע. המזמינה רשאית להסתייע לצ
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 שתמצא לנכון. 

ות לשם הבחינה מובהר כי על המציע להגיש את הצעתו בצירוף אסמכתאות ו/או הוכח .8.2.4
האיכותית של הצעתו, והמציעים מתחייבים, בהגשת הצעותיהם, לסייע ולשתף פעולה 

ם לצורך על ידעם כל דרישה של המזמינה ו/או מי מטעמה לקבלת כל מסמך אשר יידרש 
המזמינה תהא רשאית לפסול הצעה של מועמד שלדעתה אינו בדיקת איכות ההצעה. 

 משתף פעולה באופן מלא עם המזמינה.

בהתאם לאמור לעיל יהיה נמוך בסיום ניקוד החלק הראשון מציע שציון האיכות שלו  .8.2.5
הצעתו  – )להלן: "ציון איכות מינימלי"(בחלק זה  רביותנקודות מ 40ך נקודות מתו 30-מ

לחלק נקודות או יותר יעברו  30המציעים שהצעתם קיבלה ציון איכות של  תיפסל. שאר
  (.פרזנטציה) השני

בודדה במכרז, תהא המזמינה רשאית, אך לא חייבת,  כשרה הוגשה הצעהבמקרה בו  .8.2.6
לזמן את המציע לחלק השני של ניקוד האיכות )פרזנטציה( אף בלא בחינת הצעתו לפי 

 3-הוגשו פחות מהראשון לניקוד האיכות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוראות החלק 
רשאית, אך לא חייבת, שלא לפסול את הצעתם  זמינהתהא המבמכרז,  כשרות הצעות

מהשתתפות במכרז ולזמן לחלק השני של ניקוד האיכות את כלל המציעים, אף אם כולם 
מציעים  3-מקרה בו מעל לבכמו כן, ו/או חלקם לא עברו את ציון האיכות המינימלי. 

, תהא המכללה רשאית, אך לא חייבת, לזמן גבוה מציון האיכות המינימליקיבלו ציון ה
 המציעים בעלי ציון האיכות הגבוה ביותר בשלב זה. 3לשלב הבא רק את 

, תישלח הודעה לכל המינימלייםלאחר סיום בחינת העמידה בתנאי הסף ותנאי האיכות  .8.2.7
תה או נפסלה. משתתף אשר לא יפנה בבקשה לקבלת מידע משתתף אשר הצעתו נדח

בתוך שני ימי עבודה מיום קבלת ההודעה, יהא מנוע מהעלאת טענה ו/או דרישה ו/או 
עתירה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא, והמשתתפים מקבלים על עצמם תנאי זה בעצם 

 הגשת ההצעה.

 :נקודות 30 עד – חלק שני )פרזנטציה(

מציע אשר המזמינה מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב  .8.2.8
בהתאם  זהתיבדק הצעתו בשלב  כאמור לעיל,, ובניקוד האיכות המינימאלי המקדים
מובהר כי המזמינה רשאית ליתן  למכרז. )ג(8נספח ב המפורטותולדרישות  להנחיות

 ים שיוזמנו לשלב זה.הוראות ו/או הנחיות שונות בנוגע לפרזנטציה למציע

פורום מקרב בעלי תפקידים בפני  לערוךהמציעים )ג(, על 8מבלי לגרוע מהאמור בנספח  .8.2.9
, ראש הצוות הצגה של המציעדקות(, הכוללת  30-כפרזנטציה ) במכללה המאוחדת

למיתוגה העתידי של  חזון כללי " שבוצעו וכןCase Studies" 2, הצגה של לפחות המוצע
 (.למציעים שיציגו כיוון ראשוני ינתן יתרון) המכללה המאוחדת

, או פרק זמן ארוך יותר בהתאם לשיקול דעתה ימים 14למציעים תינתן שהות בת  .8.2.10
 מיום ההודעה על המעבר לחלק השני לצורך הכנת הפרזנטציה. הבלעדי של המזמינה,

, אשר ישמש כראש 2נספח מס' ב וצע ע"י המציעשההפרזנטציה תוצג ע"י ראש הצוות  .8.2.11
ראש למזמינה )להלן: " םשירותיההצוות ואיש הקשר מטעם המציע לצורך מתן 

  "(.הצוות

נספח הפרזנטציה תנוקד, בין היתר, על סמך התאמתה להנחיות ולדרישות המפורטות ב .8.2.12
התרשמות המזמינה מהרעיונות המוצעים ע"י המציע, התאמתם לאופייה של  ,8

ויכולתו המקצועית של המציע וראש הצוות המוצע,  המזמינה, התרשמות מניסיונו
בקיאותו של המציע וראש הצוות המוצע, וכן כל פרמטר נוסף אותו תמצא לנכון 

 המזמינה. 

ו/או דרך , אלא אם הודיעה המזמינה על מקום הפרזנטציה תתקיים במשרדי המזמינה .8.2.13
 . אחרת לעריכתה
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תוגבל ההתקהלות ו/או כניסת ובעקבות צעדי הממשלה למלחמה בנגיף הקורונה  ככל .8.2.14
ו/או בכל תרחיש אחר בו לדעת המזמינה לא ניתן לקיים  מבקרים למשרדי המזמינה

רשאית המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לערוך את את הפרזנטציה באופן פיזי, 
טלפונית ו/או בכל אמצעי אחר, וכן  לפצל ו/או לאחד הפרזנטציה בהיוועדות מרחוק ו/או 

יובהר כי בכל מקרה ו/או להאריך את הפרזנטציה בכל אופן הנראה לה נכון.  ו/או לקצר
מעלות ו/או סובל משיעול  38אדם שחום גופו עולה על כניסה ו/או הצגה לא תתאפשר 

ו/או נדרש לשהות בבידוד על פי דין, וכי באחריות המציע לעדכן ו/או מקשיי נשימה 
הצגת בעת בכל שלב, לרבות כי  יובהר. מיד עם היוודע לו הדברהמזמינה את 

לנהוג בהתאם להנחיות מדינת ישראל להתמודדות עם  המציענציגי על  ,הפרזנטציה
  .בכל עת המכסה את האף והפהמסכה תקנית  נגיף הקורונה, לרבות עטיית

המזמינה תהא רשאית לפסול ו/או שלא לנקד הצעת מציע שהגורמים הנדרשים מטעמו  .8.2.15
ו/או לא הופיעו אליה במיקום, במועד, באופן, בתנאים לא השתתפו בפרזנטציה 

 ובאמצעים אשר יקבעו לשם כך ע"י המזמינה.

 :(%30פתיחת ההצעות הכספיות ) – שנישלב  .8.3

מציעים שעברו בהצלחה את שלבים אלו, יועברו לשלב השני בו יפתחו הצעות המחיר  .8.3.1
 (. 2שהוגשו על ידם )מעטפה 

)להלן:  נקודות 30המזמינה תדרג את ההצעות הכספיות באופן יחסי, עד לניקוד מרבי של  .8.3.2
 נקודות 30-הזולה ביותר ינוקד ב ההצעהמציע אשר יציע את , כך ש"(הצעת המחיר"

 ."(הזולה ביותר ההצעה)להלן: "

שאר הצעות המחיר תיבחנה לעומת ההצעה הזולה ביותר, ותקבלנה מספר נקודות  .8.3.3
, 30-ס בין ההצעה הנבחנת לבין ההצעה הזולה ביותר, כשהיא מוכפלת בבהתאם ליח

 כדלקמן:

(𝟑𝟎 ∗
ההצעה הזולה ביותר

ההצעה הנבחנת
) 

 בחירת הזוכה במכרז: .8.4

המזמינה תחשב את הניקוד הסופי להצעה על ידי שקלול ציון האיכות וציון המחיר  .8.4.1
 "(.הציון המשוקלל)להלן: "

ביותר תהא ההצעה הזוכה, אלא אם המזמינה ההצעה שציונה המשוקלל יהיה הגבוה  .8.4.2
 קבעה אחרת מטעמים מיוחדים.

הגבוה  המשוקללבציון  בהצעה שזכתהעל אף האמור, המזמינה איננה מחויבת לבחור  .8.4.3
, המציע קודם בעבודה עם בניסיוןביותר, או בכל הצעה שהיא, לרבות מטעמים הקשורים 

 לבצע יכולתוהערכתה ביחס לבאו /ו באמינותו, באיתנותו הפיננסית, בתחומי מומחיותו
 . השירותיםאת 

תהא המזמינה בין שתי הצעות )או יותר(,  בציונים המשוקלליםבמקרה של שוויון  .8.4.4
 , לרבות בדרך של:לפי שיקול דעתהמבין אותן הצעות רשאית לבחור 

 על בסיס שיקולים איכותיים, כפי שיוחלט על ידי המזמינה; .8.4.4.1

 בדרך של הגרלה; .8.4.4.2

 (.Best & Final) נוסף תיחורשל  הליךב .8.4.4.3
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 מסמכי ההצעה .9

, כשהם מלאים וחתומים להלןלעיל ובמסגרת הצעתו למכרז, יגיש המציע את כל המסמכים המפורטים 
 :כנדרש

 .ת המציעטופס הצהר - 1נספח מס'  .9.1

 , על נספחיו.ופרטי מציע הצהרה על מעמד משפטי - 2נספח מס'  .9.2

 על נספחיו. , הסףעמידה בתנאי  תצהיר להוכחת - 3נספח מס'  .9.3

 .1976-, התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבורייםואישורים תצהיר  - 4נספח מס'  .9.4

 אישור רו"ח של המציע. – 5נספח מס'  .9.5

 . טופס ניסיון קודם של המציע, על נספחיו – 6מס'  נספח .9.6

 טופס הצעת המחיר. - 7נספח מס'  .9.7

 ., על נספחיומפרט השירותים – 8 נספח מס' .9.8

 ., על נספחיוההתקשרותהסכם  - 9נספח מס'  .9.9

  . המכרז מסמכי כלשל עותק  .9.10

 .(שנמסרו)ככל שנמסרו במהלך המכרז  מזמינההעותק של כל הודעות  .9.11

 בחינת ההצעותבסמכויות המזמינה  .10

, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי המזמינהההצעות תיבדקנה על ידי  .10.1
 שתמצא לנכון. 

בלתי סבירה בשל תנאיה או  , לפי שיקול דעתה,כלל בהצעה שהיא רשאית לא להתחשבמזמינה ה .10.2
הנחה "שיעור מונע הערכת ההצעה כדבעי. ה תייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעתבשל חוסר ה

 לגרום לפסילת ההצעה.גם הוא בלתי סביר עלול מוצעת" 

כל הסתייגות  השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או-אי .10.3
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 .מזמינהוההחלטה בעניין זה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ה ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה

 ,ממנו הנדרשים מסמכים איזה צירף לאאו  במכרז, להשתתפות םתנאיהלא קיים המציע את כל  .10.4
 הסתייגויותאו ו/ הערות, מסמכים צירףו א ,כאמור מהמסמכים איזה שלם לא באופן צירףו א

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את מזמינהה, רשאית לצרפם שאין
פגם )לרבות מהותי( ו/או יבהיר  כלהצעתו של המציע, או, לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן 

או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו בתנאים כפי שתקבע /וישמיט איזה מהמסמכים  ו/או
 טענה כל על חוזר בלתי באורח בזאת מוותרים המציעיםובתוך פרק זמן שיקבע על ידה. המזמינה 

 .הימנו והנובע הכרוך, הקשור כל על זה בענייןהמזמינה  כנגד דרישהאו /ו תביעהאו /ו

פרטים ו/או מסמכים מציעים הכל אחד ממלדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  רשאיתהמזמינה  .10.5
כל מידע הדרוש לבחון אישורים, , המלצות, ו/או להשלים מידע חסר נוספים ו/או הבהרות נוספות

נתונים הנוגעים לעמידתו של המציע בתנאי הסף ולרבות מסמכים  ,מציעניסיונו ויכולתו של האת 
, חוסנו הכלכלי, ניסיונו מציעעל מנת לבחון את הוזאת  ,ההצעות גם לאחר פתיחתלמכרז, 

 מציעוזאת הן מה ,, לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז שפורטו לעילהצעתוהמקצועי ו
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למכרז  ףאשר צור 3מס'  במכרז, הן מהגורמים שפורטו על ידו בתצהיר להוכחת הניסיון שבנספח
 תו והן מצדדים שלישיים.זה ו/או בהמלצות שהגיש במסגרת הצע

רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית וטיב מזמינה ה .10.6
את ניסיונה עם  ,המוצעהסכם לבצע את ה מציעוכושרו של ה ו, את אמינותמציעהעבודה של ה

המזמינה מבלי לגרוע מהאמור, בעבודות קודמות דומות.  מציעסיונו של הינאת בעבר וכן  מציעה
שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת,  מציעתהיה רשאית שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה ל

עם הרע  ניסיונהעקב  - או במידה שמדובר בתאגיד ,מציעהעם הרע ניסיונה בין היתר, עקב 
 . הפועלים מטעמו ואהגופים השולטים בו  ואהיחידים 

נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה  השירותיםשלא למסור את ה מזמינכן תהיה רשאית ה .10.7
לגורמים ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי 

הגופים  ואהיחידים לרבות עם  - ובמקרה שהמציע הנו תאגיד ,ניסיון רע עם המציע אחרים
 .הפועלים מטעמו ואהשולטים בו 

, כולה או חלקה, שנחזית בעיניה כהצעה לא לגיטימית ו/או הצעהשמורה הזכות לפסול מזמינה ל .10.8
כהצעה תכסיסנית ו/או כהצעה באמצעותה מבקש המציע להשיג יתרון לא הוגן על פני יתר 

 המציעים באופן שיביא לזכייתו.

הנתונים תהא רשאית להביא בחשבון, לצורך בחינת ההצעות, את כל המרכיבים והמזמינה  .10.9
שבמסמכי ההזמנה על נספחיה, את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי המציע, את ממצאי 

ביחס למציע ולהצעתו וכן כל  -עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים  -המזמינה בדיקותיה של 
 לגבי המציע ו/או לגבי הצעתו.המזמינה מידע רלוונטי אחר שיהיה בידי 

ה אם לדעתלפסול הצעה  תרשאיתהיה י המכרז וכל דין, המזמינה לפמבלי לגרוע מזכויותיה  .10.10
 המציע מצוי במצב של חשש לניגוד עניינים המונע מן המציע לבצע את העבודות.

תהיה רשאית, בכפוף לזכות השימוע, לפסול או לדחות הצעות שונות בהתקיים מזמינה כמו כן, ה .10.11
 אחד או יותר מהמקרים הבאים: 

מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך תחרותי אחר שנערכו על ידי מציע אשר חזר בו  .10.11.1
השנים האחרונות ( 3)וזאת בשלוש  ,כזוכה באותו הליך, לאחר שהוכרז מזמינהה

 שקדמו למועד פרסום המכרז.

 וטרם נפרע.המזמינה קיים חוב כלשהו של המציע כלפי  .10.11.2

עקב אי המזמינה והחוזה עימו בוטל על ידי למזמינה מציע אשר סיפק שירותים  .10.11.3
שנים האחרונות שקדמו ( ה3)עמידתו בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש 

 למועד פרסום המכרז. 

( 3)מידע מטעה, או שנהג במהלך מכרז בעורמה, וזאת בשלוש מזמינה מציע שמסר ל .10.11.4
 השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז. 

, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון, חשד היה עימו ניסיון שלילימזמינה מציע אשר ל .10.11.5
 .שירותים על ידו ו/או מי מטעמו וכו'למרמה, היעדר שביעות רצון ניכרת ממתן ה

על פי חוזה התקשרות עימו, התנהלות בלתי המזמינה הפרת התחייבויות המציע כלפי  .10.11.6
 .ו'הגונה וראויה מצדו וכ

ומי  המזמינהבאופן מלא עם  המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה .10.12
אם  תהא רשאית שלא לבחור הצעה המזמינה מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל.

 ומי מטעמה. המזמינהאינו משתף פעולה באופן מלא עם  מציעה הלדעת

והיא רשאית לעשות כן,  מציעאינה מתחייבת לברר פרטים אודות הומי מטעמה,  ,המזמינה .10.13
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 .במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי

הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר  עלשומרת  המזמינהבכפוף לכל דין  .10.14
כמו  .המזמינהאינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעת 

או לתקן טעות סופר או טעות טכנית בהצעה, ככל שאין בהם לדעתה רשאית למחול  המזמינהכן, 
 כדי לפגוע בעקרון השוויון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 המזמינה בהסכם  להתקשרות ותנאים הודעה על תוצאות המכרז .11

 .המזמינהכתב בדבר החלטת מסר הודעה ביתהמציעים כל ל .11.1

בשינויים , למכרז( 7)נספח מס' המסגרת הסכם לחתום על שזכה במכרז מתחייב  מציע .11.2
על פי הצעתו , מזמינהבהמחויבים, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים 

ימי עסקים  (5) חמישה, בתוך במכרז הזוכה עם"מ מו לאחר שגובשה ההצעה פי על אובמכרז 
  .מיום קבלת ההודעה על זכייתו

 אתהחתום על ידו, ההסכם , במעמד המצאת מזמינהלזוכה במכרז להמציא כל בנוסף יידרש  .11.3
, ואת פרטי מנהל כשהוא חתום בידי חברת הביטוח( המסגרת הסכםל 'ו נספח) וחהביט אישור

  .הפרויקט מטעמו

, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המזמינהעמד הזוכה בהתחייבויותיו, תהא רשאית  לא .11.4
 לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו.  זכייתו או ליתן

ובעצם הגשת הצעתו הוא המזמינה שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי  למציע .11.5
 .ובקשר עם ביטול זכייתמזמינה דרישה כלפי הומוותר על כל טענה, תביעה 

במכרז, או לבטל את  מציעלא לקבל הצעה של  רשאיתהמזמינה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  .11.6
 באים: הבמכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים  מציעשל  הצעהההכרזה על 

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע  זוכההוכחות, להנחת דעתה, כי המזמינה יש בידי ה .11.6.1
 .ה במכרזימענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי

 זוכהבמכרז אינה נכונה, או שה שניתנה זוכהכי הצהרה כלשהי של ה מזמינההתברר ל .11.6.2
, היה בה כדי להשפיע על מזמינהעובדה מהותית אשר, לדעת ה מזמינהלא גילה ל

ידו, על ההסכם למועד חתימת  עד, או שלאחר הגשת הצעתו וקביעתו כזוכה במכרז
במכרז,  מציעה מצדיש בקיומו משום חשש להיעדר אפשרות אשר אירוע התרחש 

 .הסכםלרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על פי ה

 . למכרזנוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף שיכל  .11.6.3

 הליכיםהמציע  נגד מתנהלים בו במקרה או, פלילית בעבירה של המציע הרשעה .11.6.4
 שביצע לכאורה. פלילית עבירה עם בקשר חקירות או פליליים

 השלכה, מזמינהה של דעתה שיקול לפי, בו יש אשר דופן יוצא אירוע של התרחשות .11.6.5
 .עבודותה את לבצע המציע של יכולתו על מהותית שלילית

יש בו/הם  המזמינהאשר לדעת , כולם או חלקם, זוכהנכסי העל  ים/עיקול ו/הוטל .11.6.6
 ים/והעיקולכדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, 

 .הטלתו/םימים ממועד  30לחלוטין תוך  ו/לא הוסר ים/האמור

כונס נכסים זמני או נאמן או מנהל מיוחד או , כולם או חלקם, זוכהונה לנכסי המ .11.6.7
 .ממועד קביעתו יום 14והמינוי כאמור, לא בוטל תוך  קבוע או מפרק זמני או קבוע
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ללא  ,הזוכחזקות באמהיותר  או 25% והועברלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות  .11.6.8
 .מזמינההסכמה מראש ובכתב של ה

לא יהיה הסכם המסגרת, על  מזמינהמובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם ה .11.7
 כל חוזה בר תוקף בין הצדדים. 

המכרז וכל דין, לפי נוסף לכל זכות העומדת לה , ובמזמינהמבלי לגרוע מכל זכות העומדת ל .11.8
סכם עם האת ה מזמינהביטלה ההמזמינה לא התקשרה בהסכם עם מציע זוכה או במקרה שבו 

שהצעתו דורגה  מציע, אך לא חייבת, לפנות למזמינהזוכה מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית ה מציע
, ולהציע לו להתקשר עמה בהסכם להמשך ביצוע ושזכ יםמציעלאחר ההבא בתור במקום 

ימים.  7בתוך מזמינה ור ייתן את תגובתו בכתב להצעת הכאמ מציעהעבודות על פי תנאי הצעתו. 
לפנות בהצעה  מזמינהאו שלא ניתנה מטעמו כל תגובה, תהייה רשאית הה להצע מציעסרב ה
שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, וכן הלאה. למען הסר ספק מובהר כי הזכות  מציעדומה ל

שהצעתו  מציע, וכי למזמינהלט של ההאמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוח
אחר אין ולא תהייה כל  מציעהסכם עמו בוטל ו/או לכל הש מציעדורגה במקום שלאחר הצעת ה

הסכם הטענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול 
 הזוכה. מציעעם ה

 מסמכי המכרז .12

שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה שומרת על זכותה להכניס המזמינה  .12.1
לשאלות המשתתפים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק 

 משתתפי כנס המציעים.ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל  ,בלתי נפרד מתנאי המכרז

 ,דים הנקובים במכרז זהשומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועהמזמינה  .12.2
 לרבות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

, ונמסרים בהשאלה ובנאמנות לצרכי הגשת ההצעה בלבד המזמינההינם רכוש  מכרזמסמכי ה .12.3
המציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי ההזמנה )כולם או חלקם( ו/או ולא לשום מטרה אחרת. 

  ו.להשתמש בהם לכל מטרה אחרת מלבד הגשת הצעתו ז

גם לאחר שמולאו על ידי מזמינה למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של ה .12.4
תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המזמינה המציע, וכי 

 .ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך עבודותהמציע נבחר לבצע את ה

באחריות כלשהי בגין הפסד, נזק או פגיעה כלשהם שנגרמו יישאו  ומי מטעמה לא מזמינהה .12.5
למציעים או מי מטעמם או כל אדם אחר אשר לגביהם נושאים הם באחריות מכוח הדין או מכוח 

 הסכם, וזאת כתוצאה משימוש או הסתמכות על הנתונים הכלולים במסמכי המכרז. 

למכללות, כל המידע הנוגע עצמו ובאופן עצמאי את ו, בעל חשבונו ואחריותמציע לבדוק כל ל ע .12.6
למכלול אחר רלוונטי כל נתון ועסקי  ביצועי, תפעולי מקצועי,נתון משפטי,  , לרבות כללשירותים

 .מכרזהעל פי  מציעהתחייבויות ה

בכל מקרה ייחשבו המציעים כמי שערכו את כל הבדיקות המחקרים, הניתוחים הנדרשים לשם  .12.7
לוגיסטי וכו'( -)ובכלל זה יעוץ משפטי, , מימוני, תפעולימי שקיבלו ייעוץ מקצועי וכהגשת הצעה 

או הכרוך בו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר במכרז ובעבודות בי כל דבר ועניין הקשור לג
המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז. המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן כלשהו 

 ל במסמכי המכרז.על המידע אשר נכל

לא תישא באחריות והמציע לא יהיה רשאי לתבוע או לעלות כל טענה נגד המזמינה ומי מטעמה  .12.8
בגין נזקים, הפסדים, עלויות, חבויות הוצאות או הוצאות העשויות לנבוע או להיגרם מזמינה ה

הועמד  נזיקי או אחר( מאימוץ, שימוש או יישום של מידע שהועבר אוי, )בין אם על רקע חוז
 וכל מי מטעמה.מזמינה לרשות המציע, ככל שהועבר, על ידי ה
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אינה מתחייבת ו/או אחראית לכך כי כל מידע שהועבר כאמור מהווה את מזמינה ומי מטעמה ה .12.9
כל המידע אשר ברשותה ו/או בסמכותה, הרלבנטי או המהותי לפרויקט ו/או להתחייבויותיו של 

 הזוכה במכרז זה. 

או  אי דיוק, שהוא בכל הנוגע לטעותוסוג לא תחול אחריות מכל מין טעמה המזמינה ומי מל ע .12.10
ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי  מכרזהשמטה שחלו במסמכי ה

 ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך המכרז.

, או חלקי סעיף או סעיפים מכרזבמסמכי האם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים  .12.11
, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע מכרזבמסמכי ה

כמו כן ובלי לגרוע  , אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.מכרזבשאר חלקי מסמכי ה
של הוראה מהוראות מסמכי  מהאמור, במקרה של העדר תוקף, בטלות או העדר יכולת אכיפה

באופן שיביא ככל הניתן לביצוע בקירוב של אותה המכרז, יפעל המציע על פי דרישת המזמינה 
 ההוראה.  

 תנאים כלליים .13

 דין חל .13.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל 
ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת  שתתפיםדין, והמ
 ההצעות.

 שיפוט תניית .13.2

 יפו.-אביב-בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק

 עיון .13.3

מציע המבקש לעיין בהחלטת המזמינה ו/או בהצעות שנבחרו כזוכות, יגיש בקשה  .13.3.1
 ( ממועד ההודעה על תוצאות המכרז. 30ושים )לעיין במסמכים בתוך של

ש"ח לצורך כיסוי העלות  500תנאי לעיון במסמכים הוא תשלום מראש של סך  .13.3.2
 הכרוכה בהעמדת המסמכים לעיון. 

ה במסגרת מכרז כי אינה רואה במידע הנדרש על יד מודיעה בזאת במפורשמזמינה ה .13.3.3
 -לכך זה משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המשתתפים במכרז, ובהתאם 

, את מזמינהאשר יבקשו זאת מן ההאחרים, בכוונתה להעמיד לעיון המשתתפים 
 החלטת המזמינה ואת ההצעות של המציעים אשר יוכרזו כזוכים במכרז.

או סוד מקצועי שאין הסבור כי הצעתו מכילה סוד מסחרי ו/ מציעיחד עם זאת,  .13.3.4
בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים יציין לגלותו, 

מובהר כי שם המציע והצעת המחיר לא . כאמור בה והמהווים, לדעתו, מידע סודי
 ייחשבו בכל מקרה כסוד מסחרי ו/או סוד מקצועי. 

לגביהם נטען כי הם ההחלטה הסופית בדבר מניעת העיון בחלקים מהצעת הזוכה  .13.3.5
המזמינה כוללים סוד מסחרי או מקצועי נתונה בכל מקרה לשיקול דעתה של 

והחלטתה תהיה סופית ומחייבת את המציע ואת יתר המשתתפים במכרז, לכל דבר 
 ועניין. 

  דרישות ביטוח .13.4

שיזכה במכרז.  מציעה ידי על ביטוחים לקיוםהמזמינה  רישותדל ופניתלב המציעים מ שומתת
כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע 
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 לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

 הוצאות ההשתתפות בהליך .13.5

בגין הוצאות  מזמינהמהיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  מציעה
-, כולל במקרה של ביטול המכרז בכל שלב ומכל סיבה שהיא, צמצום היקף העבודות, איאלה

 .מתן צו התחלת עבודה מכל סיבה שהיא, וכו'

 

 ביטול המכרז .13.6

של הבלעדי  הקול דעתישלפי  -אם  המכרזאת לבטל )אך לא חייבת( תהא רשאית המזמינה 
או אם תיוותר  ,ינה איכותית או מבחינה כספיתמתאימה מבחלא תוגש אף הצעה  - מזמינהה

או  ,הפרויקטהעבודות או בקשר עם מזמינה או אם ישתנו צרכי ה ,הצעה יחידההמזמינה בפני 
לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  ,מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת

 . מזמינהה

 הצעה בודדת .13.7

או הנשלט מציע, בהאמור חל גם על מי ששולט הצעה אחת בלבד. במכרז זה רשאי להגיש  מציעכל 
מוגדר המונח "שליטה"  לעניין זה בלבדעל ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. 

 50%-מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות יותר מ 50%-כאחזקה של למעלה מ
 מהדירקטורים.

 שונות .13.8

לאחר הבלעדי ובכל עת שיבחר, להסב  הל פי שיקול דעתשמורה הזכות, עמזמינה ל .13.8.1
לא תהא כל טענה  לזוכה. נותן השירותיםאת המכרז ו/או את ההסכם שייחתם עם 

 ו/או תביעה בשל הסבת המכרז ו/או ההסכם כאמור.

בעל וכן עם כל יועץ או מזמינה המציע הזוכה מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ה .13.8.2
רשאית להחליף את כל אחד המזמינה למען הסר ספק, יובהר, כי . מטעמה תפקיד

ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמציע הזוכה לא תהא עת מבעלי התפקידים לעיל, בכל 
 או דרישה בעניין זה./וכל טענה 

 

 

 וינגייטבהמכללה האקדמית      מכללת לוינסקי לחינוך 

 

 

 אישור המציע

 

 את תנאיו. בזה ההזמנה לקבלת הצעות והוא מקבלהמציע מאשר כי קרא והבין את מסמך 
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 חתימה מלאה של המציע 
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 1' מס נספח

 המציע  הצהרה והתחייבות –הצעה טופס 

  :לכבוד
 ו/או המכללה המאוחדת וינגייטבהמכללה האקדמית ו/או  מכללת לוינסקי לחינוך

 )להלן: "המכרז"( )בהקמה( למיתוג המכללה המאוחדת 2/2021מס' שלבי -פומבי דו מכרז הנדון:
 

לאחר שקראנו "( המציעהמוסמכים להגיש הצעה זו בשם ____________________ )להלן: " הח"מ, אנו
 בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

ובדקנו את כל  ,הבנו את כל האמור במסמכי המכרזלמדנו, בדקנו בקפידה ואנו מצהירים בזה, כי  .1
 ותהדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבוד

נשוא המכרז, וכן קיבלנו את כל הייעוץ המקצועי הנדרש ביחס למסמכי המכרז, הדרישות, התנאים 
הגשנו , כי במסמכי המכרזכי אנו מסכימים לכל האמור  להגשת הצעתנו, ,לרבות יעוץ משפטי ,והנסיבות

לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו כי ואת הצעתנו בהתאם, 
 מוותרים מראש על טענות כאמור.

אנו מצהירים, כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2
לבצע את  , במידה והצעתנו תבחר כהצעה הזוכה,קבלים על עצמנוהדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מ

 .הסכם ובהזמנות עבודה שתימסרנה לנו לביצועשבנדון, בהתאם לתנאים המפורטים ב ותהעבוד

וינגייט מצויות באנו מצהירים בזה, כי אנו מודעים לכך שמכללת לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית  .3
ז, יכול וההתקשרות תיערך עם מכללת לוינסקי ו/או המכללה בהליך מיזוג, וכי ככל ונזכה במכר

וינגייט ו/או עם המכללה המאוחדת, וכי כל אחת מהן רשאית להסב את ההסכם בלא כל בהאקדמית 
 הודעה מוקדמת.  

, והינה הצעתנו אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים .4
 במסמכי המכרז. היחידה, על פי הקבוע

ימים מהמועד  180במשך לשינוי ותהא תקפה הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או  .5
 מכרז.ה תנאימזמינה לפי לדרישת האו לתקופה נוספת בהתאם האחרון להגשת הצעות 

מסמכי הסכם נחתום על  ,מיום הודעתכםעסקים ימי  5אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך  .6
 עם מי מהחברות המוזכרות לעיל, בהתאם לדרישתן. ההתקשרות

בשמו מוגשת המציע בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי , כי הצעתנו היא מצהיריםאנו  .7
על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם המציע ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 .הנדרשים על פי מסמכי המכרז תנו את המסמכים והאישוריםאנו מצרפים להצע .8

 ______________________ _________________________ 
 חתימה וחותמת תאריך 

 אישור עו"ד

"(, מאשר מציעה_____________, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של _________________ )"הח"מ,  אני

__________________, ת.ז.  -___________________ ו בזאת כי ה"ה __________________, ת.ז.

, מוסמכים לעשות כן מציעשלעיל בפני, בשם ה מציע___________________ אשר חתמו על הצהרת ה

החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז  מציע, וכי נתקבלה על ידי המציעמטעם ה

 . מציעולהסמיך את ה"ה הנ"ל לחתום בשם ה

 ______________________ _________________________ 
  חתימה וחותמת תאריך 
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 2' מס נספח

 ופרטי מציע הצהרה על מעמד משפטי

 בטבלאות שלהלן:ולמלא את הפרטים  במדויק את מעמדו המשפטיבמכרז לציין  מציעעל האנו, הח"מ, 

 מעמד משפטי .א

 חברה בע"מ  שותפות רשומה  עוסק מורשה 

לאחר תחילת חודש מרשם התאגידים מרשם התאגידים, שהופק של המציע נסח עדכני מצ"ב בזאת 
 אישור עוסק מורשה מרשות המסים, בתוקף במועד האחרון להגשת הצעות. או /20211

 רטים כללייםפ .ב

  :שם המציע

  :ע.מ/תאגידהמספר 

  :כתובת

  :טלפון

  :דואר אלקטרוני

 ראש הצוות המוצע .ג

  הצוות המוצע:ראש  שם

  תפקיד במציע:

  :ניידטלפון 

  דואר אלקטרוני:

 במציעשמות בעלי זכות החתימה  .ד

 דוגמת חתימה מספר זהות שם פרטי שם משפחה

    

    

    

 .מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים על מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו "מאנו הח

 

  חתימה  תאריך  שם משפחה  שם פרטי 

  חתימה  תאריך  שם משפחה  שם פרטי 
 



  

21 

 

 אישור

"(, מאשר מציעה_____________, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של _________________ )"הח"מ,  אני

__________________, ת.ז.  -בזאת כי ה"ה __________________, ת.ז. ___________________ ו

, מוסמכים לעשות כן מציעשלעיל בפני, בשם ה מציעהצהרת ה___________________ אשר חתמו על 

החלטה כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז  מציע, וכי נתקבלה על ידי המציעמטעם ה

 . מציעולהסמיך את ה"ה הנ"ל לחתום בשם ה

 

 

 

  חתימה וחותמת  תאריך 
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  3' מס נספח

להזמנה   5.1.2שבסעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.עמידת המציע בתנאי הסף תצהיר להוכחת 
  להציע הצעות

מס' זיהוי _____________________, לאחר  ,אני הח"מ, ____________________________
שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה 

 בזה כדלקמן: 

ליתן  מציעומוסמך מטעם ה"( מציעה____________ ב ____________________ )"-כ מכהן אני  .1
מיתוג למכללה המאוחדת ל 2/2021 מס'שלבי -פומבי דובמסגרת מכרז הצעה מהתצהיר זה כחלק 

 .)הקמה(

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, בעשר עד להשקה, אני מצהיר כי המציע ביצע והשלים,  .2
 , כדלקמן:להזמנה להציע הצעות( 5.1.2)כהגדרתם בסעיף  פרויקטים עבור לקוחות גדולים 3לפחות 

השירותים תיאור  שם הפרויקט
שניתנו במסגרת 

 הפרויקט

תקופת תחילת 
וסיום הפרויקט 

 )חודש ושנה(

איש קשר מטעם  שם הלקוח
הלקוח )שם + טלפון 

 ישיר(
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ו/או  שהמזמינהלעיל, ואני מודע לכך  המפורטים הנתוניםהנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי  .3
 תהמפורט עבודהוכן תערוך בירור ביחס לכל  לבקש המלצות מהלקוחות הנ"לרשאית לפנות ומי מטעמה 

  .זה בנספח

 תצהירי לעיל, אמת. ותוכןזה שמי, זו חתימתי 

 

 חתימת המציע  תאריך

 
 אישור עו"ד

בפני  ה/הופיע ____________כי ביום , בזה ת/, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח

הינו/הינה מורשה/ית חתימה ב___________, שמס' זיהוי ______________,  ___________________

לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה/היה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתי

  עליה בפני. ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  ה/עשה כן, אישריעשה/ת

 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 4מס'  ספחנ

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

( המבקש להתקשר עם "הספק" -נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  הנני .1
מכללה למיתוג יעוץ ובהסכם למתן שירותי וינגייט בהמכללה האקדמית מכללת לוינסקי לחינוך ו/או 

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה ההסכם"-" והמזמינה"–)להלן בהתאמה המאוחדת 
 פק.בשם הס

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם גוף  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –ציבוריים, התשל"ו 
 ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( הספק לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3
הספק או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי  -לחלופין  –חלוט ביותר משתי עבירות או 

ה ב לחוק( חלפה שנה לפחות ממועד ההרשע2עבירות, אולם במועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 
 האחרונה. 

 הבאות:  חלופותנכונה מתוך ההאת החלופה  X-לסמן ביש  – עם מוגבלות לאנשיםייצוג הולם  .4

    חלות   "( לא חוק שוויון זכויות" - )להלן 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 . ספקעל ה

 או     

   ובדים לפחות, ע 100אם הספק מעסיק  חלות על הספק והוא מקיים אותן; וכןלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף
לשם בחינת יישום חובותיו  הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

עבר אם הספק התחייב ב ליישומן; וכן לשם קבלת הנחיות בקשר –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לפי סעיף 
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו  לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה המזמינהכלפי 

ונעשתה אתו התקשרות  –ליישומן  לשם קבלת הנחיות בקשר -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך 9לפי סעיף 
לחוק שוויון  9ליישום חובותיו לפי סעיף  כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות הוא פנה -שלגביה הוא מתחייב כאמור 

וכן הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה  זכויות, הוא גם פעל ליישומן;
 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך  הרווחה והשירותים

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

                                                                                          ____________________ 
 חתימת המצהיר                 
 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע/ה בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, במשרדי אשר ברחוב 

___, מר/גב' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז _________________/המוכר/ת לי _________

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/ה עליו בפני.

 

                                             ________________                                                 ____________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                          תאריך                                 
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 5' מס נספח

 5.1.4 אישור רו"ח של המציע לצורך עמידה בנאי סף
 

  שכתובתימס' רישיון _____________, , ח"רו, , _______________מ"הח אני

 :לענייןבזאת  לאשר מתכבד__, ___________________________________:_____הינה

 _____________________, כדלקמן:______________________________ ]שם המציע[, ח.פ: __

 

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של התאגיד המציע בוקרו על ידי והם אינם כוללים הערה בדבר  (1)
ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי"* או כל הערה דומה המעלה ספק 

 בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילותו מאז הדוחות הכספיים לצרכי  (2)
 האחרונים המבוקרים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים האחרונים הנ"ל ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  (3)
( 2בהקמה(, לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות בסעיף )מכללה המאוחדת )למיתוג ה 2/2021

לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של התאגיד המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים 
 לגבי המשך קיומו של התאגיד המציע כ"עסק חי".

 

 בישראל"ח רו לשכת של 58' מס ביקורת בתקן כהגדרתו" חי* "עסק 

 

 

________________ ________________ ________________ 

 תאריך חתימה וחותמת שם
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 6מס'  נספח

 8.2.2ניקוד איכות ההצעה בהתאם לסעיף  לשםשל המציע  קודם תצהיר אודות ניסיון

מס' זיהוי _____________________, לאחר  ,אני הח"מ, ____________________________
שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה 

 בזה כדלקמן: 

ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בהמלצות המצורפות אני מצהיר/ .1
במסגרת הצעה מהכחלק "( המציע)" ובכל מסמך אחר שהגיש המציע, חברת _________________

 נכון.שלם והינו  מכללה המאוחדת )בהקמה(למיתוג ה 2/2021 מס'שלבי -פומבי דומכרז 

  18.2.2.סעיף קבוע בבהתאם ל מיתוג מחדש תאסטרטגיניסיון מקצועי של המציע במתן שירותי  – 1טבלה 
תקופת תחילת  שם הפרויקט

וסיום הפרויקט 
 )חודש ושנה(

 תיאור הפרויקט

 

פרטי איש  שם הלקוח
)שם,  הקשר

תפקיד, טלפון 
 ישיר(

 

 

  

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

רשאים להוסיף העתקים מטבלה זו, ככל הנדרש, ובלבד שהיא כוללת את מלוא הפריטים  המציעים*
  הנדרשים לעיל.
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  2.8.2.2סעיף אמור בבהתאם ל להקמת מותג חדש השירותי אסטרטגיבניסיון מקצועי של המציע  – 2טבלה 
תקופת תחילת  שם הפרויקט

וסיום הפרויקט 
 )חודש ושנה(

 תיאור הפרויקט

 

פרטי איש  המוסדשם 
)שם,  הקשר

תפקיד, טלפון 
 ישיר(

 

 

  

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

הפרויקט: ______________________________ תיק עבודות של , מצ"ב 8.2.2.4לצורך ניקוד סעיף  .2
 .לעילבטבלאות מתוך הפרויקטים המצוינים 

ואני מודע לכך שהמידע ישמש הנתונים המפורטים לעיל, הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים לגבי  .3
ידוע לי כי מידע חלקי ו/או חסר  להזמנה להציע הצעות. 8.2.2לצורך ניקוד הצעת המציע בהתאם לסעיף 

ו/או בלתי מדויק ו/או שגוי עשוי לפגוע בדירוג הצעתי על ידי המזמינה ואף לפסול אותה, ולא תהיה לי כל 
 טענה כלפי המזמינה בשל כך.

, כולם או הלקוחות הנ"לאת חוות דעתם של  מינה ו/או מי מטעמה תפנה ותבקשאני מודע לכך שהמז .4
 לפגוע בדירוג הצעתי עשויאודות פרטי הקשר עם הממליצים מידע שגוי ו/או לא מדויק ידוע לי כי חלקם. 

לקוחות, ולא תהיה לי כל טענה כלפי מאשר כי וידאתי את פרטי אנשי הקשר של הואף לפסול אותה, ואני 
 ינה בשל חוסר יכולתה ליצור קשר עם מי מאנשי הקשר המפורטים לעיל.המזמ

 תצהירי לעיל, אמת. ותוכןזה שמי, זו חתימתי 

 

 חתימת המציע  תאריך
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 אישור עו"ד

בפני  ה/הופיע ____________כי ביום , בזה ת/, מאשר"דעו "מ _______________,אני הח

הינו/הינה מורשה/ית חתימה ב___________, שמס' זיהוי ______________,  ___________________

לעונשים הקבועים בחוק אם לא  ה/היה צפוייהיה/תלומר את האמת וכי  ו/הכי עלי אותו/ה ולאחר שהזהרתי

 עליה בפני.  ם/מהדלעיל וחת ו/הנכונות הצהרתאת  ה/עשה כן, אישריעשה/ת

 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 7מס'  נספח
 בלבד( 2)יש להגיש במעטפה מס' 

 הצעת המחיר 

"( הצעת מחיר למכרז פומבי דו המציעהרינו להגיש בשם: ____________________________ )להלן: "

"(, עבור מלוא השירותים הנדרשים המכרז)להלן: "למיתוג המכללה המאוחדת )בהקמה( 2/2021שלבי מס' 

 כדלקמן:

 מע"מ כולל₪  מכרז: _________________ במלוא השירותים הנדרשים מתן מחיר המוצע עבור ה

הצעת המחיר, יחד עם מסמכי המכרז שנחתמו על ידי המציע על נספחיו, מהווים הצעה בלתי חוזרת כלפי  .1

ו/או המכללה המאוחדת, כמשמעותה בחוק  וינגייטבמכללת לוינסקי לחינוך ו/או המכללה האקדמית 

 , המחייבת אותנו וניתנת לקיבול ע"י המזמינה. 1973-החוזים )חלק כללי(, תשל"ג

המחיר הנקוב על ידי הינו סופי וכולל את כלל התחייבויות ו/או השירותים האמורים בהצעה, בהסכם  .2

ל, כל התקורות הנלוות, פחת, ובנספחיהם עד לגמר השירותים, ובכלל זה ומבלי לגרוע מהאמור לעי

מס והיטל במידה כל אביזרים, ציוד, שכר עבודה, נסיעות, הוצאות משרדיות וכל הוצאה אחרת, לרבות 

 וישנו )לרבות מע"מ(.

ידוע לי כי התמורה שאקבל בגין אספקת השירותים תהיה בהתאם להצעת המחיר ולאבני הדרך שישולמו  .3

 על ידי, כמפורט בהסכם ההתקשרות. 

רינו לאשר בשם המציע, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות בקשר עם הגשת ההצעה ה .4

, ואני מקבל על עצמי את כל התחייבויות וההתניות במסמכי הכספית, הבנתי אותם ואין לי כל סייג לגביהם

כלפי  יייבויותיהמכרז, על נספחיו וצורפותיו והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתי הבלתי חוזרת ומהתח

הצעתי שלמה והתמורה שבהצעתי כוללת את כל הקשור בביצוע  המזמינה, אם הצעתי תתקבל על ידכם.

 התקשרות עם המזמינה ו/או מי מטעמה לפי המכרז ונספחיו.

 הרינו לאשר את האמור לעיל בחתימה להלן:

 תאריך חותמת חתימה תפקיד שם מלא

 
 

    

 
 

    

 אישור עו"ד

"(, מאשר מציעה_____________, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של _________________ )"הח"מ,  אני

שלעיל בפני,  מציע__________________אשר חתמו על הצעת ה -בזאת כי ה"ה __________________ו

לכל  מציעמחייבת את ה מציע, וכי חתימתם בצירוף חותמת המציע, מוסמכים לעשות כן מטעם המציעבשם ה

 דבר ועניין.

 תאריך  חתימה וחותמת
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 נספח מס' 8
 מפרט השירותים

 השירותים .2

במסגרת השירותים נשוא מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומן האמור במסמכי המכרז וההסכם,  .2.1
)בהקמה(, בהתאם  המאוחדת למכללה אסטרטגיית מיתוגמכרז זה, על הזוכה לספק שירותי 

  אשר יכללו, בין היתר:, )א(8נספח מס' כ המצורף בבריףלהנחיות המזמינה וכמפורט 

הכרת ההיסטוריה של המכללות, ניתוח פעילות, המותגים, מיפוי מודעות, ביצוע ראיונות  .2.1.1
עומק, גיבוש חזון למכללה המאוחדת וסימון מטרות עתידיות, ליווי מחקרי, מיפוי 

, ניתוח הסביבה התחרותית, ניתוח קהלי יעד, גיבוש תובנות חדשות, זקותויכולות וח
 זקות וההזדמנות.וזיקוק חולשות ואיומים לצד הח

 טיב;יגיבוש אסטרטגיה, פיתוח קונספט קריאטיבי ויישום בפועל של הקריאי .2.1.2

, רלוונטי ומעורר קונספט מיצובי אסטרטגי מבודלגיבוש בניית סיפור מותג ייחודי ו .2.1.3
כלים לה המאוחדת, ותיקופו באמצעות שולחנות עגולים, קבוצות מיקוד ולמכל האהשר

 נוספים המקובלים בתחום.

טיפוס  ותאבגרפית: הכנת -והטמעה של האסטרטגיה והסיפור בשפה תקשורתית ביטוי .2.1.4
-בכל הממשקים עם קהלי היעד השונים, ספר מותג מפורט: שם, סלוגן, לוגו, כלי פרסום

הכולל שלוש חלופות לפחות לאקדמיה וללימודי  )דף נחיתה שיווק פרינט, דיגיטל
, מתן מענה לפייסבוק ) )שלוש חלופות לפחות לאקדמיה וללימודי תעודה( באנרתעודה(,
(, טלוויזיה ורדיו )ברמת המסר( שילוט, פלייר, ניוזלטר, חוברות מידע, עד כיו"במשותף ו

 לרמת נייר מכתבים.

 לאתר השיווקי של המכללה המאוחדת( UXשתמש )( וחווית מUIהכנת ממשק משתמש ) .2.1.5
ומנגנוני האתר, על לעמודי , והכנת תיק אפיון פונקציונאלי (ב(8נספח מס' )כמפורט ב

האתר להיות רספונסיבי למסכי מחשב רחבים ו/או צרים, מכשירים ניידים )מובייל( 
בלות ומחשבי לוח )טאבלט( ולעמוד בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוג

 של הנגשת אתרים.ותקנותיו ולכל סטנדרט מקובל 

כל משימה ומטלה נוספת שידרשו על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה, לקידום השירותים  .2.1.6
 הנדונים.

על גריעה ו/או  מובהר כי המזמינה תהא רשאית, בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להורות .2.2
, ובלבד שאין בכך שינוי מהותי ות מהספקתוספת ו/או שינוי של הפעולות והמשימות הנדרש

 מתכולת העבודה המפורטת לעיל. 

 ראש הצוות .3

ו/או ע"י המזמינה  ואושר ההצעההשירותים ינתנו ע"י ראש הצוות שהוצע ע"י המציע במסגרת  .3.1
המציע אינו רשאי להחליף את ראש הצוות במשך כל תקופת מתן השירותים,  ע"י צוות בראשותו.

 המזמינה.אלא בהסכמת 

הפעילות  כאיש הקשר של המזמינה עם המציע, ויהיה זמין במשך כל שעות ראש הצוות ישמש .3.2
 ובאמצעים המקובלים.

נתנו ממשרדי המציע, למעט שירותים אשר מחייבים את נוכחותו של הספק במשרדי יהשירותים י .3.3
יבות שבועיות לרבות יש וינגייט ו/או בכל אתר אחר,במכללת לוינסקי ו/או המכללה האקדמית 

 שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.הצורך ולפי לפי  וישיבות נוספות,
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 לוחות זמנים .4

להיות ערוך להתחיל בביצוע השירותים עם קבלת הודעה על זכייתו. מתן השירותים  הזוכהעל  .4.1
 בפועל יעשה לאחר חתימת ההסכם ע"י המזמינה והוצאת הזמנת עבודה. 

מלוא השירותים תוך חצי שנה מיום תחילת מתן השירותים.  על המציע להיות ערוך לסיום  .4.2
לפי שיקול דעתה הבלעדי ועד , מובהר כי המזמינה רשאית להאריך את פרק הזמן מעת לעת

 לקבלת התוצרים לשביעות רצונה המלא.

 ה' ובשעות העבודה המקובלות. -למזמינה בימי עבודה א'נתנו יהשירותים י .4.3

מינות מוגבלת מצד ראש הצוות לפרק זמן העולה על יום עסקים בכל מצב של אי זמינות ו/או ז .4.4
)עקב חופשה, מחלה, מילואים וכיו"ב(, יעדכן על כך ראש הצוות את המזמינה עם היוודע הדבר 

 ימי עסקים. 2ובהקדם האפשרי, וימנה איש קשר חליפי בכל מקרה של אי זמינות העולה על 

 ותוצריםדו"חות  .5

המזמינה, ימסור המציע דין וחשבון מפורט, בהתאם לדרישות המזמינה, מעת לעת, ועל פי דרישת  .5.1
הערכות להתקדמות , על ידו ביחס לשעות העבודה שהושקעו על ידו, פירוט הפעולות שנעשו

 העבודה וכן כל נתון אחר.

 המציע יעביר את תוצרי השירותים למזמינה מיד עם הכנתם ולפי דרישתה. .5.2

וא זכויות הקניין לגבי כל חומר ו/או תוצר שיוכן עבורה  מובהר כי המכללה תהיה בעלת מל .5.3
 במסגרת מתן השירותים.
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 )א(8נספח מס' 

 בריף לגיבוש אסטרטגיית מיתוג חדשה למכללה המאוחדת

 :רקע .1

היא מוסד אקדמי ישראלי ותיק ומוביל, המעצב את פני החינוך והחברה  מכללת לוינסקי לחינוך .1.1
ומציע השכלה גבוהה איכותית. המכללה שואפת להוביל שינוי מהותי בחינוך ובחברה באמצעות 

אביב והייתה למכללה דוברת -בנווה צדק בתל 1912המכללה נוסדה בשנת  מחקר וחדשנות פדגוגית.
 העברית הראשונה להכשרת מורים.

. הלימודים 1944היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה הקיים משנת  המכללה האקדמית בוינגייט .1.2
במכללה מעניקים הכשרה אקדמית המשולבת בהכשרות מקצועיות בתחומי התנועה, השיקום, 
הבריאות, הספורט וההוראה. סגל המורים והעובדים במכללה אימץ את ערך המצוינות בחינוך כדי 

-הלימודים כוללים הכשרה אקדמית ת בתחום החינוך הגופני והספורט.להעניק הכשרה מיטבי
 המגמות לפי בחירת הסטודנט ובהתאם לכישוריו. 8 -פדגוגית ואפשרות להתמחות באחת מ

על רקע דרישת המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( להעברת המכללות להכשרת מורים לתקצוב הוועדה  .1.3
וינגייט מצויות בלוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית לתכנון ולתקצוב של המל"ג )ות"ת(, מכללת 

, אשר עתידה להיות מוסד בהקמת מכללה אקדמית מאוחדתאשר סיומו , בהליך מיזוג ואיחוד
כניות ההשכלה הגבוהה הגדולה בארץ לתחומי החינוך, הספורט והמדעים במגזר הממלכתי, ותציע ת

 הכשרה אקדמיות בתחומים אלו.

  המאוחדתלמכללה חזון )זמני(  .2

קיום פעילות השכלה גבוהה לעיצוב פני החינוך והחברה בישראל באמצעות קידום מדעי החינוך,  .2.1
ההוראה והספורט, תרבות התנועה והמוסיקה ותחומי מדע נוספים. זאת בין השאר, תוך הכשרת 
אנשי חינוך במעגל התפתחותם המקצועית, פיתוח יוזמות ופדגוגיות חדשניות בחינוך, בקהילה 

 בחברה וביצוע מחקרים בתחומים אלה.ו

 סביבה תחרותית: .3

 מתחלקת לשניים:  מכללת לוינסקי לחינוךהסביבה התחרותית של  .3.1

 .ישירה וקרובה: סמינר הקיבוצים, בית ברל, תלפיות .3.1.1

מתחרים . , אונ' ת"אעקיפה: הפקולטות לחינוך במכללה למנהל, הקריה האקדמית אונו .3.1.2
אורנים, מכללת גורדון, מכללת אחווה, מכללת קיי, מכללת נוספים בפריסה ארצית: מכללת 

 .דוד ילין ודומיהן

סמינר הקיבוצים, מכללת אוהלו, כוללת את  המכללה האקדמית בוינגייטהסביבה התחרותית של  .3.2
 מכללת קיי, גבעת וושינגטון 

 קהלי יעד: .4

 הכשרת מורים.: מכללה המזוהה כמוסד אקדמי גדול ומוביל בתחום מכללת לוינסקי לחינוך .4.1

 לימודי תעודה תואר שני הסבת אקדמאים תואר ראשון המסלול

 +30גילאי  18-29גילאי  קהל היעד
אקדמאים המעוניינים 
 בהסבה מקצועית להוראה

 +30גילאי 
בעלי תואר ראשון 

 ותעודת הוראה

 מגוון
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החינוך הגופני מכללה המזוהה כמוסד אקדמי מוביל לכל תחומי : המכללה האקדמית בווינגייט .4.2
  וההכשרות לתחומי הספורט.

 לימודי תעודה תואר שני הסבת אקדמאים תואר ראשון המסלול

 +30גילאי  18-29גילאי  קהל היעד
אקדמאים המעוניינים 
בהסבה מקצועית 

 להוראת ספורט

 +30גילאי 
בעלי תואר ראשון 
 ותעודת הוראה

ובעלי הכשרה 
 מוקדמת בספורט

 מגוון

  

 קהל היעד בשתי המכללות?מה מניע את  .5

נוחות, נגישות, דעות של הסובבים אותם על מקצוע  - B.Ed.תואר ראשון בחינוך עם תעודת הוראה  .5.1
 ההוראה ועל המותג, משמעות, רצון לחולל שינוי.

אטרקטיביות בהיקפן  תוכניות - (M. Teachהסבת אקדמאים להוראה )כולל מוסמך בהוראה  .5.2
ובעלותן, מקצוע בטוח, מקצוע לטווח רחוק, יכולות קידום במערכת מעצם הגעתם כאקדמאים בעלי 

 תארים מתקדמים, רגש, נוחות, נגישות, משמעות, רצון לחולל שינוי ולהיות משפיעים.

מחקר בשדה מורים בפועל או בעלי תפקיד במערכת החינוך המעוניינים בהעמקה ו - תואר שני בחינוך .5.3
 החינוך, בקידום בשכר וקידום במערכת החינוך, ביוקרה אקדמית ומקצועית ובדירוג גבוה.

 תיאור הקהל הפוטנציאלי בכל מכללה: .6

הקהל הפוטנציאלי מונע מתחושת שליחות, מרצון לחולל שינוי,  - מכללת לוינסקי לחינוך .6.1
מאופטימיות, מאהבה לילדים, מצורך בחוויה מתקנת או מרצון להיות מודל לחיקוי. חינוך מוזיקלי: 
תחום ייחודי שנלמד במסגרת לימודים לתואר ראשון או במסגרת הסבת אקדמאים להוראה ולתואר 

יים, מוזיקאים המנגנים או שרים בצורה מקצועית )מעבר שני. מדובר באוהבי מוזיקה כדרך ח
לתחביב( ומעוניינים בהכשרה ובהעמקה בתחום. מונעים מהרצון לרכוש מקצוע משמעותי ובטוח לצד 
הרצון להיות פרפורמרים או מועסקים בתחומים בלתי פורמאליים בתעשייה )תחום שאינו בטוח(. 

 חידים בארץ המאפשר הכשרה והעמקה בתחום. בין הי –בנוסף לכך, חיבור לעוצמת המותג 

הקהל הפוטנציאלי בעל קשר הדוק לספורט על מגוון תחומיו ורואה  - המכללה האקדמית בווינגייט .6.2
את מקצוע ההוראה כשליחות ו/או מעוניין להתמקצע במקצועות ניהול, אימון והדרכת הספורט. 

 רצון לקבל הכשרה והעמקה בתחום.מונעים מעוצמת המותג בתחומי הספורט, מאהבה לספורט, מ

 :שינוי מבוקש .7

ותציע   לחינוך, בארץ הגדולות האקדמיות המכללות אחת תהיה" וינגייט"לוינסקי  המאוחדת המכללה
 ותוכניות הכשרה להוראה בכל קשת הגילאים )לידה עד כיתה י"ב(. דעת תחומי של מאוד רחב מגוון

חינוך גופני, חינוך מיוחד, גיל הרך, חינוך מוזיקלי, תחומי הדעת שתציע המכללה המאוחדת הם: 
-אנגלית, מתמטיקה, ספרות עברית, ביולוגיה/טבע, לשון עברית, מקרא, גיאוגרפיה, היסטוריה, עברית

 שפה ואוריינות, ערבית.
עם אופק התפתחות  שיסתמך על הנכסים של שני המוסדות, למכללה המאוחדת יצירת בולטות .7.1

 לתחומים נוספים. 

למוסד הממוזג שלא מתוקשר באף אחד מהמתחרים השונים של שני המוסדות  יצירת בידול מובהק .7.2
 .גיבוש חזון משותףו המתמזגים
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הכוללת סקירת מתחרים, התנהגות צרכנים, מודעות כלפי המותג, חיבור לסגל, שולחנות  אנליזה .7.3
 .עגולים וקבוצות מיקוד

, יצירת ספר מותג ערכים ותשתית רעיונית שעל פיהם נבנה המותג החדש על סמך סיפור מותג אחד .7.4
הכולל שם למכללה המאוחדת, לוגו, סלוגן, שפה מיתוגית והצגת אדפטציות לכלים פרסומיים 

 מגוונים וכיו"ב. 

 :מטרות הפרסום .8

 תחומים. 2-ב יצירת גורם מבדל שיגרום להתבלטות כמכללה מובילה מצוינות ועשיה משמעותית .8.1

אקדמיה: גיוס סטודנטים איכותיים, עם רצון להוות מודל לחיקוי, אופטימיים בעלי ראש ב .8.1.1
 גדול, אוהבי אדם בעלי מוטיבציה לקדם חברה טובה יותר.

לימודי תעודה: פנייה לקהל ממוקד בהתאם לתוכניות הלימוד המגוונות תחת המטרייה  .8.1.2
 הרחבה של המכללה.

 :תובנת הצרכן .9

 מכללת לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית בוינגייט התמזגו.הבנה של הלקוח שהמותגים  .9.1

 ".השלם גדול מסך חלקיו"תובנה צרכנית:  .9.2

 המכללה הממוזגת היא הגדולה, הוותיקה והמובילה בתחומה.  .9.3

10. USP: 

מכללת לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית בוינגייט הן מכללות ותיקות ומובילות להכשרת מורים.  .10.1
 המוזיקה ,בתחום החינוך, הספורטהמכללה הממוזגת תהיה המכללה האקדמית הגדולה בארץ 

 והמדעים במגזר הממלכתי.

בשלב ראשון המכללה תציע תוכניות הכשרה אקדמיות בחינוך וחינוך גופני לצד תוכניות לימודי  .10.2
 תעודה ענפות. בעתיד תרצה המכללה לפתח מסלולי לימוד נוספים ומגוונים.

. מרכז הכולל שלוש יחידות משנה: היחידה לאיכות מרכז להוראה חדשנית ומיטביתבמכללה  .10.3
המרכז יפעל לחיזוק  .ההוראה, היחידה לחדשנות בהוראה והיחידה לסימולציות וללמידה ממקרים

מעמדה של המכללה המאוחדת לוינסקי וינגייט כמובילה בחינוך בעידן הדיגיטלי בארץ ובעולם, 
ת חזון המכללה ושליחותה. מתוך כך, טיפוח אנשי חינוך איכותיים, חוקרים, במטרה לממש א

תוך הובלת שינוי מהותי  .מובילים, יוזמים, יצירתיים, פעילים בקהילה ומנהיגים בסביבת עבודתם
 .וחדשנות פדגוגית משולבת תקשובבחינוך ובחברה באמצעות מחקר 

11. RTB: 

 ;וותק וניסיון של מעל מאה שנה .11.1

 ;מגוון רחב של תוכניות לימודים בתחום החינוך .11.2

 ;מגוון רחב של תוכניות לימודים בתחום החינוך הגופני .11.3

  פריסה גיאוגרפית נוחה ונגישה: .11.4

 ; קמפוס לוינסקי בתל אביב ובאילת .11.4.1

 ; קמפוס וינגייט בנתניה .11.4.2
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 .יחידות ללימודי תעודה ברחבי הארץ .11.4.3

 :סטייל וטון .12

 טבע סמוכה לים. קמפוסים ירוקים השוכנים בתוך שמורת .12.1

 הפרסום צריך לשדר צבעוניות, שמחה ואנרגיה, לצד נחשקות, ניסיון ועוצמה. .12.2
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 נספח מס' 8)ב(
  UX-ו UIאפיון הליך ה
 

 רקע: .1

מתן חווית משתמש פשוטה ואינטואיטיבית לצריכת תוכן במטרה  -מטרת האתר הינה שיווקית  .1.1

 להוביל להתעניינות בתוכניות הלימודים ולרישום למכללה. 

לרבות סטודנטים ואנשי סגל.  ,מתעניינים פוטנציאליים :לכל קהלי היעד המגוונים האתר מיועד .1.2

אביב, קמפוס וינגייט -המכללה המאוחדת תהיה מורכבת משלושה קמפוסים: קמפוס לוינסקי תל

 ויש לבנות את האתר בהתאמה. וקמפוס לוינסקי באילת בנתניה

אתר המכללה המאוחדת לוינסקי וינגייט יהיה אתר רספונסיבי לדסקטופ )מסך צר ומסך רחב(  .1.3

 .mobile firstמכשירים ניידים במיוחד ב להתחשבהאפיון צריך בגדלים שונים, ומובייל, טאבלט 

 AA.האתר יעמוד בהגדרות נגישות  .1.4

 

 נדרש: .2

 .והמחשה פונקציונאלית לאורך עמודי האתר השונים UXתכנון חווית המשתמש  .2.1

 ודי האתר תוך שמירה על שפת המותג.והמחשה ויזואלית לאורך עמ UIתכנון עיצוב ממשק  .2.2

 יעדים עסקיים ושירותים לכל קהל יעד: הגדרת .2.3

למידה של האתרים הקיימים, צרכי המכללה המאוחדת העתידיים, הכרות עם אתרים של  .2.3.1

 מכללות / אוניברסיטאות רלוונטיות, איסוף תובנות וגיבוש דגשים לתחילת העבודה.

 :סקר ייעודי לקהלי היעד באתר האינטרנט .2.3.2

עניין אותם, מה מ מהמי הם, : היכרות מעמיקה עם המשתמשים .2.3.2.1

 .למכללה מאוחדת תנגדויותהה

 .העדפות ויזואליות: תמונות / סרטונים / טקסט .2.3.2.2

הצגה של מגוון תוכניות הלימודים בחלוקה ברורה למסלולי לימוד / בתי ספר או פקולטות  .2.3.3

 )אקדמיה / לימודי תעודה( בהתאם להעדפות קהלי יעד תוך ניווט קל וברור.

 תוצרים: .3

 .חסות להיררכית תפריטים()תוך התיי עץ אתר .3.1.1

 .או דומה לה( invision)כגון:  wireframe סכמתי אפיון)יוצגו כ סכמות לתבניות האתר .3.1.2

o  סכמות הכוללות גם אתרי מראה )אנגלית / ערבית( 70הגדרת. 
o  אפיון ייעודי לעמודים שונים, למשל: עמוד תוכנית / עמוד סטודנטים / עמוד בית

 .ספר / פקולטה ועוד

 עיצוב. .3.1.3

 עיצוב מובייל והתאמות נוספות. .3.1.4

 עולמות התוכן: .4

עמוד הבית: נותן מענה לקהלים שונים ומנתב לעולמות תוכן רלוונטיים, מנגנוני ניווט,  .4.1.1

 התמצאות, חיפוש וכד' המלווים את עמודי האתר. 
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באנר מרכזי )שיכול להיות קובץ תמונה, גיפ, או וידאו רספונסיבי מתוך יוטיוב(, אפשרות  .4.1.2

שורים מתוך טקסט, מיקום דינאמי על הבאנר, אפשרות להוספת כפתורים על להוספת קי

 הבאנר.

תפריט ראשי שמכיל גישה מובחנת לסגל / לסטודנטים למערכות למידה לסטודנטים  .4.1.3

 .קיימים ולמרצים לשפות זרות

סרטון שיווקי על המכללה בדף הראשי, אירועים קרובים, חדשות, מפה עם לחצנים  .4.1.4

   click to callץ בכל מיקום, כפתור נגישות, לחצן לרישום מקוון ,לקמפוסים שיש באר

לחצן טופס השארת ליד שירוץ בכל העמודים, עדויות של תלמידים, כפתורי שיתוף צפים 

 וכד'.

 :אודות המכללה –עולם תוכן 

 צגת מוסד וההנהלה, סיפור האיחוד.הצגת היסטוריה המותג, ה 

 ,יצוניים, סרטוני וידאו.קטלוגים ח ספריות, קישור למאגרים 

 אזור תוכן לתורמים. 

 לפרסומי המכללה: -עולם תוכן 

 כתבות חדשותיות 

 בלוג 

  / מקצועיים  מאגרי מידעמאמרים מקצועיים / כתבי עת 

 גלריות 

 למתעניינים -עולם תוכן

 הלימודים לפי מסלולי לימוד, הפרדה ברורה בין לימודי אקדמיה קטלוג תוכניות, 
 ללימודי תעודה ויחידות ללימודי חוץ

 .מתן מענה למרכזים שונים למשל: מרכז מחקר, מרכז אבחון, מרכז שיקום ועוד 

  קטלוג פקולטות / קמפוסים  / תוכניות לימוד 

 ,קרוסלה להצגת תוכניות  דפי מידע על כל מסלול / פקולטה הכוללים תמונות, וידאו
נוספות או התמחויות לבחירה תנאי קבלה, רישום מקוון, קישור לטפסים חשובים, 

 ומהמאמרים למסלולים, לטובת קידום.  םקישורים למאמרים רלוונטיי

 גישה נוחה וקלה לרישום מקוון / תמיכות כספיות )מלגות( וכל נושא אחר שיוחלט 

 ף.אפשר גם לשלב אזורים של מידע נוס 

  עמוד צור קשר שכולל טופס צור קשר, דרכי הגעה לקמפוסים השונים כפתורים מהירים
 לוויז, שאלות ותשובות, תנאי קבלה, שירות ותמיכה של מרכז המידע 

 מודול ממליצים )טסטמוניאלס( בוידאו / טקסט ותמונות 

 יימים דף לימודים בפריסה ארצית שבו יש מפה ועל המפה יש ציון איפה הלימודים מתק
 בארץ

 לתלמידי המכללה - עולם תוכן

 דפי מידע לשירותים, חובות וזכויות הסטודנטים 

 טפסים להורדה 

  לוח הודעות 

 לוח דרושים 

 גישה מהירה לתקנונים 

https://www.wincol.ac.il/educational_catalog/
https://www.wincol.ac.il/educational_catalog/
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 גישה מהירה למערכות מידע 

 לאנשי סגל -עולם תוכן

 מנוע חיפוש של אנשי סגל לפי פקולטות / תוכניות / שמי 

 מונה, אזור תוכן, תחומי מומחיות, אינדקס אנשי סגל הכולל ת 

  דפי מידע לסגל 

 טפסים להורדה 

  עמוד חברי הנהלה ומטה 

   )..שירותים לעובד )סרטים, חדר כושר וכו 

 מנגנונים:   

 כפתורי שיתוף צפים לרשתות חברתיות, וואטסאפ, מייל והדפסה 

  מנהלי \אלפון אנשי סגל אקדמי 

 פרסום ידיעות חדשותיות 

  לאורך עמודי האתר אפשרות לרוטציה )בנוסף לבאנר מרכזי עליון(שטחי פרסום 

 לוח אירועים להצגת אירועים ברמה שנתית / חודשית/ יומית 

 הורדת קבצים 

 מנגנון דרושים 

 מנגנון מכרזים וספקים 

 מנגנון קליטת עזרי הוראה 

 מנגנון טופס ליד ויצירת קשר ברחבי האתר 

 מנגנון הצטרפות / הסרה מרשימת תפוצה 

 נגנון לייק ושיתופים מ ואל רשתות חברתיות, וואטסאפ + מclick to call 

  )מודול שאלות ותשובות נפוצות )עם אפשרות לפתוח כל שאלה ולראות את התשובה 

 עמוד תקנונים 

  מודול למה לבחור ב ...לוינסקי וינגייט 

  תבנית ...לוינסקי וינגייט בתקשורת 

  ן לשמירת הארוע ביומן ושיתוף ברשתות לכל אירוע יהיה לחצ -תבנית דף אירוע
 החברתיות

  תבנית עמודי פקולטה/ בתי ספר 

 ם שאפשר לשלב באתרמודול אירועים קרובי 

 ( כמו בקישור הבאמודול רשימת כותרים/פרסומים) 

 מודול קבצים להורדה 

 מודול קישורים שימושיים 

  מודול קוביות / אייקונים )עיצוב קוביות תוכן למשל בעמוד לימודי תואר ראשון- 
 (קישור

 מנגנון קרוסלה לתצוגת באנרים / תמונות וסרטונים בתוך עמודי תוכן 

  מנגנון הוספה דינאמית של סרטוני וידאו שיווקיים / המלצות 

 הגדרת תפריטים שונים" תפריט עליון, ראשי, צד, תחתון 

 או \לקרוסלה עם כיתוב או בלי כיתוב )אפשרות לסרטון בבאנר  ועם אפשרות  באנר
 לחצנים על גבי הבאנר(

 חנות מקוונת

  מנגנון בילינג התומך בקופונים: למכירת שירותים, למכירת מוצרים, תשלום
 לכנסים/אירועים, לגיוס תרומות 

https://www.levinsky.ac.il/%d7%90%d7%96-%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%99/
https://library.levinsky.ac.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%94/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://library.levinsky.ac.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94/%d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%94/%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/
https://www.levinsky.ac.il/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F/
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 מנגנון תוכן מקצועי )מאגרי מידע( לקהל הרחב ו/או המקצועי 

 וקיבלוג תוכן שיו

חוקיות הצגה לפי בכירים עד  –מנגנון גישה נוחה )כולל מנגנון חיפוש( לאיתור אנשי סגל אקדמי 

 זוטרים.

 קרוסלה של אנשי סגל לפי מסלולים ישתלב בעמודי תוכנית )למשל( באופן דינמי 

 יכלול עמודים נבחרים – אתר באנגלית / ערבית

בכל ההתאמות )מיוטיוב( מטים: תמונה, גיפ, וידאו : הגדרת שטחי פרסום לאורך האתר בכל הפורבאנרים .5

 .גודל
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 נספח מס' 8)ג(
 הנחיות לפרזנטציה

 

 מציע אשר המזמינה מצאה כי הצעתו עומדת בתנאים ובדרישות המפורטים בשלב המקדים .1
, יוזמן להצגת פרזנטציה בפני פורום מקרב בעלי ובניקוד האיכות המינימאלי כאמור לעיל

 במזמינה.התפקידים 

על הפרזנטציה תתקיים במשרדי המזמינה, אלא אם הודיעה המזמינה על מקום אחר לעריכתו.  .2
 (.ZOOMהמציע להיות ערוך להעביר את הפרזנטציה, במקרה הצורך, בהיוועדות מרחוק )תוכנת 

היא לאפשר למזמינה להתרשם מהחזון של המציע כלפי מיתוג המכללה מטרת הפרזנטציה  .3
מתו לאופייה של המזמינה, התרשמות מניסיונו ויכולתו המקצועית של המציע המאוחדת,  התא

וראש הצוות המוצע, בקיאותו של המציע וראש הצוות המוצע, וכן כל פרמטר נוסף אותו תמצא 
 לנכון המזמינה.

 , או פרק זמן ארוך יותר לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה,ימים 14למציעים תינתן שהות בת  .4
 . ה על המעבר לחלק השני לצורך הכנת הפרזנטציהמיום ההודע

ומערכת שמע  HDMIלצורך הצגת הפרזנטציה, המזמינה תעמיד לרשות המציע מסך/מקרן תומך  .5
דקות לפני מועד התחלת  15אליהם יתחבר המציע באמצעות לפטופ. על המציע להתייצב לפחות 

 זנטציה. הפרזנטציה לצורך בדיקה טכנית של חיבור המערכות והרצת הפר

 קיי, אשר יישאר ברשות המזמינה.-און-על המציע להביא עמו העתק של הפרזטנציה על גבי דיסק .6

 דקות, בחלוקה כדלקמן: 30-משך זמן הפרזנטציה יהיה כ .7

מיתוג אותם ביצעו, לרבות  תהצגת המציע וראש הצוות, וניסיונם בפרויקטים לאסטרטגיו .7.1
 דקות(; 10)עד לתהליכי מיתוג דומים שביצעו  case studies 2עד הצגת 

תוך  וינגייט'-'לוינסקי הצגת חזון המציע לגבי מיתוגה העתידי של המכללה המאוחדת .7.2
הצגת  יכולות אסטרטגיות, מקצועיות, קריאטיביות וגרפיות של המציע.פירוט אודות 

 דקות(; 10)עד יתרון  כיוון ראשוני למיתוג המכללה המאוחדת 

 דקות(. 10לשאלות הצוות הבוחן )עד מענה  .7.3
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 נספח מס' 9

 הסכם 

 למתן שירותי אסטרטגיית מיתוג למכללה המאוחדת )בהקמה( 

 2021שנת  _____שנערך ונחתם ביום ______ לחודש 

 

 -בין  -

 מכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב ע"ש חטיבת הנשים 

 בע"מ )חל"צ( של המגבית המאוחדת בניו יורק

  511246878ח.פ. 

 .תל אביב, 15מרח' שושנה פרסיץ 

 באמצעות מר/גב' _______, ת.ז. ____________, 

 ____________, ת.ז _____________.ו/או מר/גב __

   ("המזמינה" אוהמכללה" " -)להלן 

 מצד אחד;

 -לבין  -

______________________________________ 

______________________________________ 

 : __________________________________ח.פ

 מרחוב: ________________________________

 טלפון: _________________ פקס': __________

 באמצעות מר/גב' _______, ת.ז. ____________, 

 ____________, ת.ז _____________.ו/או מר/גב __

 ("הזוכהאו " "הספק" - )להלן

 מצד שני;

וינגייט מצויות בעיצומו של הליך איחוד ומיזוג בומכללת לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית  הואיל
אחד אשר סיומו בהקמת מכללה אקדמית מאוחדת אשר עתידה להיות "(, המיזוג)להלן: "

והמדעים במגזר  המוזיקה, בארץ לתחומי החינוך, הספורט יםהשכלה גבוהה הגדולממוסדות ל
 ;"(המאוחדת המכללההממלכתי )להלן: "

)להלן: למיתוג המכללה המאוחדת )בהקמה( 2/2021 מס' שלבי-מכרז פומבי דופרסמה  והמזמינה והואיל
 8, לצורך קבלת שירותי אסטרטגית מיתוג למכללה המאוחדת, כמפורט בנספח מס' "(המכרז"

 ;"(השירותיםלמכרז )להלן: "

 והספק הגיש הצעתו על פי תנאי המכרז והצעתו נבחרה על ידי המזמינה כזוכה; והואיל

הצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן ובכפוף ו והואיל
 להן;

 



  

42 

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם הוצהר לכך אי

 המבוא .1

 . תנאיו כיתר ומחייבים הימנו נפרד בלתי חלק מהווים לו והנספחים זה להסכם המבוא .1.1

 .לפיהן זה הסכם מתנאי תנאי לפרש ואין בלבד הנוחיות לצורך באות הסעיפים כותרות .1.2

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה. מהווים מסמכי המכרז  .1.3

 תגבר –נוסח הסכם זה לבין אחד מנספחיו  מוסכם כי בכל סתירה ו/או אי התאמה בין .1.4
  ההוראה המיטיבה עם המזמינה להנחת דעתה והמגדילה את אחריות הזוכה.

 הצהרות .2

 מצהיר: הספק

 .זה בהסכם להתקשרותו אחרתאו /ו הסכםאו /ו דין פי על מניעה כל אין כי .2.1

, לרבות הדרישות לשם פעילות המכללות והמכללה המאוחדתהוסברה לו כהלכה  כי .2.2
 .השירותים בביצוע הקשור כל את היטב ומכיר הבין הוא וכי ,ידו על השירותיםביצוע 

כי הינו בעל ידע, כח האדם, ניסיון, מיומנות, מומחיות, כישורים, חומרים, ציוד,  .2.3
והרשאה כדין לבצע את השירות ברמה מקצועית גבוהה במיומנות, בנאמנות, מהימנות 

 .המזמינה והמכללה המאוחדתשמירה על האינטרסים של ובמומחיות תוך 

, לרבות זמינים ועומדים לרשותו השירותיםגורמים המקצועיים הנדרשים למתן הכל כי  .2.4
 ."(ראש הצוותראש הצוות שהוצע מטעמו במכרז ואושר על ידי המזמינה )להלן: "

שיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי הוראות כל דין יא מחזיק בכל הרוכי ה .2.5
מכוח הסכם זה, כשהם בתוקף, ויהיו בתוקף למשך  וכל חיובי וקיוםלשם מתן השירות 

 כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן.

המזמינה ו/או המכללה עם  וכי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרות .2.6
 . המאוחדת

 לצורך ביצועם הנדרש כל ואת יםהשירות לביצוע הנוגעים ההיבטים את כל בדק כי .2.7
 הדרושים האדם וכוח האמצעים וזה וכי ביד הסכם ועבביצ הקשור אחר נתון וכל

 .אלה כל עם בקשר תביעות לתבוע או טענות מלטעון מנוע היהי אולביצועו וה

כי ידוע לו כי מימושה של ההתקשרות שתתבצע על פי ההסכם כפופה למסירת הזמנה  .2.8
 על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ולהוראות הסכם זה.  המזמינהע"י 

כי היקף השירותים שיבוצעו בפועל אינו ידוע, והוא יקבע ע"י  ומצהיר כי ידוע ל הספק .2.9
 והוא, בפועלשירותים  ספקאינה מתחייבת להזמין מה המזמינהכי  ועוד ידוע להמזמינה. 

 .זה בעניין המזמינה כלפי טענה כל על מראש מוותר

ים לצורך ביצוע המיזוג כי ידוע לו שטרם ניתנו מלוא האישורים ו/או ההיתרים הנדרש .2.10
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 לא מובטח שהאיחוד יצא לפועל.בין המכללות, וכי 

במסגרת מסמכי המכרז על נספחיו  ואשר ננקב לוחות הזמניםשמצהיר כי ידוע  הספק .2.11
והם עשויים להתקצר ו/או להתארך במשך תקופת הערכה בלבד,  בגדר הינם

)נספח על ידו במסגרת הצעתו למכרז  ננקבאשר  למחירב ימתחיהוא בכל וההתקשרות, 
  .גם במקרה של קיצור ו/או הארכת לוחות הזמנים. ולתנאי הסכם זה( 7מס' 

ו/או  המזמינה. כמו כן למזמינהלמען הסר ספק מובהר כי אין בלעדיות במתן השירותים  .2.12
, או הספקבהשתתפות או בידיעת חברות נוספות לפנות ל ןעל זכות ותשומר מי מטעמן

 ולהתקשר עמם במישרין. בכל עת , מבלי ליידע אותו עצמאיבאופן 

קובלים עליו, תנאי ההסכם על היבטיו והשלכותיו נהירים לו ומכל מצהיר כי  הספק .2.13
 ואופן ותנאי תשלומה. השירותיםלרבות התמורה בגין 

 בהסכם זה. המזמינהידוע לו כי על סמך הצהרותיו אלה התקשרה עמו מצהיר כי  הספק .2.14

 יםהשירות .3

)על תת נספחיו(  8ק למזמינה את השירותים המפורטים בנספח מס' ספמתחייב ל הספק .3.1
 למכרז.

ומתן השירותים בפועל  המזמינהההתקשרות עם  ענייניאת  ספקבשירכז  הגורם הבכיר .3.2
 ראש הצוות.הינו 

 על בסיס שוטף וקבוע המזמינהזמינים לפניות נציגי  ראש הצוות יהיהמתחייב כי  הספק .3.3
  .במסמכי הסכם זה על נספחיו, כמפורט פגישותישיבות ו/או בבקח חלק ייו

זה, כולם או מקצתם,  הסכםלבצע את השירותים נשוא מראש הצוות במידה וייבצר  .3.4
 למכללהמתחייב להודיע  הספק, ע"י המציעו ו/או תופסק העסקתבאופן זמני או קבוע, 

איש ות ממועד ההודעה שע 48ללא דיחוי ובתוך  המזמינהעל כך מיידית ולהעמיד בפני 
 וועסק על ידהמ, לאיש הצוות שהוחלף בעל נסיון וכישורים זהים או עדיפים צוות מחליף

 "(. החליפי הצוות ראש": י שיקול דעתה הבלעדי )להלןלפ המזמינהויאושר על ידי 

או לא, ובמידה  החליפיהצוות  ראששיקול דעת מלא ובלעדי אם לאשר את  למזמינה .3.5
להפסיק את  המזמינהרשאית  ,מכל סיבה שהיא וללא נימוק ,לאשרושלא  ותחליט

 לאלתר, למרות כל האמור בהסכם זה. הספקעם ההתקשרות 

הנדרש לאספקת , באופן שיידרש ככל, נוספים בעובדים יתגבר את ראש הצוות הספק .3.6
במתן  בתחום שלא יפחת מהמקובל מלוא השירותים בלוחות הזמנים הקבועים ובהיקף

 שירותים אלו.

מטעמה, ו/או עם נציגי המזמינה  פגישות ראש הצוותמבלי לגרוע מן האמור לעיל, יקיים  .3.7
 לנכון מעת לעת ובתיאום מראש. כפי שתמצא 

עבודה תוך פעולה ו/או כל זכאית לשנות, לבטל, להפסיק או לדחות כל  תהא המזמינה .3.8
ינקוט מיד פעולה נאותה כדי  הספקכדי מהלכן, אף אם אושרו במתכונת הסכם זה, ו

 בנוגע לכך, לרבות כלפי צדדים שלישיים.  המזמינהלהוציא אל הפועל את הוראות 

ו/או  יםרשאית לדרוש במשך תקופת הסכם זה, שינויים בפרטי השירות המזמינה .3.9
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בעצמה ו/או או  ו/או חלק ממנו יםוזאת מבלי  לגרוע מזכותה לבצע את השירות בהיקפם
 .באמצעות אחרים

צמצם ו/או להרחיב את היקף ל תקופת ההתקשרות רשאית במשך כל המזמינה .3.10
מוסכם בזאת בין הצדדים  , לפי שיקול דעתה הבלעדי.הספקאשר יבוצע ע"י   יםהשירות

בכמות השירותים לא תהווה כל עילה לטענה כלשהי ו/או תביעה או הגדלה  כי הפחתה
לרבות תביעה בגין מניעת רווח. למען הסר ספק מודגש בזאת,  המזמינהכנגד  הספקשל 
 שירות בהיקף כלשהו. הספקאינה חייבת לרכוש מאת  המזמינהכי 

 המזמינה םעמאו יועצים נוספים /ומתחייב לעבוד בשיתוף פעולה עם חברות  הספק .3.11
 עובדת. 

ו/או למסמכי המכרז  8המפורטים בנספח מס' מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים  הספק .3.12
מיתר  לגרועמבלי . בלוחות הזמנים שסוכמו איתו עם הזמנים השירותים על ידי המזמינה

 תהיה, דין כל או/ו זה הסכם הוראות עלפי למזמינה המוקנים והסעדים הזכויות
 של סךב - כאמור הזמנים בלוחות עמידה אי בגין הספק את לקנוס רשאית המזמינה

המפורטים בסעיף  הקנס סכומי. נזק בהוכחת צורך ללא וזאת, איחור יום לכל ₪ 1,000
 חייבת היא אותו סכום מכל לקזזם רשאית תהיה המזמינהו למזמינה כחוב יחשבוזה 

אין בהודעה זו כדי לגרוע מזכויות  .קיזוז הודעת לתת חייבת שתהיה מבלי לספק
 על פי ההסכם ועל פי הדין. המזמינה

  תקופת ההתקשרות .4

כפי שייקבע על עד לסיום מתן מלוא השירותים, במכרז זה תהא  הספקההתקשרות עם  .4.1
 "(.תקשרותתקופת ההידי המזמינה ובהתאם לשיקול דעתה )להלן: "

הזכות, להביא לסיום ההסכם ו/או כל אחד ממרכיביו  למזמינהעל אף האמור לעיל, תהא  .4.2
ב, ימים מראש ובכת 7 בת ומכל סיבה שהיא, תוך מתן הודעה מראש בכל עת שתרצה

בפיצוי ו/או תשלום  הספקמבלי שהסיום האמור יהווה הפרה ומבלי שהדבר יזכה את 
 .להלן 5.6, למעט האמור בסעיף באשר הם

, עקב הפרתו על ידי הספקאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמינה לבטל את ההסכם  .4.3
 .כמפורט בהסכם

 התמורה  .5

 הםזה על נספחי הסכםהמכרז ו לפי תנאי הספקבכפוף למילוי כל התחייבויותיו של  .5.1
המפורטת את התמורה  הספקל המזמינה, תשלם המזמינהלשביעות רצונה המלא של 

 .("התמורה)להלן: " למכרז 7נספח מס' ב

וכל התחייבויות המשרד לפי  השירותתמורה מלאה וסופית בגין מלוא  תהווהתמורה ה .5.2
הכנת תוצרים, עלות העסקת עובדים, עלויות הגעה לפגישות, : זה ובכלל, ההסכם

לא תתווסף לתמורה כל תוספת, למעט מע"מ  וכיו"ב. , מסים והטליםבטוחות, ביטוחים
 כדין כשיעורו ביום ביצוע התשלום.

אופן יחסי, ובכפוף לביצוע השירותים בפועל, בהתאם בלפרקים, התמורה תשולם לספק  .5.3
 "(:אבני הדרך)להלן: " כדלקמןהמפורטים אבני הדרך ל
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 אחוז מהתמורה להשלמתם אבן הדרך השירותים הנדרשים

עם הזמנת השירותים על  מקדמה
 ידי המזמינה

5% 

למפרט  2.1.1סעיף 
 למכרז( 8השירותים )נספח 

לאחר תום מחקר ראשוני 
והעברת התובנות 

 למזמינה

10% 

למפרט השירותים  2.1.2
 למכרז( 8נספח 0

לאחר אישור הקונספט 
ודוגמאות קריאיטייב ע"י 

 המזמינה

20% 

ותים למפרט השיר 2.1.3
 למכרז( 8)נספח 

לאחר גיבוש תוצאות 
המחקר, הצגתו ואישור 
סיפור המותג ע"י 

 המזמינה

15% 

למפרט  2.1.4סעיף 
 למכרז( 8השירותים )נספח 

לאחר אישור התאמות 
החומרים הגרפיים לכל 
הפלטפורמות והעברת 
קבצי עבודה פתוחים של 

 החומרים למזמינה

30% 

למפרט  2.1.5סעיף 
 למכרז( 8השירותים )נספח 

לאחר אישור הסקציות 
על ידי המזמינה הנדרשות 

 והעברתם לבית התוכנה

20% 

סיכום השירותים חשבון בו יפורט  למזמינה הספקעם סיומה של כל אבן דרך, יגיש  .5.4
ובנוסף חשבונית מס כדין על סך האחוז מהתמורה לאותה אבן אבן דרך  השבוצעו באות

  דרך, כמפורט לעיל.

כי  על ידה ו, ולאחר שיאושרנות שיוגשו על ידי הספקהמזמינה תבדוק את החשבו .5.5
לחודש העוקב לחודש  15ביום  םתשלמאחוז התמורה הנדרש, הושלמה אבן הדרך ואת 

 אישור החשבונית. 

את  לספקתקשרות על ידי המזמינה, תשלם המזמינה מובהר כי במקרה של הפסקת הה .5.6
בהתאם להערכת נציגי המזמינה את היקף העבודה בגין אבן הדרך ,  החלק היחסי 

 שעות מסיומה של 72במקרה בו הופסקה ההתקשרות תוך על אף האמור, . שהושלמה
ה פעולה ממשית באבן הדרך הנוכחית, הספק לא יהיו/או לא בוצעה כל קודמת אבן דרך 

שהוגשו טרם הפסקת  בגין חשבונות, למעט לו תמורה נוספת על זו ששולמהזכאי לכל 
 לעיל. 5.5-ו 5.4, בהתאם לאמור בסעיפים הספקעל ידי  ההתקשרות

הספק, לא תשולם כל תמורה בגין מהפרתו של במקרה של הפסקת ההתקשרות כתוצאה  .5.7
 .בו הוא מצוי, ככל וזו לא הושלמה אבן הדרך

 אחריות לשירות  .6

ת על ידו ו/או אספקת השירובקשר עם הספק יהיה אחראי לנזקים באשר הם אשר יגרמו  .6.1
ו/או לכל צד שלישי כלשהו, בהתאם לחובתו על פי דין ו/או לספק  למזמינהמי מטעמו 
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או ההסכם, והוא מתחייב לפצות את המזמינה בגין כל נזק או הפסד שייגרמו כאמור 
 אחריות זו תחול למעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו.  מיד עם דרישתה.

בקשר לכל תשלום, הוצאה, נזק אובדן, הפסד או חבות  הספק יפצה וישפה את המזמינה .6.2
כתוצאה או  למזמינה ו/או מי מטעמהישירים ועקיפים שנגרמו או העלולים להיגרם 

לעיל, בתנאי שהמזמינה תודיע להספק , כאמור בקשר לנזק מהנזקים להם אחראי הספק
  , אם תופנה כזו.על כל דרישה או תביעה שהופנתה אליה

לכל נזק ו/או הפסד באופן בלעדי אחראי יהא הספק לליות האמור לעיל, מבלי לגרוע מכ .6.3
ים ומבצעים, ו/או עקב כל דרישה ו/או תביעה בשל פגיעה בזכויות יוצר למזמינהשיגרמו 

 המזמינהאת ולשפות והוא מתחייב לפצות  ו/או הגנת הפרטיות תביעה בגין לשון הרע
 לה כאמור.בגין כל נזק או הפסד שייגרמו באופן מיידי 

 סודיות  .7

למזמינה ו/או מתחייב לשמור בסודיות ולא לאפשר העברת כל מידע הנוגע  הספק .7.1
, כמפורט השירותים, שהגיע לידיעתו במהלך ו/או עקב מתן למכללה המאוחדת

', ומהווה חלק בנספח בהתחייבות לשמירת סודיות שנחתמה על ידו, המצ"ב, מסומנת 
 בלתי נפרד מההסכם.

וכן את   עובדיו  ספקידאג להחתים את בעליו ו/או בעלי שליטה ו/או בעלי מניות ב הספק .7.2
על  השירותים ו/או קבלני מישנה ו/או גורמים שלישיים כלשהם, להם ידרש לצורך מתן 

 , ויוודא כי יקיימו התחייבות זו.טופס ההתחייבות כאמור

, במידת הנדרש בלבד לא יעשה שימוש בכל מידע כאמור אלא למטרה לשמה נועד הספק .7.3
 .הולאחרי תקשרותובקשר עם ביצוע הסכם זה, בתוך תקופת הה

  ניגוד ענייניםב הימצאות על איסור .8

כהגדרתה בהסכם זה ועד שישה  ההתקשרות מתחייב בזאת כי במהלך כל תקופת הספק .8.1
עם  אסטרטגיית מיתוגמתן שירותי מהתקשרות בהסכם ל חודשים לאחר סיומה ימנע

ויחידותיהם/חברות בת  בתחומי ההוראה ו/או הספורט מוסדות אחרים להשכלה גבוהה
כאמור יהיה רשאי  יבקש להתקשר בהסכם  הספקשלהם. למרות האמור לעיל ככל ש

אינה מתחייבת בכל מקרה  המזמינהמראש ובכתב ולבקש את אישורה.  למזמינהלפנות 
כים, או להסכים תחת מגבלות לאשר בקשה זו, ותהא רשאית להסכים, שלא להס

 מוותר מראש על כל טענה בעניין זה.  הספקשתקבע, ו

בכל מקרה שבו יהיה לו חשש לקיומו  בזאת כי מתחייב הספקמבלי לגרוע באמור לעיל  .8.2
בהזדמנות הראשונה בכתב, ועל פי דרישת  למזמינהודיע על כך י, כלשהושל ניגוד עניינים 

חול איסור על הימצאות בניגוד עניינים כאמור יה .ימנע מקיום קשר כאמורי המזמינה
בעלי שליטה בו ו/או בעלי מניות בו,  ובעליו ו/או הספקעל כל עובדיו ו/או יועציו של 

המאמצים הנדרשים, על מנת  את כל יביא תוכן ההתחייבות זו לידיעתם ויעשה  הספקו
 לוודא כי התחייבות זו תקויים במלואה על ידם.

  אחריות –זכויות יוצרים  .9

תהא בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות מכל סוג  המזמינה .9.1
שהוא, בין זכויות קניין רוחניות ובין רשיונות שימוש, מדגמים, סימן רשום, פטנט 

סמלילים, הפרסומות, הרעיונות, השמות, המוקנים עפ"י דין בכל היצירות,  –וכיוצ"ב 
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עפ"י  השירותיםאו נרכשו לצורך אספקת ו/ב, אשר נוצרו וכיוצ"ם תהליכים, חומרי
"( מלוא הזכויות: ")להלן מטעמו ובין ע"י צדדים שלישיים הספקהסכם זה, בין ע"י 

לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, היצירות המפורטות כדלקמן: טקסט או טקסט 
לחנים, הקלטות,  אמנותי, עיצוב, גרפיקה ודברי אומנות אחרים, סרטונים, תשדירים,

ג'ינגלים, מאמרים, סיסמאות, תצוגות, חמרי פרסום, מוצרי תדמית ותצלומים שנעשו 
 אם השתמשו בהם ואם לאו. –או יוצרו בהתאם להסכם זה 

גורמי משנה או מיוצרים בהתאם להסכם זה, יעמיד תנאי יבקש להסתמך על  הספקככל ו .9.2
את  המזמינהם מעבירים לרשות וישיג אישור בכתב ומראש מכל הנוגעים בדבר, שה

מלוא הזכויות באופן בלעדי, ללא כל הגבלה כאמור לעיל, לרבות שחרור מתשלום 
תמלוגים כלשהם ולרבות הזכות להעביר את נשוא הזכות לצד ג' או לעשות שימוש 

הסכם המגדיר זכויות אלה  הספקמסחרי או אחר. לחילופין, יציג  –כלשהו בזכות 
 .המזמינהלאישורה המוקדם של 

לייצר, לשדר, להשתמש, זכות מוחלטת  שלמזמינה ו/או מי מטעמהמוסכם במפורש  .9.3
להקרין, להפיץ, לתרגם, להכניס כל שינוי או תיקון, צמצום או הרחבה כפי שנראה לה 

)לרבות מוזיקה, תמונות,  בכל יצירה, רעיון, תהליך וחומר פרסומי שנרכשו על ידה
 המזמינההלכה למעשה אפשרות של מימוש זכות זו ע"י  להבטיח הספק. על פונטים וכו'(

באמצעות הכללת תנאים מתאימים בהסכמים או הסדרים עם הנוגעים בדבר, לרבות  –
 יוצרים. ת למנוע שינויים עפ"י חוק זכויותויתור מפורש של היוצר על זכותו המוסרי

זכות כלשהי, תהא משוחררת מכל אחריות לגבי כל תביעה ל המזמינהמוסכם במפורש, ש
יהא אחראי היחיד לגבי כל תביעה שבאה  הספקלרבות זכות יוצרים או זכות מבצעים, ו

 כאמור בהסכם זה. המזמינהכתוצאה מאי הבטחת זכויות 

בגין כל סכום שתחוייב בו, כולל הוצאותיה המשפטיות,  המזמינהיפצה וישפה את  הספק .9.4
 .הספק, כתוצאה מאי קיום הוראות סעיפים אלה ע"י אם תחוייב

 תוצר, לא ייכלל כל למזמינהשיספק  השירותיםדא ויבטיח מראש כי במסגרת ויו הספק .9.5
אשר יש בו משום חשש להוצאת לשון הרע על צד שלישי או חשש לפגיעה בזכות 

 קדם.מראש, כל חשש כזה ולקבל אישורה המו המזמינההפרטיות, וידאג להביא לידיעת 

יעשה כדין ובטעם טוב  השירותיםדא ויבטיח כי כל פרסום שייעשה במסגרת ויו הספק .9.6
מראש,  המזמינהבו כדי לפגוע בקבוצה כלשהי באוכלוסיה, וידאג לקבל אישור  יהיה ולא

 לכל פרסום אשר עולה ממנו חשש כזה. 

 הטיוטות ו/אובמהלך כל תקופת ההתקשרות לשמור ולאחסן את כל  מתחייב הספק .9.7
ולדאוג לאבטחת מידע זה בכל האמצעים המקובלים  המזמינהשהופקו עבור  התוצרים

מתחייב  המזמינהבשוק ובמועד סיום  תקופת ההתקשרות או במועד אחר שיידרש ע"י 
על ידו עבור  את כל הטיוטות ו/או התוצרים ו/או המחקרים שיוכנולהזין  הספק

ו/או  CDגבי מדיה ניידת קבועה כדוגמת  , לרבות קבצים ויזואליים וגרפיים, עלהמזמינה

DISK ON KEY  אשר המזמינהו/או כל אמצעי אחר המקובל בשוק ולהעביר אותם לידי ,
  תהיה רשאית לעשות בהם כרצונה.

 הספק עובדי .10

 הספקוכל עובד אחר של  ראש הצוות, כהגדרתו לעיל,הנם  , עובדי הספקלצורך הסכם זה .10.1
 בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה.  והמועסק על יד

 .ופקח על קיום הוראות אלה על ידי עובדייקפיד על שירות ברמה גבוהה ואדיבה וי הספק .10.2
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 הספק לעבודה רק עפ"י ובהתאם בהוראות כל דין. ומתחייב בזה לקבל את עובדי הספק .10.3
ין מתחייב שלא להעסיק במתן השירות עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד, אם א

מתחייב שלא להעסיק במתן השירות עובדים שהינם מתחת  הספק היתר כזה. וברשות
( ועובדים שאינם 1957-)אלא בהתאם למגבלות חוק שירות התעסוקה תשי"ט 18לגיל 

 אזרחי ישראל.

ו/או המכללה לחינוך מכללת לוינסקי מתחייב שלא להעסיק במתן השירות עובדי  הספק .10.4
 .ללה המאוחדתוינגייט ו/או המכבהאקדמית 

לקיים את כל ההוראות כדין, ו את שכר עבודתם ומתחייב לשלם לעובדי הספק .10.5
המתייחסות לתנאי עבודה לרבות שכר מינימום, הגנת השכר, זכויות סוציאליות, 
משמרת שנייה, שעות נוספות, נסיעות, עבודת לילה, זכויות פנסיוניות, עמידה במועדי 

הכל, על פי כל דין והסכם  –ותם חייב מעסיק בניכוי תשלומי שכר וניכוי כל הסכומים א
 .ולבין עובדי הספקהחלים על היחסים שבין 

כל תשלום ו/או זכות המגיעים להם עפ"י דין, הסכם קיבוצי או צו  ושלם לעובדיי הספק .10.6
הרחבה החלים עליהם וכן לפי הוראות הסכם זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית 

 של ההסכם ועילה לביטולו. 

בהסכם העסקה התואם את  ולבין עובדי ומתחייב להסדיר את  יחסי העבודה בינ הספק .10.7
 זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו.  דרישות הסכם זה. הפרת סעיף

בחוקי העבודה,  הספקשל  עמידתורשאית לערוך ביקורות במטרה לבדוק את  המזמינה .10.8
מתחייב לשתף פעולה באופן  הספקצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים. 

וכחות, ידרש להציג, בין היתר, תלושי שכר, דוחות נימלא עם הביקורות, במסגרתן 
חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים )כגון הפרשות לפנסיה, תשלומים למס הכנסה 
ולביטוח הלאומי( וכל מסמך אחר הדרוש לביצוע הביקורות. נמצאה הפרה של זכויות 

 עובדים תהיה זאת הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

אישור  דרישתה מיד עם למזמינהמתחייב להמציא  הספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .10.9
לפי חוקי העבודה  ואת כל התשלומים החלים עלי ולעובדי םשלמ הספקמאת רו"ח כי 

מינימום, תוספת , לרבות שכר וו/או כל גוף אחר מטעמ הספקוהסכמים החלים על עובדי 
 שעות נוספות, הפרשות לפנסיה, ביטוח לאומי, חופשה, הבראה ונסיעות.

מתחייב  הספקול מנת לוודא תשלום כדין כאמור, ע הספקרשאית לבדוק ספרי  המזמינה .10.10
לחשוף בפני מבקר מטעמה כל מסמך הנוגע לתשלום לעובדיו עפ"י דין כאמור, לרבות 

 אישור רו"ח עדכני.

תהא רשאית לבטל ההסכם לאלתר במידה ויוכח לה  המזמינהלמען הסר ספק מובהר כי  .10.11
ם מבלי שיהא בכך משום לא מילא אחר ההוראות דלעיל במהלך מימוש ההסכ הספקכי 

 הא זכאי לפיצוי כלשהו. י הספקומבלי ש המזמינההפרתו על ידי 

בביצוע  מסוים עובד להעסיק להפסיק הספקלבכל עת  להורות רשאית המזמינה .10.12
ולפי שיקול דעתה או להחליפו באחר, עם נימוק סביר  ההסכם, לפי למזמינההשירותים 

של העובד לאלתר  העסקתו להפסיק חייב הספק יהיה כאמור, המזמינה הורתה הבלעדי.
 הוראה זה. הסכם עם בקשר וו/או שקיים ברשות שהתקבל למידע גישה כל ממנו מנעיו

 .על פי הסכם זה הספקשל  ולא תגרע מהתחייבויותי כאמור

כל הוצאה שתידרש ו/או שתהא כרוכה במילוי דרישה מאלה האמורות לעיל, לרבות, אך  .10.13
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ותשולם על  הספקהאמור לעיל, תשלום פיצויי פיטורין, תחול על מבלי לפגוע בכלליות 
 .ויד

 שלא של אנשים או זרים  אנשים של כניסתם לאפשר ולא להרשות לא מתחייב הספק .10.14

 .המזמינה למתחם המזמינה ידי -על אושרו

, על פי פוליסת ביטוח מתאימה, מפני כל פגיעה ונזק עובדיו אתמתחייב לבטח  הספק .10.15
 בהתאם להוראות הסכם זה להלן. 

 סיקהעדר תחולת יחסי עובד מע .11

ו/או ו/או  הספקלבין ו/או מי מטעמה  המזמינהמוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין  .11.1
 עובדיעובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם זה )להלן ביחד: "ראש הצוות ו/או 

למזמינה , וכי כל זכות שיש מעסיק"( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד והספק
בקשר למתן  הספקלפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי  ו/או מי מטעמה

אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם, ואין בה כדי ליצור יחסי  יםהשירות
סים . הצדדים שבים ומצהירים שהיחהספקלבין מי עובדי  המזמינהבין  מעסיקעובד ו

 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.-ביניהם הם יחסי מזמין שירות

להתקשר עימו בהסכם זה מבוססת על כל  המזמינהמאשר בזאת כי הסכמת  הספק .11.2
האמור לעיל ולהלן והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד לכך ואף לא 

אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של  -אחר  או -לפתוח בכל הליך משפטי 
 . הספקו/או מי מעובדי  הספקלבין  המזמינהבין  מעסיקיחסי עובד ו

לבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או  הספק .11.3
וישלם כל תשלום, גמול או זכות  הספקכרוכים בה, לרבות במלוא שכרם של עובדי 

לפי כל דין, הסכם או נוהג, ולרבות תשלום מלוא שכר עבודה,  הספקהמגיעים לעובדי 
גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה שבועית, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי 
חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, החזר 
הוצאות נסיעות, תשלומים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה וכיוצ"ב. מבלי לגרוע 

לשלם ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה החלים עליו  הספקמן האמור לעיל מתחייב 
, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר הספקעל פי דין בקשר להעסקת עובדי 

כפי  הספקשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי תשלומי החובה המגיעים עפ"י דין בגין ת
 שיהיו בתוקף מעת לעת. 

כל אסמכתא שתדרש על ידה בכל הנוגע להפרשות ו/או תשלומים  למזמינהיציג  הספק .11.4
 . הספקשביצע בגין עובדי 

בחוזה זה נקבעה בהתחשב  הספקו המזמינהמוסכם כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו  .11.5
כל  למזמינה, כך שלא תהיינה המזמינהגדר "עובדים" של אינם ב הספקבעובדה שעובדי 

ו/או סיום ההתקשרות, והתמורה המוסכמת  הספקעלויות נוספות בגין התקשרותה עם 
בגין כל הקשור  למזמינהעפ"י חוזה זה היא העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה 

 .הספקבקבלת השירות מאת 

ו/או מי מעובדיו, לרבות  הספקתהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע ממנה ל המזמינה .11.6
ו/או מי מעובדיו על פי החלטה שיפוטית כלשהי  הספקסכומים שייפסקו נגדה לטובת 

וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד  ,ו/או מי מעובדיו הספקמכספים אשר היא חייבת ל
 עקב כך. בגין או  למזמינהאחר העומדים ו/או שיעמדו 



  

50 

 

מיד עם  המזמינהמתחייב לשפות ולפצות את  הספקמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .11.7
תחויב בהם, לרבות אך  המזמינהדרישתה הראשונה בגין כל הוצאה הפסד או חבות ש

מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד אם יקבע על ידי ערכאה 
היא שנושאת  המזמינהו/או כי  הספקי הינה המעסיקה של עובד המזמינהמשפטית כי 

היא שצריכה לשלם  איזה תשלום שעליו לא הוסכם  המזמינהבאחריות לנזק ו/או כי 
 בהסכם זה. 

או    המזמינהלהופיע בשם  הספקשום דבר האמור בהסכם זה לא יפורש כמסמיך את  .11.8
 .בעניין כלשהו או למטרה כלשהי המזמינהמטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג 

 איסור העברה .12

אינו רשאי להמחות, להסב או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, לאדם או גוף  הספק .12.1
על פי הסכם זה יעשה אך ורק על ידיו )ועל ידי  הספקכלשהם, וביצוע השירות על ידי 

מראש ובכתב כי  המזמינהעובדיו( ולא כל גוף ו/או אדם אחר, אלא אם כן אישרה 
. כמו כן, לא הספקו יבוצעו על ידי גוף או אדם אחר מטעם השירות ו/או כל חלק ממנ

רשאי לשעבד את זכותו מכוח הסכם זה, כולן או מקצתן בשעבוד מדרגה  הספקיהא 
 כלשהי.

כאמור, מובהר כי כל חובותיו  הספקביצוע על ידי אחר מטעם  המזמינהבמידה ותאשר  .12.2
ויחולו בנוסף גם על אותו גוף או אדם  הספקלפי הסכם זה ימשיכו לחול על  הספקשל 

ו גוף או אדם יהא מודע לכך ויבצע לוודא ולגרום לכך כי אותמתחייב  הספקמטעמו ו
 חיוביו לפי ההסכם. 

וכלפי כל צד ג'  המזמינה, והוא בלבד, יהיה אחראי כלפי הספקכי במקרה זה מובהר  .12.3
ו/או לכל צד  הספקו/או ל להלמכלשיגרם ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שהוא, בגין כל נזק 

 או כל חלק ממנו. השירותיםג' שהוא בקשר עם ביצוע 

מאידך, תהיה רשאית להעביר, להסב או להמחות הסכם זה, כולו או מקצתו,  המזמינה .12.4
 .הספקמבלי שיהא בכך לפגוע בזכויותיו של 

  ערבות .13

במלואן , חוזה זה והזמנת השירותיםעל פי  הספקלמילוי מלוא התחייבויות  כבטחון .13.1
 ערבות בנקאיתימים מיום קבלת הודעת זכייה,  7ימציא הספק, תוך ובמועדן, 

בנוסח , ₪ 00050,, בסך של לצרכןאוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים 
  ."(ערבות הביצוע)להלן: " ב'ספח נ

בפועל, עד לסילוק הסופי  מתן השירותיםהביצוע תהא בתוקף למשך כל תקופת ערבות  .13.2
 .על פי החשבון הסופי התמורהשל 

 של הארכה כתבי, בפעם פעם מדי למזמינה להמציא הספק מתחייב, הצורך במקרה .13.3
  .בפועל השירותים ביצוע תקופת כל למשך בתוקף תהיה שזו כך הביצוע ערבות

המזמינה  תהא, זה הסכם פי על מהתחייבויותיו איזו יקיים לא או/ו יפר הספקו היה .13.4
 הפסד, נזק כל באמצעותה ולגבות במלואה או/ו בחלקההביצוע  ערבות את לממש רשאית

 התחייבויות קיום אי או/ו ההפרה עקב, בעקיפין או/ו במישרין, לו שנגרמו הוצאה או/ו
 .הספק
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תהיה המזמינה והפרה יסודית של הסכם זה,  מהווה הספקמסירת הערבות על ידי  אי .13.5
 .במקרה בו לא תימסר ערבות הביצוע כאמור מיידי באופן לבטלורשאית 

ערבות  להפקיד הספק, יהיה על המזמינה הערבות ולא בוטל ההסכם על ידי חולטה .13.6
ערבות  תהא המזמינהיום מהמועד בו חולטה הערבות כך שבידי  ימים 7נוספת תוך 

 לעיל.  בהתאם להוראות סעיף זהבגובה הסכום הנדרש 

הסר ספק, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים מוסכם  למען .13.7
 שיהיה כל צורך בהוכחת נזק כלשהו.  מבלי הספקומוערך מראש על הפרת ההסכם על ידי 

כי נזקו גבוה יותר  ,בכל זמן להוכיח תרשאיתהיה  המזמינהלפגוע באמור לעיל,  מבלי .13.8
ו/או לשלול ממנה  מזמינהמההבנקאית כדי למנוע  בחילוט הערבות ואין הספקמולתובעו 

 פי כל דין. ל כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו ע מלהעלות

להציג את הערבות לפירעון מיידי בכל מקרה של הפסקת  תרשאי היהת המזמינה .13.9
 . כאמור בהסכם זהההתקשרות 

ים כמתא המזמינההערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי  מתן .13.10
 , מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף. לדרישותיה

 .הספקהכרוכות בהוצאה וקיום הערבות יחולו על  ההוצאות .13.11

המזמינה תהא רשאית להסב את הערבות ע"ש מכללת לוינסקי לחינוך ו/או המכללה  .13.12
 וינגייט ו/או המכללה המאוחדת, ככל ותוקם במהלך ביצוע השירותים.בהאקדמית 

 ביטוח  .14

בלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין, יחולו על הספק הוראות  .14.1
הביטוח כמפורט בנספח הביטוח המסומן כנספח ג' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

 הימנו. 

  ההסכםהפרת  .15

, התחייבויותיו על פי הסכם זה ונספחיו, ולא תיקן ההפרה המזמינהלדעת  הספקהפר  .15.1
לעשות הפעולות  המזמינהו/או מי מטעמה, תהא רשאית  המזמינהשת ימים מדרי 7תוך 

 כדלקמן, כולן או מקצתן:

 הספקלתת לאדם/גוף אחר לתקן את ההפרה ו/או לתקנה בעצמה ולחייב את  .15.1.1
 בהוצאות התיקון.

 .כולה או חלקהלממש הערבות הבנקאית,  .15.1.2

 בגין הנזק. הספקלתבוע את  .15.1.3

 לבטל את ההסכם ולהפסיק את ההתקשרות. .15.1.4

רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי  תהא המזמינהלגרוע מן האמור לעיל  מבלי .15.2
 בקרות כ"א מהמקרים הבאים:
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בקשה לפירוק ו/או כינוס לרבות בקשה למינוי מפרק זמני  הספקהוגשה נגד   .15.2.1
 350ו/או בקשה למינוי כונס נכסים זמני או בקשה להקפאת הליכים על פי סעיף 

 ימים מיום פתיחת הליך. 60לחוק החברות, וההליך לא בוטל בתוך 

, באופן אשר עלול לפגוע ביכולתו לבצע את הספקאם יוטל עיקול על נכסי   .15.2.2
 ימים מיום הטלתו. 60קול לא בוטל בתוך ההסכם והעי

אין באמור לעיל בסעיף זה ו/או בשימוש בו כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד להם זכאית  .15.3
 לפי ההסכם ו/או הדין. המזמינה

לבצעו עד ליום שנקבע לסיום בהודעה,  הספקעל ביטול ההסכם ימשיך  המזמינההודיעה  .15.4
 החליטה אחרת. המזמינהאלא אם 

  ההתקשרות סיום תקופת .16

לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או סיומה מכל סיבה שהיא,  ימים 7-עד לא יאוחר מ .16.1
ויעמיד לרשותה כל רכוש, חומרים וזכויות שבפיקוחו או ברשותו  למזמינה הספקיעביר 

, וכל מידע אחר למזמינהכלשהו והשייכים  מדיהו/או הנמצאים בידי אמצעי  הספקשל 
החומרים ו/או  שלא נעשה בו שימוש. מובהר בזאת כי כל , כולל חומרלמזמינההנוגע 

יווצרו במסגרת הסכם זה יצדדים שלישיים אחרים, אשר  התוצרים הנמצאים בחזקת
 צדדים שלישיים טרם העברה אליהם.ל הספק, וכך יורה למזמינהשייכים 

 ויתור על סעדים .17

 נה.החוזה כלפי המזמימוותר בזה במפורש על כל זכות עיכבון על פי דין או על פי  הספק .17.1

מוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי הדעות בין הצדדים לחוזה זה משום עילה כלשהיא לאי  .17.2
ובפרט בהתאם ללוח הזמנים ולאיכות העבודה  להסכםבהתאם  השירותיםביצוע 

עד להשלמתה הסופית  השירותיםמצהיר ומתחייב כי ימשיך בביצוע  הספקהנדרשת, ו
מתן אינו רשאי לעצור ו/או להאט את קצב  הספקכי  . יובהרהזמניםבהתאם ללוח 

 .הו/או מי מטעמ נהבגין מחלוקות בינו ובין המזמי העבודות השירותים

 סודיות ומוניטין .18

 ורום לעובדייגשמור ול הספק מתחייב, הספקידי  על עבודותה ביצוע תקופת במשך .18.1
לגלות, לא להעביר, לא לעשות  לאלשמור, בסודיות גמורה,  מטעמו למיאו /ו וולשלוחי

ולא למסור בדרך שהיא ובשום זמן  המזמינהשימוש ללא הסכמה מראש ובכתב של 
, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר עשהוא, הן במשך זמן התקשרותו והן לאחר מכן, כל מיד
 מזמינהו/או הקשור ב המזמינהשהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב, על הנעשה אצל 

ו/או תוכנותיה ו/או פעולותיה ו/או מידע מסחרי ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיע 
כן,  כמו, אגב, בקשר או במהלך ביצוע הסכם זה. ואו שלוחי ו, לעובדיהספק לידיעת

הטוב  הובשמ המזמינהשהי במוניטין לו/או מי מטעמו שלא לפגוע בדרך כ הספקמתחייב 
 .הומטרותי מנהליה, הושל חברי השל

 סמכות שיפוט .19

 עניין בכל ייחודית ובלעדית שיפוט סמכות תהיה יפו אביב-בתל המוסמכים המשפט לבתי .19.1
 .זה מהסכם הנובעים מחלוקת אוו/
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 והודעות ביטול, שינוי .20

 יהיה אשר בכתב במסמך ורק אך יעשה זה הסכם מסעיפי סעיף של ביטולאו /ו שינוי כל .20.1
 .הצדדים שני ידי על חתום

 כמתקבלת תיחשב - להלן המצוין לנמען - למשנהו צד ידי על ביד שנמסרה הודעה כל .20.2
 .מסירתה בעת

 להלן המצוין הנמען ציון ותוך להלן המצוין במייל שתשלח למשנהו צד ידי על הודעה כל .20.3
 עסקים ביום נשלחה ההודעה אם, הישלחה בעת השני הצד ידי על כמתקבלת תחשב -

 והכל, העוקב העסקים ביום כמתקבלת תיחשב - לא ואם המקובלות העסקים ובשעות
 רשום בדואר ההודעה תשלח שבמקביל, קבלתה על בכתב אישור השולח שברשות בתנאי
 .להלן כאמור

 ותוך להלן המצוינת הכתובת פי על, רשום בדואר למשנהו צד ידי על שתשלח הודעה כל .20.4
 ממועד שעות 72 תוך השני הצד ידי על התקבלה כאילו תחשב - להלן המצוין הנמען ציון

 .בישראל דואר מבית שלחהה

  קיזוז .21

 .המזמינה כנגד דין כל פי על לו הנתונה שהיא קיזוז זכות כל על בזה מוותר הספק .21.1

 כל לגבות או/ו ידה תחת לעכב או/ו לקזז נה תהא זכאיתמסכים בזאת כי המזמי הספק .21.2
 .זה חוזה פי על הספקמ לה שיגיע או/ו שמגיע סכום

 ויתור .22

המזמינה  של מצדה "(ויתור: "להלן) שיהוי או הימנעות או הנחה או ארכה או ויתור כל .22.1
 ונחתם נעשה כן אם אלא תוקף בר יהא לא זה הסכם פי על מזכויותיה זכות כל במימוש

 . המזמינה מטעם החתימה מורשי ידי על כדין בכתב

 . אחרת זכות או זכות אותה של מכן לאחר הפרה כל על כויתור ייחשב לא כאמור ויתור .22.2

 הצדדים כתובות .23

 המגבית של הנשים חטיבת ש"ע אביב-בתל לחינוך לוינסקי מכללתאצל : המזמינה .23.1
-אביב-תל, 15 פרסיץ שושנהמרח'  511246878 פ.ח( צ"חל) מ"בע יורק-בניוהמאוחדת 

 יפו.

 . : _____________________________הספק .23.2

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 הספק  המזמינה
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 אישור

 כי בזאת מאשר הספק של המשפטי כיועץ המשמש_________________   ד"עו, מ"הח אני

 אשר. ______________ ז.ת____________ -ו. ___________ ז.ת_________________ 

 הספק ידי על כדין החלטה נתקבלה וכי מטעמו לחתום מוסמכים הינם הספק בשם זה חוזה על חתמו

 .ונספחיו החוזה על לחתום ל"הנ את ולהסמיך זה בחוזה להתקשר שלו ההתאגדות למסמכי בהתאם

 
 
 
 

 חתימה וחותמת   
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 'אנספח 

 נספח סודיות

 לכבוד 

  "(המזמינה)להלן: " מכללת לוינסקי לחינוך ו/או המכללה האקדמית בוינגיט ו/או המכללה המאוחדת

 ולאי עשיית שימוש במידע פניםהתחייבות גורם חיצוני לשמירת סודיות הנדון: 

לצורך מתן  המזמינהלהתקשר עם  עתיד"( מקבל המידעוהח"מ, _______________ )להלן: " הואיל: 
)להלן: למיתוג המכללה המאוחדת )בהקמה(  2/2021מכרז פומבי במסמכי  כמפורטשירותים 

 (;"השירותים"

עומדת לחשוף בפני מקבל המידע ובפני עובדיו  המזמינהובמסגרת ו/או לצורך מתן/קבלת השירותים  והואיל:
 )או שיתגלה לנו באופן אחר( מידע סודי כמפורט בכתב התחייבות זה להלן;

להתקשר עם מקבל המידע ולחשוף את המידע הסודי בפני מקבל המידע רק  והסכמת המזמינה והואיל:
 .עשיית שימוש במידמידע הסודי ואי עלכך שיתחייב לשמירת סודיות ה פהכפומותנית ובתנאי 

 "( כדלקמן:כתב התחייבות זהלפיכך מקבל המידע מצהיר ומתחייב כאמור בכתב התחייבות זה )לעיל ולהלן: "

 מידע סודי .1

 ", בין היתר, הפירוש או המשמעות כמפורט להלן:מידע סודיבכתב התחייבות זה יהיה למונח "

תקציבה, סודותיה המסחריים, דרך פעולתה, , תכניותיה, המזמינהמידע או כל חלק ממנו, בנוגע לעסקי 
קניינה הרוחני ונתונים אודות פעילותה, שהגיע לידי מקבל המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכתב, 

פה ובין בעזרת כל אמצעי אחר לאגירת מידע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נתונים -בין בעל
או טכניים, פרטים בנוגע ליכולות טכנולוגיות, תהליכים וכל מדעיים, סטטיסטיים, מסחריים ו/

דוגמאות, מסמכים, מפרטים, תכניות, שרטוטים, טבלאות, תכניות עסקיות, רשימות של לקוחות, 
)בכתב, בקבצי מחשב או בכל אופן אחר, לרבות בעל פה( נוסחאות,  ,נתונים בנוגע לשווקים ונתונים אחרים

רישומים, תרשימים, מסמכים, תיאורים, תוכניות, תהליכים, שיטות, שיטות עבודה, אסטרטגיה, 
, רשימת המזמינה, מדיניות של מחקריםמפרטים, מודלים, דגמים, שכלולים, מחקרים, דיווחי מכירות, 

ותנאי  המזמינההנחות, רשימת ספקים וכל גוף אחר המצוי בקשר עסקי עם  , מחירונים,המזמינהלקוחות 
, קשרי מסחר, חישובים כלכליים, ניתוחים פיננסים, ניתוחיים כלכליים המזמינהעם  והתקשרות

וחשבונאיים, לרבות, מבלי למעט, ניתוחים של תוצאות עסקיות, עלויות הפעילות והמוצרים, נכסי 
, מערכת ההפעלה של המחשבים, המזמינהת המבוצעות או מתוכננות על ידי , רכישות ומכירוהמזמינה

, ליקויים וכשלים מכל מין וסוג שהוא, כל המזמינהוארכיבי  המזמינההמסופים, והתקני התקשורת של 
, וכן כל דבר ועניין המכילים מידע המזמינהמידע מקצועי מכל סוג שהוא הקשור במישרין ו/או בעקיפין 

או  המזמינהויים לשמש מקור למידע סודי והכל בקשר עם נושא הקשור בעיסוקיה של סודי או העש
כל מידע אשר נוכיח כי בעת גילויו היה או הפך להיות, שלא עקב הפרת  למעטהקשור בכך בכל צורה שהיא, 

 התחייבות זו או כל התחייבות אחרת שלנו, בנחלת הכלל.

 התחייבות לשמור על סודיות .2

מקבל המידע את המידע הסודי הנחוץ, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשם מתן / תמסור ל המזמינה .2.1
 המזמינהקבלת השירותים על ידי מקבל המידע. מובהר, כי אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את 

 . המזמינהלגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשיקול דעתה המוחלט של 

של כל מידע, בין שהינו סודי ובין אם לאו,  המזמינהכי אין בגילוי על ידי עוד מובהר, למען הסר ספק,  .2.2
משום מצג ו/או הודאה לגבי נכונותו, מהימנותו ו/או שלמותו של מידע כאמור ואנו מתחייבים לבדוק 

 ולוודא כל מידע בטרם ייעשה בו שימוש.
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ירו לכל אדם או גוף, ולא מקבל המידע מתחייב לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא להעב .2.3
 לעשות בו, או בכל חלק ממנו, כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דרך שהיא, אלא לצורך

 השירותים.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב מקבל המידע, כי לא יפרסם את המידע הסודי, ולא יעבירו  .2.4
 מראש ובכתב. המזמינהכך הסכמת לצד שלישי כלשהו, מכל סיבה שהיא, אלא אם ניתנה ל

התחייבויות מקבל המידע, כאמור בכתב התחייבות זה, לא יחולו על מידע סודי אשר מקבל המידע  .2.5
מצא בנחלת הכלל או הגיע לנחלת  נמצא ברשותו לפני חתימת כתב התחייבות זה;נ יוכיח כי הוא

 כלשהי על ידי מקבל המידע;הכלל לאחר חתימת כתב התחייבות זה, שלא בגין הפרת התחייבות 
פותח על ידי מקבל המידע באופן  התקבל אצלו כדין מצד שלישי הרשאי להחזיק בו ולהעבירו;

 עצמאי, ללא קשר למידע הסודי.

מידע סודי לא ייחשב ככלול בסייגים האמורים לעיל רק משום שמרכיבים יחידים או שילובים 
 מקבל המידע. מסוימים שלו מצויים בנחלת הכלל או ידועים ל

מקבל המידע מתחייב להגביל את מסירת המידע הסודי רק לאלה מעובדיו/יועציו אשר יעסקו במתן  .2.6
ובאותה מידה שהמידע הסודי חיוני לצורך ביצועם על ידם. למזמינה קבלת השירותים האמורים  /

בכתב מקבל המידע מתחייב להחיל את חובת הסודיות ואי עשיית השימוש במידע פנים, כאמור 
התחייבות זה, על כל עובדיו/יועציו אשר מידע סודי כאמור יגיע לידיעתם. מקבל המידע ינקוט בכל 
האמצעים הנחוצים כדי למנוע את חשיפת המידע הסודי או כל חלק ממנו לכל גורם שאינו זכאי לכך 

ל מאן דהוא על פי תנאי כתב התחייבות זה. מקבל המידע יהיה אחראי לכל הפרה מצד עובדינו ו/או כ
 אחר מטעמו של בכתב התחייבות זה.

מקבל המידע מתחייב שלא לעשות תעתיק ו/או שיכפול ו/או שעתוק ו/או שיחזור בכל דרך שהיא, של  .2.7
. עוד מתחייב מקבל המידע מהזמינהכל חלק מהמידע הסודי, מבלי לקבל אישור לכך, מראש ובכתב, 

, המזמינהידו או מיד עם דרישתה הראשונה של מיד עם סיום מתן השירותים על  למזמינהלהחזיר 
לפי המוקדם, כל מסמך, מפרט, שרטוט, טבלה, דוגמה, תכנית וכל נתונים רשומים אחרים אשר הגיעו 
אליו, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן כל רישומים, דוחות ונתונים רשומים אחרים, אשר נוצרו על ידו 

 ירותים.או נצברו אצלו בקשר עם מתן / קבלת הש

מוגבלת השימוש במידע הסודי הכלולה בהסכם זה -התחייבות מקבל המידע לשמירת הסודיות ואי .2.8
 ( שנים מיום סיום ההתקשרות בין הצדדים.3לשלוש )

 פיצוי בגין הפרת התחייבויות מקבל המידע .3

כי ידוע לו כי התרשלות על ידו או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו בשמירתו של כל  מקבל המידע מתחייב
מידע סודי ו/או עשיית מעשה מצידו שיש בו כדי לסכן את בטחונו של המידע הסודי ו/או מסירת המידע 

נזקים חמורים. מקבל המידע מצהיר ומאשר בזאת  למזמינהאו כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו, עלול לגרום 
 המזמינהי ידוע לו כי במקרה שיפר את התחייבויותיו דלעיל או כל חלק מהן, הוא יהיה חייב לפצות את כ

בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהפרת התחייבויותיו 
על פי כל דין,  מינההמזדלעיל, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות והסעדים האחרים, העומדים לרשות 

 עקב הפרת התחייבויותיו כאמור.

 ויתור .4

לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיה על פי כתב התחייבות זה, או על פי כל  המזמינהשום התנהגות מצד 
קיום של התחייבויות מקבל המידע על פי כתב -או כהסכמה מצידה להפרה או לאי דין, או כויתור

 התחייבות זה, או לשינוי תנאי מתנאי כתב התחייבות זה.

תהא זכאית לכל סעד משפטי כלפיו במקרה של הפרה או חשד  המזמינהמקבל המידע מסכים מראש, כי 
ף המידע הסודי שיהיה בידי מקבל המידע להפרה של כתב התחייבות זה, לרבות צו מניעה וצו לאיסו

 ומתחייב שלא להתנגד למתן צווים כנ"ל.
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 תוקף ההתחייבות ושונות .5

ה ת, מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישהמזמינהעם כי עם סיום ההתקשרות  מקבל המידע מתחייב
מקבל  בידי ראשונה, בכל עת, להחזיר לה כל מידע ו/או כל חומר ו/או כל מסמך כמפורט לעיל, המצויה

ו/או גורם  המזמינהו/או ברשותו ו/או בשליטו של כל אדם אחר מטעמו, בין אם נעשה על ידי  המידע
מקבל  התחייבויות מקבל המידע מטעמה ו/או גוף הקשור עמה ובין אם נעשה ו/או נערך ו/או הוכן על ידי

ו בשליטה בחברה, שינוי מבנה על אף כל שינוי בבעלות, בניהול א ימשיכו לחייבועל פי מסמך זה  המידע
 למזמינהלהודיע  מקבל המידע מתחייבארגוני, שינוי שם, שינוי תחומי פעילות, ו/או כל שינוי אחר בחברה. 

מיד וללא דיחוי על כל אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף ו/או הגיע לידם בניגוד להוראות נספח 
 זה.

לקיים כל הוראותיו ל כל חלקיו, הבנו את תוכנו, והננו מתחייבים הננו מצהירים כי קראנו היטב כתב זה ע
 , ולראיה באנו על החתום:ללא הגבלת זמן

 

 

 
 

 הספקחתימה מלאה של  
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 'בנספח 

 יצועהבת בוער נוסח

  _____תאריך:

 :לכבוד
  ו/או המכללה האקדמית בוינגיט ו/או המכללה המאוחדת מכללת לוינסקי לחינוך

                                             

 כתב ערבות מס'___________ הנדון:

"( אנו ערבים המבקש___________________________________________ )להלן: "לבקשת  .1
בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש, עד 

( ש"ח שיוצמדו למדד, כמפורט להלן, וזאת בקשר עם הסכם אלף חמישים)ובמילים:  50,000לסכום של 
 טגיית מיתוג למכללה המאוחדת )בהקמה(.למתן שירותי אסטר

לצורכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.

צמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על הפרשי הה
פי ערבות זו )להלן: "מדד התשלום"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת 

)להלן:  2020שנת  דצמברלחודש  15שפורסם ביום  2020 שנת נובמברהמציע, דהיינו המדד של חודש 
"( אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש המדד היסודי"

 "(.סכום הערבות המוגדללעומת המדד היסודי )להלן: "

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום 
 הערבות. 

)שבעה( ימים  7גבול סכום הערבות המוגדל תוך אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, כל סכום ב
מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו, ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או 

 לדרוש תחילה את תשלומו מהמבקש. 

 ועד בכלל. ________ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .2

, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך רבות זאת היא מוחלטת ובלתי תלויהע .3
 כלשהיא.

-בכל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו  .4
 _______________________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום _____ בשעה_

._______ 

 ערבות זו ניתנת להעברה ו/או להסבה על ידכם. .5

 כבוד רב,ב         

 סניף: ________ ___________ בנק:       
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 'ג נספח

 ביטוח

ן הספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
, את ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת על פי הסכם זה או על פי כל דיןתקופת  כל, למשך הספק

 :, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל"(ביטוחי הספקלהלן )להלן: "המפורטים הביטוחים 

על פי המבטח את חבות הספק כלפי עובדים, המועסקים על ידי הספק  ביטוח חבות מעבידים .א
, בגין מוות 1980 -ם "פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש

ביצוע השירותים תוך כדי ועקב  ,ובד כתוצאה מתאונה או מחלהעלו/או נזק נפשי ו/או נזק גוף 
 ₪ 20,000,000 -ו לעובד( חדשים שקלים מיליון שישה) ₪ 6,000,000 שלבסך בגבול אחריות 

 את לשפות יורחב הביטוח. הביטוח לתקופת כ"ובסה למקרה( חדשים שקלים מיליון עשרים)
מוטלות  על המזמינהלעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי מזמינה, היה וייקבע ה

 ספק.כלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד 

המזמינה מאשרת, כי היה ולא מועסקים עובדים על ידי הספק בקשר עם ו/או במסגרת מתן 
 השירותים, לספק הזכות שלא לערוך את ביטוח חבות המעבידים המפורט בסעיף זה.

ו/או נזק שייגרמו אובדן בגין המבטח את חבות הספק על פי דין,  אחריות כלפי צד שלישי ביטוח .ב
 ₪ 1,000,000 שלבסך בגבול אחריות בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוףלכל 

המזמינה את  שפותורחב להביטוח יביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ( ל)מיליון שקלים חדשים
 ".אחריות צולבת"וזאת בכפוף לסעיף בגין השירותים,  וטל על המזמינהאחריות, שתבגין 

המבטח את חבות הספק על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש  ביטוח אחריות מקצועית .ג
לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של הספק או של עובדי הספק או 

בגבול של כל מי מהבאים מטעם הספק בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן השירותים, 
. ביטוחהלתקופת  מקרה ובסה"כ( לדשיםשני מיליון שקלים ח) ₪  2,000,000 שלבסך אחריות 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  12הביטוח כולל תקופת גילוי בת 
הספק ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף זה. הביטוח כאמור יכלול 

רחב לשפות את המזמינה תאריך למפרע שאינו מאוחר למועד תחילת מתן השירותים. הביטוח יו
בגין חבות, אשר תוטל על המזמינה עקב השירותים , וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי 

 המזמינה.  

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת  מובהר .2
מוסכם בזאת, . או על פי כל דין, שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/על הספק

האחריות  לגבולותאו מי מטעם המזמינה בכל הקשור  המזמינהכל טענה כלפי לא תהיה ספק כי ל
 .כאמור

מבטחי הספק לפיו  ,ויכללו סעיף המזמינהיהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  הספק ביטוחי .3
כן יכללו ביטוחי הספק סעיף, דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המזמינה.  ,כל טענה עלמוותרים 

 בדואר, מראש למזמינה יום 30בת  בהודעה אלא, הביטוח תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לפיו לא
 רשום.

לרכוש, המובא אובדן או נזק  לכל ,מאחריותואת הבאים מטעם המזמינה את המזמינה  פוטר הספק .4
פק או על ידי מי מטעם הספק לחצרי המזמינה ו/או המשמש את הספק לצורך מתן על ידי הס

או נזק ו/בגין אובדן נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ספקולא תהיה להשירותים, 
 ;  ואולם הפטור כאמור, לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. כאמור

או חלק השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  ייןלענלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .5
המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי יסופקו  םמה

לחלופין, לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם
  המשנה במסגרת ביטוחי הספק.


