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 מסמך א'

 לאספקת שירותי פרסום ושיווק למכללה האקדמית אחוה   8/2021מכרז פומבי דו שלבי עם שלב מיון מוקדם מס' 

 כללי .1

לאספקת שירותי פרסום ושיווק. "( מבקשת לקבל הצעות מחיר המכללההאקדמית אחוה )להלן: "המכללה  

 למכללה ולכלל תוכנותיה.המכללה תבקש לקבל מהמציעים הפוטנציאליים הצעות למתן שירותי פרסום ושיווק 

סטרטגיה(, תכנון והפקת הפקה, קריאייטיב, פלנינג )אשירותי פרסום דיגיטלי ואוף ליין, השירותים יכללו בין היתר, 

ופרויקטים נוספים שיתבקשו ע"י המכללה, עפ"י התנאים המפורטים במסמכי המכרז  סטודיוהפקות קמפיינים, 

 ובנספחים לו. 

אופן המכרז הינו מכרז דו שלבי עם שלב מיון מוקדם, המציעים יתבקשו להגיש את הצעותיהם כמפורט בסעיף  .1.1

 הגשת ההצעות

 off-line  -ו  on-lineשירותי פרסום  לאספקתבעל יכולות משרד פרסום/ דיגיטל מציע רלבנטי להגשת הצעה הינו  .1.2

 מובהר כי מתחרה ישיר הינו  לרבות רשתות חברתיות ודיגיטל ועומד בכל תנאי הסף המפורטים.

ובהתאם להוראות "(, רזהמכ)להלן: " בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זהכל זאת  .1.3

 .("ההסכם: "המצורף על נספחיו )להלןהסכם ההתקשרות 

 .ת( כל אחחודשים 12הארכות בנות שנה ) לשלוש( עם אופציה חודשים 24) שנתייםהינה  סכםתקופת הה .1.4

  חוברת זו מכילה את מסמכי המכרז, הסכם ההתקשרות ונספחים. .1.5

באחריותו הבלעדית של המציע להתעדכן בהודעות ו/או שינויים ו/או הבהרות ו/או תוספות אשר יפורסמו מעת   .1.6

  מכרזיםשל המכללה:    המכרזים לעת באתר

להעתיק אותם, כולם או  חל איסור על המשתתף במכרז. של המכללה הבלעדי כל מסמכי המכרז הינם רכושה .1.7

 מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 טבלת ריכוז המועדים .2

 המועד תיאור

 17.11.21 מכרזמועד פרסום ה

 25.11.21 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 14:00עד השעה  14.12.21 למכרזהמועד האחרון להגשת ההצעות במענה 

 23.12.21 בריף למשרדים שנבחרומשלוח 

 9-13.01.22במהלך השבוע שבין  פרזנטציה והצגת מצגת שיווקית ע"י המציעים

 

במקרה של סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום אחר בהזמנה, יגבר התאריך  2.1

במועד מאוחר יותר  שניתנההמכללה שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של 

 ה.בהרממועד פרסום הה

 המועדים המופיעים לעיל הינם סופיים. באחריות המציע לעמוד בכל המועדים לעיל בהתאם לשלבי המכרז. 2.2
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 תנאי סף .3

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים בהם, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כל 

 :בסעיף זההתנאים המצטברים המפורטים 

 :תנאי סף מנהליים .3.1

- נספח ז'לצורך זה ימולא  המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; .3.1.1

תצהיר  – 1נספח ט'לפי  ותצורף תעודת עוסק מורשה/ תעודת התאגדות חברהאישור רואה חשבון או עו"ד 

  לחוק עסקאות גופים ציבוריים

לצורך כך יצורף אישור על ניהול  ;1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .3.1.2

 אות גופים ציבורייםתצהיר לחוק עסק- 1 נספח ט'לפי  ספרים בתוקף

, לצורך כך 1976-על המציע לעמוד בדרישות לפי פקודות מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .3.1.3

 תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים – 1בנספח ט'יצורף אישור ניכוי מס במקור 

 

 :סף מקצועיים תנאי .3.2

או  שנים לפחות בתחום הפרסום 4ביום הגשת ההצעה בעל וותק של דיגיטל  /המציע הינו משרד פרסום  3.2.1

במשרדי פרסום  יםהנהוג ללא קבלני משנה, on-line  שירותי ושיש ביכולתו לספק, הפרסום הדיגיטלי

: פלנינג )אסטרטגיה(,  קריאייטיב, הפקה, סטודיו, ניהול לקוחות ותכנון ורכש מדיה, ניהול םביניה

באמצעותו או באמצעות קבלני   off lineושירותי  וסושיאל )פייסבוק, אינסטגרם וכד'(קמפיינים און ליין 

 . משנה

, מתוך סך תקציבו עומד  2017-2020של המציע בין השנים לשנה ממוצע בדיגיטל מחזור הכספים בניהול  3.2.2

 לפחות.₪ (  ₪3,000,000 )מליון  שלושהעל 

 לשנילקוחות לפחות, ומתוכם,  חמישהל 2017-2020 יע סיפק שירותי פרסום במהלך כל אחת מהשניםצהמ 3.2.3

או יותר )לא כולל מע"מ(, על פי דו"ח חב' ₪  מיליון שניעל שהיקף תקציב הפרסום שלהם עומד לקוחות 

 יפעת ואשר ניתנו לו שירותי פרסום במשך שנה רציפה אחת לפחות.

)לא כולל מע"מ( על פי אישור לשנה ₪  מיליון 5ת מ ולא פח 2017-2020המחזור הכספי של המציע בשנים  3.2.4

₪ (  ₪3,000,000 ), ומתוכו מחזור הכספים בניהול דיגיטל בממוצע לשנה עומד על שלושה מליון רו"ח

  לפחות.

ללקוח אחד לפחות מתחום האקדמיה  2017-2020השנים  המציע סיפק שירותי פרסום במהלך 3.2.5

, כאשר היקף תקציב י )לדוגמה: רשות מקומית(ארגון ציבור /)אוניברסיטה או מכללה המוכרת ע"י המל"ג(

 )לא כולל מע"מ(, על פי דו"ח של חב' יפעת.₪  מיליוןהפרסום השנתי שלו עולה על שני 

המציע אינו מבצע פעולה שקיים בה ניגוד עניינים עם פעילות המכללה. מובהר בזאת כי מתן שירותים  3.2.6

ינים. למכללה שיקול הדעת הבלעדי לקבוע האם לגופים המתחרים באופן ישיר במכללה הינו  ניגוד עני

 המציע פועל בניגוד עניינים. 

המציע מתחייב, במידה ויזכה במכרז, לא לספק שירותים לגופים המתחרים ישירות במכללה, לא בתחילת  3.2.7

)הספק מתחייב לבקש את רשות המכללה במידה ומעוניין העבודה ולא לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

 אקדמי(להתקשר עם גוף 
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 ערבות ביצוע       .4

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הזוכה על פי תנאי מכרז זה לרבות הסכם ההתקשרות, יידרש מציע אשר יוכרז  .4.1

,  10סעיף  הסכם ההתקשרותבהתאם לפירוט ב כזוכה במכרז להמציא לידי המכללה ערבות בנקאית אוטונומית

 נוסח ערבות ביצוע –נספח ד כמפורט בו

 

 שאלות הבהרה .5

ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים, על מנת להבין את  ,המציע יקרא בעיון .5.1

ולביצוע תנאי ההתקשרות עם המכללה. ידיעות והסברים נוספים ככל שידרשו למציע בכל הנוגע למכרז זה 

 בהוראות אלו., יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן העבודות

מייל  יש להפנות בכתב בלבד, ולשלוח אותן למכרז זה כל השאלות והבירורים במסגרת  .5.2

lilach.yonai@achva.ac.il  

 בלבד, במבנה שלהלן: Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  .5.3

 מס'

 שם המסמך

]הפנייה למסמך אליו 

 –מתייחסת השאלה 

 במכרז, נספח וכיו"ב[

 סעיף/מראה מקום אחר

]הפנייה לסעיף הרלוונטי 

במסמך אליו מתייחסת 

 השאלה[

 שאלה/הערה נושא/כותרת הסעיף

1.     

ולאחר מכן  הסכםלתנאי המכרז, ההסעיפים יסודרו בסדר עולה כאשר תחילה תופענה שאלות המתייחסות  .5.4

שאלות שתתקבלנה  לעיל. 2 בסעיףלנספחיו. המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט 

 לאחר מכן יתכן ולא תיענינה. 

. עותק מהתשובות שיינתנו כללהשל המ באתר האינטרנטתשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך, יפורסמו  .5.5

 .ויש להחזירן חתומות המכרזכי מוה חלק בלתי נפרד ממסיהו

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב. כללהפה. בהתאם לכך, יחייבו את המ-יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל .5.6

ובין אם בתשובה  בין אם ביוזמתה,מכרז (, הבהרות ותיקונים למסמכי הכללהלפרסם )באתר המ תרשאי מכללהה .5.7

באתר האינטרנט  מכרזלשאלות הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן, באחריות המציעים להתעדכן בעמוד ה

 .מכללהשל ה

 .כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם לא תחייב את המכללה .5.8

 אופן הגשת ההצעות .6

ימלא את כל פרטי ההצעה כפי שמופיע במסמכי המכרז, על כל חלקיה ולשם ביצוע כלל התהליכים  המציע 6.1

  והעבודות, כפי שמפורטים במכרז, במפרט ובהסכם ההתקשרות.

 יובהר כי למעט במקומות המיועדים לכך, וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או  6.2

גות למסמכי המכרז ותנאיו. אין להשמיט או למחוק או לשנות או להתנות על מסמכי המכרז הערה ו/או הסתיי       

 תוספת 

mailto:lilach.yonai@achva.ac.il
http://www.achva.ac.il/tenders
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 ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי ועדת מכרזים.        

דעתה הבלעדי שלא לפסול הצעה שמולאה בסטייה  על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים ע"פ שיקול  6.3

, אם שוכנעה כי ההצעה עומדת ותואמת את דרישות המכרז וכי ההצעה הינה ברורה וחד משמעית 7.2מהוראות סעיף 

והסטייה נעשתה ע"י המציע בתום לב. יש למלא את ההצעה בעט כחול/ שחור בלבד. כתיבה על ההצעה בעפרון או כול 

 הביא לפסילתה.אמצעי אחר עלול ל

 למחוק ולכתוב  הוא מעוניין, עליו לסמן קו על החלק אותו ו שבנספח ב'במידה והמציע מעוניין  לתקן את הצעת 6.4

 עליו מחדש בעט, בצירוף חתימת מורשי החתימה + חותמת ליד התיקון. 

 יש לחתום בכל המסמכים באופן הבא:  6.5

 חותמת החברהבכל תחתית עמוד חתימת מורשה חתימה בראשי תיבות+  6.5.1

 חתימה מלאה של מורשי חתימה של המציע בתוספת חותמת המציע בכל מסמך בו נדרשת חתימה. 6.5.2

 את ההצעות יש לערוך בשפה העברית. 6.6

 :" בלבדלאספקת שירותי פרסום למכללת אחוה 8.2021עליה ייכתב  "מכרז מעטפה יש להגיש את ההצעה ב 6.7

עם  ודיסק און קי , פרופיל חברהיל כל מסמכי המכרזשתי מעטפות נפרדות, האחת תכ ך המעטפה יהיובתו  6.7.1

 תיק עבודות.

"הצעת המציע". מעטפת "הצעת המציע" תיפתח  מעטפה שנייה, סגורה, עם הצעת המחיר, עליה ייכתב  6.7.2

 ותיבחן בשלב ניקוד ההצעות. 

וסף עלול . כול סימן נעל מעטפת ההגשה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע .בצורה מסודרתההצעות יוגשו  6.7.3

 .להביא לפסילת ההצעה

פרופיל חברה, דיסק און קי עם אישורים, הנדרשים לרבות מסמכי המכרז, מעטפת ההגשה תכלול את המסמכים  6.8

 לפי הוראות המכרזוכן כל מסמך אחר שנדרש תיק העבודות כמתבקש, 

עד תאריך ההגשה לתיבת המכרזים פיזית ולא בשום אמצעי אחר( , במסירה אישית בלבד )יוגשות ומעטפשתי ה 6.9

ם בשני ימי העבודה הקודמים למועד ההגשה הסופי גשנקבע בטבלת המועדים. כמו כן, ניתן להגיש הצעות לתיבה 

 , לילך054-9079499  ––הצעות בלבד ה תיאום מסירתטלפון לצורך  16:30עד  08:00ה' בין השעות  –בימים א' 

 למעט אם צוין אחרת במסמכי המכרז.  ולא כולל מע"מכל סכום שעל המציע לנקוב יהיה בשקלים חדשים  6.10

 הגשת ההצעה הינה על אחריות המציע בלבד, וכן הגשתה במועד הקבוע. 6.11

יובהר כי הגשת הצעה בכל אמצעי אחר שאינו בהתאם לפירוט לעיל, או שלא בוצעה בהתאם להנחיות לעיל, תיפסל   7

 על הסף.

 :המסמכים הדרושים 8

 המציע מתבקש להגיש את כל המסמכים המפורטים להלן:   8.1

ככל שהמציע הינו תאגיד רשום ו תעודת עוסק מורשהיצרף המציע   3.1.1 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  8.1.1

 כדין במדינת ישראל יצרף תעודת רישום ומסמכי התאגדות של המציע. 

ת אישור תקף מרשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומו הספקיצרף  3.1.1בתנאי סף להוכחת עמידתו  8.1.2                

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו  לפי חוק 

כפי שניתן ע"י תקף אישור על ניכוי מס במקור   הספקיצרף  3.1.3 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  8.1.3

 שלטונות המס והמע"מ.

 הצהרת המציע. –יחתום המציע על נספח ג'  3.3,3.4,3.5,3.6,3.7 בתנאי סףלהוכחת עמידתו  8.1.4

 



 

 7עמ' 
 

 חתום "המכללה תרקע וייחודיונספח א' " על המציע לצרף את  8.1.5

 .""הצעת המציע נספח ב'כעל המציע לצרף הצעתו המלאה וחתומה בנוסח המופיע  8.1.6

 למכרז כאשר הוא חתום ע"י עו"ד. כנספח ג'וסח הצהרת המציע המופיע על המציע לצרף נ 8.1.7

 " כאשר הוא מלא וחתום.פרטי המציע, "נספח ה'על המציע לצרף את  8.1.8

כאשר הוא מלא  "אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע" ,'ואת נספח על המציע לצרף  8.1.9

 .וחתום

 " כאשר הוא חתום.תצהיר על העסקת עובדים זרים, "'חנספח לצרף את  על מציע 8.1.10

על המציע לצרף תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע, ובעל זיקה  8.1.11

 .למכרז 'חנספח ע"פ נוסח התצהיר כ חוק עובדים זריםאליו, ביותר משתי עבירות לפי 

 כאשר הוא חתום ע"י עו"ד. ,כנספח י'נוסח תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות המופיע  8.1.12

 למכרז. כנספח יא'אישור על עריכת ביטוח המופיע  8.1.13

, וכוללת פרופיל חברה, תיק עבודות חוברת המכרז, חתומה על ידי מורשה החתימה של המציעעל המציע לצרף  8.1.14

 ורשימת ממליצים )נספח ז'(.

  .חתום על ידי מורשה החתימה של המציע כאשר הוא הסכם ההתקשרותעל המציע לצרף את  8.1.15

 ע"י המכללה. ככל ויפורסם ,מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציעעל המציע לצרף  8.1.16

אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לחוק חובת המכרזים,    8.1.17

  ."(חוק חובת המכרזים)להלן: " 1992 – התשנ"ב

יובהר כי על כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להיות תקפים במועד האחרון להגשת ההצעות ובמשך כל  8.1.18

 ההסכם.תקופת 

כל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה המיידית של  8.1.2

אמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים אותם יש לצרף להצעת המכרז, הרי ניתן אלא אם נע. הצעת המצי

להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן 

 .למקור

המציע מחויב להודיע למכללה על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתו ו/או באיזה  8.1.3

ים הדרושים לבחינתה, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד בחירת המציע ע"י המכללה. מהנתונ

והמכללה רשאית לפסול הצעה במקרה שיחול שינוי בנתונים המפורטים בהצעה ו/או באיזה מהנתונים 

 .הדרושים לבחינתה, אשר ייראה לה מהותי, בין אם דבר השינוי נודע לה מהמציע ובין אם בדרך אחרת

אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים לעיל או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים לעיל,  8.2

של ההצעה. מבלי לגרוע  באופן הנדרש במכרז זה, ייתן לוועדת המכרזים את הזכות להחליט על פסילתה המיידית

מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד 

וזאת, בין  מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או להציג המלצות ו/או אישורים,

מציע יוכיח, לשביעות רצונה של המכללה שכל אישור, היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף, ובלבד שה

היתר, רישיון או כל מסמך אחר כאמור, הינם בעלי תוקף, והאמור בהם נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה 

 ההצעות. להגשת

 

 התמורההצעת המחיר ו 9

המחיר בהצעתו של המציע, לרבות פריטי המחירים  הצעת המציע, -ב'נספח המציע ימלא את כל השורות בטבלה  ב 9.1

  השונים.השונים בסעיפים 



 

 8עמ' 
 

ועליו לבצע את העבודה נשוא מכרז , למען הסר ספק, על המשתתף במכרז לקחת בחשבון את היקף העבודה המלא 9.2

 , לרבות פריטי המחירים השונים בסעיפים ובטבלאות השונות.זה, ולספק את התמורה בצורתה הסופית והמלאה

מחיר יכלול את כל הפעולות הנדרשות למציע למלא את המכרז על כל תנאיו לרבות, אך לא רק, ביצוע העבודות, ה 9.3

 .ללא תוספתציוד, חומרים, אחזקת מכונות, הוצאות כוח אדם, ביטוח, ערבויות, הסעות, מסים ככל שיחולו, 

 נוספים כלשהם. המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים  9.4

יובהר כי המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים למדד או לכל הצמדה או  9.5

 תוספת אחרת.

ה תאם המציע לא ימלא אחד מהפרטים או יותר בהצעת המחיר רשאית המכללה לפסול את הצעתו לפי שיקול דע 9.6

 הבלעדי

, מכל סיבה שהיא לרבות הסכםולא תהיה למציע זכות לשנותו בכל תקופת ה ,סופיהמחיר המוצע יהיה מחיר  9.7

  הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב, למעט שינויים שאושרו מראש ובכתב על ידי המכללה.

 

 הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה  10

המכרז הינו מכרז דו שלבי עם הליך מיון מוקדם. הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת ותיפתח רק לאחר מתן   10.1

 ניקוד האיכות )שלב ד'(

המנהלתיים  בתנאי הסףההצעות בשלב ראשון תיבחן עמידת : בדיקת עמידה בתנאי סף –שלב ראשון   10.2

(. מובהר צעות הכשירותהה)להלן:  לשלב השניוהם בלבד, יעברו  מציעים שיעמדו בתנאי הסף רקווהמקצועיים 

כי המכללה תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה בכך מתן אפשרות למציע 

 לחזור בו מהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל בכפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות הבאות מכוחו.

, רשימת ממליצים )לפחות חמישה פרופיל חברההמציע מתבקש להעביר למכללה הליך מיון מוקדם:  -שלב שני  10.3

שיכלול  על גבי דיסק און קי תיק עבודותממליצים ומתוכם שלושת הלקוחות המוצגים בתיק העבודות שהוגש( ו

בוצע עבור מוסד להשכלה ולפחות אחד מהם ש 360שמתוכם אחד הוא קמפיין  דוגמאות של שלושה קמפיינים

ועדה תמנה המכללה יועבר בתוך מעטפת ההגשה של מסמכי המכרז. אשר ארגון מוסדי או ציבורי,  /גבוהה

 :כדלקמןתעניק ניקוד איכות הועדה  מה.ממיינת מטע

 ניקוד מקסימלי פרמטרים לבדיקה

 10 תקציב וביעדיםעמידה ב

 30 איכות התוצרים שסופקו ומקוריותם

 30 וחדשנותמקצועיות, ערך מוסף, טכנולוגיה 

 30 הלקוח שעבורו בוצע הקמפייןמהשיחה עם  המכללההתרשמות נציגי 

 100 סה"כ



 

 9עמ' 
 

 

בעלי הניקוד הגבוה ביותר בשלב השני ואלו יועברו העומדים בכל תנאי הסף והם המכללה תבחר עד ארבעה מציעים   

 השלישי.לשלב 

המציעים שעברו לשלב זה יערכו פרזנטציה, שתיעשה על בסיס בריף  : %70( QGiבחינת האיכות ) –שלב שלישי  10.4

שתעביר המכללה. הפרזנטציה תיערך בפני ועדת מכרזים ו/או ועדת משנה מיוחדת שתמונה על ידי ועדת מכרזים 

 לפי הפירוט הבא: הצגת הרעיון האסטרטגי והצגת יכולות המציע הפרזנטציה תכלוללביצוע ההערכה. 

 

ניקוד מירבי  לבחינת רכיב האיכותסעיף משנה  מס'
 לאמת מידה

10.4.1 

תיבדק איכות חברי הצוות אשר מיועדים לספק את  . התרשמות מהצוות המטפל במכללה

השירות למכללה. ניקוד האיכות בסעיף זה ישוכלל דרך התרשמות משיחות עם ממליצים, 

התרשמות אישית במהלך הפרזנטציה וקורות חיים של עובדי המציע המיועדים לספק את 

 השירות למכללה, לפי הפרמטרים הבאים:

 נק'. 10 –התרשמות ממקצועיות הצוות   •

 נק'. 10 –ניסיון בתחום העבודה של כל עובד   •

 נק'.  10 –התרשמות כללית   •

 נק'. 10 –התרשמות ממנהל/ת תיק הלקוחות   •

 

40 

10.4.2 

 הצגת ניתוח שוק ההשכלה והצעת פתרון אסטרטגי למכללה, על בסיס הפרמטרים הבאים:

 נק'; 10 -התרשמות מניתוח והבנת שוק ההשכלה   •

 נק'; 10 -התרשמות מהבנת צרכי המכללה  •

 נק'; 20 -התרשמות מהפתרון האסטרטגי המוצע  •

 נק'. 20 -התרשמות מקריאייטיב והרעיונות ליישום הפתרון  •

 

60 

 100 מהניקוד הכללי 70%נק' משוקללות ל  100סה"כ משקל לסעיף 

 

 

  %30( PGiבחינת המחיר ) –שלב ג'  10.5

בנספח רות על פי הצעת המחיר של המציע, כפי שימלא בטבלה המופיעה יתנקד את ההצעות הכש המכללה 10.5.1

  .הצעת המציע –' ב

 

 



 

 10עמ' 
 

 מרביניקוד  המחירסעיף משנה לבחינת רכיב  מס'
 לאמת מידה

10.5.1.1 

הנרכשת  -ו OFF  LINEגובה החזר העמלה שיציע משרד הפרסום עבור מדיה קנויה 

באמצעות משרד הפרסום. לדוגמה: עיתונות, שילוט חוצות, טלוויזיה, רדיו וכו' )עמלת 

הניקוד הגבוה ביותר יינתן למציע שיציע את אחוז החזר העמלה הגבוה  –מדיה קנויה(

 ביותר;

25 

10.5.1.2 

 גובה אחוז העמלה שיינתן למשרד הפרסום למדיה הנרכשת באופן ישיר על ידי המכללה

הניקוד הגבוה ביותר יינתן למציע שיציע את אחוז העמלה הנמוך ביותר  –)עמלת רכש ישיר(

 (. יובהר כי אחוז העמלה הינו לסכום לפני מע"מ6%)יש להציע אחוז עמלה מקסימלי עד 

15 

10.5.1.3 
הניקוד הגבוה ביותר   –גובה דמי ניהול שיציע משרד הפרסום לניהול קמפיינים דיגיטליים 

 יינתן למציע שיציע את אחוז דמי הניהול הנמוך ביותר;
30 

10.5.1.4 

עבור ריטיינר הכולל שירותי אסטרטגיה, קונספט ₪  25,000אחוז הנחה מתוך סכום של 

וחשיבה שיווקית, קריאטיב, קופי ופלנינג, ובנוסף, כולל עיצובי סטודיו לרבות, מודעות, 

ות גדלים והנפשה )לא כולל סרטוני וידאו(, שעליו באנרים, דפי נחיתה, גיפים, עריכה, התאמ

, כלומר המציע שייתן את אחוז ההנחה הגבוה נק' 30יינתנו כמות הנקודות המקסימלית 

 ביותר יקבל את מירב הניקוד בסעיף זה.

30 

 100 מהניקוד הכללי 30%נק' משוקללות ל  100סה"כ משקל לסעיף 

 

, אינסטגרם, גוגל ויוטיוב מתנהל ישירות מול המכללה ועליהם אין יובהר כי רכש מדיה און ליין בפייסבוק 10.5.1.5

 החזר עמלה כלל )לא כולל דמי ניהול הקמפיין(. 

 

 שקלול ציוני המחיר והאיכות –שלב ד'  10.5.2

 תערוך שקלול של ציוני המחיר והאיכות של המציעים, לציון סופי, על פי הנוסחה להלן:  המכללה   10.5.2.1

𝐴𝐺𝑖 = (𝑄𝐺𝑖 ∗ 30%) + (𝑃𝐺𝑖 ∗ 70%) 

 כאשר:

AGi ציון משוקלל סופי של ההצעה הנבחנת = 

PGi ציון מחיר של ההצעה הנבחנת = 

QGi – ציון איכות של ההצעה הנבחנת 

 

 

הציון המשוקלל הגבוה המכללה תבחר את ההצעה הזוכה בהתאם להצעה שקיבלה את  - בחירת ההצעה הזוכה 10.6

 .מבין ההצעות הכשירות שעמדו בתנאי הסף וביתר תנאי המכרז (,𝑃𝐺𝑖ביותר )

על אף האמור לעיל, המכללה שומרת על זכותה שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה ביותר, בכפוף  10.7

 להוראות הקבועות לעניין זה בדין ובתקנות חובת המכרזים.  

 שוויון בהצעות 11
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", רק במידה שמתקיים בה האמור עסק בשליטת אישה" במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות להצעת  11.1

 אישור רואה חשבון ותצהיר כנדרש עפ"י החוק.לחוק חובת המכרזים, ושצורפו לה  ב'2 סעיףב

", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למכללה, לקבוע, עסק בשליטת אישהמקרה ולא תוגש הצעה מטעם " 11.2

(, או האם לנקוט באופן אחר על Best & Finalהתמחרות נוסף )במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך 

 מנת להשיג את מירב היתרונות למכללה.

 תוקף ההצעה   12

ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל  יום מהיום האחרון להגשת הצעות. 120ההצעות תהיינה בתוקף למשך   12.1

 ימים נוספים. 30שך "(  תעמוד בתוקפה למהצעת הכשיר הבאהגבוה אחרי הצעת הזוכה, )להלן: "

יודגש כי הכרזה על זוכה שהינו הכשיר הבא בתור והפעלתו במקרה הצורך נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של   12.2

 המכללה והיא אינה מחויבת להפעיל אפשרות זו. 

 

  הסכםה 13

 אשר ייחתם בין המכללה לבין הזוכה במכרז מצורף, על כל נספחיו, למסמכי מכרז זה. הסכםנוסח ה 14.1

תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו, וכן תודיע לזוכה בדבר המועד והמקום  המכללה 14.2

לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים בהודעת המכללה 

 .הסכםכאמור לעיל, לחתימה על ה

שייקבע על ידי המכללה ו/או לא ימציא לידי במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד  14.3

, במועד חתימת מסמכי ההתקשרות, תהא וערבות לקיום ההצעה הסכםהמכללה אישור על עריכת ביטוח כנדרש ב

המכללה רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את זכייתו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או 

 ל פי תנאי המכרז ועל פי כל דין. סעד שיש למכללה כלפי המציע כאמור ע

 עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים  זכות 15

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין  30בתוך  .15.1

ויות עם מציעים, בפרוטוקול ועדת מכרזים, בהצעת הזוכה, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו, אם היו כאלה, ובהתכתב

 ככול שהיו. 

תשלום עלות העיון .)"להלן: "עלות עיון) ₪  500עיון במסמכי המכרז לרבות בהצעה הזוכה מותנה בתשלום של  .15.2

יבוצע על ידי הפקדת הסכום כאמור לחשבון המכללה האקדמית אחוה. יש לצרף אישור על הפקדת עלות העיון 

 .לבקשה לעיין במסמכי המכרז כאמור

שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, יצרף המציע ככל  .15.3

 להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור, ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

 ועדת המכרזים של המכללה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה. .15.4

כות העיון כאמור לעיל לא תחול על חלקים של פרוטוקולי וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה, אשר העיון בהם ז .15.5

לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, 

 בכלכלתה או בביטחון הציבור.

ת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים, לרבות כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דע .15.6

בחינת חלופות אפשריות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים, והערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת 

 החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

 סמכויות נוספות של המכללה, תנאים כלליים .16
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 :המכללה שומרת לעצמה את הזכות

 לא לקבל אף אחת מההצעות שתוגשנה בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו בכל  עת. .16.1

לדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי שלמציעים תהיה טענה  .16.2

 כך. בשל

מוטעית של נושא המכרז, וכן הצעה לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה  .16.3

 ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים. שעולה

 שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר, בכפוף להוראות הדין. .16.4

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה על אחת  .16.5

מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת 

 החלטה ו/או הערכה כדבעי.

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. .16.6

המתעוררת  או כדי להסיר אי בהירות, לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו .16.7

 בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. בעת

פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף  לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או .16.8

 לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.

 לחלק את השירותים בין מספר מציעים כראות עיניה ולפי שיקול דעתה. .16.9

ושהצעותיהם מתאימות לדרישות המכללה או לחילופין לנהל  ,ם מציעים העומדים בתנאי המכרזלנהל מו"מ ע .16.10

 מו"מ עם המציע הזוכה.

לא להתחשב בפגמים פורמאליים במי מבין ההצעות שהוגשו, שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לחוק חובת  .16.11

 המכרזים ותקנותיו.

י, השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז, או לחילופין, לפי לפסול הצעה שבה נכללו תוספת, רישום, שינו .16.12

שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך התעלמות מכל תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות 

 המכללה ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם הצעתו. כאמור.

יר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות, דמי קניית מסמכי המכללה לא תחז .16.13

והערבויות או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה ואלו  הסכםהמכרז, ביול ה

 יחולו על המציע בלבד.

ת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכלל .16.14

 מטעה בהצעתו.

קיומו של הליך המכרז מותנה בגורמים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון ותקציב. אין המכללה מתחייבת  .16.15

לבחור זוכה. כמו כן רשאית המכללה להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות 

אם תימצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור מנהליות, רשויות וכד'.  תקציביות, ארגוניות,

בהם, תהיה המכללה רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף 

כאמור ו/או  של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות

 מהפירוש שנבחר על ידי המכללה.

כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן  .16.16

 המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות המכללה.

אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו, למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר  .16.17

נדרש על ידי תנאי המכרז. כל תוספת, רישום, שינוי, השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז מקנים 



 

 13עמ' 
 

והמלא, לקבל את ההצעה תוך למכללה את הזכות לפסול את ההצעה או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 התעלמות מכל תוספת, שינוי או הסתייגות כאמור.

למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה במידה והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה  .16.18

 ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.

צד המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות, המופיעים הגשת ההצעה ע"י המציע תהווה לכל דבר ועניין, הסכמה מ .16.19

במסמך זה ובכל מסמך אחר, המהווה חלק ממסמכי המכרז, זולת אם המציע מסר למכללה, בכתב, הודעה 

מפורטת ומפורשת לפיה הוא סבור כי הוראה ו/או תנאי הכלולים במסמכי המכרז, אינם עומדים בדרישות החוק 

רון להגשת שאלות ההבהרה. בהודעה יפורטו ההוראה ו/או התנאי ו/או התניה והכל עד לא יאוחר מהמועד האח

לגביהם סבור המציע כי הם אינם עומדים בדרישות החוק וכן מהותה של הערתו. לא מסר המציע הסתייגות בכתב 

סר תום כאמור במועד, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן וייחשב כמי שפועל בחו

ובחוסר ניקיון כפיים אם יבקש לעשות כן. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי להאריך כל מועד 

 הנקוב במסמכי המכרז.

 ביטול המכרז או חלקו: .17

בכפוף להוראות הדין, המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  17.1

 חדש מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד  17.2

 מהמקרים האלה:

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחירים שנראים למכללה  •

 כהוגנים וסבירים.

ות מחירים ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצע •

 כובל.

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.  •

 המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.  17.3

הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר הפקס ו/או כתובת המייל, כפי שנמסרו על ידם עם רכישת  17.4

 מסמכי המכרז.
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 המכללה האקדמית אחוה

 

 מסמך ב'

 2021שנערך ונחתם במכללת אחוה ביום ___לחודש _______שנת   הסכם ההתקשרות

 

 580250231המכללה אקדמית אחוה ע"ר    בין:

  79800ד.נ. שקמים    

 ("המכללה" )להלן:   

 

 :לבין

             ________________________ 

 ____________________ ח.פ.   

 מרחוב __________________   

   _______________________ 

          "(משרד הפרסום)להלן: "   

 

 והמכללה פנתה למספר מציעים במסגרת הליך תחרותי למתן שירותי שיווק ופרסום )להלן: "ההליך"(; הואיל:

 ומשרד הפרסום הגיש הצעה בהליך; והואיל:

 וועדת המכרזים של המכללה קבעה את הצעתו של משרד הפרסום כהצעה הזוכה בהליך;         והואיל:

בהסתמך על  ומשרד הפרסום הגיש הצעתו, אשר העתקה מצורף לחוזה זה והצעתו התקבלה על ידי המכללה :    והואיל

 ;חוזה זה ובנספחיונכונות הצהרותיו של משרד הפרסום ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו, בכפוף למותנה ב

ומשרד הפרסום מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק, וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק את כל הנתונים  והואיל: 

העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת חוזה זה ובקשר עם כל התחייבויותיו על פיו, וכי הוא לא יטען או 

מניעה משפטית או עובדתית כלשהי למילוי כל התחייבויותיו  יתגונן נגד תביעה שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת

 על פי חוזה זה במלואן ובמועדו; 

אדם  ומשרד הפרסום מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים, כח והואיל:  

מתאים ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי חוזה זה, תוך מילוי הוראות המכללה, 

 שמירת המועדים הנקובים בחוזה זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה כמפורט בחוזה זה;

 ;1976 -של"ו ומשרד הפרסום מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ת והואיל:

 והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן; :   והואיל
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 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:    

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 בחוזה זה, תהא למונחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם: .1.2

 

 "המנהל"

 

 נשיאת המכללה או מי מטעמה שימונה על ידה במפורש לשם כך.

לרבות נציגיו של משרד הפרסום ומורשיו המוסמכים ולרבות כל  "משרד הפרסום"

 גורם מטעמו שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה או חלק ממנו.

 

 "השירותים"

 

 כללה, כמפורט בחוזה זה.למרסום פמתן שירותי 

 

 אמצעי"

 הפרסום"

 

הפרסום השונים, לרבות, תשדירי טלוויזיה,  מודעות  אמצעי

עיתונות, תשדירי רדיו, באנרים ודפי נחיתה לאינטרנט, שילוט 

 וכיו"ב. קמפיינים בדיגיטלחוצות, כרזות ללוחות מודעות, 

 

 "החוזה"

 

 חלק בלתי נפרד הימנו. חוזה זה ונספחיו המהווים

 משרד הפרסום מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את מתן השירותים ומתחייב לבצעם ברמה מקצועית גבוהה. .1.1

משרד הפרסום מצהיר כי ידוע לו טיב ואופי השירותים הנדרשים ממנו, וכי הוא יעמיד לרשות המכללה בעל/י  .1.2

מנת לספק את השירותים על הצד המקצועי הטוב ביותר ידע, יכולת, כישורים, מיומנות וניסיון וכל הנדרש על 

 ולשביעות רצונה של המכללה.

משרד הפרסום מצהיר כי אין כל מניעה חוקית או אחרת להתקשרות זו, וכי לא קיים כל ניגוד עניינים כלשהו  .1.3

  בין עיסוקיו השונים והשוטפים ובין השירותים המסופקים על ידו למכללה האקדמית על פי חוזה זה.

משרד הפרסום מתחייב לשאת בכל המיסים ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן השירותים למכללה כאמור  .1.4

 בחוזה זה לרבות תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכן כל תשלום אחר המוטל על פי הדין.

יים  אישורים תקפים על ניכוי במקור ועל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבור .1.5

לחוזה זה,  כנספח א'של משרד הפרסום ותצהירים חתומים ומאומתים כדין בנוסח המצורף  1976 -תשל"ו 

רצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה. משרד הפרסום מתחייב להמציא למכללה האקדמית אישורים תקפים 
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 כאמור על ניכוי מס במקור וניהול ספרים, כל אימת שאישורם יפקע. 

יר כי ידוע לו כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם המכללה יהיה כמעמד קבלן עצמאי, ולא משרד הפרסום מצה .1.6

יהיו בינו לבין המכללה או בין המכללה לבין מי שיועסק על ידה לשם מתן השירותים למכללה האקדמית יחסי 

תשלום עובד מעביד. בכל מקרה בו יקבע אחרת מתחייב משרד הפרסום לפצות ולשפות את המכללה בגין כל 

 בו תחויב המכללה בגין קביעה, כאמור.

חוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה. משרד הפרסום מתחייב ומצהיר כי  .1.7

אין לו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או 

ימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסדיר באופן מלא התחייבויות שנעשו, אם נעשו, קודם לחת

 וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים. 

 מהות החוזה .2

 משרד הפרסום יבצע עבור המכללה שירותי פרסום, והכול בהתאם להוראות חוזה זה כמפורט להלן. .2.1

עבודה שנתית אשר תוכן על ידי המנהל או מי מטעמו  השירותים יעשו בהתאם להנחיות המנהל ועל פי תוכנית .2.2

 משרד הפרסום.ביחד עם 

משרד הפרסום מתחייב למנות מנהל אחראי מטעמו לטיפול במכללה במסגרת חוזה זה, אשר תחתיו יפעלו  .2.3

סופרוויזרים ו/או תקציבאים של משרד הפרסום, שיהיו אחראים לכל העבודה מול המכללה ויפקחו על כל 

 שוא חוזה זה. השירותים נ

משרד הפרסום מתחייב להעניק למכללה, באופן שוטף, שירותי שיווק ופרסום הכוללים, בין היתר, את  .2.4

 הפעולות שלהלן:

לימוד ובחינת נושאי הזהות הארגונית, אסטרטגית השיווק ויחסי הציבור של המכללה, ניתוח  .2.4.1

 : "תוכנית הפרסום"(.שווקים נוכחיים ופוטנציאלים והכנת תוכנית פרסום מפורטת )להלן

ותשתנה מעת לעת  הכנת תוכנית הפרסום מיטבית, על פי מסגרת תקציב שתקבע על ידי המכללה .2.4.2

הכוללת, בין היתר, אומדן עלויות והוצאות של כל שירותי הפרסום באופן  במסגרת התקציב, 

 מפורט, לרבות עלויות המדיה לפרסום וחומרי הפרסום )להלן: "התקציב"(. 

על של תוכנית הפרסום שתאושר, מראש ובכתב על ידי המכללה, כפי שתעודכן, מעת הוצאה לפו .2.4.3

 לעת, על ידי המכללה ובמסגרת התקציב המאושר לרבות:

הזמנה, לאחר אישור המכללה, של שטח/י פרסום או זמן שידור באמצעי התקשורת  .2.4.3.1

או אמצעים אחרים המכללה תבחר להשתמש בהם לצורכי פרסום, תוך הבטחת 

המחירים הנוחים ביותר שניתן להשיגם, לאחר ניהול משא ומתן לטובת השגת 

 המכללה.

הגשת הפרסומת ותוצרי הפרסומת לביצוע בפועל, לרבות הנחיות לאמצעי הפרסום  .2.4.3.2
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בדבר מיקומן של המודעות, שיבוצם בהתאם למוזמן או בהתאם להוראות 

 מעורבים.המכללה, ותאום קבלת שירותים מכל בעלי המקצוע וקבלני המשנה ה

בדיקה, אימות ופיקוח על טיב הביצוע של מודעות בעיתונות הכתובה, פרסום  .2.4.3.3

או אמצעים אחרים  הפקות וקמפיינים דיגיטלייםחוצות, תשדירי רדיו וטלוויזיה, 

 שהוצאו לפועל על ידי גורמי הפרסום.

ביקורת חשבונות המוגשים לתשלום על ידי אמצעי הפרסום, ספקים ונותני  .2.4.3.4

 פני הגשתם המכללה.שירותים, ל

 מדידת אפקטיביות הקמפיינים בזמן אמת וטיובם על פי תוצאות המדידה .2.4.3.5

גיבוש אסטרטגיה פרסומית כללית למכללה האקדמית ולכל אחד מבתי הספר. בית הספר  .2.4.4

 לחינוך, בית הספר למדעים, בית הספר לתארים מתקדמים.

 .וגיבוש קמפיין פרסומי וביצוע .2.4.5

 בכפוף לאישור, מראש ובכתב של המכללה.רכישת מדיה פרסומית,  .2.4.6

 ליווי המכללה באספקטים הפרסומיים, השיווקיים והתקשורתיים. .2.4.7

 שירותי קופירייטינג ועיצוב לפרסומים שונים, מודעות, דיוורים וכיו"ב. .2.4.8

היתר, פירוט על בין , או על פי דרישת המכללה הכולל, מעת לעת ובסיום כל קמפייןהגשת דו"ח,  .2.4.9

תוצאותיו, פירוט על ניצול התקציב שאושר לכך, חריגה מהתקציב, חריגה מלוחות הביצוע בפועל 

 זמנים שנקבעו וכיו"ב.

הגשת ניתוח מתחרים, אחת לששה חודשים, הכולל את האסטרטגיה הפרסומית שלהם, ניתוח  .2.4.10

 המדיה והמהלכים הבולטים שעשו בתקופה זו.

פי הצורך, הישיבות תתקיימנה -ישיבות נוספות על ובנוסף אחת לשבועיים או עפ"י הצורךתתקיימנה ישיבות  .2.5

 במשרדי המכללה.

לצרכי המכללה, בהתאם לנסיבות ולצרכים השונים, לאורך כל תקופת  מידימשרד הפרסום יהיה זמין באופן  .2.6

 החוזה.

השירותים נשוא חוזה זה יבוצעו על ידי צוות העובדים שהוצע על ידי משרד הפרסום ואושר על ידי המכללה.  .2.7

המכללה תהא רשאית להורות למשרד הפרסום להחליף כל עובד מצוות העובדים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

כל שינוי בכוח האדם יחייב אישור מראש  ומשרד הפרסום מתחייב להיענות לדרישת המכללה, כאמור.

 מהמכללה.

רד הפרסום לעניין חוזה זה מוסכם ומובהר בזאת, כי פירוט העבודה לעיל, אין בו כדי למצות את חובות מש .2.8
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והוא יהיה חייב לבצע כל מטלה ודרישה נוספת שאינה במסגרת הפירוט הנ"ל, בכל שלב משלבי עבודתו, על פי 

דרישת המנהל, לרבות שינויים, תוספות והבהרות ביחס לשירותים, ללא כל תוספת תשלום מצד המכללה 

 ובקשר אליה.ובלבד שתהא המטלה הנדרשת בתחום עבודת משרד הפרסום 

המכללה אינה חייבת להוציא לפועל את התוכניות ו/או התקציב שהכין משרד הפרסום ככתבן וכלשונן או  .2.9

 בכלל, ומכל מקום תהיה למכללה הזכות ליזום שינויים בתוכניות ו/או בתקציב שהכין משרד הפרסום. 

כל בלעדיות ביחס לתחום מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי למשרד הפרסום לא מוקנית מכוח חוזה זה  .2.10

להעסיק, במקביל להעסקת משרד הפרסום, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  המכללהמומחיותו, ורשאית תהיה 

 יועצים נוספים בתחום זה במהלך תקופת החוזה.

 אופן מתן השירותים .3

המנהל, ויבצע כל משרד הפרסום יהא כפוף בכל הנוגע למחויבויותיו נשוא חוזה זה להוראותיו והנחיותיו של  .3.1

 הוראה והנחיה מטעמו בנוגע לכך.

משרד הפרסום ידווח למנהל, בעל פה ו/או בכתב, בכל עת שיידרש לכך, לגבי כל פרט על כל נושא ועניין  .3.2

 הנוגעים בעבודת משרד הפרסום.

וע מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנהל יהיה רשאי לבקר במשרדי משרד הפרסום בכדי לעקוב אחרי ביצ .3.3

 עבודת משרד הפרסום ולקבל הסברים בגינה ובלבד שהדבר ייעשה בשעות סבירות.

במסגרת תפקידו, מתחייב משרד הפרסום להודיע למנהל מייד וללא דיחוי על כל נושא אשר לגביו יש לו עניין  .3.4

 אישי ו/או העלול ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו.

בור המכללה, מכל סיבה שהיא, לא יעסוק משרד הפרסום ולא מיום הפסקת עבודתו עחודשים(  12)במשך שנה  .3.5

ייתן כל שירות העלול להעמידו ביחסי תחרות עם המכללה או בניגוד אינטרסים עמה, אלא אם ניתנה לכך 

הסכמה של המנהל. הקביעה בדבר קיום יחסי תחרות או ניגוד אינטרסים תהיה באופן בלעדי בידי המכללה 

 סופית ומכרעת.וקביעתה בעניין זה תהא 

 זכויות ושמירת סודיות .4

זכויות היוצרים בכל המסמכים אשר יוכנו על ידי משרד הפרסום יהיו שייכים למכללה והיא תהיה זכאית  .4.1

 להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, בהתאם לדין.

כויות המכללה תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה ובעלת מלוא הזכויות האחרות, מכל מין וסוג שהוא, בין ז .4.2

קניין רוחניות ובין רישיונות שימוש, מדגמים, סימן רשום, פטנט וכיו"ב, המוקנים על פי דין בכל היצירות, 

הפרסומות, הרעיונות, שיטות השיווק, התהליכים, חומרי הפרסום וכיו"ב, אשר נוצרו ו/או נרכשו לצורך 

ידי גורמים שלישים, )לרבות טקסט או אספקת השירותים על פי חוזה זה בין על ידי משרד הפרסום ובין על 

טקסט אומנותי, עיצוב, גרפיקה ודברי אומנות אחרים, סרטונים, תשדירים, לחנים, הקלטות, ג'ינגלים, 

מאמרים, סיסמאות, תצוגות, חומרי פרסום, מוצרי תדמית ותצלומים שנעשו ו/או יוצרו בקשר עם חוזה זה 

 שימוש ובין אם לאו.להלן: "מלוא הזכויות"(, בין אם נעשה בהם 
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את נתוני העבודות שיבוצעו על ידו עבור המכללה, לרבות קבצים ויזואלים  לרכזמשרד הפרסום מתחייב  .4.3

ולהעביר אותם לידי המכללה, אשר   )קבצים פתוחים( וגרפיים, באופן המאפשר ביצוע שינויים והתאמות

 תהיה רשאית לעשות בהם כרצונה.

משרד הפרסום בהזמינו שירותי פרסום ממדיות פרסום ו/או מיוצרים מתחייב להעמיד תנאי ולקבל אישור  .4.4

בכתב מראש לפיו כל הנוגעים בדבר מאשרים ומסכימים להעביר למכללה את מלוא זכויות היוצרים, באופן 

כות להעביר את בלעדי, ללא כל הגבלה כמפורט לעיל, לרבות שחרור מתשלום תמלוגים כלשהם ולרבות הז

 נשוא הזכות לצד ג' לעשות כל שימוש שהוא. 

מובהר כי למכללה זכות מוחלטת לייצר, לשדר, להקרין, להפיץ, לתרגם, להכניס כל שינוי או תיקון, צמצום או  .4.5

הרחבה לפי ראות עיניו, בכל יצירה, רעיון, תהליך וחומר פרסומי שהוכנו עבורה במסגרת חוזה זה. משרד 

יב להבטיח את אפשרות מימוש האמור בסעיף זה על ידי הכללת תנאים בהסכמים ו/או הפרסום מתחי

הסדרים עם הנוגעים בדבר, לרבות ויתור מפורש של היוצר על זכותו המוסרית למנוע שינוים על פי חוק זכויות 

 יוצרים.

ש לפגיעה בזכות משרד הפרסום מתחייב כי לא ייכלל פרסום אשר יש בו משום חשש להוצאת לשון הרע או חש .4.6

הפרטיות או פגיעה בציבור, כולו או חלקו, ויביא לידיעת המכללה חשש כאמור לצורך קבלת אישורה, מראש 

 ובכתב.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי משרד הפרסום יהיה אחראי באופן בלעדי במקרה ופרסום כלשהוא יש בו  .4.7

, זכות לחיסיון מאגרי מידע, הגבלות על משום עבירה על החוק ו/או אם בפעילותו פגע בזכות הפרטיות

 פרסומת לקטינים וכיו"ב.

משרד הפרסום מתחייב למסור למכללה בסיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, או במהלכה את כל המסמכים,  .4.8

 פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע חוזה זה.

ביצוע חיוביו על פי חוזה זה ו/או כל חלק מהם לאחר  משרד הפרסום לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת .4.9

ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או איזה רישיון שהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את 

המסמכים בכל צורה שהיא מקוצרת או אחרת או קטעים מהם ולא תשתמש בחומר האמור לצרכיה הפנימיים 

 ף להוראות חוזה זה.או לצרכי עבודות אחרות אלא בכפו

משרד הפרסום מצהיר כי לא הפר ומתחייב כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו  .4.10

 במהלך ביצוע חיוביו על פי חוזה זה.

משרד הפרסום מתחייב בזאת לעגן את זכויות המכללה ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות חוזית שלו עם  .4.11

פועל מטעמה במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה באופן שזכויות היוצרים של עובדיה ו/או עם מי ש

 המכללה תשמרנה.

משרד הפרסום מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, בכל צורה  .4.12

ו/או ספקים שלה, לרבות בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות השירותים ו/או אודות המכללה ו/או עובדיה 

עניינים עסקיים ומסחריים, נהלים, כללים, שיטות עבודה, מידע טכני, סידורי השמירה, הביטחון, אבטחת 
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המידע והבטיחות הנהוגים אצלה )להלן: "המידע"( שיגיעו לידיעת משרד הפרסום, בין במישרין ובין בעקיפין, 

 .נספח ב'חתום על התחייבות לשמירת סודיות, בקשר עם ביצוע השירותים. משרד הפרסום מתחייב ל

משרד הפרסום מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש למעט עובדי  .4.13

המכללה ו/או מי מהאנשים המועסקים על ידי המכללה, בהסכמה מראש ובכתב של המכללה, הזקוקים למידע 

השירותים ובהיקף שלא יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקידיהם  על מנת לבצע את תפקידיהם בקשר עם מתן

 הנ"ל.

משרד הפרסום מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע  .4.14

 השירותים, ולא לנצל לטובתנו או לטובת מישהו אחר )זולת המכללה( את המידע.

מעובדיו אשר עשויה להיות לו גישה בדרך כלשהי למידע, יחתום משרד הפרסום מתחייב לדאוג לכך, שכל אחד  .4.15

, קודם למתן אפשרות הגישה כאמור, להגנת סודיות המידע בתנאים כמפורט בכתב זה. על פי ח' אנספח  על

דרישת המכללה ימציא משרד הפרסום למכללה האקדמית העתק מכל התחייבות כאמור של מי מהאמורים 

, המכללה תהיה רשאית לדרוש ממי מהאמורים לעיל לחתום לכם על התחייבות לעיל. מבלי לגרוע מהאמור

 ישירה כלפי המכללה לשמירת סודיות.

היה ובתקופת תוקפו של חוזה זה יתעורר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים בין עיסוקיו האחרים של משרד  .4.16

א את הנושא בכתב בפני הפרסום לבין השירותים הניתנים למכללה האקדמית, מתחייב משרד הפרסום להבי

 המנהל, מיידית.

משרד הפרסום מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים שיש בהם משום ניגוד אינטרסים  .4.17

 לענייני המכללה בנושאי חוזה זה.

 מעביד -העדר תחולת יחסי עובד .5

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין המכללה לבין משרד הפרסום ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר  .5.1

להסכם זה )להלן ביחד: "עובדי משרד הפרסום"( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי כל זכות 

למתן השירות אינה אלא  שיש למכללה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי משרד הפרסום בקשר

אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם ואין בה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי 

קבלן עצמאי לכל דבר  –משרד הפרסום. הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין שירות 

 ועניין. 

שר עימו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל משרד הפרסום מאשר בזאת כי הסכמת המכללה להתק .5.2

 -או אחר –ולהלן והוא מתחייב בזאת שלא לטעון כנגדה כל טענה בניגוד לכך ואף לא לפתוח בכל הליך משפטי 

אשר מטרתו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין משרד הפרסום ו/או מי 

 מעובדי משרד הפרסום. 

פרסום לבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או כרוכים בה, משרד ה .5.3

לרבות במלוא שכרם של עובדי משרד הפרסום וישלם כל תשלום, גמול או זכות המגיעים  לעובדי משרד 

ה במנוחה הפרסום לפי כל דין, הסכם או נוהג ולרבות תשלום מלוא שכר העבודה, גמול שעות נוספות ועבוד
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השבועית, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חגים, תשלום עבור זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים, 

הודעה מוקדמת, החזר הוצאות נסיעות, תשלומים מכוח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה וכיוצ"ב. מבלי 

תשלום והפרשה החלים עליו על פי  לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב משרד הפרסום לשלם ולהפריש במועדם כל

דין בקשר להעסקת עובדי משרד הפרסום, לרבות כל תשלומי המס, ביטוח לאומי ויתר תשלומי החובה 

 המגיעים עפ"י דין בגין תשלום שכר העבודה והזכויות לעובדי משרד הפרסום כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

ה בכל הנוגע להפרשות ו/או תשלומים שביצע בגין משרד הפרסום יציג למכללה כל אסמכתא שתידרש על יד .5.4

 עובדי משרד הפרסום.

מוסכם כי התמורה הכוללת שעליה הסכימו המכללה ומשרד הפרסום בחוזה זה נקבעה בהתחשב בעובדה  .5.5

שעובדי משרד הפרסום אינם בגדר עובדים של המכללה כך שלא תהיינה למכללה כל עלויות נוספות בגין 

רסום ו/או סיום ההתקשרות והתמורה המוסכמת עפ"י חוזה זה היא העלות המלאה התקשרותה עם משרד הפ

 הכוללת והבלעדית שתהיה למכללה בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת משרד הפרסום. 

אם, למרות האמור לעיל, ייקבע ע"י ערכאה משפטית מוסמכת כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין המכללה  .5.6

סום )הגדרה הכוללת גם את משרד הפרסום עצמו( וכי לכן מגיעים למשרד הפרסום לבין מי מעובדי משרד הפר

זכויות ו/או כספים מכוח יחסי עובד מעביד עם המכללה (מי ממועסקי משרד הפרסום שלגביו ייקבע כך יכונה 

להלן: "העובד"(, כי אז מסכימים הצדדים כי התמורה הכוללת שהייתה מגיעה למשרד הפרסום בגין אותו 

מהתמורה הממוצעת החודשית ששולמה למשרד הפרסום  70%ובד/י משרד הפרסום כאמור הינה בשיעור ע

בגינו/ם  בכל תקופת החוזה )להלן: "השכר המוסכם כעובד"(. משרד הפרסום יהיה חייב להשיב למכללה, תוך 

המוסכם ימים  מיום שקיבל ממנה דרישה בכתב, את כל התשלומים ששילמה לו המכללה מעבר לשכר  7

 כעובד, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, וזאת למפרע בגין כל תקופת מתן השירות )להלן: "הסכום העודף"(.

המכללה תהיה רשאית לקזז כל סכום שיגיע ממה למשרד הפרסום ו/או מי מעובדיו, לרבות סכומים שייפסקו  .5.7

מכספים אשר היא חייבת למשרד  נגדה לטובת משרד הפרסום ו/או מי מעובדיו על פי החלטה שיפוטית כלשהי

 הפרסום ו/או מי מעובדיו. 

זאת ועוד, משרד הפרסום מתחייב לשפות ולפצות את המכללה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה,  .5.8

הפסד או חבות שהמכללה תחויב בהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד 

טית כי המכללה הינה המעסיקה של עובדי משרד הפרסום ו/או כי המכללה היא אם יקבע על ידי ערכאה שיפו

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

 אחריות  .6

משרד הפרסום יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל שיגרם  .6.1

למכללה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל 

ו בקשר וכל הנובע, מעשה או מחדל של משרד הפרסום ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמ

במישרין או בעקיפין, מביצוע התחייבות משרד הפרסום על פי חוזה זה. משרד הפרסום יפצה את המכללה 

ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל מי הנזק שיגיעו להם. משרד הפרסום משחרר לחלוטין ומראש את 

לכל בגין כל נזק כנ"ל שארע כתוצאה  המכללה ו/או עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות וחבות
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 מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

משרד הפרסום יהא אחראי כלפי המכללה לנזקים שיגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של משרד הפרסום  .6.2

הקשורים, במישרין ו/או עובדיו ו/או מי שבא מטעמו לכל עובד או אדם אחר המועסק בשירותיו ו/או מטעמו ו

או בעקיפין, בביצוע התחייבויותיו של משרד הפרסום על פי חוזה זה. אם תתבע המכללה ו/או עובדיה ו/או 

שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על משרד הפרסום לסלק התביעה 

 ל ידי בית משפט בפסק דין סופי.כנגדו או לשלם כל סכום שייפסק לחובתו ו/או לחובת מי מהם ע

משרד הפרסום מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המכללה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  .6.3

עילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, נגדו ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, בגין כל 

לעיל לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות  6.2 -ו 6.1תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיפים 

 המשפטיות שיגרמו להם.

 התמורה .7

בגין ביצוע וקיום כל התחייבויות משרד הפרסום על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, לשביעות רצונה המלא של  .7.1

 המכללה, יהיה משרד הפרסום זכאי לתשלומים כדלקמן:

 א. שכר ריטיינר בסך ______ש"ח לחודש בצירוף מע"מ 

 )למעט פייסבוק, אינסטגרם , גוגל ויוטיוב(____ אחוזים  של  בשיעורברכש ישיר ע"י המכללה מדיה  תעמלב. 

 של _____ אחוזים ליין בקיזוז החזר למכלה בגובה-אוףג. גובה עמלה בגין מדיה קנויה 

 גובה של _____ אחוזיםדיגיטליים בד. דמי ניהול קמפיינים 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי העמלות להן יהיה זכאי משרד הפרסום מאמצעי מדיה כלשהם, ייגבו על  .7.2

ידו ובאחריותו, ישירות מאמצעי המדיה השונים מכל רכישת מדיה/ שירות שתתבצע על ידי משרד הפרסום 

מוטלת על משרד הפרסום בלבד, המכללה  עבור המכללה, במשך כל תקופת החוזה. האחריות לגביית העמלה

 לא תשלם למשרד הפרסום בגין עמלה שלא נתקבלה אצל משרד הפרסום מאמצעי המדיה ו/או כל צד ג'.

תשלומים עבור הפקות ועבודות שיבוצעו על ידי צד ג' יקבעו בהתאם להצעות מחיר פרטניות ובכפוף לאישור  .7.3

ימה של המכללה. למען הסר ספק לא ישולמו תשלומים המכללה, מראש ובכתב, חתום על ידי מורשי החת

 עבור הפקות ועבודות כאמור אלא אם הן אושרו מראש בידי המכללה.

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש, כי התשלומים המפורטים לעיל הינם התמורה היחידה והבלעדית לה זכאי  .7.4

מוותר מראש ולמפרע על כל  משרד הפרסום מאת המכללה בגין השירותים נשוא חוזה זה, ומשרד הפרסום

 טענה ו/או דרישה בין במהלך מתן השירותים למכללה ובין לאחר מכן, שאין מקורה במפורש בחוזה זה.

המכללה תשלם למשרד הפרסום בגין עלויות הפרסום באמצעי המדיה השונים, שנרכשו על ידי משרד הפרסום  .7.5

מדיה, בניכוי ההנחות וההטבות שהושגו על ידי במסגרת חוזה זה, בהתאם למחירים בפועל ששולמו לאמצעי ה

משרד הפרסום מאמצעי המדיה השונים. משרד הפרסום מתחייב להציג למכללה תמונה מלאה ושקופה של 
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 המחירים המשולמים לאמצעי המדיה השונים, לרבות המו"מ שנוהל עימם וכל דבר ועניין הקשורים בהם.

וכיו"ב(  צור והפקה )כגון: צילומים, הקלטות, הלחנה, תזמורהמכללה תשלם למשרד הפרסום בגין הוצאות יי .7.6

ועל פי הזמנות  ת המחירידי צדדים שלישיים עבור המכללה, בהתאם להצע-שניקנו או הוצאו לפועל על

 מאושרות, מראש בכתב, חתומות על ידי מורשי החתימה של המכללה.

משרד הפרסום מתחייב לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך השגת מחירים נמוכים, ככל הניתן, מאמצעי  .7.7

 המדיה השונים ולא לוותר על הנחה לטובת המכללה שיציעו אמצעי המדיה השונים. 

משרד הפרסום מתחייב להביא לידיעת המכללה, מראש, את שיעור ההנחות הניתנות על ידי מדיות הפרסום  .7.8

ת, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תשלום במזומן ו/או הקדמת תשלום. מובהר כי ככל שיוחלט על ידי השונו

 המכללה לבחור בהנחה המוצעת מתחייב משרד הפרסום לחייב את המכללה על פי ההנחות האמורות.

או  משרד הפרסום מתחייב שלא לקבל ולא לאשר קבלת טובת הנאה כלשהי, עבור עצמו, עבור בעלי מניותיו .7.9

מנהליו או עובדיו, והכול בין במישרין או בעקיפין, בקשר עם מתן השירותים למכללה על פי חוזה זה, וכל 

 טובת הנאה, כאמור, תהיה המכללה.

משרד הפרסום מאשר כי ידוע לו כי נוכח העובדה שהשוואת זמני השידור בטלוויזיה מתאפשרת רק לגבי  .7.10

בחון את הצעות המדיה לפרסום בטלוויזיה וככל שיוחלט, על פי קמפיינים מסוימים, המכללה תהיה רשאית ל

שיקול דעתה הבלעדי, כי ההצעה אינה תחרותית הוא תהיה רשאית לרכוש את הפרסום במדיה האמורה 

 באמצעות גורמים אחרים ו/או בכל דרך אחרת.

ורט הכולל ריכוז של בכל חודש קלנדרי, מתחייב משרד הפרסום להגיש למכללה דוח מפ 10 -אחת לחודש, עד ה .7.11

חיובי עלויות חומרי הפרסום בגין החודש הקלנדרי החולף, בצירוף אישורים בכתב של המכללה לביצוע 

 הפרסומים. 

המנהל ו/או המכללה תהיה רשאית לאשר את החשבון, במלואו או בחלקו, ולנכות ממנו תשלומים בגין  .1.1

 עבודות שלא בוצעו או בוצעו שלא בהתאם להוראות חוזה זה. 

 ימים.   30חשבון מאושר ישולם למשרד הפרסום בתנאי שוטף +  .1.2

רד הפרסום זכאי לשום זכות, טובת מוסכם בין הצדדים כי פרט לתשלום התמורה הנקובה לעיל לא יהיה מש .7.12

הנאה או תשלומים אחרים כלשהם מהמכללה, וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לזכויות כלשהן ו/או 

להלן. התמורה הינה כוללת וסופית והיא כוללת  9לתשלומים כלשהם עם סיום החוזה בהתאם למפורט בסעיף 

השירותים, לרבות כל תשלום המגיע לעובדי משרד הפרסום או מי ומביאה בחשבון את כל העלויות בגין ביצוע 

מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירותים, לרבות כל צוות היועצים שעליו לכלול בצוות בפרויקט על פי תנאי 

ההזמנה, וכן כל הוצאה שמשרד הפרסום יידרש להוציא, מכל מין וסוג שהוא, לשם ביצוע השירותים, לרבות 

ומים והעתקות מכל מין וסוג שהוא, שליחת דברי דואר וכיו"ב. משרד הפרסום לא יהיה זכאי נסיעות, ציל

להחזר הוצאות או להשתתפות מהמכללה בהוצאות אלה, ככל שיוצאו על ידו, ומשרד הפרסום מוותר בזאת על 

 .תביעות או דרישות או טענות כלשהן לעניין זה
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 תקופת החוזה וסיומו .8

חודשים, שתחילתה ביום ________ וסיומה ביום _________  24תקופת חלותו של חוזה זה הינה למשך  .8.1

 "(.תקופת החוזה)להלן "

 בשלושתהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדית, להאריך את תקופת החוזה, בתנאי חוזה זה,  המכללה .8.2

יום  30בכתב למשרד הפרסום, לפחות חודשים, וזאת בהודעה  12תקופות נוספות, כל אחת תקופה של עד 

 קודם לתום תקופת החוזה.

בכל עת, מכל סיבה שהיא, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על   המכללהעל אף האמור לעיל, רשאית  .8.3

למשרד פרסום הודעה כאמור,  המכללהיום מראש. נתנה  30ידי הודעה בכתב אשר תינתן למשרד הפרסום 

יום מיום מתן ההודעה ולא תהיינה למשרד הפרסום כל טענות ו/או תביעות,  30בתוך תסתיים ההתקשרות 

 .המכללהכספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות על ידי 

למשרד הפרסום את התמורה בעד השירותים אשר בוצעו על  המכללההובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  .8.4

 ידו בפועל על פי הוראות חוזה זה.

פטורה מתשלום כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהם למשרד הפרסום בעד שימוש בתוכניות  תהיה המכללה .8.5

 ובמסמכים אחרים הקשורים בחלק עבודת משרד הפרסום שכבר נעשתה.

לא תחויב בשום פיצוי, שיפוי או כל תשלום אחר למשרד הפרסום  המכללהמובהר בזאת למען הסר ספק כי  .8.6

 לידי גמר כאמור.מעבר למפורט לעיל, עקב הבאת החוזה 

מכוח כל דין או  המכללהמובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית  .8.7

 חוזה.

מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או חוזה ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת ההתקשרות עם משרד  .8.8

את עבודת משרד הפרסום, לבטל עימו את  תהיה רשאית להפסיק המכללהלעיל,  9.3הפרסום מכוח סעיף 

החוזה לאלתר, ולבצע את יתרת עבודת משרד הפרסום בעצמו או באמצעות גורם אחר לרבות הסבת החוזה 

 לאותו גורם וזאת במקרים הבאים:

באם -כונס נכסים מכל כל דין, ו/או משרד הפרסום הוכרז כפושט רגל, אן מונה למשרד הפרסום .8.8.1

 ו צו פירוק.ניתן לגבי-הינו תאגיד

נגד משרד הפרסום נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש  .8.8.2

 עימה קלון.

 משרד הפרסום או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד או בכל מעשב מרמה. .8.8.3

כי משרד הפרסום אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה  מכללה האקדמיתהוכח ל .8.8.4

 בריאותית, כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת בדין.
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מובהר בזאת, כי המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול, אינם מהווים רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי 

 לבטל את החוזה באופן כאמור מכח עילה שבדין. המכללהלגרוע מזכות 

מכוח  המכללהלעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית  9.8ובהר בזאת כי אין בכל האמור בסעיף מ .8.9

 כל דין או חוזה, לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד הפרות יסודיות של החוזה.

ו"ב תם תוקפו של חוזה זה מכל סיבה שהיא, תהיה המכללה זכאית להשתמש במסמכים, הצעות, המלצות וכי .8.10

מסמכים שהוכנו על ידי משרד הפרסום בקשר או עקב מתן השירותים על פי חוזה זה, לרבות למסור העתקים 

מהמסמכים, כאמור, לצד ג' להמשך מתן השירותים על ידו או לצורך אחר כלשהו וכל זאת מבלי שהמכללה 

שרד הפרסום על פי תהיה חייבת בתשלום כלשהו בגין השימוש במסמכים כאמור מעבר לתשלום המגיע למ

 לעיל. 7סעיף 

 שונות .9

חוזה זה מהווה ומבטא את ההסכם הממצה והמלא בין הצדדים בגין כל העניינים הנדונים בו, והוא מבטל  .9.1

 כל חוזה, הסכם, נוהג ו/או מנהג קודמים שחלו על יחסי הצדדים לגבי כל אותם העניינים האמורים. 

ו יגרע מתנאי כלשהו בחוזה זה, אלא אם כן חוזה כזה יהיה שום חוזה שיעשה לא ישנה או יחדש, יוסיף א  .9.2

 בכתב, ייחתם בידי הצדדים ויאמר במפורש שהוא מחדש או משנה או מוסיף על חוזה זה.

המכללה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה למשרד הפרסום כל סכום אשר חייב לה משרד  .9.3

 הפרסום בהתאם להוראות חוזה זה.

יהיה רשאי לקזז כל סכום או תשלום שהוא חייב למכללה והנובע מחוזה זה ושעליו משרד הפרסום לא  .9.4

לשלם על פי חוזה זה. משרד הפרסום מוותר בזאת על כל זכות שיכול ותהיה לו לקיזוז סכום כלשהו כאמור 

 לעיל.

 .1971 -על הוראות חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א .9.5

חוזה זה נערך עם משרד הפרסום בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסבו, כולו או מקצתו לאדם  .9.6

רשאי למסור כל זכות או חובה על פי חוזה זה לאדם אחר, אלא אם קיבל את הסכמת ה אחר וכן לא יהי

 המכללה מראש ובכתב.

מובהר כי כל חובותיו של משרד במידה ותאשר המכללה ביצוע על ידי אחר מטעם משרד הפרסום כאמור  .9.7

הפרסום לפי חוזה זה ימשיכו לחול על משרד הפרסום ויחולו בנוסף גם על אותו גוף או אדם מטעמו ומשרד 

 הפרסום מתחייב לוודא ולגרום לכך כי אותו גוף או אדם יהא מודע לכך ויבצע חיוביו לפי החוזה.

, כולו או מקצתו, מבלי שיהא בכך כדי לפגוע המכללה תהיה רשאית להעביר, להסב או להמחות חוזה זה .9.8

 בזכויותיו של משרד הפרסום. 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יחשב הויתור כויתור על כל הפרה  .9.9

שלאחר מכן של אותה הוראה או כל הוראה אחרת בחוזה זה. כל ויתור, אורכה או הנחה מטעם אחד 
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 תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד. הצדדים לא יהיה בר

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי המכללה לא תהיה  .9.10

קשורה בכל הבטחות, הצהרות, מצגים, מכתבים, הסכמים קודמים והתחייבויות בין בעל פה ובין בכתב, 

כלל, לפי חתימתו. כל שינוי או תיקון לחוזה זה וכל תוספת לחוזה שאינם נכללים בחוזה זה ושנעשו, אם ב

 זה יעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים.

הודעה מצד לחוזה למשנהו תעשה בכתב, על פי הכתובות שבמבוא לחוזה זה, במסירה אישית או בדואר  .9.11

מבית דואר שעות לאחר המועד בו נשלחה  48רשום. הודעה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה 

 בישראל.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

            ________________       ________________ 

 משרד הפרסום       המכללה
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  נספח א'

 רקע וייחודיות המכללה

 למכללת אחוהלאספקת שירותי פרסום ושיווק פומבי דו שלמי עם הליך מיון מוקדם  8.2021מכרז 

 

 חומר רקע אודות המכללה האקדמית: 

המכללה האקדמית אחוה, היא מכללה אקדמית ציבורית. המכללה ממוקמת בדרום השפלה. במכללה מתקיימים לימודים 

-סטודנטים ומלמדים כ 3,000-אקדמיים בתחומי המדעים, החינוך, החברה והרוח. נכון לשנת תשפ"א לומדים במכללה כ

בכעשרים תחומי דעת, בהם: פסיכולוגיה, מדעי החיים, מערכות מידע, הפרעות בתקשורת, מדעי המחשב מרצים  500

היישומיים, חינוך מיוחד, גיל רך, הוראת מתמטיקה, הוראת אנגלית, ועוד. נוסף על הלימודים האקדמיים, במכללה 

ויות ומכינות ייעודיות. בקמפוס מתקיים מתקיימים גם לימודי תעודה והשתלמויות, וכן לימודים במכינות להשלמת בגר

 מחקר בכל הדיסציפלינות הנלמדות במכללה.

תרבותית והוא מזמן אליו אוכלוסיות המגיעות בעיקר -קמפוס המכללה מקדם מצוינות אקדמית לצד עידוד גישה רב

הנהנים מהזדמנות  ומעלה 30מהפריפריה הקרובה, המבקשות להשתלב בהשכלה גבוהה, כמו דוברי ערבית מהדרום, בני 

שנייה לתואר ראשון, בני הקהילה האתיופית, חרדיות, בני ובנות משפחות עולים מברה"מ ועוד. כמו כן, מושם בקמפוס דגש 

 על נגישות לסטודנטים עם מגוון צרכים מיוחדים.

יעות בעיקר תרבותית והוא מזמן אליו אוכלוסיות המג-קמפוס המכללה מקדם מצוינות אקדמית לצד עידוד גישה רב

ומעלה הנהנים מהזדמנות  30מהפריפריה הקרובה, המבקשות להשתלב בהשכלה גבוהה, כמו דוברי ערבית מהדרום, בני 

שנייה לתואר ראשון, בני הקהילה האתיופית, חרדיות, בני ובנות משפחות עולים מברה"מ ועוד. כמו כן, מושם בקמפוס דגש 

וחדים.על נגישות לסטודנטים עם מגוון צרכים מי  

 יעדים אסטרטגיים לחומש הקרוב 

 סטודנטים(.  3,000להפוך ממכללה בינונית למכללה גדולה )מעל  •

 כל שנה בחמש השנים הקרובות.  7%לייצר מגמת צמיחה של לפחות  •

 מיצוב: •

o )מיצוב המכללה כמובילה בתחומיה: חינוך ומדעים )תואר ראשון ושני 

o ונטית לשוק תעסוקה מגוון ועדכני.מיצוב מחדש כמכללה רב דיסציפלינארית רלו 

o .חיזוק המותג 

o .הפיכת אחוה למותג אקדמי מוביל, מועדף ומוערך בסביבתה באזור הדרום בפרט ובארץ בכלל 

o "הראשון עבור מתעניינים סט האלטרנטיבותהפיכת אחוה למותג אקדמי מוביל, לימודים באחוה יהיו ב "

 ללימודים מהסביבה. 

 

 



 

 28עמ' 
 

 

 

 

 נספח ב'        

 לאספקת שירותי פרסום ושיווק למכללת אחוה 8.2021מכרז 

 הצעת המציע

 המכללה האקדמית אחוהלכבוד 

 "(המכללה" ו/או " אחוה)להלן: "

 79800ד.נ שיקמים 

 

 "הצעת המציע" –הצעת המציע )נספח ב'(  תוגש במעטפה סגורה ותסומן באופן ברור כ 

 

"(, מגיש בזאת הצעה בהתאם לנשוא מכרז זה המציע" אני הח"מ ____________________________ )להלן: .1

תמורת ביצוע העבודות, השירותים ואספקת הציוד. יש בידינו את כל מסמכי המכרז, המוכרים לנו והמובנים לנו היטב, 

 והצעתנו נעשתה לאחר ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם.

 .והתמורה", לא כולל מע"מהצעת המחיר במכרז " 11המחירים  יוגשו בהתאם להגדרתם בסעיף  .2

כמתואר במסמכי המכרז ובהסכם הרצ"ב אנו מציעים ומתחייבים לביצוע הנדרש במכרז תמורת הצעת המחיר מטה  .3

 אשר תשולם בהתאם לתנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות.

 להלן הצעת המחיר נשוא מכרז זה: .4

5.  

 

 הצעת המציע  משקל פרמטר

אחוז  -מע"מ(שכר ריטיינר לחודש )לא כולל 
 לחודש₪  25,000הנחה מגובה מקסימלי של 

30%  %                  

משרד הפרסום עמלה שיציע החזר גובה 
משרד הפרסום  שרכש מדיהעל רכש ה למכללה,

 עבור המכללה

25% % 

משרד שהמכללה מזכה את גובה העמלה 
למדיה הנרכשת באופן ישיר על ידי  םהפרסו

למעט  – (6%)גובה עמלה מקסימלית  מכללהה
 רכש מפייסבוק, אינסטגרם , גוגל ויוטיוב

15% % 

ניהול על ניהול הקמפיינים גובה דמי אחוז 
 הדיגיטליים

30% %  

  100% סה"כ 
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     _____________               ______________________             ___________________ 

 חתימת מורשה חתימה               מורשה חתימה  -שם מלא                   תאריך                       

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ 

ה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיה

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

                 ______________              ___________________________      _________________ 

 חתימת עוה"ד               חותמת ומספר רישיון עורך דין                     תאריך                          

 

 ____________  ______________  _______________ 

 חתימה    שם    תאריך 
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 נספח ג'

 הצהרת המציע

 

 לכבוד

 האקדמית אחוההמכללה 

 )להלן: "אחוה " ו/או "המכללה"(

 79800ד.נ שיקמים 

 

 

 אספקת שירותי פרסום למכללה האקדמית אחוה ל 8/2021מכרז הנדון:  

אני הח"מ, ___________________ חברה/שותפות/אגודה שיתופית  _______________ מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה 

 כדלקמן: 

 בזה כלהלן: אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים .1

המוצע על נספחיו ותנאיו,  הסכםהצעתנו מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי מכרז לרבות מסמכי ה .א

 והבנו אותם היטב. 

 שנים לפחות בתחום הפרסום שלושהננו משרד בעל ותק של  .ב

לפחות שלושה מיליון ומתוכו  2017-2020בין השנים בשנה, ₪ לא פחת מחמישה מיליון מחזור הכספים של משרדנו  .ג

 מניהול דיגיטל. בממוצע, ₪ 

לחמישה לקוחות לפחות, מתוכם, לשני לקוחות  2017-2020משרדנו סיפק שירותי פרסום במהלך כל אחת מהשנים  .ד

מתחום האקדמיה )אוניברסיטה , מתוכם לקוח אחד או יותר₪ שתקציב הפרסום שלהם עומד על שני מיליון לפחות 

)לא כולל מע"מ(, ואשר ניתנו לו שירותי  המל"ג(/ ארגון ציבורי )לדוגמה: רשות מקומית(,או מכללה המוכרת ע"י 

 פרסום במהלך שנה רציפה אחת לפחות.

 

 

 אנא פרטו בטבלה הבאה את רשימת הלקוחות )תואם לנדרש בסעיף ד'(

 תקציב הפרסום שם הלקוח שנת מתן השירות

2017   

   

   

   

   

2018   
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2019   

   

   

   

   

2020   

   

   

   

   

 

 לאחר ששקלנו את כל האמור לעיל,  אנו מצרפים את הצעת המחיר שלנו. .2

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות,   .3

בהתאם לדרישות מסמכי המכרז המצורפים להצעתנו הטובין והשירותים מכל מין וסוג, הכרוכות באספקת והתקנת 

זו, ובביצוע כל התחייבויות הקבלן לפיהן, וכי לא נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה או אי ידיעה שהיא של 

 או של מסמכי המכרז. הסכםאו של כל אחד מהנספחים הקשורים ל הסכםתנאי ה

ם לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו רשאים, לפי שיקול ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבי  .4

וביצוע יתר ההתחייבויות כמפורט במסמכי המכרז הטובין דעתכם, לבטל את הזמנתכם ולמסור את אספקת והתקנת 

ו עם כל חלק שתמצאו לנכון, וכן לנהל מו"מ עם המציעים אלקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן בשלמות או באופן ח

 מהם ואנו מסכימים לכך.

ואנו מסכימים  הננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכי המכרז .5

 לתוכנם.

אם הצעתנו תתקבל על ידכם אנו מתחייבים בזה לפעול כמפורט במסמכי המכרז, ולהמציא את הערבות, הביטחונות  .6

 ת הביטוחים כנדרש במסמכי המכרז.והאישורים ולערוך א

 אנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור במסמכי המכרז, בהתאם להוראותיכם.  .7

מסמכי המכרז, כולן או לא נקיים את התחייבויותינו עפ"י אנו מאשרים בזה את הסכמתנו לכך, שאם לא נעמוד או  .8

במסמכי המכרז, ולחלט את סכום הערבות ואנו מוותרים בזה מקצתן, תהיו רשאים לממש את הערבות כפי שקבוע 

 על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

עם הגשת הצעתנו במסגרת המכרז אנו נותנים הסכמתנו לכל האמור במסמכי המכרז ואנו מוותרים ויתור סופי,  .9

ו/או בקיום  הסכםעתנו במכרז ו/או בהתקשרות במוחלט ובלתי מסויג על כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצ

 ו/או במתן השירותים.  הסכםהתחייבויותינו על פי ה

 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידנו. .10

 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .11

 

 

 ________________________________________________________כתובת: 
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 טלפון )משרד(:__________________ לפנות למר/גב': ______________________

 

 פקסימיליה: _____________________________________________________

 

 __דוא"ל _______________________________________________________

 

 נציגינו המוסמך לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו הוא מר/גב' _______________ כנ"ל.

     

___________________ 

 חתימת המציע         

 אישור עו"ד 

 

כי _____________________, מאשר בזה אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' 

ת האמור בהם במלואו וכי חתימתו/ה ר/ה  בפני כי הבין אכתב הצעה זה, לאחר שהצהיה______________ חתם בפני  על 

 מחייבת לכל דבר ועניין. 

 

 תאריך: ____________חתימה וחותמת: __________________   שם:  ____________________
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 'נספח ד

 נוסח ערבות ביצוע

 

 לכבוד

 המכללה האקדמית אחוה 

 וה"()להלן: "אח

 79800ד.נ שקמים 

 

 א..ג.נ.,

 ..…הנדון: ערבות בנקאית מס'

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית הנערבעל פי בקשת _________________ )להלן: " .1

בתוספת הפרשי הצמדה למדד )להלן: אלף שקלים חדשים ( חמישים)₪  50,000 לתשלום כל סכום עד לסך של

אספקת שירותי פרסום למכללה ל 8/2021"(, שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז פומבי מס' סכום הערבות"

 . וההאקדמית אח

 בערבות זו : .2

 " משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד" •

 " משמעו המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.המדד הבסיסי" •

 המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו. " משמעוהמדד הקובע" •

( ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידכם תוך שבעה ) .3

בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל 

 הנערב.מאת 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך  .4

משפטי או בכל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד הנערב, 

 או לדרוש תחילה תשלום מאת הנערב.

פה עד ליום _____ )כולל( ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו ערבות זו תעמוד בתקו .5

 צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והינה בלתי חוזרת. .6

 בכבוד רב,         
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 'הנספח 

 פרטי המציע

  שם המציע:

 סוג התאגדות:

 )אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר(
 

  מספר זהות/ תאגיד:

  כתובת המציע:

  תאריך ההתאגדות:

 בעלי מניות/שותפים:

 )שם ות.ז(
 

  מנהלי המציע:

  מורשה חתימה:

 איש קשר מוסמך מטעם המציע

 שם מלא:

 טלפון:

 נייד:

 דואר אלקטרוני:
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 'ונספח 

 פרטים אודות המציעאישור רואה חשבון או עורך דין על 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה 

 א.ג.נ.,

 לאספקת שירותי פרסום למכללה האקדמית אחוה 8/2021הנדון: מכרז מס' 

 

 אני _________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז זה.  

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

 רשמי:____________________.שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם  .1

 ____________.מנהל עבודה בעל רישיון חשמלאי ראשיעובד המועסק כשם ה .2

 . סוג התארגנות:______________________________2

 . תאריך הרישום:______________________________3

 . מספר מזהה:______________________________4

 ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו:. שמות המוסמכים לחתום 5

________________________________________________ 

________________________________________________ 

וריים )אכיפת ניהול . מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציב6

 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. 1976 –חשבונות(, התשל'ו 

 

 בכבוד רב,

 

 

 חתימה וחותמת  עו"ד / רו"ח  שם מלא

 

 טלפון  כתובת
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 רשימת ממליצים –נספח ז' 

 

 הינם מהחברות המוגשות בתיק עבודות.  על המציע למלא את טבלת הממליצים, כאשר שלושה מהממליצים

 

 שם הלקוח מס'

תקופת 
הפעילות מול 

הלקוח )נא 
 לציין שנים(

 פרטי איש הקשר אצל הלקוח

 טלפון נייד תפקיד שם
 
1 
 

     

2 
 
 

     

 
3 
 

     

4 
 
 

     

5 
 
 

     

 
 

 

  המכללה רשאית לפנות אל הממליצים, לכולם או לחלקם,  לפי שיקול דעתה

 

 

 

 

 

 

 

  הנני מצהיר ומאשר כי הנתונים שצוינו לעיל הינם מדויקים ונכונים.

 
 תאריך:_______________

 :________________חתימת המצהיר
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 'חנספח 

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את

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

"(. אני הגוףהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה )להלן: " .1

 מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

2.  

  ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות 2)כהגדרתו בסעיף הגוף ובעל זיקה אליו

"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט בעל זיקה)להלן: " 1976-מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

או חוק שכר  1991-אבעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"

 .  1987 -מינימום, התשמ"ז 

במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק  Xלמילוי ולסימון  .3

 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1987: 

  (. מועד ההתקשרותהאחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן: "ההרשעה" 

 .הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות 

 31ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג ) .4

 (.  2002באוקטובר 

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

_____________________ 

 המצהיר

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ 

____ /המוכר/ת לי בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._________

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

                 ___________               ______________________             ___________ 

 חתימת עוה"ד               חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 

___________               ______________________         ___________   

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 נספח ט'

 לחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  1ב2בהתאם לסעיף 

 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  9ביחס להוראות סעיף 

 

אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 מכהן "החברה"(, בה אני: זה מטעם חברת ___________________)להלןעושה תצהיר  אני .1

 ._________,בקשר עם מכרז לרכישה והחלפת לוחות חשמל ראשיים עבור המכללה האקדמית אחוה_____

2.  

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

 החברה. על

 לחוק שוויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת אותן. 9הוראות סעיף  )   ( 

 עובדים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כפי 100)   ( החברה מעסיקה 

 ()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים.2)א() 1ב 2המתחייב מהוראות סעיף 

 ()ג( לחוק עסקאות גופים ציבוריים.2)א()1ב2החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנו בהתאם לסעיף )   ( 

ימים ממועד  30החברה תעביר תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  .3

 ההתקשרות.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 __________________שם מלא וחתימה:

  

 

 אישור

אני מאשר בזה, כי ביום ____________, הופיע בפני ________________, עו"ד, _______, אשר הזדהה בפני 

באמצעות ת.ז. מספר _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 ונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכ

 

 

 _____________ :חתימה      ___________:חותמת
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 נספח י'

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה במסגרת מכרז זה  .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציע)להלן: "

והוא אינו נמצא בהליכי  הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע .2

 פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ 

בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי 

היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

___________               ______________________         ___________  

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך       
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 'אינספח 

 נספח ביטוח הנדון :  

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" "המבוטח

המכללה האקדמית אחווה ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות ו/או חברות  -" מבקש האישור"
 שלובות ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. 

, הפקה, קריאטייב, פלנינג אסטרטגיה, תכנון שירותי שיווק, פרסום, לרבות פרסום דיגיטלי ואוף ליין –" השירותים"
 והפקת קמפיינים, הפקות סטודיו וכד'

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .2
מקצועית כל עוד  אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח אחריות

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה  7קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 
-" ואישור ביטוחי המבוטח את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה )להלן: "

 "(.ביטוחי המבוטח"

ם על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיי
הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח 

ור וכן כל חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האיש
 ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט באישור 
 ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.

ימים לפני מועד תחילת השירותים  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .3
או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, את אישור ביטוחי המבוטח, 

-2019ק ההון, ביטוח וחיסכון חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שו
1-6  

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי 
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה 

 לעיל. 2נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 
יום לפני מועד ביטול  30טוח חדש, לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת בי

 הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע 
מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות 

כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  לעשות
מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם 

 הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

י המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוח .4
המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות 

בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף 
ידי מבקש האישור להגישה -עולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט עלפ

 למבטחים. 

מבקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  .5
ח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטו

בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או 
בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-שור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלהאישור ו/או על מי מטעם מבקש האי
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בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום 
 לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת  מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל .6
פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלדרישה 

למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל 
ולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקשור לגב

 המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים 
חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או  לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על

ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי -משלים שייערך על
ידי -מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן  .7
או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות 

אחר(, וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור  כלי רכב וכל כלי עבודה
 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם  .8
 ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  למען
באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין 

אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה ידי קבלן המשנה, בין אם -כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  מובהר, 
שהם מתחת לסכום ההשתתפות כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים 

העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום 
שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד 

 עם דרישתו הראשונה בכתב.

 

בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו מוסכם 
על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח 

מצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח ה
בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם 

לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש 
וגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף האישור יהא רשאי להחליף את ד

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .9

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.1
 ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו. כל טענה

יום לאחר משלוח  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .9.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

טוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הבי .9.3
 עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .9.4
מצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או א

 שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמה.
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. חריג רשלנות רבתי )אם 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .9.5
ע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרו

 . 1981 -ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור  .9.6
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח  .9.7
 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .10

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם 
 מבקש האישור.
 האישור*מעמד מבקש  אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

שם: המכללה 
האקדמית אחווה ו/או 

חברות בנות ו/או 
חברות אחיות ו/או 

חברות קשורות ו/או 
ו/או  חברות שלובות
מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

שיווק, אחר: ☐
 פרסום

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☐

 מזמין מוצרים☐

ת.ז./ח.פ.:  ______אחר: ☐
_________ 

ת.ז./ח.פ.: 
_________ 

 _________מען:  _________מען: 

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 

 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

אחריות צולבת  ₪   2,000,000     צד ג'
(302) 

קבלנים וקבלני 
 (307משנה )

ויתור על תחלוף 
לטובת מבקש 

 (309האישור )
כיסוי לתביעות 

 (315המל"ל )
בגין מבוטח נוסף 

מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 
 (321האישור )
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 כיסויים

מבקש האישור 
מוגדר כצד ג' 

(322) 
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש 
האישור ייחשב 

 (329כצד ג' )
אחריות 
 מעבידים

    20,000,00
0 

ויתור על תחלוף  ₪
לטובת מבקש 

 (309האישור )
 -מבוטח נוסף 
היה וייחשב 

כמעבידם של מי 
מעובדי המבוטח 

(319) 
 (328ראשוניות )

אחריות 
 המוצר

 לא בתוקף      

אחריות 
 מקצועית

אבדן מסמכים  ₪ 1,000,000    
(301) 

דיבה, השמצה 
והוצאת לשון הרע 

(301) 
ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש 
 (309האישור )

מבוטח נוסף בגין 
מעשי או מחדלי 

מבקש  -המבוטח 
 (321האישור )

מרמה ואי יושר 
 (325עובדים )

פגיעה בפרטיות 
(326) 

עיכוב/שיהוי עקב 
מקרה ביטוח 

(327* 
 (328ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 
 (332חודשים )

        אחר

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 
 (*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

038 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
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 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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 התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות  -נספח יב'  

 ___ __________________ מרחוב  _______________________ ח.פ ________________________שם

 (")להלן: " נותן השירותים

להקמה, העברה, אירוח  07/2021הואיל והמכללה _______ מתכוונת להזמין שירותים כמפורט במכרז מכרז פומבי מס' 

 וניהול שוטף בענן לסביבת המודל )להלן: "המכרז"(

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות ו/או מהלכיי מקצועיים  . והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים כמפורט במכרז 

  .עליהם מעוניינת המכללה לשמור להגן

  לפיכך הנני מתחייב כלפי המכללה כדלקמן:

סוד  ,ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה How Know כל מידע ,ידע -"מידע"  .1

מסחרי וכל דבר אחר כיו"ב, הקשור או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בעל פה או בכל צורה או דרך 

 של שימור ידיעות בצורה חשמלית או אלקטרונית או אופטית או מגנטית או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי נותן השירותים או לידי מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין  -מקצועיים"  סודות" .2

במישרין ובין בעקיפין, בין אם נתקבל לפני תחילת מתן השירותים, במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, 

מי מעובדיה או מי  לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מידע אשר יימסר לחברה על ידי המכללה או

 3 .מטעמו של כל אחד הנ"ל

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות או למסור לכל אדם או גוף או מוסד כלשהו כל מידע או סודות  .3

  .מקצועיים בקשר למתן השירותים המבוקשים

לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהו לקבל המידע או הסודות המקצועיים כאמור, לא לפרסם,   .4

למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים בכל עניין מהעניינים  ,עביר, להודיעלה

  .המפורטים בכתב התחייבות זה

לא לנצל או לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע או סודות מקצועיים כמפורט  .5

 בכתב התחייבות זה.

מידע או הסודות המקצועיים כאמור, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל ברור לי שעל העותקים של ה  .6

 הוראות כתב התחייבות זה.

לשמור בהקפדה את המידע או הסודות המקצועיים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת  .7

  .אובדנם או הגעתם לידי אחר/ים

צמי ובין באמצעות אחרים, ולא להעביר או לא לעשות כל שימוש במידע או בסודות המקצועיים, בין בע .8

למסור כל מידע או סודות מקצועיים כאמור, לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. לא לפרסם המידע או 

 .הסודות המקצועיים או חלקים מהם בדרך כלשהי

בידיעתי, או יהיו ברור לי כי האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע או סודות מקצועיים אשר היו  .9

 10 .בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת התחייבותי על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת ,בידיעתי

הנני מצהיר ומתחייב כי לצורך שמירה על סודיות לא אפתח כלפי צד ג' בהליך משפטי או מעיין משפטי   .10

 מציע:_________________. חתימה וחותמת ה   .הקשור במשרד ללא תאום והודעה בכתב מראש

יוחזר לכם כל מידע או הסודות המקצועיים או חומר אחר בקשר  -עם סיום קשריי עמכם או לפי דרישתכם  .11

עם המידע או הסודות המקצועיים שימצא ברשותי, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, מסמכים 
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  סים לכם או לגופים שבשליטתכם או לעסקיכם.מכל מין וסוג שהוא השייכים לכם או הנוגעים או מתייח

האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע או סודות מקצועיים אשר היו בידיעתי, או יהיו בידיעתי,  .12

 בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת התחייבותי על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת. 

או יהפוך נחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר היה  .13

סודיות, היה בידיי וברשותו קודם לקבלתו ממשנהו, יגיע לידיי בעתיד ממקור עצמאי שלא הפר עקב כך 

חובה על פי דין לגלותו, ידע מקצועי הנוגע לעיבוד נתונים ומחשוב שאינו ייחודי  ,התחייבות לשמירת סודיות

  .נצבר בעקבות עבודה במשרד או ייעודי למשרד ושלא

 

 

 _____________________ __________________:שם מלא וחתימה :ולראיה באתי/נו על החתום

 המצהיר

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב ___________ 

___________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי בישוב/עיר ______________ מר/גב' __

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

                 ___________               ______________________             ___________ 

 חתימת עוה"ד               חותמת ומספר רישיון עורך דין                   תאריך 

___________               ______________________         ___________   

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 אבטחת מידע וסייבר –נספח יג' 

 

הכרוך ואנו החתומים מטה )להלן; "הספק"( נותנים למכללה האקדמית אחוה )להלן; "המכללה"( שירותי  הואיל .א

 פיתוח ו/או תחזוקת תוכנה. ב

 והואיל; ומתן השירותים למכללה מותנה בהתחייבות שלנו לשמור על סודיות של המידע של המכללה ועל אבטחת מידע .ב

 כמפורט בכתב זה;

מעבר למסמך דרישות אבטחת מידע וסייבר מגורמי חוץ החל על כלל ספקי מיקור חוץ, להלן דרישות אבטחת מידע  .ג

 החלות על ספק תוכנה, הנובעות מהנחיות אבטחת המידע בדרישות הדין.

 

 אי לכך, אנחנו מתחייבים בזאת כדלקמן;

 

 הנחיות כלליות .1

על פי החוק, תקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט באמצעי אבטחה  הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש .1.1

 ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו והנחיות רשם מאגרי מידע.

הספק ימנה אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו. על אחראי אבטחת המידע וסייבר להבטיח שימוש נכון  .1.2

ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות בזיהוי המשתמש 

 התקשורת המכילות מידע השייך למכללה.

הספק מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על  .1.3

 המכללה.סודיות המידע של 

ע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש במידע שעובדיו יחשפו הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מיד .1.4

  אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.

 הספק מתחייב לאפשר לנציג המכללה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.  .1.5

 השייך למכללה.הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע  .1.6

 הספק יוודא הפקדת קוד מקור של אפליקציה במכללה או אצל נאמן. .1.7

 המכללה תוודא שקוד המקור עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני באמצעות סריקת  .1.8

 (. Vulnerability Scanחשיפות אבטחת מידע ) .1.9

 הספק יבצע הדרכה פרונטלית על התוכנה עפ"י דרישת המכללה. .1.10

 

 מאובטחפיתוח  .2

 שימוש במתודולוגית פיתוח מאובטח. .2.1

 שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח. .2.2

 העברת מסמך אפיון מערכת לאישור של המכללה. .2.3

 פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון. .2.4

 ביצוע בדיקות מסירה ע"י הספק לווידוא קיום דרישות אבטחת מידע באפיון. .2.5

 ה לייצור.מבדק חדירה למערכת לפני העבר .2.6
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 הגנה אפליקטיבית .3

 בכל דפי היישום.  HTTPSשימוש בפרוטוקול  .3.1

ומסך הזדהות באמצעות  FORMהגדרת רשימת ערכים וטווחים מותרים לשדות קלט )כולל הגנה על  .3.2

CAPTCHA) 

בסוף הדף, לא ניתן לשנות או להוסיף  UID)חוסר יכולת לשנות  URL-מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת ה .3.3

 דפי משנה(.

אין לחשוף למשתמש הקצה הודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות בתוך היישום.  .3.4

 שגיאות כאלה יש לכתוב לקובץ לוג בלבד או לתת הודעה גנרית.

ציה ויישמר בשרת כקובץ בעל במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניט .3.5

 .phpו/או  htmlסיומת לא פוגענית כגון 

 שמירת המידע במערכת כל עוד נמשך השירות. .3.6

 

 בקרת פלט .4

 וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת חשיפה של שדות שלא נדרשים. .4.1

 תיוג פלט בעל מידע רגיש המופק מהמערכת כמכיל מידע מוגן/חסוי לפי חוק הגנת הפרטיות.  .4.2

 

 תיעוד בלוג .5

 נעילות משתמש. .5.1

 פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם. .5.2

 העלאות תכנים. .5.3

 

 הזדהות והרשאות .6

תווים, מתבצע שימוש באותיות  7או שימוש במדיניות סיסמאות בה אורך סיסמא מינימלי  AD-קישור ל .6.1

 וספרות. 

 חדשים. 6הסיסמאות תוחלפנה לפחות כל  .6.2

 חד כיוונית בבסיס הנתונים. הסיסמאות יוצפנו בהצפנה .6.3

 יכולת להגדיר הרשאות על פי פרופיל ולמדר גישה/עדכון ברמת שדה. .6.4

 יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות אחת לשנה. .6.5

 יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות. .6.6

 

 הפרדת סביבות .7

 סביבת הייצור תופרד מסביבות אחרות. .7.1

 העברת אפליקציה מסביבת פיתוח לייצור תתבצע בצורה מבוקרת.  .7.2

 לא יעשה שימוש בנתונים אמתיים בסביבת הפיתוח. .7.3
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 דרישות במקרה של פעילות בענן .8

על מנת למנוע ממשק ישיר בין המשתמש לשרת  STORED PROCEDURES או WEB SERVICE-שימוש ב .8.1

 בסיס הנתונים.

 שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות. .8.2

 ממשק ניהול בגישה מהמכללה בלבד או מכתובות שיסופקו על ידה. .8.3

 .IPSמימוש  -במקרה של ניהול בענן .8.4

או פרוטוקול אחר שיאושר ע"י סמנכ"ל מערכות מידע  TLS1.2מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול  .8.5

 במכללה.

 

 בקרת גישה .9

כמזהה  CAPTCHAאו  OTP-ב לאפשר יכולת שימוש –גישה לאפליקציה באמצעות שם משתמש וסיסמא  .9.1

 נוסף.

לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של המשתמש. ברירת המחדל  Session Time Outהגדרת  .9.2

 דקות. )גם אם המערכת תנוהל מקומית( 30תהיה  Sessionלסיום 

 

 אבטחת תשתיות .10

 קוחות אחרים. הספק יבצע הפרדה בין בסיס הנתונים של המכללה לבין בסיסי נתונים של ל .10.1

 הגנת בסיס הנתונים והקשחתו עפ"י הנחיות המכללה. .10.2

 ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח למכללה לפי דרישתה. .10.3

 שעה. – DOWNTIMEמקסימום  –זמינות מלאה  .10.4

 שמירת המידע כל עוד נמשך השירות. .10.5

דית להפסקת השימוש בשירותי הספק יספק למכללה יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צד .10.6

 הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.

 מענה אנושי לטיפול באירועי סייבר. .10.7

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום

 

     

     

     

 תאריך  חתימת הספק + חותמת  שם הספק
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 נספח יד' 

 תצהיר על עסק בשליטת אישה

 הליך מיון מוקדם לאספקת שירותי פרסום ושיווק למכללה האקדמית אחוהפומבי דו שלבי עם  8.2021מכרז 

 

 תצהיר על עסק בשליטת אישה

 -יש לצרף אם רלוונטי ואכן מתקיים אצל המציע. אם לא מתקיים, יש להגיש עמוד זה ריק-

 

 לכבוד,

 המכללה האקדמית אחוה

 "(המכללה" ו/או " אחוה)להלן: "

 79800ד.נ שיקמים 

 רואה חשבון לעניין שליטת אישההנדון: אישור 

 הגדרות

 אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה: אישור

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  .א

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .ב

 .1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  אמצעי שליטה

 50% -נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ מחזיקה בשליטה

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים  נושא משרה

 אם תוארו שונה.

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף או  עסק

 שותפות הרשומה בישראל.

לכוון  עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת עסק בשליטת אישה

 של ההגדרה אישור. 2 -ו 1פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא. קרוב
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 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. תצהיר

הגבוהה ביותר, ואחת  אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה
מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור 

 ותצהיר.

 מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

, ת.ז מלא()שם אני גברת ____________ 

____________ שם העסק ____________ מזהה 

מצהירה בזאת  )ח.פ/ע.מ/ח.צ.(_______________ 

כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת 

לעניין עידוד  2002 –(, התשס"ג 15המכרזים )מספר 

 שם מלא_____________.נשים בעסקים. 

 חתימה תאריך ת.ז.

 

 אישור רואה חשבון

הוא עסק בשליטת אישה  )שם חברה(מאשר בזאת כי המציע _____________  )שם מלא(אני רו"ח ___________ 

 .1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

)שם הינה גברת _____________  )ח.פ/ע.מ/ח.צ.(המחזיקה בשליטה בעסק ______________ מזהה_____________ 

 )מספר ת.ז(ת.ז _________________  מלא(
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 נספח טו'

 התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות

 פומבי דו שלבי עם הליך מיון מוקדם לאספקת שירותי פרסום ושיווק למכללה האקדמית אחוה 8.2021מכרז 

 

 

 התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות

 

 שם________________________

 _______________________ח.פ. 

 מרחוב _____________________

 "( נותן השירותים)להלן: "

 

 8.2021מכרז פומבי מס' והמכללה _______ מתכוונת להזמין שירותים כמפורט במכרז  הואיל

 ז"(.המכר)להלן: "לאספקת שירותי פרסום ושיווק  

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים כמפורט במכרז. והואיל

 והנני עשוי להיחשף לסודות ו/או מהלכיי מקצועיים עליהם מעוניינת המכללה לשמור להגן. הואילו

 לפיכך הנני מתחייב כלפי המכללה כדלקמן:

( ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, Know How( ידע )Informationכל מידע ) -"מידע"  .1

הקשור או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בעל פה או בכל צורה או  מסקנה, סוד מסחרי וכל דבר אחר כיו"ב,

 דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית או אלקטרונית או אופטית או מגנטית או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי נותן השירותים או לידי מי מטעמו בקשר למתן השירותים, בין  -"סודות מקצועיים"  .2

בעקיפין, בין אם נתקבל לפני תחילת מתן השירותים, במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות במישרין ובין 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מידע אשר יימסר לחברה על ידי המכללה או מי מעובדיה או מי מטעמו של כל 

 אחד הנ"ל.

כלשהו כל מידע או סודות מקצועיים בקשר לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות או למסור לכל אדם או גוף או מוסד  .3

 למתן השירותים המבוקשים. 

לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהו לקבל המידע או הסודות המקצועיים כאמור, לא לפרסם, להעביר,  .4

להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים בכל עניין מהעניינים המפורטים בכתב 

 התחייבות זה. 

לא לנצל או לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע או סודות מקצועיים כמפורט בכתב  .5

 התחייבות זה.

ברור לי שעל העותקים של המידע או הסודות המקצועיים כאמור, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות  .6

 כתב התחייבות זה.
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מידע או הסודות המקצועיים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנם או לשמור בהקפדה את ה .7

 הגעתם לידי אחר/ים.

לא לעשות כל שימוש במידע או בסודות המקצועיים, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים, ולא להעביר או למסור כל  .8

יא. לא לפרסם המידע או הסודות מידע או סודות מקצועיים כאמור, לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שה

 המקצועיים או חלקים מהם בדרך כלשהי.

ברור לי כי האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע או סודות מקצועיים אשר היו בידיעתי, או יהיו בידיעתי,  .9

 בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת התחייבותי על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת.

מצהיר ומתחייב כי לצורך שמירה על סודיות לא אפתח כלפי צד ג' בהליך משפטי או מעיין משפטי הקשור הנני  .10

 במשרד ללא תאום והודעה בכתב מראש.

יוחזר לכם כל מידע או הסודות המקצועיים או חומר אחר בקשר עם  -עם סיום קשריי עמכם או לפי דרישתכם  .11

, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, מסמכים מכל מין המידע או הסודות המקצועיים שימצא ברשותי

 וסוג שהוא השייכים לכם או הנוגעים או מתייחסים לכם או לגופים שבשליטתכם או לעסקיכם.

האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע או סודות מקצועיים אשר היו בידיעתי, או יהיו בידיעתי, בכל מועד  .12

 , ותקופת התחייבותי על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת.ובכל זמן שהוא

חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר היה או יהפוך נחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות, היה  .13

בידיי וברשותו קודם לקבלתו ממשנהו, יגיע לידיי בעתיד ממקור עצמאי שלא הפר עקב כך התחייבות לשמירת 

, חובה על פי דין לגלותו, ידע מקצועי הנוגע לעיבוד נתונים ומחשוב שאינו ייחודי או ייעודי למשרד ושלא נצבר סודיות

 בעקבות עבודה במשרד.

 ולראיה באתי/נו על החתום:

 

 שם מלא וחתימה:__________________
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 נספח טז'

 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים

 שלבי עם הליך מיון מוקדם לאספקת שירותי פרסום ושיווק למכללה האקדמית אחוהפומבי דו  8.2021מכרז 

 

 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים

 

 שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______

 על ידי ____________________

 ת.ז. ______________________

 מכתובת ___________________

 

 לה מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן במסמכי המכרזוהמכל הואיל

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים נשוא מכרז זה; והואיל

 הספקת הטובין ולאחריו;/והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים והואיל

 "( כדלקמן:המכללהלפיכך הנני מתחייב כלפי המכללה האקדמית אחוה )להלן: "

 

 הגדרות. 1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

 ההגדרה תושלם לכל מכרז בהתאם לצורך. - הטובין"/"השירותים

 הטובין למזמין./כל אחד מעובדי הקבלן/היועץ אשר באמצעותו יינתנו השירותים - "עובד"

סמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, (, ידיעה, מKnow-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

הספקת הטובין בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או /מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים

 דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

הספקת הטובין, בין אם נתקבל /ע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותיםכל מיד - "סודות מקצועיים"

הספקת הטובין או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י /במהלך מתן השירותים

 המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. 
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הספקת הטובין, ובמהלך שלושה חודשים מתום /לי, במהלך תקופת מתן השירותים. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה 2

)יש תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם הוועדה הרלוונטית 

כי אין בעובדות אלו  _____________________ אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה,למלא בהתאם לצורך(

 משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז. 

הטובין נשוא מתן /. הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים3

הספקת הטובין בין הצדדים ושלושה /המזמין, במהלך תקופת מתן השירותיםהספקת הטובין, למעט מטעם /השירותים

 חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם 4

 המצב האמורים.  היוודע לי הנתון או

להלן, בניגוד  2-3. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים 5

להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת 

 עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: _____________________ 

 


