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 .מסמך זה הינו רכוש המכללה אקדמית אחוה

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו שימוש מלא או חלקי לכל מטרה שהיא, מלבד מהגשת  

 .הצעה למכרז

 .שמורות למכללה האקדמית אחוהכל הזכויות 

 

 

 פניה לקבלת הצעות מחיר 

   למתן שירותי יועץ אבטחת מידע

 3/2022מס' 
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 
 הנדון: בקשה להצעת מחיר עבור המכללה האקדמית אחוה

 י יועץ אבטחת מידע למתן שירות
 כללי:  

(  להלן: הספק)להלן: "המכללה" מבקשת להתקשר עם חברה ( ע"ר) כחלק מפעילותה, המכללה האקדמית אחוה 
 לפיכך, פונה בזאת המכללה לקבלת הצעות מחיר בנדון. י יועץ אבטחת מידע קבלת שירות לצורך 

 
   cheli_za@achva.ac.il,  5695050-054חלי זלמנוביץ  : איש קשר במכללה

  peled.benyair@achva.ac.ilפלד בן יאיר  : איש קשר טכני
 

 תכולת המסמך:
 .בקשה להצעה ותנאים כללים .1
 מפרט השירותים הנדרשים.  -נספח א'  .2
 הצעת המציע.  -נספח ב'  .3
 . ניסיון המציע והצהרת עמידה בתנאי סף מקצועיים+ הצהרת המציע -נספח ג'  .4
 .ת הסכם התקשרו .5
 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות.  -נספח ט'  .6
 הוראות ודרישות ביטוח.   -נספח י'  .7

 
 תנאים כלליים להצעה: 

 המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר , או אף אחת מההצעות   .1

הכמות/ אפיון השירותים המפורט לעיל הינו הערכה בלבד והתשלום בפועל יהיה בהתאם לכמות   .2

 .שהוזמנה וסופקה בפועל

 לא כולל מע"מ  הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד .3

 המכללה אינה מתחייבת על היקף השירות אשר כלול בהצעת המחיר המצורף להוראות אלו.  .4

 המכללה תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם החברה הזוכה. .5

העבודה בהתאם לשיקול   המכללה האקדמית אחוה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת .6

 .יום  30דעתה ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה בכתב או בדואר אלקטרוני בהתראה של 
נ"ל כאישור להבנתו ולהסכמתו עימם ,  על כל דפי ההצעה ה (חתימה + חותמת חברה)על הספק לחתום  .7

   .cheli_za@achva.ac.ilולשלוח למייל  

 רשאית לפסול הצעה שיהיו בה שינויים או תיקונים.    המכללה .8

 יום מיום ההגשה.  90תוקף הצעת המחיר תקף ל  .9

כאשר למכללה שמורה האופציה להאריך את תוקפו של  )שנה(  חודשים 12- תקופת ההתקשרות הינה ל .10
 כל אחת , סה"כ עד חמש שנים.  ( שנה) חודשים  12תקופות נוספות של   ארבע-ההתקשרות בהסכם 

  .cheli_za@achva.ac.ilלמייל :   12:00 שעה, 10.5.2022 עד יוםתאריך הגשת ההצעה :  .11
 מובהר בזאת , כי הצעות שיתקבלו לאחר מועד זה לא ייבדקו 

הספק יישא באחריות לתקינות השירות הניתן על ידו למכללה באופן רציף ככול הניתן לכל אורך   .12
 תקופת ההתקשרות . 

 
 sapakim@achva.ac.il , את החשבוניות יש לשלוח למייל החשבונית מתאריך 30שוטף+ תנאי תשלום:

 
 
 
 
 
 

mailto:cheli_za@achva.ac.il
mailto:peled.benyair@achva.ac.il
mailto:cheli_za@achva.ac.il
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 מועדים:טבלת ריכוז 
 

 המועד תיאור

 26.4.2022 הפלה"ממועד פרסום 

 12:00עד השעה  3.5.2022 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00עד השעה    10.5.2022 המועד האחרון להגשת ההצעות 

 
 

   שאלות הבהרה:

 12:00, עד השעה  220.25.3עד לתאריך  achva.ac.ilcheli_za@ניתן לשאול שאלות הבהרה באימייל 
 בפורמט הבא בלבד בטבלת וורד:

 
 סעיף בהצעה  נושא  נוסח קיים  נוסח מוצע 

    
 

 )נא לצרף להצעה(: מנהליים תנאי סף נדרשים  .1
 . אישור ניהול ספרים בתוקף1.1
 . אישור על ניכוי מס במקור בתוקף 1.2
 . טופס התאגדות חברה/ תעודת עוסק מורשה/ פטור/ שותפות 1.3
 אישור על עריכת ביטוח לפי נספח ג' . 1.4
 על המציע להגיש את חוברת מסמכי הפלה"מ בשלמותה 1.5

 
 :  . תנאי סף מקצועיים2

 (  רלוונטירישיון /נא להציג מסמך  (שנים   5לפחות  CISOמוסמך  . 2.1
 ( נא לציין ברשימת ממליצים) נתן שירותי יעוץ אבטחת מידע במוסד אקדמי אחד לפחות  2.2
   (נא לצרף קו"ח)שנים בתחום אבטחת מידע  5ניסיון של לפחות  2.3

 cisoתעודת הסמכה  2.4
 . למכללהקבוע קורות חיים של היועץ שיתן שירות באופן   2.5

 
 בחירת ההצעה הזוכה: )ניקוד ההצעות( 

שיונות ועמידה בתנאי הסף. מציע שלא עמד בתנאי הסף לא תיבדק שאר  י: בדיקת ניירת ההצעה, רראשוןשלב 

 הצעתו והוא ייפסל. 

, המציע יבחן   לקוחות ממליציםשיחות עם יתבסס על ניסיון המציע , –מהניקוד הסופי   30%  –: איכות שלב שני

 על זמינות , אחריות, שירותיות ,יצירתיות ומתן פתרונות חדשנים. 

 .  הצעת המחיר )נספח ב'(יתבסס על מחיר לשעת עבודה בנספח   –מהניקוד הסופי   70%  –: מחיר שלב שלישי

 מציע שלא ימלא את המחיר לשעת עבודה בנספח ב' הצעתו תיפסל. 
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 נספח א'
 למתן שירותי יועץ אבטחת מידע. 3/20220מס'  פלה"מ הנדון: 

   תכולת עבודה -מפרט טכני 
 כללי  .1

 . יום מיום מתן ההודעה בדבר זכייתו  14הספק מתחייב להיערך ולהפעיל את השירות נשוא פניה זו בתוך   .2

 אבטחת מידע:   .3

הספק ינקוט בכל האמצעים    הספק יפעל לפי ההנחיות בחוק בכל נושא אבטחת המידע והגנת הפרטיות  .3.1

 העומדים לרשותו לשם כך.  

הספק מתחייב כי כל הנתונים והמידע של המכללה יאובטחו ולא יהיו זמינים לגורמים חיצוניים ו/או   .3.2

 גורמים פנימיים אשר אינם רלבנטיים להסכם זה.  

 הספק יפרט בהצעתו את האמצעים העומדים לרשותו לצורך אבטחת נתונים אלו.   .3.3

 חייב למנות יועץ קבוע שילווה את המכללה לכל אורך תקופת ההתקשרות. הספק מת  .3.4

 אחריות  .4

הספק יישא באחריות לתקינות השירות הניתן על ידו למכללה באופן רציף ככל הניתן לכל אורך תקופת   .4.1

 ההתקשרות.  

 מפרט השירות :       .5

 גיבוש, כתיבה, עדכון ואכיפה של מדיניות ונהלי אבטחת מידע  •

 עדכון ומיפוי שנתי של מסמכי מאגרי המידע ורישום מאגרים חדשים.  •
 סיכוני אבטחת מידע וסייבר עדכון ומיפוי של  •

 ליווי ביקורות.  •
 ליווי מערכות חדשות.  •

 ק על מחויבויות אבטחת מידע. ספליווי ביקורת ספקים חדשים וקיימים כולל ליווי בתהליך החתמת ה •

 ליווי ויעוץ בענייני רגולציה.  •
 ליווי צוות טכני   •

o  .בקרת הרשאות 
o   .בקרה פיזית שנתית 
o  רשת   -בקרה טכנולוגית( מקומיתFW, GPO Mail relay  .)אנטי וירוס ועדכונים 
o  מעבר על המערכות ובדיקת הפערים בין הקיים לבין דרישות התקנות )לוגים, מדיניות

 סיסמאות, גיבויים וכדו'(. 
o  .ניטור פעילויות במערכות 

 

 הדרכות מודעות לעובדי המכללה.  •

 טיפול באירועי סייבר חריגים. •
 המידע. ביצוע סקר סיכונים למאגרי   •

 השתתפות בישיבות של וועדת מחשוב  •
 

 : זמני תגובה  .6
 : SLAתוכניות עבודה וזמני תגובה . 6.1

a.   ,הספק הזוכה יקבע בשיתוף עם צוות המכללה תוכנית עבודה חודשית ותוכנית עבודה שנתית
 תוכניות העבודה יכללו את כל הסעיפים במפרט השרות. 

 

b.   לשבוע, תוכנית עבודה שנתית תעודכן אחת לחודש.תוכנית עבודה חודשית תעודכן אחת 
c.   הספק יבצע בקרות ויתעד מול ראש צוות תשתיות ומול גורמים אחרים במכללה משימות

 לביצוע ומשימות שבוצעו. 
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 

d.  :זמני תגובה 
i.  "טלפונית מיידי, התחברות מרחוק )אם אפשרי( תוך שעה,   –מענה "אירוע בהתהוות

 הגעה לאתר תוך שעתיים.  
ii.  מענה באותו יום,    13:00שאלה שעלתה עד  –ובה להתייעצות בנושאי אבטחה זמני תג

 מענה יום למחרת.  13:00אחרי 
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 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 נספח ב'
 

 למתן שירותי יועץ אבטחת מידע 2202/30 מס' פלה"מ הנדון: 
    ציעצעת המה

 אחוה  האקדמית  המכללה לכבוד
 "( המכללהאו "/ו"   אחוה)להלן: " 

 79800  שיקמים.נ ד
 

 

____________________________    אני .1 "להלן)הח"מ  בז  (,"המציע :    לנשוא   בהתאם  הצעה  אתמגיש 
, המוכרים לנו והמובנים לנו  פלה"מיש בידינו את כל מסמכי ה.  השירותיםהעבודות,    תמורת ביצוע   זה  פלה"מ 

 השלכותיהם. היטב, והצעתנו נעשתה לאחר ששקלנו אותם היטב על 
הצעת  תמורת  יצוע הנדרש בפלה"מ  לב   ומתחייביםאנו מציעים  ב  בהסכם הרצ"ו   הפלה"מ  במסמכיכמתואר   .2

 בהתאם לתנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות.  שולםת אשרהמחיר מטה 
והשירותים בהתאם לטבלה    ( כולל מע"מלא  הצעת המחיר תהא בש"ח  )שירותים  המציע נדרש לתמחר את ה .3

 שלהלן: 

 . שעות חודשיות 24- כהמשוערת מסגרת השעות  .4
 

 תיאור
 

 מחיר לשעת עבודה  
 לא כולל מע"מ 

 שירותי יעוץ אבטחת מידע  
 במסגרת שעות עבודה חודשיות 

 

 
 _______ שח 

 

 מובהר בזאת כי:  .5

   cheli_za@achva.ac.ilובדואר אלקטרוני  על המציע להגיש את הצעותיו במסמך זה  .5.1
 כולל מע"מ בטבלת הצעת המחיר .לא על המציע לציין מחיר   .5.2
 ללה מוסכם כי סכום זה הינו סופי ומוחלט וכולל את כל הוצאה אשר תהיה ליועץ בגין מתן השירות למכ .5.3

 המכללה לא תשלם כל תמורה     ( לרבות הוצאות נסיעה ,ציוד ,חומרים שירותי משרד וכל הוצאה אחרת)
 ליועץ , למעט אם יבוצעו עבודות שאינן מנויות בנספח א' ע"פ דרישות המכללה בכתב   נוספת        

 .החודש  לפי הצורך באותו  שתנות יכולה לה ,כמות השעותהמכללה אינה מתחייבת לכמות השעות   5.4
  
 להגשת ההצעה למכללה:זה שמי, להלן חתימתי  .6

 

           ___________ __              ______________________               __________ ________ _ 

 חתימת מורשה חתימה                 מורשה חתימה  -שם מלא                   תאריך  
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 אישור

ברחוב   במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ,________________ הח"מ,  אני 
ידי   על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

היה צפוי/ה  ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

                 _________ _____       ______________________ _____   _________________     

 חתימת עוה"ד                      חותמת ומספר רישיון עורך דין              תאריך  
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 נספח ג'

 למתן שירותי יועץ אבטחת מידע 2022/30"מ מס' פלה הנדון: 
 המציע והצהרת עמידה בתנאי סף מקצועיים ניסיון+המציעהצהרת 

 לכבוד 
 המכללה האקדמית אחוה 

 )להלן: "אחוה " ו/או "המכללה"( 
 79800ד.נ שיקמים  

 

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

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:  .1
לרבות מסמכי    הפלה"מ, הצעתנו מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי   .א

 ב.  ההסכם המוצע על נספחיו ותנאיו, והבנו אותם היט
 . הסכםבדקנו ושקלנו את כלל תנאי ה .ב
 .פלה"מאנו יודעים, מכירים ויש ברשותנו כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי ה .ג
,  פלה"מיש לנו ידע המקצועי, הניסיון והיכולת לבצע את ההתחייבויות והדרישות עפ"י מסמכי ה .ד

 ירותים. ויש ברשותנו כל הכלים, הציוד, האמצעים וכח האדם המקצועי הדרוש למתן הש 
 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    .3

להצעתנו  המצורפים  פלה"מ  האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות במתן השירותים בהתאם לדרישות מסמכי ה 
זו, ובביצוע כל התחייבויות הקבלן לפיהן, וכי לא נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה או אי ידיעה  

 פלה"מ. או של מסמכי ה הסכםאו של כל אחד מהנספחים הקשורים ל  הסכםשהיא של תנאי ה
היו רשאים,  ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי ת   .4

לפי שיקול דעתכם, לבטל את הזמנתכם ולמסור את מתן השירותים וביצוע יתר ההתחייבויות כמפורט  
בשלמות או באופן חלקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן  שתמצאו לנכון, וכן לנהל מו"מ  פלה"מ  במסמכי ה

 עם המציעים או עם כל חלק מהם ואנו מסכימים לכך.
ואנו  פלה"מ  כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל הכתוב לעיל ו/או במסמכי ההננו מצהירים שאין לנו   .5

 מסכימים לתוכנם. 
את   , ולהמציאפלה"מאם הצעתנו תתקבל על ידכם אנו מתחייבים בזה לפעול כמפורט במסמכי ה  .6

 .פלה"מהאישורים ולערוך את הביטוחים כנדרש במסמכי ה
 , בהתאם להוראותיכם. פלה"מאנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור במסמכי ה  .7
ואנו מוותרים    פלה"מאנו נותנים הסכמתנו לכל האמור במסמכי ה  פלה"מעם הגשת הצעתנו במסגרת ה .8

ו/או בהתקשרות    פלה"מויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצעתנו ב
 ו/או בביצוע העבודה.   הסכםו/או בקיום התחייבויותינו על פי ה  םהסכב

 הצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידנו.  .9
 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .10
 

 כתובת: ________________________________________________________ 
 

 ___________ לפנות למר/גב': ______________________ :_______(משרד)טלפון 
 

 דוא"ל _________________________________________________________ 
 

 טלפון נייד _____________________.
 

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

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 _________________         חתימת המציע 

 ניסיון המציע/ה  .11

  הלקוח 

 טלפון: המזמין/ממליץ: 

  : תיאור הפעילות

  : היקף כספי

  תקופת העבודה משנה עד שנה :

 הלקוח 

 טלפון: המזמין/ממליץ: 

  : תיאור הפעילות

  : היקף כספי

  תקופת העבודה משנה עד שנה :

 הלקוח 

 טלפון: המזמין/ממליץ: 

  : תיאור הפעילות

  : היקף כספי

  תקופת העבודה משנה עד שנה :

 הצהרת המציע ואישור עו"ד על עמידה בתנאי הסף המקצועיים של המציע:  .12

שנים לפחות,)נא להציג רישיונות/מסמכים/אסמכתאות    5-כ  cisoהרני להצהיר בזאת כי המציע הינו מוסמך  . 12.1

 רלוונטים(.  

לציין  . 12.2 )נא  לפחות  למוסד אקדמי אחד  מידע  אבטחת  יועץ  שירותי  נותן/נתן  כי המציע  בזאת  להצהיר  הרני 

 ברשימת ממליצים(  

 שנים בתחום אבטחת מידע )נא לצרף קו"ח(  5הרני להצהיר בזאת כי למציע ניסיון של לפחות . 12.3

 

 

 .._______________ חתימה וחותמת המציע  שם: _______________
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 

 

 אישור עו"ד 

 

כי   בזה  מאשר   ,_____________________ מרח'   ,____________________ רו"ח  עו"ד/  הח"מ,  אני 
ה______________ חתם בפני  על כתב הצעה זה, לאחר שהצהיר/ה  בפני כי הבין  את האמור בהם במלואו וכי  

 חתימתו/ה מחייבת לכל דבר ועניין.  

 

 _______   שם:  ____________________ תאריך: ____________חתימה וחותמת: ___________
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 הסכם

 שנערך ונחתם ב____________, ביום _________ בחודש _________, בשנת ___________ 

 בין

 58 -  025023 - 1המכללה האקדמית אחוה, ע"ר מס' 

 7980400ד.נ. שקמים, 

 מצד אחד; "( המכללה)להלן: "                                                         

 

 לבין

 _________________, ח.פ./ע.מ. ________________ 

 מרחוב ________________

 מצד שני;  "( הספק)להלן: "                                                           

 

 והמכללה הינה מוסד להשכלה גבוהה, המקיים, מפעיל ומנהל לימודים אקדמיים בתחומים שונים;  :והואיל

המצ"ב  :והואיל למכללה  הספק  בהצעת  כמפורט  שירותים  למכללה  ליתן  בהצעה  למכללה  פנה    והספק 
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;   כנספח א'

והספק מצהיר כי הוא עוסק ומתמחה בביצוע השירותים כהגדרתם בהסכם זה, וכי הוא בעל הידע,   והואיל: 
הניסיון, הכישורים והיכולת הנחוצים לשם ביצוע השירותים כמפורט להלן בהסכם זה ולשם ביצוע  

 יו;  התחייבויותיו על פי הסכם זה ונספח

וכן   :   והואיל זה,   ויכולותיו באספקת שירותים המפורטים הסכם  ניסיונו  ועל סמך הצהרות הספק בדבר 
בהסתמך על כלל הצהרות והתחייבויות הספק כמפורט בהסכם זה, הסכימה המכללה להתקשר  

 עם הספק לצורך ביצוע השירותים; 

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם, זכויותיהם וחובותיהם, הכל בהתאם לתנאי הסכם   והואיל:
 זה, כמפורט להלן;

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא ופרשנות  .1

 כותרות הסעיפים נועדו לשם נוחות הקריאה והתמצאות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה. . 1.1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  . 1.2

        הסכם זה הנו מיוחד, המסדיר את היחסים בין המכללה לספק וקובע באופן כללי ובלעדי את תנאי  . 1.3
 . ההתקשרות בין המכללה לספק בכל הנוגע לשירותים כהגדרתם להלן בהסכם זה

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם לבין האמור בנספחיו )לרבות בהצעה המצ"ב כנספח א' להסכם  . 1.4
 זה(, יגבר האמור בהסכם.

    לספק לא מוענקת בלעדיות כלשהי, והמכללה תהיה רשאית להתקשר עם צדדים שלישיים בכל עת, בהתאם . 1.5
תם בהסכם זה ו/או שירותים דומים, והכל על פי  לשיקול דעתה המוחלט של המכללה, לקבלת השירותים כהגדר

שיקול דעתה הבלעדי של המכללה, והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בנוגע להתקשרות המכללה עם  
 כל צד שלישי כאמור. 
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן: 

       כי יש בידיו את הידע, הניסיון, היכולת והידע המקצועיים, הכלים, כוח אדם מקצועי ומיומן, ומומחיות  . 2.1
 לביצוע כל התחייבויותיה על פי הסכם זה במועדים הקבועים בו.  

 כי הוא והפועלים מטעמו, ממלאים וימלאו אחר כל החוקים ו/או התקנות ו/או ההנחיות על פי דין בקשר עם  2.2.
 מתן השירותים על פי הסכם זה.  

כי הוא מודע ומכיר היטב את כל הוראות הדין הרלבנטיות לשירותים נשוא הסכם זה ולביצוע התחייבויותיו  . 2.3
 על פיו, וכי פעילותו תתבצע בכפוף לכל דין כפי שיהיה מעת לעת במהלך מתן השירותים. 

ת וצרכי המכללה ודרישות הרגולציה בקשר עם ביצוע  כי הוא בדק היטב והוא מכיר היטב את כל דרישו. 2.4
התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי השירותים שיבצע במסגרת הסכם זה יענו ויעמדו בכל דרישות המכללה ויענו  

 על צרכי ודרישות המכללה, ובכלל זה כמפורט בהסכם זה על נספחיו. 

  המיומנות, המשאבים, הידע וכל האמצעים האחרים  כי קיימים ברשותו ויהיו ברשותו כל העת, כוח האדם,. 2.5
  הדרושים על מנת לבצע את השירותים כמתחייב מהוראות הסכם זה, לשביעות רצון המכללה ובהתאם  

 לדרישות המכללה ולצרכיה. 

בעל  כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי דין ו/או חוזה ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה על פי תנאיו, וכי הוא . 2.6
כל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרשים לצורך התקשרותו בהסכם זה ומתן השירותים על פיו. הספק  

מתחייב כי במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה, יחדש כל רישיון ו/או היתר ו/או אישור הנדרשים לצורך מתן  
ו שהיא מניעה כאמור, יודיע על כך  השירותים על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב הספק כי אם תתעורר בעתיד איז

מייד למכללה בכתב ללא דיחוי, יפסיק את מתן השירותים על פי הסכם זה, ויהיה אחראי כלפי המכללה לכל  
 נזק שייגרם למכללה עקב כך.

מצב בו יהא לו ו/או למי מטעמו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ניגוד   כי במשך תקופת ההסכם, לא יווצר. 2.7
עניינים כלשהו, לרבות בין ענייני המכללה ו/או השירותים הניתנים למכללה על פי הסכם זה, לבין ענייניהם  

  האישיים ו/או המקצועיים של הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. הספק מתחייב להודיע למכללה באופן
מיידי, על כל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים כאמור. כמו כן, הספק מצהיר ומתחייב כי נכון למועד  

 החתימה על הסכם זה, לא קיים ניגוד עניינים כאמור.

בכל התשלומים והזכויות המגיעים לעובדים מטעמו, על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי ו/או   כי ישא 2.8.
 מכל מקור אחר וכן ישלם את כל תשלומי החובה בגין העסקתם ו/או הנובע מכך, במועד.  

ן התקשרותו  כי לא שילם ולא ישלם כל תשלום או עמלה, בין בכסף ובין בשווה כסף, לצד שלישי כלשהו, בגי . 2.9
 בהסכם זה עם המכללה ומתן השירותים בהתאם להסכם זה וכי אינו משתף מי מעובדי המכללה ברווחיו.   

כי במשך תקופת ההסכם, הספק ו/או מי מעובדיו, לא יקבלו, במישרין ו/או בעקיפין, כל תשלום ו/או עמלה . 2.10
רת ממי מעובדי המכללה, ו/או כל צד שלישי,  ו/או טובת הנאה אחרת ו/או הבטחה לתשלום ו/או טובת הנאה אח

 בקשר ישיר ו/או עקיף עם מתן השירותים על פי הסכם זה.

כי הוא אחראי, באחריות מוחלטת, למהימנות וליושרם האישי של עובדיו וכל מי מטעמו שיעניק את  . 2.11
ו מי מטעמו ומבלי לגרוע  השירותים על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מאחריותם האישית של עובדי הספק ו/א

 מכלל האמור בהסכם זה. 

כי אין ולא תלויים ועומדים נגדו ו/או מי מטעמו, כל הליך ו/או תביעה ו/או כתב אישום כלשהם )שלא רק    2.12.
בקשר עם הצהרותיו ו/או התחייבויותיו נשוא הסכם זה(, ו/או דרישה בקשר עם הצהרותיו ו/או התחייבויותיו  

 כי לא ידוע לו על כוונה לפתוח בהליכים כאמור. נשוא הסכם זה, ו

כי לא יפנה בשם המכללה, לא יצהיר, לא יתחייב ולא יציג כל מצג שהוא בשם המכללה, אלא אם הוסמך לכך . 2.13
 בכתב ומראש על ידי המכללה, הן ביחס לפניה, הן ביחס לנוסחה והן ביחס למועדה. 



13 

 

                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 או מידע שיגיעו לידיו עקב ההסכם אלא לטובת ביצועו של הסכם זה./כי לא ישתמש בידיעות ו/או במסמכים ו. 2.14

כי עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ו/או מיד עם דרישת המכללה, יעביר הספק למכללה, בצורה מסודרת . 2.15
ומלאה, את כל המסמכים, הציוד, התיעוד, המידע וכל חומר אחר )לרבות טיוטות עבודה, תרשימים, קבצים,  

ת מסך וכיו"ב( )להלן בסעיף קטן זה: "רכוש המכללה"( שהגיעו לידיו מהמכללה ו/או באופן אחר ו/או  תמונו 
שהוכנו על ידו בקשר עם הסכם זה ולא יותיר אצלו עותקים כלשהם. הספק מוותר בזה על כל טענת עכבון בגין  

 רכוש המכללה שיהיה ברשותו ו/או ברשות מי מטעמו. 

 ידי כל הגורמים המוסמכים בספק.   כי הסכם זה אושר על . 2.16

 

 השירותים .3

הספק מתחייב בזאת ליתן למכללה את השירותים כמפורט בהצעה המצ"ב כנספח א' להסכם זה )לעיל ולהלן  
 "ההצעה"(.  –בהתאמה: "השירותים" ו 

 התמורה .4

המפורטת  בגין מתן מלוא השירותים לשביעות רצון המכללה, תשלם המכללה לספק את התמורה . 4.1
 בנספח ב' להסכם זה )להלן: "התמורה"(. 

 התמורה תשולם בתוספת מס ערך מוסף כדין כשיעורו על פי חוק ביום התשלום. . 4.2

  ממועד קבלת 30התמורה תשולם כנגד קבלת חשבונית מס כדין, בתנאי תשלום של שוטף +  . 4.3
 החשבונית במכללה, בכפוף לאישור החשבונית על ידי המכללה. 

מסכום התמורה תנכה המכללה כל מס ותשלום חובה אחר שיהא על המכללה לנכותו במקור, בשיעור   .4.4
המתחייב על פי דין, אלא אם הספק ימציא למכללה מבעוד מועד אישור מפקיד שומה לניכוי מס בשיעור  

 מופחת או פטור מניכוי מס במקור. 

הסכם זה, היא התמורה המלאה, השלמה   למען הסר ספק, מוסכם בין הצדדים, כי התמורה על פי. 4.5
והסופית עבור מתן השירותים, ופרט לתמורה כמפורט לעיל, הספק לא יהיה זכאי לתמורה אחרת ו/או  

נוספת בגין השירותים כהגדרתם בהסכם זה, והספק יישא בכל הוצאותיו )מכל סוג שהוא, לרבות נסיעות(  
 בקשר עם אספקת השירותים כמפורט בהסכם זה.  

הספק מצהיר כי התמורה המוסכמת על פי הסכם זה, מהווה תמורה נאותה והוגנת, לרבות רווח,    4.6.
עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים על פי הסכם זה. הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע  

ו/או   מהמכללה העלאות או שינויים בתמורה, לרבות מחמת עלויות שכר עבודה ו/או עלות מחיר דלק 
שינויי בשערי החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל  

 מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם אחר.

הספק ישא לבדו ועל חשבונו בכל תשלומי המסים ותשלומי החובה מכל מין ו/או סוג שהוא ועל פי כל  . 4.7
שירותים על פי הסכם זה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מס הכנסה, מס  דין, בגין מתן ה

ערך מוסף, ביטוח לאומי, וכיוצא באלו, וכן ישא הספק לבדו ועל חשבונו בכל הוצאותיו בקשר עם מתן  
 השירותים על פי האמור בהסכם זה.

 תקופת ההסכם וביטולו .5

חודשים, כאשר למכללה שמורה האופציה להאריך ההתקשרות    12  -הינה ל    זהבפלה"מ  תקופת הסכם   .5.1
"  תקופת ההתקשרות. )להלן: "שנים  5  עד "כ  סה,  חודשים (    12תקופות נוספות בנות שנה כל אחת )  4  -ב  

 "(.מוארכת הסכם תקופת"  או" מוארכת תקופהאו "

שמורה למכללה בלבד הזכות להביא הסכם זה ו/או את אספקת   לעיל, 5.1אף האמור בסעיף  לע .5.2
חלק/ים מסוים/מים מהתחייבויות הספק לפיו, לידי סיום, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל  

, ומבלי צורך לנמק. מסרה המכללה  ימים 30עת במהלך תקופת ההסכם, בהודעה בכתב ומראש של 
ום ו/או פיצוי כלשהו בגין ו/או בקשר להפסקת  הודעה כאמור לא יהיה הספק זכאי לכל תשל
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ההתקשרות, פרט לתשלום המגיע לו בגין שירות שסופק על ידו בפועל למכללה קודם מועד הפסקת  
 . ההתקשרות, ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על פי הסכם זה ועל פי כל דין

על אף האמור לעיל, המכללה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת, באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת,  . 5.3
 בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 הספק הפר הפרה יסודית הוראות הסכם זה.  5.3.1

הבלעדי, כי אירע אירוע כלשהו אשר בעטיו המשך קיומו   ה, לפי שיקול דעתההיה סבורתאם המכללה   5.3.2
מלכתחילה מלהתקשר   תה נמנעתהי , וכי המכללההטוב של המכללה השל ההסכם עלול לפגוע בשמ 

 בהסכם זה עם הספק. 

הספק החל ו/או ננקטו נגדו הליכי פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים  . 5.3.3
 ו/או מחיקה.

הספק חדל מלנהל עסקיו מכל סיבה שהיא ו/או ינקטו נגדה הליכי הוצאה לפועל ו/או יוטל עיקול ו/או  . 5.3.4
 ינקטו צעדים למימוש נכסים של הספק. 

מי ממנהליו, עברו עבירה פלילית ו/או שיש עמה קלון או אם מי מעובדיו, עברו    םאם הספק, או א. 5.3.5
 . א מעניק למכללהוולשירותים שהמכללה ו/או ל עבירה פלילית הקשורה למכללה

 אם הספק יפר את התחייבויותיו לשמירת סודיות או יפעל בניגוד עניינים. . 5.3.6

 

 מעביד  -העדר יחסי עובד  .6

הספק מצהיר בזאת, כי במסגרת הסכם זה הוא משמש כקבלן עצמאי ויחסיו עם המכללה הם כיחסים שבין  . 6.1
למכללה מקבל השירות. לפיכך ובהתאם לקביעה זו מוסכם בין הצדדים כל דבר  נותן שירות/קבלן עצמאי  

האמור בהסכם זה לא יתפרש כבא ליצור יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שולח שלוח כלשהם בין הצדדים בהסכם  
 זה.

למען הסר ספק, מובהר, כי ההתקשרות בהסכם זה הינה על בסיס הסכמת הצדדים והבנתם את הוראות  . 6.2
ין, כי בין המכללה לבין עובדי הספק לא קיימים יחסי עובד מעביד, ועובדי הספק לא יהיו זכאים לקבל  הד

מהמכללה תשלום שכר ו/או זכויות סוציאליות ו/או כל זכות שהיא המוקנית ו/או יכולה להיות מוקנית לעובד  
ם וחובותיהם על פי הסכם זה נקבעו  כלפי מעבידו מכוח כל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי, וכי זכויות הצדדי

 בהסתמך על הבנה זאת.  

מוסכם ומוצהר בזאת, כי היה ותקבע ערכאה שיפוטית כלשהי, בניגוד למוסכם בין הצדדים בצורה מודעת  . 6.3
מעביד בין  -ובמפורש, כי האמור בהסכם זה ו/או מתן השירותים, כפי שיתבצע בפועל, יש בו כדי לכונן יחסי עובד

בין עובדי הספק, וכי לעובדי הספק מגיעים כספים ו/או תשלומים ו/או זכויות סוציאליות למיניהן, כי  המכללה ל
אז מסכימים הצדדים כי השכר החודשי שהיה בגין מתן השירותים על פי הסכם זה, לו היו ניתנים מלכתחילה  

שתשולם לספק על פי    מסכום התמורה החודשית  60%על ידי עובד הספק כעובד המכללה, הינו בשיעור של 
 הסכם זה. 

ימים מיום הגשת התביעה ו/או דרישה, בה ייטען כי בין הספק לבין    7הספק יהא חייב להשיב למכללה, תוך . 6.4
מעביד, את כל התשלומים העודפים שקיבל הספק מעל לשכר המוסכם, כאמור בסעיף  -המכללה שררו יחסי עובד

 לעיל )להלן: "העודף"(.  6.3

כל עודף שהספק יהא חייב בהשבתו כאמור לעיל, ישא ריבית פסוקה והפרשי הצמדה למדד המחירים  . 6.5
 לצרכן, מהמדד אשר היה ידוע ביום התשלום בפועל לספק, ועד למדד, הידוע ביום השבת הסכום למכללה. 

 לספק.  המכללה תהיה זכאית לקזז את זכותה לקבלת העודף כאמור כנגד כל סכום אשר יגיע ממנה . 6.6
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 התחייבות לשמירה על סודיות  .7

משמעו מידע או חומר מסוגים שונים שנמסרו לספק על ידי המכללה או שיגיעו לידיעת   –"מידע סודי". 7.1
הספק, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בין בכתב בין בעל פה ובין באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך אחרת  

טים ו/או למרצים, ו/או לצדדים שלישיים שמסרו למכללה את המידע ו/או  שהיא, השייך למכללה ו/או לסטודנ
 לצדדים שלישיים אחרים הקשורים אליכם. 

הספק מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת, לא להעתיק או לשכפל ולא לעשות כל שימוש בין בעצמנו ובין  . 7.2
ולא להביא לידיעת כל אדם או להעביר בכל   על ידי עובדיו, שלוחיו וכל מי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין,

דרך אחרת כל מידע סודי )להלן ביחד: "המידע"( שנודעו לו או שיוודעו לו, במסגרת המו"מ ו/או מתן  
 השירותים.

הספק מתחייב בזאת לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש על מנת להבטיח קיום הוראות  . 7.3
די עובדיו ו/או מי מהפועלים מטעמו. ככל שהספק ידרש, הוא יחתים את עובדינו וכל  כתב התחייבות זה גם על י

מי מטעמו שקשורים במשא ומתן ו/או שעסקו ושיעסקו בביצוע השירותים, על התחייבות לסודיות בנוסח  
 שיהיה מקובל על המכללה. 

או מסירת מידע, בכל דרך שהיא, לכל  לא יעשה על ידי הספק ו/או על ידי מי מטעמו ו/או עבורו, כל פרסום ו/. 7.4
צד ג' לרבות לציבור ו/או לעיתונות ובכלל זה במסגרת של יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או דפי מידע ו/או  

הצעות מחיר ו/או כל צורך פרסומי, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המכללה בכתב  
 ומראש.

פי דין, לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, שייגרמו למכללה ו/או לסטודנטים ו/או   הספק יהיה אחראי על. 7.5
למרצים ו/או לכל צד ג' שהוא, הנובע במישרין או בעקיפין עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ו/או  

 במקומו, והספק ישפה את המכללה ו/או צד ג' כאמור בגין כל נזק ו/או הוצאה כאמור.

הספק מצהיר כי ידוע לו, שהמידע  הוא בבעלות המכללה ואין ולא תהיינה לספק כל זכויות בקשר למידע  . 7.6
 זה, לרבות זכות עיכבון או כל זכות אחרת על פי דין. 

התאם לדרישת המכללה כפי שתועבר לספק בכתב, הספק יעביר את כל המידע שברשותו, בצורה מסודרת,  . 7.7
 כל מידע שהוא.  למכללה ולא ישמור בידיו

במקרה שידרש, על פי דין, למסור את המידע ו/או כל חלק מממנו, הספק מתחייב להודיע למכללה על כך  . 7.8
בכתב ומיד, על מנת שתוכל לשקול נקיטת הליכים משפטיים מתאימים. אם המכללה לא תצליח בהליכים  

י דין בלבד, ולעשות כמיטב יכולתו על  כאלה, הספק מתחייב למסור רק את אותו חלק של המידע שיידרש על פ 
 מנת לוודא שיישמר בסודיות.

 התחייבות זו לסודיות הינה בלתי מוגבלת בזמן ו/או מקום ותחול גם לאחר תום מתן השירותים על ידינו. . 7.9

 אבטחת מידע  .8

ו/או דרישת  מבלי לגרוע מאילו מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה והחובות החלות עליו על פי כל דין  
רשות מוסמכת בכל הנוגע לאבטחת המידע שיגיע לידיו עקב ו/או במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים  

על פי הסכם זה, הספק מתחייב לשמור על נוהלי אבטחת מידע כפי שתפרסם המכללה מפעם לפעם, ולקיים  
, את הוראות והנחיות  , והתקנות שהוצאו לפיו1981-במלואן את הוראות חוק הגנת הפרטיות. תשמ"א 

 . 1995- הרשות להגנת הפרטיות, ואת חוק המחשבים, תשנ"ה
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 קניין רוחני   .9

כל ההצעות, הרעיונות, הדו"חות, חוות הדעת, התוכניות, הרשימות, התוכנות, התוצרים וכל חומר הנלווה   . 9.1
למתן השירותים, לרבות חומרים ותוצרים אשר יוכנו על ידי  המכללה ו/או ע"י הספק ו/או עבור הספק  

לה בלבד, ולמכללה  במסגרת מתן השירותים ו/או ביצוע הפרויקט )להלן: "החומרים"(, יהיו רכוש  המכל 
 תהיינה הזכויות בכל החומרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים וזכויות דומות.  

 הספק לא יהיה רשאי להשתמש בחומרים, מבלי לקבל הסכמת המכללה מראש ובכתב לשימוש על ידו.  . 9.2

 יקול דעתה בחומרים.  המכללה תהיה זכאית לערוך שינויים, תוספות, השמטות וכו' לפי ש . 9.3

הספק מוותר בזאת על כל זכות תביעה ו/או סעד מכח קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או זכות מוסרית   . 9.4
 בקשר לתוצרים ו/או החומרים הנלווים למתן השירותים.

 אחריות ושיפוי  .10

הספק יהיה האחראי הבלעדי כלפי המכללה, וכלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג,   .10.1
שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לסטודנטים ו/או לכל צד ג' שהוא, הנובע עקב מעשה  

 בהסכם זה.  ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות אי נכונות הצהרותיו 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק ישפה את  המכללה בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה  . 10.2
אשר ייגרמו למכללה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  של הספק או מי מטעמו  

 ו/או עקב השירותים.  

הוראות הסכם זה ו/או בהנחיות בקשר עם ההסכם שינתנו על ידי   למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין ב. 10.3
המכללה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על  המכללה ו/או עובדיה ו/או  

 מי מטעמה.  

 ביטוח  .11

חודש לאחר מכן, יהיה מבוטח בחברת ביטוח   24הספק מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם, ובמשך . 11.1
לשביעות רצון המכללה, בפוליסת ביטוח, המכסה את הספק ביחס לכל סוגי חבויותיו, במישרין או  

בעקיפין, בקשר עם ביצוע השירותים על פי הסכם זה, לרבות ביטוח אחריות צד שלישי, אחריות חבות  
 מעבידים ואחריות מקצועית.  

   הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוח ובכלל זה לשלם את כל פרמיות הביטוח במלואן ובמועדן. על . 11.2
פי דרישתה הראשונה של המכללה ימציא הספק למכללה כל אישור, תעודה, קבלה או מסמך אחר או  

ק ים לשם הוכחת קיום התחייבויותיו של הספהעתק מאושר שלהם, שלדעת המכללה יהיו דרושים או רצוי
  

 זכות עיכבון .12

לספק לא תהא כל זכות עכבון ו/או קיזוז הנתונים לו על פי כל דין, לרבות בחומר המצוי ברשותו ו/או  
 בחומרים כהגדרתם לעיל ו/או בכל חומר העתיד להגיע לרשותו, במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה. 

 סמכות שיפוט .13

הסכם זה, נספחיו וכל עניין הנובע מהם, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל וכל הליך משפטי בקשר ליישומם  
לשיפוטם הבלעדי   בלבד, אשר  אביב  תל  בעיר  המוסמכים  המשפט  בבתי  בלעדית  ינוהל  לתוצאותיהם,  או 

 מסכימים הצדדים. 

 איסור העברת זכויות   .14

ל להמחות,  זכאי  יהיה  לא  חלק  הספק  כל  לאחרים  או  לאחר  להעביר  או  להסב  לשעבד,  למשכן,  מסור, 
 מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ללא הסכמת המכללה בכתב ומראש. 
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 שונות .15

הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה   2,3,4,6,7,8,9,11,12,14סעיפים  . 15.1
 יסודית של החוזה. 

 ינוי בהסכם לא יהיה לו תוקף אלא אם נערך בכתב ונחתם כדין על ידי שני הצדדים. כל ש . 15.2

   שום התנהגות מצד מי מהצדדים, לרבות אי מימוש ו/או מתן ארכה ו/או שיהוי ו/או עיכוב במימוש . 15.3
על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, או כויתור או   זכות או תרופה, לא תחשב כויתור 
קיום תנאי כלשהו, אלא אם הויתור או ההסכמה נעשו במפורש  - כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי

 ובכתב. 

  הסכם זה על נספחיו מחליף ומבטל כל מו"מ, הסכם, מצג, הבטחה, התחייבות, נוהג ומנהג, בין בכתב  . 15.4
 , שנעשו בין הספק לבין המכללה לגבי כל העניינים הנדונים בו או הקשורים אליו. ובין בע"פ

לא   היה וחלק כלשהו מההסכם יימצא בטל או ניתן לביטול או בלתי חוקי או בלתי תקף מסיבה כלשהי,  . 15.5
ישפיע הדבר כלל על תוקפו של ההסכם ו/או על שאר חלקיו, בתנאי שקיום אותם חלקים אינו מותנה  

 חלק שלא קויים.ב

     כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בכותרתו של הסכם זה. כל הודעה לפי הסכם זה תהיה  .15.6
 בכתב )אלא אם נאמר אחרת(, ואם נשלחה בדואר רשום על ידי צד  

למשנהו על פי כתובתו כאמור תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד  
 . בעת מסירתה - דואר ואם נמסרה ביד ה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

_________________                                                                      ______________ ___ 

 המכללה                                                                                      הספק                 
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 נספח ט'                                                                                                                                                                   

 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

 

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

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

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

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

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

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

 י דלעיל אמת.  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהיר .3

 

_____________________ 

 המצהיר 

 

 אישור 

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

ידי   על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

ת/  וכי  אמת,  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ואחרי  אישי,  באופן  לי  /המוכר/ת  יהיה  ת.ז._____________ 

 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        
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 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 

 נספח י'

 נספח ביטוח  

                        

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.   -"המבוטח" 

 מכללת אחוה ו/או חברות/עמותות בשליטתה, נבחריהם, מנהליהם ועובדיהם .  –"מבקש האישור" 

 מתן שירותי יועץ אבטחת מידע.   -"העבודות"  

פי כל דין, על המבוטח  -פי הסכם זה ו/או על- מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1
לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין  

שנים   7ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 
אחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת  ל

 "ביטוחי המבוטח"(.-אישור ביטוחי המבוטח" ו להלן: "ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה )

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר 
ם או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע  הביטוחים וההתחייבויות הדרושי

מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע  
השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על  

 המבוטח לערוך על פי כל דין. 

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

 העסקת עובדים. 

ימים לפני מועד   7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
חתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן  תחילת השירותים או ממועד ה

השירותים, את אישור ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על  
   2019-1-6הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון  

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

 לעיל.  1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

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

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

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

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

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,   .3
חייבויות המבוטח לקיימם  לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת הת 

ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש  
האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל  

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.  -שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

בקש האישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח  מ .4
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח  

זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת  
בדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת  ביטוחים אלה ו/או ב

ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי  
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור 
 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח   .5
טרת את המבוטח ממלוא החבות  מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוזה, הינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או  -פי הסכם זה ו/או על -על
כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה  

 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח. 
לדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  ככל ש

משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל  
לוף  ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתח-ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח  
ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף  -חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 לסעיף אחריות צולבת. 

אים מטעם מבקש המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הב .6
האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר 
לשירותים )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר(, וכן מאחריות  

לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת  
 דם שגרם לנזק בזדון. א

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי   .7
 יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

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

ידי קבלן המשנה, בין אם  -מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה 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, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  

קש  לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מב
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. 

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף  
על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות  אם יחולו  
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המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב  
יות  לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוז

של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול 
שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי  

בוטח כמפורט הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המ
 בנספח ביטוח זה כאמור.

 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:  .8

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 8.1
 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו. 

יום לאחר משלוח    30מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של   8.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או  8.3
 שיפוי על פי הביטוחים כאמור. עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או   8.4
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי 

 אישור ו/או הבאים מטעמה. שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש ה

. חריג רשלנות רבתי )אם 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   8.5
קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה  

 .  1981 -ביטוח התשמ"א 

וף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור  המבטח מוותר על זכות התחל 8.6
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על   8.7 ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח 
 פיהן. 

 דית. הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסו .9
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים
 ( DD/MM/YYYYהאישור)

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

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

מכללת אחוה ו/או  שם: 
חברות/עמותות בשליטתה,  

ועובדיהם נבחריהם, מנהליהם 
. 

 נדל"ן☐ _________ שם: 

 שירותים  ☐

 אספקת מוצרים ☐

יועץ  אחר: ☐
 אבטחת מידע 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר: ☐

 _________ ת.ז./ח.פ.:  _________ ת.ז./ח.פ.: 

 _________ מען:  _________ מען: 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

ת.  
 תחילה 

ת.  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  
 מטבע סכום ד' 

 רכוש  
 

 בתוקף לא       

 (302אחריות צולבת )  ₪     2,000,000     צד ג' 
 ( 307קבלנים וקבלני משנה )

מבקש   לטובת  תחלוף  על  ויתור 
 ( 309האישור )

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )
או מחדלי   בגין מעשי  נוסף  מבוטח 

 (321) מבקש האישור - המבוטח 
 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )
האישור ייחשב כצד ג'  רכוש מבקש 

(329 ) 

מבקש   ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
 ( 309האישור )

  וייחשב   היה   -  נוסף  מבוטח
  המבוטח   מעובדי  מי   של  כמעבידם

(319 ) 
 (328ראשוניות )

 לא בתוקף        אחריות המוצר 

 ( 301אבדן מסמכים )  ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית 
הרע   לשון  והוצאת  השמצה  דיבה, 

(301 ) 
מבקש   לטובת  תחלוף  על  ויתור 

 ( 309האישור )
או מחדלי   בגין מעשי  נוסף  מבוטח 

 (321) מבקש האישור - המבוטח 
 ( 325מרמה ואי יושר עובדים )

 ( 326פגיעה בפרטיות )
ביטוח   מקרה  עקב  עיכוב/שיהוי 

(327 * 
 (328ראשוניות )

 ( 332חודשים ) 12 - תקופת גילוי 

        אחר 

 

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

038 
043 
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                ___________________________                      ____________________________ 
 

 המציע                                                      המכללה האקדמית אחוה                          
 

 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. 

 

 חתימת האישור
 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 

 

 

 

 


