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09.06.2022 
 

  בקשה להצעת מחיר עבור המכללה האקדמית אחוההנדון: 
 פיתוח קורסים דיגיטליים ייעוץ ושירותי מתן ל

 
 כללי: 

כחלק מפעילותה, המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( להלן: "המכללה" מבקשת להתקשר עם חברה )להלן:  
לפיכך, פונה בזאת המכללה לקבלת   .דיגיטלייםופיתוח קורסים , ייעוץ מפגשי הדרכה קבלת הספק( לצורך

 הצעות מחיר בנדון.
 

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

 תכולת המסמך:
 בקשה להצעה ותנאים כללים  .1
 מפרט טכני -נספח א'  .2
 הצעת המציע -נספח ב'  .3
 ניסיון המציע  -נספח ג'  .4
 רשימת מומחים -נספח ד' .5
 הצהרת המציע  -'הנספח  .6
 אבטחה וסייבר  -'ונספח  .7
 התחייבות לשמירה על סודיות –' זנספח  .8
 הסכם התקשרות –' חנספח  .9

 
 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
 השירות אשר כלול בהצעת המחיר המצורף להוראות אלו.המכללה אינה מתחייבת על היקף  .4
 המכללה תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם החברה הזוכה. .5
המכללה האקדמית אחוה מועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה   .6

בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא תוך מתן הודעה בכתב או בדואר אלקטרוני בהתראה של  
 .ם יו 30

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר עם כשיר שני ושלישי במידה ולא תהיה שביעת רצון  .7
 מתוצרי הזוכה. 

 על הספק לחתום על כל דפי ההצעה הנ"ל כאישור להבנתו ולהסכמתו עימם.  .8
 מחלקת הרכש רשאית לפסול הצעה שיהיו בה שינויים או תיקונים.   .9

 יום מיום ההגשה. 90תוקף הצעת המחיר תקף ל  .10
 

 
 מיום קבלת החשבונית בהנהלת החשבונות של המכללה.   30שוטף+   תנאי תשלום:

 
   שאלות הבהרה:

עד לתאריך _________ , עד השעה   cheli_za@achva.ac.il ניתן לשאול שאלות הבהרה באימייל  
 __________ בפורמט הבא בלבד בטבלת וורד:

 
 סעיף בהצעה  נושא  נוסח קיים  נוסח מוצע
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 תנאי סף נדרשים )נא לצרף להצעה(: 

 . אישור ניהול ספרים בתוקף1
 ניכוי מס במקור בתוקף. אישור על 2
 . טופס התאגדות חברה/ תעודת עוסק מורשה/ פטור/ שותפות3
 ( בתחום שילוב רכיבים 2019,2020,2021. ניסיון מוכח בעבודה במהלך שלושת השנים האחרונות )4
 דיגיטליים לצורכי פיתוח פדגוגי עם שני גופים אקדמיים  לפחות )מוסדות להשכלה גבוהה, משרד     
 וך, עמותות בתחום החינוך(. החינ   
 ( 2017. המציע הינו חברה הקיימת העוסקת בתחום לפחות חמש שנים )לפחות מאז 5
 

 לוח הזמנים לפנייה זו: 
 

 המועד  תיאור 

 9.6.22 הפנייה מועד פרסום 

 14:00' , עד השעה היום  16.06.22 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

 14:00שעה עד ה' א, יום 26.06.22 מועד הגשת ההצעות  

 

 
 בחירת ההצעה הזוכה: )ניקוד ההצעות( 

ההצעה, ועמידה בתנאי הסף. מציע שלא עמד בתנאי הסף לא תיבדק שאר מסמכי בדיקת  :שלב ראשון

 פסל. ת צעתוהצעתו וה

 : יתבסס על –מהניקוד הסופי  0%5 –איכות  :שלב שני

בשיחות הממליצים ייבחנו  מסך הניקוד.  20% – ניסיון המציע ושיחות עם שני לקוחות ממליצים  .1

הצגת   פרמטרים של: מתן פתרונות יצירתיים, עמידה בלוח זמנים, זמינות, הבנת צרכי הלקוח, 

 גיות.פתרונות מגוונים ותפורים ללקוח, שימוש מגוון במתודות פדגו

ים  גהמצילכל הפחות קבצים או קישורים שלושה על המציע לצרף  20% –בחינת תיק עבודות  .2

עבור מוסדות להשכלה גבוהה, פותחו על ידו ש רכיבים דיגיטליים /קורסים דיגיטלייםדוגמאות ל

גיוון בפתרונות  תיק העבודות ייבחן על פרמטרים של:  מדעי החברה / חינוך ומדעים. בתחומי

אינפוגרפיקה מתאימה שיפור הפדגוגיה באמצעות הלמידה הדיגיטלית, הודגמו, הדיגיטליים ש

 .לקידום מטרות הלמידה

על המציע לצרף רשימת מומחים בתחומי הוראה שונים עימו עובד המציע   10% –רשימת מומחים  .3

.  תחומי דעת של המומחים)נא למלא נספח ד'(. הרשימה תיבחן על מגוון  כשכירים/ פרילנסרים

פדגוג, כותבי תסריט, מעצב למידה, מעצב גראפי, אנשי וידאו   -טכנולדוגמא מומחיות בתחומי: 

 וכו'

 

 

 . יתבסס על המחיר סה"כ בנספח הצעת המחיר )נספח ב'( –מהניקוד הסופי  0%5 –מחיר  :שלב שלישי

 ימלא את המחיר בנספח ב' הצעתו תיפסל.מציע שלא 

המציע שיציע את ההצעה המשוקללת הזולה ביותר יקבל את מירב הנקודות. ניקוד שאר המציעים ישוקלל  

 ביחס להצעתו.
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 פרטי המציע: 

  שם המציע 
  מס' עוסק מורשה/ ח.פ

  כתובת מלאה למשלוח דואר 
  שם איש קשר 
  כתובת דוא"ל 

  טלפון נייד 
 

 
 

 לפרויקט:אבני דרך 

 . 2022/7/10 -העד  סייםיש ל מרצים  אפיון , אבחון וסדנאות •

 . 2022/10/10-יש לסיים עד ה קורסים( 10 -תשפ"ב )כ פיתוח והפקת קורסים •

-קורסים( יש לסיים עד ה 10-20)כ )כולל אפיון וסדנאות(  פיתוח והפקת קורסים תשפ"ג •
3202/0/101 . 

 
 מובהר בזאת, כי אין המכללה מתחייבת ברכישת חלק או כל השירות מן המציע הזוכה.
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 נספח א' 
 
 :מפרט טכני ודרישות 

 
 . דיגיטלייםהמכללה האקדמית אחוה פונה לקבלת הצעות מחיר למפגשי הדרכה ופיתוח קורסים 

 כללי:

במסגרת תוכנית למימוש הוראה ולמידה דיגיטלית אפקטיבית במכללה האקדמית אחוה, עולה הצורך  
דיגיטליות.  במס' פתרונות ייעוץ ליווי, פיתוח והפקת יחידות לימוד  

 
בהם תהיה   יישומיות,  במודל של סדנאות  נבקש לקבל הצעות מחיר למפגשי הדרכה  לטובת התהליך, 

ו  בלמידה  דיגיטלית  טרנספורמציה  בנושא  לדוגמההדרכה  קורס  ואבחון  אפיון  של  מעשית  ,  התנסות 
 פדגוגי לקורס, והתנסות במודל.-הצגת מודל לפיצוח טכנובאמצעות 

 . , וברמות גימור שונותיך פיתוח של רכיבים דיגיטליים על פי צורךבנוסף, נבקש לקבל הצעת מחיר לתהל

 מהות השירות: 

מלא, לקורס משולב  הדרכה במודל של סדנה יישומית לפיצוח טכנו פדגוגי והמרה של קורס פרונטלי 1.1
 כלים דיגיטליים המעודדים מעורבות לומדים, למידה פעילה, הנגשה ייחודית של הידע ועוד. 

 הכולל: ליווי מלא של תהליך הפקת קורס במודל היברידי  1.2

 הנחות עבודה: 

ט מטעמו וצוות ייעודי שיוביל את הפרויקט בשת"פ צמוד עם קהספק יעמיד לרשות הפרויקט מנהל פרוי
 פיתוח הלמידה הדיגיטלית במכללה. מנהלת

היועצים הפדגוגיים/ מומחי התוכן המקצועיים של הספק שיועמדו לטובת הפרויקט יקבלו את הסכמת  
 המרצים/ מומחי התוכן לעבודה המשותפת. 

בעזרת ואילו רכיבי תוכן לפתח    , אילו רכיבי תוכן לפתח באופן עצמאי  לבחורזכות  ההמכללה שומרת את  
 .יה זוזוכה פנ הספק

 אבני דרך בתהליך 

לפיצוח  - ומודל  מטרות הלמידה,  הגדרת  הקורס,  לאפיון  כלים  ויקבלו  יישומית  בסדנה  ישתתפו  המרצים 
 טכנופדגוגי .

מאורך    30%פדגוגי בהיקף של  -בתהליך הפיתוח של קורס משולב, יינתן  אבחון ופיצוח מתודולוגי, טכנו   -
 הקורס.

הספק יציג תוכנית עבודה  הכולל הצעות מתודולוגיות וטכנופדגוגיות בהתאם לסטנדרט  ההפקה שייבחר   -
 ע"י המכללה.

ורק לאחריה הזוכה יפיק את   תוכנית העבודה תאושר ע"י המרצה ומנהלת הפיתוח הדיגיטלי במכללה,  -
 החומרים הדיגיטליים.

 תוכנית העבודה.התמחור כולל שני סבבי תיקונים  של  -
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 הנחות עבודה 

המרוכזים     - תיקונים  סבבי  שני  יכלול  טכנולוגי  אודיו/  ודיאו/  גרפיים/  באמצעים  התוכן  הפקת  תמחור 
 ומוסכמים ע"י  המרצה ומנהל הפרויקט מטעם המכללה. 

שעות מרגע    48הספק הנבחר יהיה בזמינות לפרויקט ויגיב/ יאשר/ יתן מענה לפניות והגשות בטווח של    -
 הפניה/ הבקשה. 

עפ"י צרכיו ושיקול דעתו, ולא תהיה לו חובת   -למרצה תהיה אפשרות לערוך שינויים בתום הפרויקט בקורס
 התקשרות לצורך כך מול הספק הנבחר.

 ,ההטמעה של הקורס במודל, בגרסתו הקיימת במכללההספק ילווה את תהליך  -

 הסמסטר שבו ילמד.וכן יהיה זמין למענה וללווי תהליך הלמידה של הקורס הדיגיטלי בתקופת  
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 נספח ב' 

 
 

 (מסך הניקוד 50%) :הצעת המחיר 

 שלב א' 

 רכיב 
 

שעות   כמות   עלות לשעה 
 מוצעת פר קורס

  בש"ח   מחיר
 ללא מע"מ 

הניקוד  אחוז 
 לציון המחיר

סדנאות יישומיות לפיצוח צרכים  
 פדגוגיים לקורס -טכנו

   15% 

ייעוץ וליווי אישי והדרכה  
 בתהליכי הפיתוח  

   15% 

 

 שלב ב' 

אחוז הניקוד לציון   עלות ליח'  יחידת המידה  סוג הרכיב 
 המחיר 

 10%   וידאו
מצגת מונפשת  

)אנימציה/ 
אינטראקטיבית(/ 

 סרטון סמן

  10% 

 10%   אנימציה
 10%   מצגת אינפוגרפית
 10%   קטע שמע )אודיו( 

 10%   טקסט
 10%   תרגול/ סקר 

 

 

שניות של אנימציה כאשר יח' המידה היא דקה(   20מובהר בזאת כי התשלום עבור חלקיות יח' )לדוגמא: 
 תחושב אופן יחסי למחיר היח'.
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 נספח ג'  

 

 ניסיון המציע/ה 

 נא לפרט פרטי שני גופים אקדמיים  לפחות )מוסדות להשכלה גבוהה, משרד  
. ככל שיפורטו יותר גופים עימם עבד/ החינוך, עמותות בתחום החינוך( שעבורם סיפק המציע שירות דומה

 עובד המציע, תוקל על  המכללה היכולת להעריך ולהעניק ניקוד איכות. 
 
 

  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 :
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 נספח ד'  

 טבלת מומחים

 

 ותק בתחום תחום המומחיות טלפון נייד  שם המומחה
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 'הנספח 

 הצהרת המציע 

 

פיתוח קורסים  מתן שירותי ייעוץ ו להבקשה אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 
 דיגיטליים 

 

 מצהירים בזאת:

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הבקשה על פרטיהם ללא יוצא מן   .1
הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 

הצעתנו. לא הסתמכנו הגורמים האחרים המשפיעים על התקשרותנו וכי בהתאם לכך ביססנו את 
בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המכללה 

האקדמית אחוה )ע"ר(  להלן: "המכללה" ו או עובדיה ו או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי 
 הבקשה בלבד. 

הסתייגות או שינוי וכי  הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי הבקשה ללא כל  .2
לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי  

 .הבקשה ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור
הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל   .3

 התחייבויותינו על פי הבקשה. 
מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך בקשת ההצעות, כי  הננו .4

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הבקשה. אנו מתחייבים לספק את הפריטים בהתאם  
לתנאים המפורטים במסמכי הבקשה כולם יחד, לפי הצעת המחיר שהצענו לשביעות רצונה המלא 

 של המכללה.
יסיון מוכח בעבודה במהלך שלושת השנים האחרונות מצהירים כי אנו בעל נאנו  .5

עם שני גופים  וכי עבדנו דיגיטליים לצורכי פיתוח פדגוגי ( בתחום שילוב רכיבים 2019,2020,2021)
 אקדמיים  לפחות )מוסדות להשכלה גבוהה, משרד החינוך, עמותות בתחום החינוך(. 

צהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו במהלך  בחתימתנו על מסמכי הבקשה, אנו מ .6
הליך הבקשה, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי  

 והינם חלק בלתי נפרד מהצעתנו
הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי הבקשה, בתמורה להצעת המחיר   .7

 הבקשה כנספח ב' המצורפת למסמכי 
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו   .8

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.    90במשך תקופה של 
הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים   .9

 ים/ השירותהמגישים הצעות למכירת הפריט
הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .10

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או  
 הסכם לחתימתנו על הצעה זו
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 אבטחת מידע וסייבר  –' ונספח 

 

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

 שירותי פיתוח ו/או תחזוקת תוכנה.  

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

 ועל אבטחת מידע כמפורט בכתב זה; 

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

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

 

 אי לכך, אנחנו מתחייבים בזאת כדלקמן;

 

 הנחיות כלליות  .1

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

באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו והנחיות  

 רשם מאגרי מידע.

הספק ימנה אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו. על אחראי אבטחת המידע וסייבר   .1.2

אבי  להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת מש

 מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך למכללה.

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

 המכללה. לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של 

הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש   .1.4

ידע שעובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע  במ

  ההתקשרות.

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

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

 למכללה.

 יקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני באמצעות סריקת  הספק מאשר שקוד המקור עבר בד .1.7

 (.  Vulnerability Scanחשיפות אבטחת מידע )

 הספק יבצע הדרכה פרונטלית על התוכנה עפ"י דרישת המכללה. .1.8

 

 פיתוח מאובטח  .2

 שימוש במתודולוגית פיתוח מאובטח. .2.1

 שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח.  .2.2

 ארכיטקטורת מערכת לאישור של המכללה.העברת מסמך  .2.3

 פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון שהועבר לספק, במקרה שהיה כזה.  .2.4

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

 מבדק חדירה למערכת לפני העברה לייצור. .2.6
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 הגנה אפליקטיבית  .3

 בכל דפי היישום.   HTTPSשימוש בפרוטוקול   .3.1

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

 ( CAPTCHAבאמצעות 

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

 לשנות או להוסיף דפי משנה(. 

יביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות אין לחשוף למשתמש הקצה הודעות שגיאה אפליקט .3.4

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

במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לוודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה ויישמר   .3.5

 .phpו/או  htmlבשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון 

 ד נמשך השירות.שמירת המידע במערכת כל עו .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

 תכנים. העלאות  .5.3

 

 הזדהות והרשאות  .6

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

 שימוש באותיות וספרות.  

 חדשים.  6הסיסמאות תוחלפנה לפחות כל  .6.2

 הסיסמאות יוצפנו בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים.  .6.3

 גישה/עדכון ברמת שדה.יכולת להגדיר הרשאות על פי פרופיל ולמדר  .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  STORED PROCEDURES או WEB SERVICE-שימוש ב .8.1

 המשתמש לשרת בסיס הנתונים. 

 נתמכות. שימוש בגרסאות דפדפנים  .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  TLS1.2מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול  .8.5

 מערכות מידע במכללה.

 בקרת גישה  .9

או   OTP-יכולת שימוש בלאפשר  –גישה לאפליקציה באמצעות שם משתמש וסיסמא  .9.1

CAPTCHA .כמזהה נוסף 

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

 דקות. )גם אם המערכת תנוהל מקומית(  30תהיה  Sessionברירת המחדל לסיום 

 אבטחת תשתיות .10

 תונים של לקוחות אחרים.  הספק יבצע הפרדה בין בסיס הנתונים של המכללה לבין בסיסי נ .10.1

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

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

הספק מתחייב לעשות כל שביכולתו שלא תהיה  – DOWNTIMEמקסימום  –זמינות מלאה  .10.4

 השבתה של יותר משעה. 

 שמירת המידע כל עוד נמשך השירות. .10.5

הספק יספק למכללה יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צדדית להפסקת  .10.6

 השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.

 סייבר. מענה אנושי לטיפול באירועי .10.7

 

 ולראיה באנו על החתום 

     

     

     

     

 תאריך   חתימת הספק + חותמת   שם הספק 
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 '  זנספח 

 התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות  

 ח.פ  ________________________שם

 ___ __________________  מרחוב _______________________      

 ( "להלן: " נותן השירותים)

 בפניה זו,הואיל והמכללה מתכוונת להזמין שירותים כמפורט 

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

  .מהלכיי מקצועיים עליהם מעוניינת המכללה לשמור להגן

  ן:מתחייב כלפי המכללה כדלקמלפיכך הנני 

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

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

אלקטרונית או אופטית  בעל פה או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית או  

 . או מגנטית או אחרת

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

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

ור לעיל מידע אשר יימסר  מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמ

 3 .לחברה על ידי המכללה או מי מעובדיה או מי מטעמו של כל אחד הנ"ל

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

  .סודות מקצועיים בקשר למתן השירותים המבוקשים

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

להודיע להעביר,  לפרסם,  הסודות   ,לא  או  המידע  את  אדם  כל  לידיעת  להביא  או  למסור 

  .המקצועיים בכל עניין מהעניינים המפורטים בכתב התחייבות זה

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

 . ט בכתב התחייבות זהמקצועיים כמפור

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

 .שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה

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

  .לשם מניעת אובדנם או הגעתם לידי אחר/ים

ות כל שימוש במידע או בסודות המקצועיים, בין בעצמי ובין באמצעות אחרים, ולא  לא לעש  .8

להעביר או 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

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

בידיעתי יהיו  או  כתב   ,בידיעתי,  פי  על  התחייבותי  ותקופת  שהוא,  זמן  ובכל  מועד  בכל 

 10 .התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת

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

 א תאום והודעה בכתב מראש מעיין משפטי הקשור במשרד לל
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יוחזר לכם כל מידע או הסודות המקצועיים או   -עם סיום קשריי עמכם או לפי דרישתכם   .11

חומר אחר בקשר עם המידע או הסודות המקצועיים שימצא ברשותי, לרבות, אך מבלי לגרוע 

סים  בכלליות האמור לעיל, מסמכים מכל מין וסוג שהוא השייכים לכם או הנוגעים או מתייח

  ם.לכם או לגופים שבשליטתכם או לעסקיכ

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

יהיו בידיעתי, בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת התחייבותי על פי כתב התחייבות זה הינה  

 ת. בלתי מוגבל

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

סודיות, היה בידיי וברשותו קודם לקבלתו ממשנהו, יגיע לידיי בעתיד ממקור עצמאי    לשמירת

כך התחייבות לשמירת סודיות הנוגע  ,שלא הפר עקב  ידע מקצועי  לגלותו,  דין  פי  על  חובה 

  .לעיבוד נתונים ומחשוב שאינו ייחודי או ייעודי למשרד ושלא נצבר בעקבות עבודה במשרד

 

 

  :באתי/נו על החתוםולראיה 

 _____________________  __________________:שם מלא וחתימה

 אישור 

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

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

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי 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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 ' חנספח 

 

 הסכם ההתקשרות

 2022שנערך ונחתם במכללה האקדמית אחוה ביום _____לחודש ____          

 

 580250231המכללה אקדמית אחוה ע"ר    בין: 

  79800ד.נ. שקמים    

 ( "המכללה" )להלן:   

 מצד אחד; 

 ________________________    בין: 

 ____________________  ח.פ.   

 __________________ מרחוב    

    _______________________ 

 "( הספק)להלן: "   

 מצד שני; 

 

בפלה"מ   הואיל: יצאה  שירותי  והמכללה  דיגיטליים,  למתן  קורסים  של  והפקה  הדרכה  עפ"י  יעוץ, 

 .המפרט הטכני המצורף למסמכי פניה זו

   מצורף להסכם זהאשר העתק ממנה "ההצעה"(  להלן:) והספק הגיש הצעה לפלה"מ והואיל: 

נכונות הצהרותיו של  והואיל:  על  , בהסתמך  בפלה"מ  הזוכה  כהצעה  בחרה בהצעת הספק  והמכללה 

כם זה, בנספחיו וביתר מסמכי  הספק ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו, בכפוף למותנה בהס

 ;הפלה"מ

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

הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה ובקשר עם כל התחייבויותיו  

על פיו, וכי הוא לא יטען או יתגונן נגד תביעה שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית  

 לוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדו; או עובדתית כלשהי למי

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

אדם מתאים ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך 

ם בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע מילוי הוראות המכללה, שמירת המועדים הנקובי

 נאותה כמפורט בהסכם זה;

והספק מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת   והואיל: 

 -ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

1976 ; 

עפ"י המפרט הטכני המצורף למסמכי   םשירותי את הפק לה והמכללה מעוניינת כי הספק יס והואיל: 
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  "(; השירותלהסכם זה )להלן: " בנספח א'פלה"מ זה וכמפורט 

והספק מעוניין לספק למכללה את השירות, ובהסתמך על ההצעה והצהרות הספק ברצון  והואיל: 

 המכללה לקבל את הצעת הספק, הכל כאמור בהסכם זה להלן; 

 והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את זכויותיהם וחובותיהם, והכל כפי שיפורט להלן;  והואיל: 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא, נספחים והגדרות  .1

 המבוא להסכם זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם זה. .1.1

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם ויפורשו ביחד עמו:  .1.2

 תכולת עבודה . -מפרט טכני  -נספח א' 

 הצעת המציע  -נספח ב' 

 המציע.  ניסיון -נספח ג' 

 הצהרת המציע  –נספח ד' 

 אבטחה וסייבר –נספח ה'                      

 התחייבות שלמירה על סודיות  –נספח ו'                      

 

של   בפרשנותו  בהן  להיעזר  ואין  בלבד  הצדדים  לנוחיות  נועדו  זה  בהסכם  הסעיפים  כותרות 

 הסכם זה.

 הגדרות  .2

 למונחים הבאים יהיה הפירוש המיוחד אשר לצידם:  

 המכללה האקדמית אחוה.  -"המזמין"  ו/או"המכללה" 

 לרבות נציגי הספק, עובדיו, שליחיו מורשיו המוסמכים וכל מי מטעמו.  -"המציע  ו/אוהספק" "

מי שימונו על ידי הצדדים כגורמי קשר לצורך הסכם זה. גורם הקשר מטעם הספק  -"גורמי הקשר 

 יהיה:______________. 

גורם הקשר מטעם המכללה: הגב' ורד זולר ראש אגף תפעול או מי שמונה מטעמה בכתב )להלן: 

   (."גורם הקשר מטעם המכללה"" או מטעם המכללה הממונה"

 כל פניה למכללה תבוצע באמצעות גורם הקשר מטעם המכללה.

ייעוץ, הדרכה והפקה של רכיבים וקורסים פניה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי  -"הפלה"מ"  

   המכללה האקדמית אחוה . דיגיטליים עבור

יעוץ פרטני וכללי, העברת סדנאות, פיצוח טכנופדגוגי והפקת תכנים  אחריות כוללת  -השירות"  "

 להסכם זה.  וכנספח א'זה  פלה"ממפרט הטכני המצורף למסמכי ל דיגיטליים והכל בהתאם
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 הצהרות והתחייבויות הספק  .3

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב בחתימתו על הסכם זה כדלקמן:  

יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד, וכל יתר הדרוש על פי   .3.1

הסכם זה ו/או הפלה"מ על נספחיו ו/או הדין לספק למכללה את השירות ברמה מקצועית גבוהה בכל 

תקופת ההתקשרות  וכן לבצע את כל  הדרוש על מנת לספק למכללה את השירות ויתר התחייבויות  

 ספק בהתאם להסכם זה, מסמכי הפלה"מ ועל פי כל דין.ה

מלוא   .3.2 לקיום  הדרושים  וסוג  מין  מכל  האישורים  ו/או  הרישיונות  ו/או  ההיתרים  כל  בעל  הינו  כי 

"(, והוא מתחייב להחזיק בהיתרים תקפים במשך "ההיתריםהתחייבויותיו כאמור בהסכם זה )להלן:  

 כל תקופת ההתקשרות.

תנאי ההסכם, והוא בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע    ברורים ונהירים לו כל .3.3

התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל הדרישות 

 והתנאים הקבועים בהסכם. 

בביצוע  .3.4 הקשור  ו/או  והנובע  שביקש  מידע  כל  המלאה,  רצונו  לשביעות  מהמכללה,  קיבל  הוא 

 ויותיו עפ"י הסכם זה, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה בקשר אתם.התחייב

הוא לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המכללה, עקב אי ידיעת ו/או אי   .3.5

הכרת תנאי ו/או נסיבה כלשהם הקשורים באספקת השרות שבהסכם זה ו/או הנובעים ממנה, במשך  

 ההתקשרות והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור.כל תקופת 

ביצוע  .3.6 לצורך  לו  הדרושים  והמידע  הפרטים  הנתונים,  כל  את  מהמכללה  קיבל  כי  מצהיר  הספק 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

 הספק מצהיר כי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו עם המכללה. .3.7

ורים כדין על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה,  הספק מאשר ומצהיר כי הוא בעל איש .3.8

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשמ"ז   . הספק  1987  -חוק מס ערך מוסף וחוק עסקאות 

תקפים   אישורים  עת  בכל  המכללה,  בידי  אף  המכללה,  לדרישת  ובהתאם  בידיו,  יהיו   כי  מתחייב 

 כאמור.

במלו .3.9 למכללה  לספק  מתחייב  במקצועיות,  הספק  זה  בהסכם  כאמור  התחייבויותיו  כל  את  אם 

במיומנות, בדייקנות וביעילות בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ונספחיו ולשביעות רצונו המוחלט  

של הממונה ו/או המכללה, ולקיים את כל ההוראות שיינתנו  לו על ידי הממונה ו/או המכללה  בכל  

 מלא.הקשור בביצוע הסכם זה תוך שיתוף פעולה 

הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל רשות  .3.10

המלאה   וכי האחריות  עובדים,  ובטיחות  בקשר לביצוע עבודות  הוראות שהותקנו  מוסמכת לרבות 

 לתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו תחול אך ורק על הספק. 

ש .3.11 תוך  השירותים  את  לספק  מתחייב  תקין  הספק  ציוד  באמצעות  וגיהות  בטיחות  כללי  על  מירה 

 ובטיחותי, העומד בכל התקנים הנדרשים ועפ"י הוראות כל דין. 

טובה  .3.12 מקצועית  וברמה  ביסודיות  ביעילות,  בבטיחות,  התחייבויותיו,  את  לבצע  מתחייב  הספק 

 וק ו/או דין. באמצעות מספר מספיק של עובדים כשירים, מקצועיים ומיומנים, עפ"י כל תקנה ו/או ח

הספק מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק ואבדן שייגרמו לרכוש המכללה, ו/או למי מעובדיה ו/או   .3.13

לרכושם, עקב מעשה ו/או מחדל שלו והוא מתחייב לפצות ולשפות את המכללה בגין כל טענה כלפיו  

 עקב כך, לרבות בכל הנוגע להוצאות שתוציא כתוצאה מכך.

להסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד    בנספח א'מכללה את השירות המפורט  הספק מתחייב להעניק ל .3.14



 

18 
 

 ממנו.  

ה, כפי שמפורט בנספח  ימקבלת הודעת הזכי  מיידיתתהיה    –הספק מתחייב כי תחילת הפעלת השירות   .3.15

 א' להסכם.   

התחייבויותיו ברמה  הספק מתחייב לספק את החומרים באיכות גבוהה, ובכמות מספקת, לשם ביצוע   .3.16

הישראלי   התקנים  מכון  תקני  לגביהם  שקיים  החומרים  כל  ביותר.  הגבוהה  יתאימו    -המקצועית 

 במלואם לתקנים הנ"ל. 

התחייבויות והצהרות הספק שבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי ההסכם והפרת איזו מהן תהווה הפרה  

 יסודית שלו. 

 תקופת ההסכם .4

לספק   ארבעה חודשים, החל מיום קבלת הודעת הזכייה שתועבר-כתקופת הסכם בפלה"מ זה הינה ל .4.1

, עם אפשרות להמשך עבודה 10/10/2022-ועד לתאריך ה  "(תקופת ההתקשרותמהמכללה  )להלן: "

 בשנה"ל תשפ"ג. 

לידי סיום, לפי שיקול   לעיל, שמורה למכללה בלבד הזכות להביא הסכם זה 4.1על אף האמור בסעיף  .4.2

, ומבלי  ימים 30דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת ההסכם, בהודעה בכתב ומראש של 

צורך לנמק. מסרה המכללה הודעה כאמור לא יהיה הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין  

ידו בפועל למכללה ו/או בקשר להפסקת ההתקשרות, פרט לתשלום המגיע לו בגין שירות שסופק על  

 קודם מועד הפסקת ההתקשרות, ובכפוף לזכויות המוקנות למכללה על פי הסכם זה ועל פי כל דין. 

 . אין בהפסקת ההתקשרות, כדי לגרוע מחובתו של הספק לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה  .4.3

 התמורה .5

יתר   .5.1 כל  ומילוי  המכללה  להזמנת  בהתאם  השירות  לאספקת  כמפורט בתמורה  הספק  התחייבויות 

רצונה של המכללה, תשלם המכללה לספק תמורה בהתאם  ובמועדן לשביעות  במלואן  זה  בהסכם 

 . מכי הפלה"מלהצעת המחיר שהגיש הספק בנספח ב' להסכם זה המהווה חלק בלתי ניפרד ממס

על  .5.2 למכללה  תוגש  אשר  חשבונית  כל  אישור  ולאחר  כדין,  מס  חשבונית  כנגד  תשולם  ידי    התמורה 

 המכללה.

, חשבוניות יש לשלוח  יום  30עברה בנקאית בתנאי תשלום שוטף+תנאי תשלום : התשלום יתבצע בה .5.3

   sapakim@achva.ac.il למייל

למען הסר ספק מובהר כי התמורה הינה גלובלית וכוללת את כל התחייבויות הספק כאמור בהסכם  .5.4

 ות כל תשלום המגיע לעובדי הספק או מי מטעמו שיועסק על ידו בביצוע השירות. זה, לרב

 אחריות   .6

הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו   .6.1

ובין נזקי  בהתאם להסכם זה, בגין כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף  

 רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או בקשר לביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה. 

הספק מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי העניין, ו/או לשפותם, מיד עם דרישה  .6.2

הוצאות  לעיל, לרבות  בסעיפים  והוצאה שהספק אחראי להם, כאמור  נזק, אבדן  כל  בגין  ראשונה, 

ובכל מקרה שהמכללה  שתוצ יא  וכן שכ"ט עו"ד אשר תשלם המכללה בקשר עם הנזקים כאמור,  

תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהספק אחראי להם  

מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי    -כאמור  

 אות שעמדה בהן בקשר לכך. הצמדה וריבית והוצ

mailto:sapakim@achva.ac.il
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המכללה תאפשר לספק להתגונן כנגד טענה ו/או תביעה כאמור, וזאת מיד עם קבלת הדרישה ו/או   .6.3

התביעה ו/או ההודעה ו/או הידיעה בדבר טענה כאמור, בידי המכללה. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, 

ב כי המכללה חבה בתשלום  חלוטים,  ו/או החלטה  דין  בפסק  דרישה ככל שייפסק  ו/או  גין תביעה 

חלוטים   דין או החלטה  בפסק  כל סכום שייפסק  בגין  כאמור, מתחייב הספק לשפות את המכללה 

 ימים ממועד קבלת דרישה בכתב מאת המכללה. 30כאמור וזאת בתוך 

 היעדר יחסי עובד מעביד   .7

ו שיפעל בקשר מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין המכללה לבין הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמ .7.1

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

שיש למכללה לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי הספק בקשר לביצוע התחייבויות הספק 

עביד בין המכללה  אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע נאות של ההסכם ואין בה כדי ליצור יחסי עובד מ

קבלן עצמאי   –לבין מי מעובדי הספק. הצדדים שבים ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין  

 לכל דבר ועניין.  

שירותים   .7.2 הנותן  זה,  הסכם  לביצוע  הקשור  בכל  עצמאי"  כ"קבלן  משמש  הוא  כי  מצהיר  הספק 

מכללה וכי היחסים בינו במקומות שונים ואינו משתלב במסגרת של יחסי עובד מעביד כלשהם עם ה

לבין המכללה הנם ויהיו יחסים שבין מכללה לספק עצמאי, וכי בשום מקרה אין בהסכם זה או בתנאי 

 מתנאיו כדי ליצור בין הספק או מי מעובדיו לבין המכללה ו/או מי מעובדיה יחסי עובד ומעביד. 

 אי לכך, תחולנה במסגרת התחייבויות הספק ההוראות הבאות: .7.3

ישלם עבור עצמו ועבור עובדיו ו/או מי מטעמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי הספק   .7.3.1

וכל מס ו/או תשלום שיגיעו ממנו עקב ביצוע ההתחייבויות ו/או עקב ההכנסות, של הספק עפ"י 

 הסכם זה.

עובדיו אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי, התשי"ד   .7.3.2 ועבור   1955  -הספק מתחייב למלא עבורו 

שתקוימנה    והתקנות מנת  על  במקומם,  שיבוא  חיקוק  ו/או  להם  תיקון  בכל  מכוחו,  שהותקנו 

 התחייבויותיו על פי סעיף זה.

הספק ידאג לכל הזכויות הסוציאליות ולכל הביטוחים שיהיו כרוכים במתן שירותיו כקבלן עצמאי   .7.3.3

 והנדרש על פי דין או הסכם, ויישא באופן מסודר בכל תשלום שיהיה כרוך בהם.

הספק נותן בזאת למכללה הוראה בלתי חוזרת לקזז מכל סכום שיפסק כי מגיע לו ו/או מכל סכום  .7.3.4

שהזכות לקבלתו לא צוינה במפורש בהסכם זה, אם ובמידה בה יפסק כך, את כל החוב שיהיה לו  

לעיל. אין בהוראת קיזוז זו כדי לפטור  8.8כלפי המכללה, והנובע מההתחשבנות המפורטת בס"ק 

יבוצע מסיבה את הספ או לא  יספיק  ק מהתחייבותו להחזר החוב כאמור במקרה שהקיזוז לא 

 כלשהי.

הספק מאשר בזאת כי הסכמת המכללה להתקשר עמו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל  .7.3.5

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

תו או תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין  אשר מטר  -או אחר  –

 הספק ו/או מי מעובדי הספק.

הספק מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש למתן השירותים, וכן את כל  .7.3.6

 הטיפול הנלווה לכוח האדם הנ"ל לרבות השגחה ופיקוח, אמצעי תחבורה, ציוד וכיו"ב.

יב בזאת לשלם לכל עובדיו המעניקים שירותים למכללה מכוח הסכם זה, כל סכום  הספק מתחי .7.3.7

מעביד בינו לבין עובדיו. מוסכם ומובהר בזאת, כי הספק -הנדרש והנובע מקיומם של יחסי עובד

אמד את התמורה האמורה להשתלם לו מכוח הסכם זה, ובמסגרת זאת הביא בחשבון וגילם את  
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העסקתם של עובדיו בקשר עם מתן השירותים למכללה, לרבות זכויות העלויות השונות הנובעות מ

מעביד בינו לבין עובדיו.  -סוציאליות ו/או כל זכות או הוצאת אחרת הנובעת מקיומם של יחסי עובד

מובהר בזאת, כי השכר עבור כל שעת עבודה של עובדי הספק, נקבע כך שיבטיח יכולתו של הספק 

ום הקבוע בחוק, דמי הבראה, פנסיה, תשלום בגין ימי חופשה, ימי  לשלם לעובדיו את שכר המינימ

בהתאם   והכל  מקובל,  קבלני  רווח  בריאות,  ולביטוח  הלאומי  לביטוח  נלווים  תשלומים  מחלה, 

 למכלול הדרישות המחויבות על פי חוק.  

התשלומים   .7.3.8 מלוא  את  לעובדיו  לשלם  שהתחייבותו  לו  ידוע  כי  בזאת,  ומאשר  מצהיר  הספק 

 פי חוק, כמפורט לעיל, מהווה הוראה יסודית בהסכם זה. -בים עלהמתחיי

הצדדים מתחייבים לפעול בהתאם לחוק ולתקנות שיותקנו מכוחו, וכל תיקון או שינוי עתידי ככל  .7.3.9

 שייעשו בהם, אשר יחייבו את הצדדים ממועד כניסתם לתוקף.

 
 התחייבות לשמירה על סודיות   .8

סוגים שונים שנמסרו לנו על ידכם או שיגיעו לידיעתנו, בין  משמעו מידע או חומר מ –"מידע סודי" .8.1

באופן ישיר ובין באופן עקיף, בין בכתב בין בעל פה ובין באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך אחרת 

שהיא, השייך לכם ו/או לסטודנטים ו/או למרצים, ו/או לצדדים שלישיים שמסרו לכם את המידע  

 ורים אליכם. ו/או לצדדים שלישיים אחרים הקש

אנו מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת, לא להעתיק או לשכפל ולא לעשות כל שימוש בין   .8.2

בעצמנו ובין על ידי עובדנו, שלוחנו וכל מי מטעמנו, בין במישרין ובין בעקיפין, ולא להביא לידיעת  

  כל אדם או להעביר בכל דרך אחרת כל מידע סודי )להלן ביחד: "המידע"( שנודעו לנו או שיוודעו

 לנו, במסגרת המו"מ ו/או מתן השירותים. 

אנו מתחייבים בזאת לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש על מנת להבטיח קיום  .8.3

הוראות כתב התחייבות זה גם על ידי עובדינו ו/או מי מהפועלים מטעמנו. ככל שנידרש, נחתים את  

קו ושיעסקו בביצוע השירותים, על  עובדינו וכל מי מטעמנו שקשורים במשא ומתן ו/או שעס 

 התחייבות לסודיות בנוסח שיהיה מקובל עליכם. 

לא יעשה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו ו/או עבורנו, כל פרסום ו/או מסירת מידע, בכל דרך שהיא,   .8.4

לכל 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.

אנו  נהיה אחראים על פי דין, לכל נזק ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, שייגרמו לכם ו/או לסטודנטים   .8.5

יפין עקב מעשה ו/או מחדל שלנו ו/או מי  ו/או למרצים ו/או לכל צד ג' שהוא, הנובע במישרין או בעק

 מטעמנו ו/או במקומנו, ואנו נשפה אתכם ו/או צד ג' כאמור בגין כל נזק ו/או הוצאה כאמור.

אנו מצהירים כי ידוע לנו, שהמידע  הוא בבעלותכם ו/או בבעלות ואין ולא תהיינה לנו כל זכויות   .8.6

 על פי דין.  בקשר למידע זה, לרבות זכות עיכבון או כל זכות אחרת

בהתאם לדרישתכם כפי שתועבר אלינו בכתב, אנו נעביר את כל המידע שברשותנו, בצורה מסודרת,   .8.7

 אליכם ולא נשמור בידינו כל מידע שהוא. 

במקרה שנדרש, על פי דין, למסור את המידע ו/או כל חלק מממנו, אנו מתחייבים להודיע לכם על   .8.8

ת הליכים משפטיים מתאימים. אם לא תצליחו  כך בכתב ומיד, על מנת שתוכלו לשקול נקיט
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בהליכים כאלה, אנו מתחייבים למסור רק את אותו חלק של המידע שיידרש על פי דין בלבד,  

 ולעשות כמיטב יכולתנו על מנת לוודא שיישמר בסודיות. 

התחייבות זו לסודיות הינה בלתי מוגבלת בזמן ו/או מקום ותחול גם לאחר תום מתן השירותים על   .8.9

 דינו. י

 התחייבות לאי ניגוד עניינים  .9

מצב בו יהא לנו ו/או למי מטעמנו ו/או מי   אנו מתחייבים כי במשך תקופת מתן השירותים, לא יווצר 

מעובדינו ניגוד עניינים כלשהו, לרבות בין ענייני המכללה ו/או השירותים הניתנים למכללה על פי  

הסכם זה, לבין ענייניהם האישיים ו/או המקצועיים שלכם ו/או מי מעובדיכם ו/או מי מטעמכם. אנו  

כל מקרה בו עלול להיווצר ניגוד עניינים כאמור. כמו כן,  מתחייבים להודיע למכללה באופן מיידי, על 

 אנו מצהירים ומתחייבים כי נכון למועד החתימה על הסכם זה, לא קיים ניגוד עניינים כאמור. 

 אבטחת מידע  .10

מבלי לגרוע מאילו מהחובות החלות עלינו על פי כל דין ו/או דרישת רשות מוסמכת בכל הנוגע  

עקב ו/או במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים שאנו מעניקים   לאבטחת המידע שיגיע לידינו

למכללה, אנו מתחייבים לשמור על נוהלי אבטחת מידע כפי שתפרסם המכללה מפעם לפעם, ולקיים  

, והתקנות שהוצאו לפיו, את הוראות  1981-במלואן את הוראות חוק הגנת הפרטיות. תשמ"א

 . 1995-מחשבים, תשנ"הוהנחיות הרשות להגנת הפרטיות, ואת חוק ה

 קניין רוחני   .11
כל ההצעות, הרעיונות, הדו"חות, חוות הדעת, התוכניות, הרשימות, התוכנות, התוצרים וכל חומר    12.1.

למתן השירותים, לרבות חומרים ותוצרים אשר יוכנו על ידי  המכללה ו/או על ידינו ו/או    הנלווה 

עבורינו במסגרת מתן השירותים ו/או ביצוע הפרויקט )להלן: "החומרים"(, יהיו רכוש  המכללה 

בלבד, ולמכללה תהיינה הזכויות בכל החומרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים  

 דומות.  וזכויות 

אנו לא נהיה רשאים להשתמש בחומרים, מבלי לקבל הסכמת המכללה מראש ובכתב לשימוש על  .  12.2

 ידו.

 המכללה תהיה זכאית לערוך שינויים, תוספות, השמטות וכו' לפי שיקול דעתה בחומרים.  .  12.3

אנו מוותרים בזאת על כל זכות תביעה ו/או סעד מכח קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או זכות      12.4.

 לתוצרים ו/או החומרים הנלווים למתן השירותים.  מוסרית בקשר 

 

 רישוי  .12

הספק מתחייב לספק את השירות ולקיים את שאר התחייבויותיו שבהסכם זה בהתאם להוראות כל  .12.1

מוסמכת. הספק ישיג, על חשבונו ועל אחריותו, את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים דין ורשות  

לאספקת השירות  ולקיום שאר התחייבויותיו שבהסכם זה, ויקיים את תנאי הרישיונות וההיתרים  

 על אחריותו ועל חשבונו. 

ס"ק   .12.2 הוראות  מהפרת  שתנבענה  התוצאות  לכל  באחריות  בלעדית  יישא  וב  9.1הספק  מקרה  לעיל, 

שהמכללה תחויב לשלם קנס ו/או תשלום אחר כלשהו כתוצאה מהפרה כאמור, מתחייב הספק לשלם 

מתחייב הספק להשיב את הסכום   -את הקנס ואת התשלום האחר במקומה, ואם אלה שולמו על ידה  

ששולם, מיד עם דרישה ראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד התשלום ועד למועד ההשבה 
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 בפועל. המלאה

 הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי ההסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. .12.3

 

 הפרת ההסכם וסעדים  .13

של הסכם זה מהווה    10,  9,  8,  7,  6,  5,  4,  3מבלי לפגוע בכלליות הסכם זה, הפרת האמור בסעיפים  .  14.1

 הפרה יסודית של ההסכם. 

המכללה תהיה רשאית לבטל הסכם    מבלי לגרוע מכל זכות אחרת להביא את ההסכם לידי סיום,.  14.2

 זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

אם הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות בשל  .א

, או הפר תנאי אחר מתנאי הסכם זה ובלבד שניתנה לספק הזדמנות  1970  –הפרת הסכם(, תשל"א  

ימים או בתוך פרק זמן קצר יותר שנקבע על ידי המכללה    7לתקן ההפרה והוא לא עשה כן תוך  

 ההפרה.  בהתחשב במהות

 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק.  .ב

 אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק. .ג

 אם ימונה מנהל מיוחד לספק.  .ד

 אם יינתן צו עיקול נגד הספק ונכסיו.  .ה

 יום.  30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  . ו

ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו  אם הספק הסב את   .ז

 על פי הסכם זה, מבלי לקבל את הסכמת המכללה מראש ובכתב. 

 אם הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.   .ח

כאשר יש בידי המכללה הוכחות להנחת דעתה שהספק או אדם אחר בשמו או מטעמו נתן ו/או הציע    .ט

 אחר שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה.לאדם 

אם הספק ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או השותפים בו יורשע בעבירה פלילית שיש עמה  . י

קלון ו/או בעבירה הקשורה במתן השירותים, או אם יוגש כנגדם, או כנגד מי מהם, כתב אישום  

 בעבירות מעין אלה.

 ר לפעולות משפטיות. אם הספק הפך בלתי כשי . יא

על אף האמור לעיל, המכללה תהא רשאית לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר  .  14.3

היה אמור להיעשות על ידי הספק וזאת על חשבון הספק, וזאת בנוסף על כל זכות שיש בידי המכללה  

 פי ההסכם. -על פי כל דין לאכוף על הספק לבצע התנאי ו/או ההתחייבויות על

 אין באמור לעיל כדי לשלול או לגרוע מזכותה של המכללה לתבוע סעדים נוספים או אחרים.  . 14.4

-פי הדין או על-התרופות האמורות בסעיף זה, הן בנוסף לכל תרופה אחרת הנתונה למכללה על. 14.5

 י מקור אחר כלשהו. פ

 שונות  .14

ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה, כולן    הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות  15.1

או חלקן או כל טובת הנאה על פיהן לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו או 

ובתנאים  ובכתב  מראש  המכללה  הסכמת  את  קיבל  אם  אלא  חלקן,  או  כולן  זה,  הסכם  פי  על  חובותיו 

 שתקבע המכללה.

ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של המכללה   שום  15.2
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עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כוויתור או כפוגעים בזכויות המכללה, ולא יהיה להם תוקף אלא  

 אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי המכללה. 

קרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  הסכמה מצד המכללה לסטות מתנאי הסכם זה במ   15.3

 גזירה שווה למקרה אחר.

פי דין, תהיה המכללה זכאית -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לפגוע בזכויותיה של המכללה לכל סעד על  15.4

בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי הספק ו/או כספים שיגיעו ממנה לספק כל סכום שיגיע  

 פק, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. למכללה מהס

הספק לא יהיה רשאי לקזז כל סכום או תשלום שהוא חייב למכללה והנובע מהסכם זה ושעליו לשלם    15.5

 על פי הסכם זה. הספק מוותר בזאת על כל זכות שיכול ותהיה לו לקיזוז סכום כלשהו כאמור לעיל. 

ללה תהא זכות עיכבון בכל נכס של הספק שנמצא בידיה ו/או שיגיע לידיה ו/או שנמצא בחצרי  למכ  15.6

המכללה, וזאת עד לגובה סכום הפיצוי המוסכם או עד לגובה כל חוב של הספק למכללה כאמור בהסכם  

 זה.

בזה הספק מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה, כי בחן בקפידה את הוראות ההסכם והוא מוותר  15.7

 ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.

המכללה תהא רשאית להסב ו/או להעביר הוראות הסכם זה, במלואן או בחלקן לכל צד שלישי ובלבד   15.8

 שזכויות הספק לא תיפגענה. 

בתל  15.9 והבלעדית  אביב תהיה הסמכות המקומית,  -לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו  הייחודית 

 בכל עניין הנוגע להסכם זה או הנובע ממנו. 

הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא, תראינה כאילו    15.10

)שבעים ושתיים( שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר. הודעה אשר שודרה בצורה   72הגיעו לנמען בתום 

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון    -נתקבל על כך אישור טלפוני  ו  -תקינה בפקסימיליה  

 שלאחר יום השידור. 

הספק יגיש למכללה בתום מתן קבלת השירות למכללה  חשבונית המפרטת את סך השירות    -חשבונות    .  16

תשלום בתנאי  ידה  על  ותשולם  אחוה  האקדמית  המכללה  שם  על  תצא  החשבונית  ידו.  על  של    שניתן 

 .  sapakim@achva.ac.ilהחשבונית תועבר בדוא"ל בקובץ אשר יועבר ישירות למייל , 30שוטף+
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