
 

 

 למתן שירותי ייעוץ ופיתוח קורסים דיגיטליים מענה לשאלות הבהרה לפלה"מ 

 

סעיף  מס
 בהצעה

 תשובת המכללה  השאלה/הערה  לטיפול נושא

שינוי   נספח ב'  1
מ"סדנאות"  
ל"סדנה" או  

לחילופין  
הבהרה על  

מספר  
הסדנאות  
 המבוקש 

פדגוגיים  -סדנה יישומית לפיצוח צרכים טכנו 
 לקורס 

  15מקובל. עד  
משתתפים זו  
סדנא אחת  

מבחינתנו, אם  
  15יהיו יותר מ 

משתתפים נפצל  
 סדנאות  2-ל

האם ניתן לצרף טבלה זהה לטבלה של נספח    ניסיון המציע   נספח ג'  2
 לקוחות?  3- ג' לטובת פירוט יותר מ

 ניתן לצרף בנוסף 

בקשה  3
ת  עלהצ

 מחיר 

תנאי סף  
- נדרשים 

:  4סעיף 
ניסיון מוכח  

בעבודה  
במהלך  
שלושת  
השנים  

 האחרונות 

נבקש לכלול את המיזם הלאומי ישראל   
וכן משרדי ממשלה    ILדיגטלית, קמפוס 

נוספים ויחידות סמך כחלק מרשימת  
הלקוחות שניתן להציג לצורך הוכחת העמידה  

 בתנאי הסף של "ניסיון המציע" 

 מקובל 

בקשה  4
ת  עלהצ

 מחיר 

  - שלב שני 
סעיף   - איכות 

ניסיון   1
המציע  

ושיחות עם  
שני לקוחות  

 מומלצים 

נבקש לכלול את המיזם הלאומי ישראל   
וכן משרדי ממשלה    ILדיגטלית, קמפוס 

נוספים ויחידות סמך כחלק מרשימת  
 הלקוחות שניתן להציג לטובת ניקוד האיכות. 

 מקובל 

  -נספח א'  5
מפרט  
 טכני 

כוללות ימי  שעות" אינן  48נבקש להבהיר כי "  הנחות עבודה 
 מנוחה וחג 

 הבקשה מתקבלת 

  -נספח א'  6
מפרט  
 טכני 

האם הפקת החומרים ובכלל זה צילומי    הנחות עבודה 
הווידאו יתבצעו בחצרי הספק או בחצרי  

 המכללה? 

תלוי בצרכים של  
 הקורס והמרצה 

  -נספח א'  7
מפרט  
 טכני 

בשורה האחרונה, לאחר המילים "בתקופת    הנחות עבודה 
הסמסטר זו ילמד"  אנו סבורים שהושמטה  

 המילה: "המרצה" 

מדובר על המילה  
יילמד, לא  

הושמטה המילה  
 המרצה 



  -נספח ב'  8
הצעת  
 מחיר 

  -שלב ב' 
עמודת יחידת  

 המידה 

לא צוינה מהי יחידת המידה. הואיל ולא ניתן   
להשוות בין יחידות המידה השונות, יוצא כי  

שונה. נבקש  כל ספק יכול לבחור יחידה מידה 
 שהמכללה תגדיר את יחידת המידה. 

תצא הבהרה  
 בנפרד 

ף כספי  היק האם מדובר על היקף כספי חודשי או שנתי?   ניסיון המציע  נספח ג'  9
 לפרויקט 

של   בתנאי הסף אין דרישה לאורך מינמאלי  ניסיון המציע  נספח ג'  10
תקופת עבודה עם ממליץ מסוים אך בטבלת  
ניסיון המציע מצוין: "תקופת העבודה משנה  

 נא הבהרתכם.  -עד שנה"  

תקופת העבודה  
רלבנטית להערכת  
הספק ולכן נבקש  
 למלא את הטבלה  

  -נספח ז'   11
התחייבות  
לשמירה  
 על סודיות 

אנו סבורים כי הסעיף לא חוקתי, שכן לא    10סעיף 
 ניתן למנוע מאדם לפנות לבית משפט. 

אכן מותר לפנות,  
אך מבוקש  

בתיאום והודעה  
 מראש

  -נספח ז'  12
התחייבות  
לשמירה  
 על סודיות 

הספק מבקש לשמור עותק אחד מכל מסמך    11סעיף 
לצורך תיעוד השירותים והגנה מפני תביעות  

 עתידיות. 

לא מקובל, אלא  
אם ניתן אישור  

לחומרים  
מסוימים מאת  

 המכללה 

  -נספח ח'  13
 ההסכם 

כיצד המציע יכול להצהיר שקיבל את כל    3.4, 3.6
 המסמכים לפני שהתחילה הפעילות? 

מדובר בפרטים,  
בתנאים ובמפרט  
הנכללים במסמכי  

 ההצעה 

  -נספח ח'  14
 ההסכם 

נבקש להוסיף לאחר המילים ולקיים את כל    3.9
 "הסבירות" ההוראות".  את המילה: 

לא מקובל. נא  
יפות  פלשים לב לכ 

הוראות הדין  
 3.10בסעיף 

  -נספח ח'  15
 ההסכם 

נבקש להבהיר כי הפיצוי והשיפוי יינתנו רק    3.13
בגין נזקים/הפסדים/הוצאות ישירים שנגרמו  
כאמור והכל בכפוף להיקף אחריותו על פי דין  
של הספק. בנוסף נבקש להבהיר כי המכללה  
תנתן לספק הזדמנות להתגונן נגד כל תביעה  

או דרישה של צד שלישי שבגינה מבוקש  
שהמכללה לא  השיפוי ו/או הפיצוי ובתנאי  

תתפשר בכל הסדר פשרה ללא קבלת הסכמת  
הספק מראש ובכתב ולא תקבל בשם הספק  

כל התחייבות אשר עשויה להטיל עליו  
 אחריות או חבות כלשהי 

 לא מקובל 

המכללה תיתן  
על דרישת  הודעה 

 תביעה  

נספח ח'   16
 ההסכם 

הכוונה בתוך   הכיצד ניתן לקיים חוזה שהופסק?  4.3
תקופת ההודעה  

על סיום  
 ההתקשרות 

  -נספח ח'  17
 ההסכם 

לא סביר להטיל על ספק התחייבות גורפת    אחריות  - 6.1
הכוללת תרחישים אשר אין לו כלל שליטה  

נבקש להבהיר, כי אחריות הספק   -עליהם  
הינה לגבי נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה  

ו/או מחדל של הספק ובכל מקרה הינה בכפוף  
 להיקף אחריותו על פי דין. 

לא מקובל. מדובר  
  על אחריות על
נזקים שנגרמו  

לעובדי הספק/ מי  
מטעמו והוא  

האחראי הבלעדי  



עליהם, גם בשטח  
המכללה או בכל  
פעילות הקשורה  

לעבודה עם  
 המכללה 

  -נספח ח' 18
 ההסכם 

נבקש להבהיר כי הפיצוי והשיפוי יינתנו רק    6.2 -אחריות 
בגין נזקים/הפסדים/הוצאות ישירים שנגרמו  
כאמור והכל בכפוף להיקף אחריותו על פי דין  
של הספק. בנוסף נבקש להבהיר כי המכללה  
תנתן לספק הזדמנות להתגונן נגד כל תביעה  

או דרישה של צד שלישי שבגינה מבוקש  
שהמכללה לא  השיפוי ו/או הפיצוי ובתנאי  

תתפשר בכל הסדר פשרה ללא קבלת הסכמת  
הספק מראש ובכתב ולא תקבל בשם הספק  

כל התחייבות אשר עשויה להטיל עליו  
 אחריות או חבות כלשהי. 

 לא מקובל 

המכללה תיתן  
על דרישת  הודעה 

 תביעה 

  -נספח ח' 19
 ההסכם 

ניתן למחוק את   ישנה טעות בהפנייה   7.3.4
והנובע  המילים: "

מההתחשבנות  
המפורטת בס"ק  

 לעיל"  8.8

  -נספח ח'  20
 ההסכם 

הואיל ומדובר על דרישה עתידית להחתמת    8.3סעיף 
עובדים על כתב סודיות, נבקש למחוק את  

הסיפא של המשפט "בנוסח המקובל עליכם",  
"בנוסח הזהה להתחייבות   -ובמקומו לכתוב

 שמירה על סודיות זו". 

 לא מקובל 

  -נספח ח'  21
 ההסכם 

נבקש להבהיר כי הפיצוי והשיפוי יינתנו רק    8.5
בגין נזקים/הפסדים/הוצאות ישירים שנגרמו  
כאמור והכל בכפוף להיקף אחריותו על פי דין  
של הספק. בנוסף נבקש להבהיר כי המכללה  
תנתן לספק הזדמנות להתגונן נגד כל תביעה  

או דרישה של צד שלישי שבגינה מבוקש  
שהמכללה לא  השיפוי ו/או הפיצוי ובתנאי  

תתפשר בכל הסדר פשרה ללא קבלת הסכמת  
הספק מראש ובכתב ולא תקבל בשם הספק  

כל התחייבות אשר עשויה להטיל עליו  
 אחריות או חבות כלשהי. 

 לא מקובל 

  -נספח ח'  22
 ההסכם 

  - 8.6סעיף 
"ידוע לנו  

שהמידע הוא  
בבעלותכם  

ו/או בבעלות  
 ואין ..." 

"בבעלות" היא  החזרה הנוספת על המילה   
שגויה או לחלופין יש לציין מי הגורם הנוסף  

 שהמידע נמצא בבעלותו. 

ו/או  "ים: המיל 
 יימחקו  " בבעלות

  -נספח ח'  23
 ההסכם 

הספק מבקש לשמור עותק אחד מכל מסמך    8.7
לצורך תיעוד השירותים והגנה מפני תביעות  

 עתידיות. 

 לא מקובל 

  -נספח ח'  24
 ההסכם 

ניתן לרכך את נוקשות סעיף ניגוד  האם   9סעיף 
העניינים, כך שלא יחול באופן גורף על כל  
ענייני המכללה אלא רק לגבי השירותים  

מושא ההסכם. בנוסף המקובל בניגוד עניינים,  

 מקובל 



שמדובר על ניגוד עניינים בין הספק וכן בין מי  
שנשלח למלא תפקיד מטעם הספק והמכללה.  

יינים בין  אין אפשרות לדעת אם יש ניגוד ענ 
הספק לבין מי מעובדי המכללה ו/או מי  

 מטעם המכללה. 

  -נספח ח'  25
 ההסכם 

שלא קיים. אנו סבורים   9.1ישנה הפניה לס"ק   12.2סעיף 
 . 12.1שהכוונה היא לסעיף 

נכון, ההפניה היא  
 12.1לסעיף  

 

 

 


