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 שם המסמך תשובה 
 

סעיף/מראה מקום 
 אחר 

  שאלה / הערה  נושא/כותרת הסעיף 

גם בהמשך  שפה האנגלית ואולי  הכוונה ל

 רבית  ע

רשום בסעיף קידום האתר בשפה עברית   כללי 1.1סעיף  מסמך א' 
ובשפות נוספות. האם הכוונה היא בשפה 

שיש  נוספת   שפות  עוד  יש  האם  אנגלית? 
 לאתר או שרוצים לקדם? 

1 

זה.   סעיף  לגבי  מתקבלת  לא  הבקשה 

 ונספח ב'. 8ראו סעיף 

ב'     – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

מע"מ. סכום המע"מ יתווסף   יש להחריג מיסים  1.4סעיף 
המכללה  ידי  על  למציע  וישולם  לתמורה 

 עם כל תשלום על חשבון התמורה. 

2 

ב'   מקובל   – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

להחליף  מהות החוזה  2.9סעיף  יש  הסעיף  של  האחרונה  בשורה 
המטלה   שתהא  "ובלבד  המילים  את 

עיצוב   עבודת  בתחום  ופיתוח  הנדרשת 
"ובלבד  במילים  אליה"  ובקשר  האתר 
קידום   בתחום  הנדרשת  המטלה  שתהא 

 אורגני של האתר ובקשר אליה"

3 



   

 

ב'   מקובל   – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

להוסיף   אופן מתן השירותים  3.3סעיף  יש  הסעיף  "ובתיאום   –בסוף 
 מראש עם המציע". 
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סודיות   לשמירת  התחייבות  כתב  ראו 

 נספח יב'.

ב'     – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

יש להוסיף פסקה המחריגה מההגדרה של   זכויות ושמירת סודיות  4.6סעיף 
 "מידע", כל מידע 

נבקש לתקן את הגדרת המידע הסודי כך  
)א(   כמו  סטנדרטיות  החרגות  שתכלול 
שהפך   כזה  או  הכלל  נחלת  שהינו  מידע 
הפרת   עקב  שלא  הכלל  נחלת  להיות 
)ב(  סודיות,  לשמירת  המציע  התחייבות 
מידע אשר גולה למציע כדין בכל עת מצד  
שלישי שאינו חב חובת סודיות למכללה, 

וכיח כי פותח על  )ג( מידע שהמציע יכול לה
או   הסתמכות  ללא  עצמאי  באופן  ידו 
וכן   מהמכללה,  שהתקבל  במידע  שימוש 

פי   )ד( על  לגלותו  נדרש  אשר  מידע 
הוראה  פי  על  או  שיפוטית  החלטתה 
מחייבת של רשות מוסמכת, ובלבד שככל  

המציע יעדכן את   הניתן )לרבות על פי דין( 
שגילויו  המידע  אודות  בהקדם  המכללה 

י על  הרשות התבקש  די 
לאפשר  מנת  על  המוסמכת/ההחלטה  
לצמצום   ו/או  לביטול  לפעול  למכללה 

 הדרישה לגילוי המידע.
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יב'   נספח  על  מדובר  סופר.  טעות 

 התחייבות לשמירה על סודיות

ב'     – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

נכלל   זכויות ושמירת סודיות  4.9סעיף  לא  הסעיף  מפנה  אליו  ג'  נספח 
 במסמכי המכרז.
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ב'   קשה לא מתקבלת.הב    – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

יחסי   5.6סעיף  תחולת  העדר 
 מעביד -עובד

"וזאת  המילים  במקום  המילים  בסוף 
השירות",   מתן  תקופת  כל  בגין  למפרע 
כל  בגין  למפרע  "וזאת  להיות  צריך 
עובד  יחסי  קיום  נקבע  בגינה  התקופה 

 מעביד בין העובד למכללה".
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של   המכללה "יוסף:    6.2סעיף  בסיפא 

להתגונן כנגד טענה ו/או   מציעתאפשר ל

קבלת   עם  מיד  וזאת  כאמור,  תביעה 

ההודעה   ו/או  התביעה  ו/או  הדרישה 

בידי  כאמור,  טענה  בדבר  הידיעה  ו/או 

המכללה. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, 

החלטה   ו/או  דין  בפסק  שייפסק  ככל 

חלוטים, כי המכללה חבה בתשלום בגין 

מתחייב  תבי כאמור,  דרישה  ו/או  עה 

כל    המציע בגין  המכללה  את  לשפות 

החלטה  או  דין  בפסק  שייפסק  סכום 

בתוך   וזאת  כאמור  ימים    30חלוטים 

מאת  בכתב  דרישה  קבלת  ממועד 

 המכללה".

ב'     – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

סעיף   אחריות 6.2סעיף  של  בסוף  להוסיף  את    6.2יש 
 התוספת שלהלן: 

יע  למציע בסמוך  "ובלבד שהמכללה תוד
לאחר קבלת התביעה, והמציע יהיה רשאי 
להתפשר ו/או להתגונן בשם המכללה נגד 
חלוט.   דין  לפסק  עד  כאמור,  תביעה 
המציע לא יתפשר בכל תביעה כאמור ללא 
אישור מראש ובכתב של המכללה, למעט  
תביעות  ויתור  כולל  הפשרה  הסדר  אם 
אחריות  מכל  המכללה  של  מלא  ושחרור 

ובע, הסדר הפשרה אינו מכיל כל כלפי הת
ישולם   אשר  כספי  פיצוי  למעט  סעד 
הפשרה   והסדר  המציע,  ידי   על  במלואו 
אינו כולל הודאה או הסכמה של המכללה  

 לאיזו מטענות התובע. 
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ב'   הבקשה לא מתקבלת.    – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

לסעיף   אחריות 6סעיף  להוסיף  חדש   6יש  משנה  סעיף 
 כדלקמן:

על אף האמור בסעיף זה, ועל אף   6.4
כל הוראה אחרת בהסכם או בדין, מוסכם 

( למעט במקרה של  1בזאת מפורשות כי, )
המציע  ידי  על  שנגרם  נזק  או  גוף  נזקי 
והשיעור   המציע  של  אחריותו  בזדון, 
בהם  השיפוי  ו/או  הפיצויים  של  המרבי 
יישא על פי הסכם זה ו/או על פי דין, לא 

ב השווה  יעלו  סכום  על  מצטבר,  אופן 
על   השירותים  בגין  לו  לתמורה ששולמה 

החודשים שקדמו  12פי הסכם זה במהלך 
המציע    לאירוע המהווה עילה לשיפוי, )ב( 

ולא  בלבד  ישירים  לנזקים  אחראי  יהיה 
או   עקיף  נזק  בכל  מקרה  בכל  יחוב 

 תוצאתי.  
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ב'   מקובל   – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

הצדקה  ביטוח 7.11סעיף  אין  הסעיף.  את  למחוק  יש 
ידי   על  העצמית  ההשתתפות  לתשלום 
באחריות   במצוי  בנזק  כאשר  המציע 

 המכללה.
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ב'   הבקשה לא מתקבלת.    – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

 11 נבקש למחוק את הסעיף.  שונות  10.4סעיף 



   

 

ב'   הבקשה לא מתקבלת.    – מסמך 

הסכם 

 התקשרות

 12 נבקש לנסח את הסעיף באופן הדדי. שונות  10.10סעיף 

מתן   לגבי  הודעה    14מקובל  של  ימים 

 מוקדמת

 

  ' הצעת   –נספח 

 המציע

יעשה   מימוש הערבות 13סעיף  הערבות  מימוש  כי  להוסיף  נבקש 
של   מוקדמת  הודעה  מתן  לאחר    14רק 

 למציע. ימים 

תושב   שבו  המועד  את  להבהיר  נבקש  כן 
 הערבות למציע.
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יב'   לא מקובל   – נספח 

ההתחייבות נותן 

השירותים  

 לשמירת סודיות 

 14 נבקש למחוק את הסעיף.  אי נקיטת הליכים   10סעיף 

יב'   לא מקובל   – נספח 

ההתחייבות נותן 

השירותים  

 לשמירת סודיות 

המילים "הנוגע לעיבוד נבקש למחוק את    13סעיף 
 נתונים ומחשוב". 
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יב'   לא מקובל   – נספח 

ההתחייבות נותן 

השירותים  

 לשמירת סודיות 

שנספח     נבקש  דומים,  במקרים  כמקובל 
בפועל   נותן השירותים  ידי  על  ייחתם  זה 

 ורק לאחר קבלת הודעת זכייה 
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