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 מסמך א'

האקדמית אחוה המכללה  אורגני לאתרלמתן שירותי קידום  5/2022מס'    יב מכרז פומ  

 כללי  .1

  " )להלן:  האקדמית אחוה  לקבל הצעות מחיר  המכללה המכללה  אורגניל"( מבקשת  קידום  לאתר    SEOשירותי 

אחוה האקדמית  הלימודים,  המכללה  מסלולי  האתר,  קידום  בו, הכולל  הנלמדים  והתארים  הלימוד  תוכניות   ,

ת בתנוע על מנת להביא לגידול מתמיד  , בשפה העברית ובשפות נוספות וזאת  ע"י המכללה  ופעולות נוספות כנדרש 

 עפ"י התנאים המפורטים במסמכי המכרז ובנספחים לו.  כל  הו  אינטרנט וגידול בכמות הלידים,האתר בגולשים 

 .אופן הגשת ההצעותהמציעים יתבקשו להגיש את הצעותיהם כמפורט בסעיף  פומבי,  המכרז הינו מכרז  .1.1

, בעל נסיון של חמש קידום אורגני של אתרי אינטרנטהמתמחה בבע"מ ?  חברה  מציע רלבנטי להגשת הצעה הינו   .1.2

 בכל תנאי הסף המפורטים. העומד    שנים לפחות בתחום

ובהתאם להוראות  "(,  המכרז)להלן: "  בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה כל זאת   .1.3

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

הארכות    שתיהודעה על הזכייה במכרז, עם אופציה לעוד  חודשים( מיום ה   36)  שלוש שניםההתקשרות:  תקופת   .1.4

 חודשים( כול אחת ובסך הכל עד חמש שנים.   12נוספות בנות שנה )

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

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

  כרזים משל המכללה:    המכרזים  לעת באתר

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

 מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 טבלת ריכוז המועדים  .2

 המועד תיאור

   17.7.22 מכרזמועד פרסום ה

 14:00' עד השעה דיום   27.7.22 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 14:00עד השעה '  גיום   9.8.22 המועד האחרון להגשת ההצעות 

 

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

שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד  המכללה  שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של  

 ה. בהרפרסום הה

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

 תנאי סף  .3

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

 :בסעיף זההתנאים המצטברים המפורטים 

 : תנאי סף מנהליים .3.1

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

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

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.achva.ac.il%2F%25D7%259E%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259D&data=04%7C01%7Clilach.yonai%40achva.ac.il%7Cc82ae9d9f58e427ca70e08d996d706d8%7C47ea5c95698f4288974f3e61447386b6%7C0%7C0%7C637706672531101034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YAnmkU326wcBrTGs9VlN6rkOqP4wOzGdPmWZvvUWPsg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.achva.ac.il%2F%25D7%259E%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259D&data=04%7C01%7Clilach.yonai%40achva.ac.il%7Cc82ae9d9f58e427ca70e08d996d706d8%7C47ea5c95698f4288974f3e61447386b6%7C0%7C0%7C637706672531101034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YAnmkU326wcBrTGs9VlN6rkOqP4wOzGdPmWZvvUWPsg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.achva.ac.il%2F%25D7%259E%25D7%259B%25D7%25A8%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259D&data=04%7C01%7Clilach.yonai%40achva.ac.il%7Cc82ae9d9f58e427ca70e08d996d706d8%7C47ea5c95698f4288974f3e61447386b6%7C0%7C0%7C637706672531101034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YAnmkU326wcBrTGs9VlN6rkOqP4wOzGdPmWZvvUWPsg%3D&reserved=0
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  .עסקאות גופים ציבוריים

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

 .תצהיר לחוק עסקאות גופים ציבוריים- 1  נספח ט'לפי  ספרים בתוקף

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

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

 

 : סף מקצועיים תנאי .3.2

  של לפחות ביום הגשת ההצעה בעל וותק    תקפה   חברה/ שותפות או כל ישות משפטית  / הינו משרד  המציע   3.2.1

בתחום  רצופות  שנים    5 אורגני  שירותי  לפחות  א ב קידום  תוכן  נטרנטיאתרי  קידום  חברתיות,  רשתות   ,

  . המציע תהר הצ- 'גנספח , כי שיפורט בטקסט, וידאו ואודיו

בעלי מחזור    תמוסדות להשכלה גבוהה או ארגונים נותני שירוסיפק שירותי קידום אורגני לשלושה  מציע  ה 3.2.2

מוסדות חינוכיים, מוסדות להשכלה גבוהה, עיריות, רשויות    :למשל)מיליון ₪ בשנה.    50כספי של לפחות  

ביטוח,  מקומיות, משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות , בחמשת השנים האחרונות  (וכד'  בנקים, חברות 

 . ת המציעהרהצ -'גנא לפרט בנספח   2017-2021

בוורדפרס 3.2.3 הכתוב  לפחות  אחד  זו.   wordpress,המציע קידם אתר  להצעה    במהלך חמש השנים שקדמו 

 הצהרת המציע - נספח ג'כמפורט ב

, שניסיונו/ה יכלול עבודה  לעבודה רציפה מול המכללה  יציג מטעמו מנהל פרויקט/ רפרנט/ איש קשרהמציע   3.2.4

לפחות  ציבורי אחד  גוף  חימול  למוסד אקדמי/  עדיפות  עם  שנתיים במהלך חמשת השנים  ,  לפחות  נוכי, 

 . של מנהל/ת הפרויקטנא לצרף קורות חיים האחרונות. 

 

 ערבות ביצוע        .4

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

,  10סעיף    הסכם ההתקשרותבבהתאם לפירוט    אוטונומיתכזוכה במכרז להמציא לידי המכללה ערבות בנקאית  

 .נוסח ערבות ביצוע –נספח ד כמפורט בו

 

 שאלות הבהרה  .5

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

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

 , יימסרו למעוניינים באופן המפורט להלן בהוראות אלו.העבודות

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

lilach.yonai@achva.ac.il  

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

 מס'

 שם המסמך

אליו   למסמך  ]הפנייה 

השאלה     – מתייחסת 

 וכיו"ב[ במכרז, נספח  

 סעיף/מראה מקום אחר 

הרלוונטי   לסעיף  ]הפנייה 

מתייחסת   אליו  במסמך 

 השאלה[ 

 שאלה/הערה  נושא/כותרת הסעיף 

1.     

mailto:lilach.yonai@achva.ac.il
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המתייחסות   .5.4 שאלות  תופענה  תחילה  כאשר  עולה  בסדר  יסודרו  ההסעיפים  המכרז,  מכן    הסכםלתנאי  ולאחר 

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

 לאחר מכן יתכן ולא תיענינה. 

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

 . ויש להחזירן חתומות  המכרזכי מיהווה חלק בלתי נפרד ממס 

 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.   כללה פה. בהתאם לכך, יחייבו את המ-יהיה מענה לשאלות בעליובהר, כי לא   .5.6

ובין אם בתשובה    בין אם ביוזמתה,מכרז  (, הבהרות ותיקונים למסמכי ה כללהלפרסם )באתר המ  ת רשאי  מכללה ה .5.7

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

 . מכללהשל ה

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

 אופן הגשת ההצעות .6

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

   ובהסכם ההתקשרות.והעבודות, כפי שמפורטים במכרז, במפרט 

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

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

יצוינו   ועדת  תוספת ו/או הסתייגות אשר  ידי  על גבי מסמכי המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על 

 מכרזים. 

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

ברורה6.2סעיף   הינה  ההצעה  וכי  המכרז  דרישות  את  ותואמת  עומדת  ההצעה  כי  שוכנעה  אם  משמעית    ,  וחד 

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

 כול אמצעי אחר עלול להביא לפסילתה. 

.  במידה והמציע מעוניין  לתקן את הצעתו, עליו לסמן קו על החלק אותו אמצעי סימון וכיסוי  הצעה תקן את האין ל 6.4

באמצעי  עליו מחדש בעט, בצירוף חתימת מורשי החתימה + חותמת ליד התיקון. שימוש   חוק ולכתוב  מעוניינים למ 

 עלול להביא לפסילת ההצעה.    סימון /כיסוי 

 יש לחתום בכל המסמכים באופן הבא:   6.5

 בכל תחתית עמוד חתימת מורשה חתימה בראשי תיבות+ חותמת החברה  6.5.1

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

 את ההצעות יש לערוך בשפה העברית.  6.6

ה  מכלל ה  למתן שירותי קידום אורגני לאתר  5.2022, עליה ייכתב  "מכרז  סגורה  המעטפיש להגיש את ההצעה ב 6.7

. כול סימן  ימן מזהה של המציעעל מעטפת ההגשה לא יופיע כל ס   . בצורה מסודרתההצעות יוגשו  ".  אחוה  האקדמית 

 . נוסף עלול להביא לפסילת ההצעה

לפי וכן כל מסמך אחר שנדרש    אישוריםהנדרשים לרבות מסמכי המכרז,  מעטפת ההגשה תכלול את המסמכים   6.8

 הוראות המכרז 

המועדים.  עד תאריך ההגשה שנקבע בטבלת  פיזית ולא בשום אמצעי אחר(  במסירה אישית בלבד )  המעטפה תוגש  6.9

לתיב הצעות  להגיש  ניתן  כן,  בניין  כמו  אחוה  במכללת  הממוקמת  המכרזים  העבודה ג  בכניסה  3ת  ימי  בשני  ם 

מיקום תיבת הבהרה לגבי  טלפון לצורך    16:30עד   08:00ה' בין השעות   –הקודמים למועד ההגשה הסופי בימים א'  

 יונאי.  , לילך054-9079499  ––בלבד ההצעות 

 למעט אם צוין אחרת במסמכי המכרז.   ולא כולל מע"מציע לנקוב יהיה בשקלים חדשים כל סכום שעל המ 6.10

http://www.achva.ac.il/tenders


 

 6עמ' 
 

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

יובהר כי הגשת הצעה בכל אמצעי אחר שאינו בהתאם לפירוט לעיל, או שלא בוצעה בהתאם להנחיות    6.12

 לעיל, תיפסל על הסף.

 :םהמסמכים הדרושי 7

 המציע מתבקש להגיש את כל המסמכים המפורטים להלן:   7.1

ככל שהמציע הינו תאגיד רשום כדין  ו  תעודת עוסק מורשהיצרף המציע    3.1.1  בתנאי סףלהוכחת עמידתו    7.1.1

תצהיר לחוק עסקאות  -  ' נספח טוימולא במדינת ישראל יצרף תעודת רישום ומסמכי התאגדות של המציע.  

 .גופים ציבוריים

 ת  אישור תקף מרשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומו  הספקיצרף    3.1.2בתנאי סף  להוכחת עמידתו      7.1.2                

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

כפי שניתן ע"י שלטונות  תקף  אישור על ניכוי מס במקור      הספק יצרף    3.1.3  בתנאי סףלהוכחת עמידתו   7.1.3

 המס והמע"מ. 

 . הצהרת המציע –נספח ג' המציע על   יחתוםיפרט ו 3.2.3, 3.2.2, 3.2.1  בתנאי סףלהוכחת עמידתו  7.1.4

עמידתו   7.1.5 סף להוכחת  של    3.2.4  בתנאי  חיים  קורות  המציע  את  יצרף  ירכז  אשר  מטעמו  קשר  איש 

 ההתקשרות מול המכללה. 

 . חתום " שירותים מפרטנספח א' " על המציע לצרף את   7.1.6

 . ""הצעת המציע נספח ב'כ על המציע לצרף הצעתו המלאה וחתומה בנוסח המופיע  7.1.7

 למכרז כאשר הוא חתום ע"י עו"ד.  כנספח ג'וסח הצהרת המציע המופיע על המציע לצרף נ  7.1.8

 " כאשר הוא מלא וחתום. פרטי המציע, "נספח ה'על המציע לצרף את   7.1.9

כאשר הוא   "דין על פרטים אודות המציע אישור רואה חשבון או עורך" ,'ואת נספח על המציע לצרף  7.1.10

 . מלא וחתום

 " כאשר הוא חתום. תצהיר על העסקת עובדים זרים, "'חנספח  על מציע לצרף את  7.1.11

על המציע לצרף תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע, ובעל   7.1.12

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

 כאשר הוא חתום ע"י עו"ד.  ,כנספח י' נוסח תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות המופיע  7.1.13

 למכרז.  כנספח יא'ת ביטוח המופיע אישור על עריכ  7.1.14

 .חוברת המכרז, חתומה על ידי מורשה החתימה של המציעעל המציע לצרף  7.1.15

  .חתום על ידי מורשה החתימה של המציע  כאשר הוא הסכם ההתקשרותעל המציע לצרף את   7.1.16

 ע"י המכללה.  ככל ויפורסם ,מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציעעל המציע לצרף  7.1.17

בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם  הינו עסק  אם המציע   7.1.18

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

יובהר כי על כל הרישיונות ו/או האישורים הנדרשים להיות תקפים במועד האחרון להגשת ההצעות   7.1.19

 ההסכם. ובמשך כל תקופת  

שר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן למכללה את הזכות להחליט על פסילתה המיידית  כל פרט א 7.1.20

אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים אותם יש לצרף להצעת המכרז,  ע.  של הצעת המצי

הרי ניתן להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין  

 .נאמן למקורעל היותו 



 

 7עמ' 
 

המציע מחויב להודיע למכללה על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתו ו/או באיזה   7.1.21

ע"י   ועד למועד בחירת המציע  מהנתונים הדרושים לבחינתה, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתו 

ו באיזה  המכללה. והמכללה רשאית לפסול הצעה במקרה שיחול שינוי בנתונים המפורטים בהצעה ו/א

מהנתונים הדרושים לבחינתה, אשר ייראה לה מהותי, בין אם דבר השינוי נודע לה מהמציע ובין אם  

 בדרך אחרת. 

מהמסמכים   7.1.22 כלשהו  מסמך  המצאת  אי  או  לעיל  המפורטים  מהתנאים  כלשהו  תנאי  של  קיומו  אי 

לוועדת המכרזים את הזכות להחליט   ייתן  זה,  לעיל, באופן הנדרש במכרז  על פסילתה  המפורטים 

המיידית של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות,  

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים אף לאחר פתיחת ההצעות למכרז, להשלים  

המציע בתנאי הסף,  וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של    מידע חסר ו/או להציג המלצות ו/או אישורים,

כל מסמך אחר   או  רישיון  היתר,  של המכללה שכל אישור,  רצונה  לשביעות  יוכיח,  ובלבד שהמציע 

 ההצעות.  כאמור, הינם בעלי תוקף, והאמור בהם נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת 

 

 התמורה הצעת המחיר ו 8

 . הצעת המציע -ב'נספח ב  הצעתו המציע ימלא את   8.1

ועליו לבצע את העבודה נשוא  ,  ק, על המשתתף במכרז לקחת בחשבון את היקף העבודה המלאלמען הסר ספ 8.2

, לרבות פריטי המחירים  , בהתאם להוראות המכרז מכרז זה, ולספק את התמורה בצורתה הסופית והמלאה

 .השוניםהשונים בסעיפים 

המחיר יכלול את כל הפעולות הנדרשות למציע למלא את המכרז על כל תנאיו לרבות, אך לא רק, ביצוע העבודות,   8.3

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

 נוספים כלשהם.  המציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים 8.4

יובהר כי המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת המציע לא יהיו צמודים למדד או לכל הצמדה   8.5

 .  או תוספת אחרת

אם המציע לא ימלא אחד מהפרטים או יותר בהצעת המחיר רשאית המכללה לפסול את הצעתו לפי שיקול   8.6

 ה הבלעדי תדע

, מכל סיבה שהיא לרבות  הסכםולא תהיה למציע זכות לשנותו בכל תקופת ה   ,סופיהמחיר המוצע יהיה מחיר  8.7

 . הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב

 הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה   9

מכרז    9.1 הינו  המכרז,    פומבי.המכרז  מסמכי  כל  את  תכלול  ההגשה  הנספחים  מעטפת  וכל  המחיר  הצעת  כולל 

 ודיסק און קי לצורך קביעת ציון האיכות )בין השאר(    הנלווים

המנהלתיים והמקצועיים    בתנאי הסףההצעות  תיבחן עמידת    זה בשלב  :  בדיקת עמידה בתנאי סף  –   מקדיםשלב    9.2

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

תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות למציעים להשלמת מסמכים ולא יהיה בכך מתן אפשרות למציע לחזור בו  

 חו.בכפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות הבאות מכומהצעתו ו/או לתקנה באופן אסור, הכל 



 

 8עמ' 
 

 : המציע מתבקש להעביר למכללה : %60 ( QGi) איכותבחינת ה -ראשון  שלב   9.3

 

 ניקוד מקסימלי  פרמטר לבדיקה 

המציע )התרשמות משירותיות, מהירות תגובה, הבנת  שיחות עם לקוחות  יתבצעו  

 צרכי הלקוח( 

50 

המציע   טבלת  ניסיון  את  למלא  )נא  גבוהה  להשכלה  מוסד  מול  ניסיון  בעבודה 

  (הצהרת המציע -ג' המציע בנספח

20 

 20 נא לצרף קורות חיים של מנהל הפרויקט(  )  הלקוחמנהל  ניסיוןהערכת 

פלטפורמות   קול,  חיפוש  באמצעות  קידום  אודיו,  וידאו,  של  בקידום  ניסיון 

 סושיאל 

5 

 5 ניסיון בקידום בשפות נוספות: אנגלית/ ערבית  

 100 סה"כ

 . לקוחה קורות החיים של מנהל יש לצרף  9.3.1

 . לקוחות המציע לצורך התרשמות וניקודהמכללה תקיים לפחות שתי שיחות עם  9.3.2

אם    חיפוש קול, קבצי אודיו,  בהם בוצע קידום בשפות נוספות וקידום באמצעות    צרף כתובות אתריםיש ל 9.3.3

 , והסבר לגבי התהליך שבוצע. ובוצע

, והיתר יקבלו ציון  נק'(  50הניקוד המשוקלל שלו יהיה הגבוה ביותר, יקבל את מירב ניקוד האיכות )המציע ש 9.3.4

 יחסי. 

   %40( PGiבחינת המחיר ) 10

כפי שימלא  יתנקד את ההצעות הכש  המכללה פי הצעת המחיר של המציע,  על  הצעת   –'  בבנספח    המופיע  5בסעיף  רות 

את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג,    כולל  הכי המחיר בהצע   מובהר זאת.  המציע

כל   ובביצוע  זו,  להצעתנו  המצורפים  המכרז  מסמכי  לדרישות  בהתאם  והשירותים  הטובין  והתקנת  באספקת  הכרוכות 

 . המציעהתחייבויות 

, והיתר  נקודות  50את הציון המקסימלי של    קבלי  ,ביותר  הזול ה  צעת המחיר המשוקללת שלו הינההמציע שה  10.1

 הבאה:יקבלו ציון יחסי, על פי הנוסחה 

𝑃𝐺𝑖 =
𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑃𝑖
 

 כאשר: 

PGi = ציון מחיר של ההצעה הנבחנת   

TPmin = הצעת המחיר הזולה ביותר   

TPi הצעת המחיר של ההצעה הנבחנת   –   

 

 והאיכות  המחיר ציוני שקלול 10.2

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



 

 9עמ' 
 

𝐴𝐺𝑖 = (𝑄𝐺𝑖 ∗ 60%) + (𝑃𝐺𝑖 ∗ 40%) 

 כאשר: 

AGi של ההצעה הנבחנת  = ציון משוקלל סופי   

PGi = ציון מחיר של ההצעה הנבחנת   

QGi ציון איכות של ההצעה הנבחנת  –   

 

 יוכרז כזוכה המכרז.הניקוד המשוקלל שלו )איכות ומחיר( יהיה הגבוה ביותר הספק ש 10.3

 . המכללה שומרת את הזכות להכריז על כשיר שני 10.4

בכפוף   10.5 ביותר,  הגבוה  לציון  שתזכה  ההצעה  את  לקבל  שלא  זכותה  על  שומרת  המכללה  לעיל,  האמור  אף  על 

 להוראות הקבועות לעניין זה בדין ובתקנות חובת המכרזים.  

 וויון בהצעות ש 11

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

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

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

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

 מנת להשיג את מירב היתרונות למכללה. 

 תוקף ההצעה    12

בתוקף למשך    12.1 להגשת הצעות.  90ההצעות תהיינה  הציון המשוקלל   יום מהיום האחרון  ההצעה שתקבל את 

 ימים נוספים.  30"(  תעמוד בתוקפה למשך הצעת הכשיר הבאוה אחרי הצעת הזוכה, )להלן: " הגב

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

 היא אינה מחויבת להפעיל אפשרות זו.  כי  המכללה ו

 

  הסכםה 13

 אשר ייחתם בין המכללה לבין הזוכה במכרז מצורף, על כל נספחיו, למסמכי מכרז זה.  הסכםנוסח ה 13.1

המכללה תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו, וכן תודיע לזוכה בדבר המועד והמקום לחתימה  13.2

המכללה כאמור לעיל,  על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד ובמקום הנקובים בהודעת  

 . הסכםלחתימה על ה

במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על ידי המכללה ו/או לא ימציא לידי   13.3

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

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

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

 עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים   זכות 14

סירת ההודעה בדבר החלטת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין  ימים ממועד מ 30בתוך   14.1

עם   ובהתכתבויות  כאלה,  היו  אם  שהוכנו,  מקצועיות  דעת  בחוות  הזוכה,  בהצעת  מכרזים,  ועדת  בפרוטוקול 

 מציעים, ככול שהיו.  
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תשלום עלות העיון  עלות העיון(.  להלן:  )₪     500עיון במסמכי המכרז לרבות בהצעה הזוכה מותנה בתשלום של   14.2

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

 .כאמור  הצעה הזוכהלבקשה לעיין ב

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, יצרף   14.3

 ו נספח המפרט את החלקים כאמור, ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.המציע להצעת

ועדת המכרזים של המכללה תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את הצעת הזוכה ו/או חלקים   14.4

 ממנה. 

זכות העיון כאמור לעיל לא תחול על חלקים של פרוטוקולי וועדת המכרזים או של הצעת הזוכה, אשר העיון   14.5

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

 שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. 

עת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים, לרבות  כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות ד  14.6

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

 מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.  

 סמכויות נוספות של המכללה, תנאים כלליים  15

 ת:המכללה שומרת לעצמה את הזכו

 לא לקבל אף אחת מההצעות שתוגשנה בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו בכל  עת.  15.1

לדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי שלמציעים תהיה   15.2

 כך.  טענה בשל 

הבנה מוטעית של נושא המכרז, וכן הצעה  לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על   15.3

 ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים.  שעולה

 שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביותר, בכפוף להוראות הדין.  15.4

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או שאינה עונה   15.5

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

 מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי. 

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.  15.6

להצעתו 15.7 הבהרות  לקבל  כדי  המציע,  אל  וההערכה  הבדיקה  במהלך  בה,  לפנות  אי  להסיר  כדי  ירות  או 

 בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.  המתעוררת בעת

פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי,   לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או 15.8

 בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו. 

 לחלק את השירותים בין מספר מציעים כראות עיניה ולפי שיקול דעתה. 15.9

מו  15.10 עם מציעים העומדים בתנאי המכרזלנהל  לנהל   ,"מ  לחילופין  או  ושהצעותיהם מתאימות לדרישות המכללה 

 מו"מ עם המציע הזוכה.

לא להתחשב בפגמים פורמאליים במי מבין ההצעות שהוגשו, שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לחוק חובת  15.11

 המכרזים ותקנותיו. 

שינוי, השמטה או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז, או לחילופין, לפי  לפסול הצעה שבה נכללו תוספת, רישום,   15.12

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

 המכללה ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם הצעתו.  כאמור.
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תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות, דמי קניית מסמכי    המכללה לא 15.13

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

 יחולו על המציע בלבד. 

הכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או  המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מ 15.14

 מטעה בהצעתו. 

אין המכללה מתחייבת  15.15 ותקציב.  מימון  כגון  בשליטת המכללה,  בגורמים שאינם  מותנה  הליך המכרז  של  קיומו 

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

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

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

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

 מהפירוש שנבחר על ידי המכללה. 

או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן  /כל סתירה ו 15.16

 המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות המכללה. 

אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו, למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר   15.17

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

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

 התעלמות מכל תוספת, שינוי או הסתייגות כאמור. 

עת המציע תוכרז כהצעה הזוכה תהיה ההצעה למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המכללה במידה והצ 15.18

 ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות. 

הגשת ההצעה ע"י המציע תהווה לכל דבר ועניין, הסכמה מצד המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות, המופיעים  15.19

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

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

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה. בהודעה יפורטו ההוראה ו/או התנאי ו/או התניה לגביהם 

ה של הערתו. לא מסר המציע הסתייגות בכתב כאמור סבור המציע כי הם אינם עומדים בדרישות החוק וכן מהות

במועד, יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן וייחשב כמי שפועל בחוסר תום ובחוסר 

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

 . במסמכי המכרז

 ביטול המכרז או חלקו: 16

בכפוף להוראות הדין, המכללה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז   16.1

 חדש מכל סיבה שהיא. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד   16.2

 מהמקרים האלה:

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

 כהוגנים וסבירים. 

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

 כובל. 

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.   •
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 המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.   16.3

  הגשתו/או כתובת המייל, כפי שנמסרו על ידם עם    הטלפון הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר   16.4

 המכרז.  הצעת 
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 מסמך ב'

 2022שנערך ונחתם במכללת אחוה ביום ___לחודש _______שנת   הסכם ההתקשרות

 

 580250231המכללה אקדמית אחוה ע"ר    בין:

  79800ד.נ. שקמים    

 ( "המכללה" )להלן:   

 

 :לבין

               ________________________ 

 ____________________  ח.פ.   

 מרחוב __________________    

    _______________________ 

          "( המציע)להלן: "   

 

של   אינטרנטהאתר ל  קידום אורגניוהמכללה פנתה למספר מציעים במסגרת הליך תחרותי למתן שירותי   הואיל:

 )להלן: "ההליך"(; המכללה  

 הגיש הצעה בהליך;  והמציע  והואיל:

 כהצעה הזוכה בהליך; המציעוועדת המכרזים של המכללה קבעה את הצעתו של            והואיל:

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

 ;ועל הנתונים כפי שפורטו בהצעתו, בכפוף למותנה בחוזה זה ובנספחיו  המציעהצהרותיו של  

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

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

תביעה שתוגש כנגדו בטענה כי קיימת מניעה משפטית או עובדתית כלשהי למילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה  

 זה במלואן ובמועדו;  

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

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

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

 ; 1976 -מצהיר כי בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  יע והמצ והואיל:

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

 כללי  .1

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

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

 

 "המנהל"

 

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

המוסמכים ולרבות כל גורם   ומורשיו  המציעלרבות נציגיו של  "המציע"

 מטעמו שהוסמך על ידו לעניין חוזה זה או חלק ממנו. 

  "השירותים"

כמפורט   קידום אורגני לאתר האינטרנט של המכללה מתן שירותי 

 בחוזה זה.

  "החוזה"

 חוזה זה ונספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

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

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

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

 ולשביעות רצונה של המכללה.

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

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

ים הכרוכים במתן השירותים למכללה כאמור  מתחייב לשאת בכל המיסים ההוצאות והתשלומ  המציע .1.4

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

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

לחוזה זה, רצ"ב   כנספח א'כדין בנוסח המצורף ותצהירים חתומים ומאומתים    המציעשל  1976  -תשל"ו 

מתחייב להמציא למכללה האקדמית אישורים תקפים כאמור על ניכוי   המציעכחלק בלתי נפרד מחוזה זה.  

 מס במקור וניהול ספרים, כל אימת שאישורם יפקע.  

מצהיר כי ידוע לו כי מעמדו בכל הקשור ביחסיו עם המכללה יהיה כמעמד קבלן עצמאי, ולא יהיו בינו   המציע .1.6

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

לפצות ולשפות את המכללה בגין כל תשלום בו תחויב    המציע  מעביד. בכל מקרה בו יקבע אחרת מתחייב 

 המכללה בגין קביעה, כאמור.
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מתחייב ומצהיר כי אין לו   המציעחוזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה.  .1.7

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

שנעשו, אם נעשו, קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסדיר באופן מלא וממצה את כל  

 זכויות והתחייבויות הצדדים. 

 מהות החוזה  .2

, והכול בהתאם להוראות חוזה זה  של המכללה  נטאינטר האתר  קידום אורגני ליבצע עבור המכללה    המציע .2.1

 כמפורט להלן. 

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

 . למציעותימסר  

אחראי לכל   יהיהאחראי מטעמו לטיפול במכללה במסגרת חוזה זה, אשר  איש קשרמתחייב למנות  המציע .2.3

 המכללה ויפקח על כל השירותים נשוא חוזה זה.   העבודה מול

הכוללים, בין היתר, את הפעולות  קידום אורגני לאתר האינטרנט  מתחייב להעניק למכללה, שירותי  המציע .2.4

 שלהלן: 

, וקידום אורגני של מילים אלה במנועי חיפוש  חקר מילות מפתח המשתנות מעת לעת על פי דרישות המכללה .2.5

 של גוגל, בעברית או בשפות אחרות.  

חודשיים אודות כניסות אורגניות  אחר אתר המכללה , אחר תוצאות חיפוש והפקת דוחות  מעקב וניטור  .2.6

 לאתר.

 . חודשיושינויים בתנועה האורגנית של האתר על בסיס הנפקת דוחות מיקומים למילות המפתח המקודמות  .2.7

על מנת לשפר את הנגשתם   תוזאמתן המלצות שוטפות לשיפור תוכן והמלצות טכניות של התוכניות השונות   .2.8

 פוש. ילמנועי ח 

לעניין חוזה זה והוא    המציעמוסכם ומובהר בזאת, כי פירוט העבודה לעיל, אין בו כדי למצות את חובות   .2.9

יהיה חייב לבצע כל מטלה ודרישה נוספת שאינה במסגרת הפירוט הנ"ל, בכל שלב משלבי עבודתו, על פי  

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

 שר אליה. ובק עיצוב ופיתוח האתרובלבד שתהא המטלה הנדרשת בתחום עבודת 

ככתבן וכלשונן או בכלל,   המציעהמכללה אינה חייבת להוציא לפועל את התוכניות ו/או התקציב שהכין  .2.10

 .  המציעומכל מקום תהיה למכללה הזכות ליזום שינויים בתוכניות ו/או בתקציב שהכין 

מומחיותו,  לא מוקנית מכוח חוזה זה כל בלעדיות ביחס לתחום  למציעמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי  .2.11

, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יועצים נוספים  המציעלהעסיק, במקביל להעסקת  המכללהורשאית תהיה  

 בתחום זה במהלך תקופת החוזה. 
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 אופן מתן השירותים .3

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

 והנחיה מטעמו בנוגע לכך. 

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

 .עיצוב ופיתוח האתר בעבודת 

בכדי לעקוב אחרי ביצוע עבודת   המציעמור לעיל, המנהל יהיה רשאי לבקר במשרדי מבלי לגרוע מכלליות הא .3.3

 ולקבל הסברים בגינה ובלבד שהדבר ייעשה בשעות סבירות.  האתר קידום

להודיע למנהל מייד וללא דיחוי על כל נושא אשר לגביו יש לו עניין אישי   המציעבמסגרת תפקידו, מתחייב  .3.4

 רסים עם תפקידו. ו/או העלול ליצור ניגוד אינט 

 זכויות ושמירת סודיות .4

יהיו שייכים למכללה והיא תהיה זכאית להשתמש    המציעזכויות היוצרים בכל המסמכים אשר יוכנו על ידי  .4.1

 בהן, בכולן או בחלקן, בהתאם לדין. 

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

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

ותים על פי חוזה זה בין  וכיו"ב, אשר נוצרו ו/או נרכשו לצורך אספקת השיר התכניםהיצירות, התהליכים,  

ובין על ידי גורמים שלישים, )לרבות טקסט או טקסט אומנותי, עיצוב, גרפיקה ודברי אומנות   המציעעל ידי 

ותצלומים שנעשו ו/או יוצרו בקשר עם חוזה זה להלן: "מלוא הזכויות"(, בין אם    אחרים, סרטונים, תצוגות

 נעשה בהם שימוש ובין אם לאו.

מסור למכללה בסיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, או במהלכה את כל המסמכים וכל  מתחייב ל המציע .4.3

 חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע חוזה זה. 

מצהיר כי לא הפר ומתחייב כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך   המציע .4.4

 ביצוע חיוביו על פי חוזה זה. 

ן את זכויות המכללה ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות חוזית שלו עם עובדיה  מתחייב בזאת לעג המציע .4.5

ו/או עם מי שפועל מטעמה במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה באופן שזכויות היוצרים של המכללה  

 תשמרנה. 

צורה בה   מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, בכל המציע .4.6

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

עניינים עסקיים ומסחריים, נהלים, כללים, שיטות עבודה, מידע טכני, סידורי השמירה, הביטחון, אבטחת  

בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר   ,המציעהמידע והבטיחות הנהוגים אצלה )להלן: "המידע"( שיגיעו לידיעת  

 .נספח ב' מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות,  המציע עם ביצוע השירותים. 
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מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש למעט עובדי המכללה    המציע .4.7

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

 יהם הנ"ל. לבצע את תפקידיהם בקשר עם מתן השירותים ובהיקף שלא יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקיד

מתחייב לא לעשות במידע כל שימוש, במישרין או בעקיפין, אלא כנדרש לצורך ביצוע השירותים, ולא    המציע .4.8

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

  מתחייב לדאוג לכך, שכל אחד מעובדיו אשר עשויה להיות לו גישה בדרך כלשהי למידע, יחתום על   המציע .4.9

, קודם למתן אפשרות הגישה כאמור, להגנת סודיות המידע בתנאים כמפורט בכתב זה. על פי דרישת  ג'נספח 

למכללה האקדמית העתק מכל התחייבות כאמור של מי מהאמורים לעיל. מבלי לגרוע    המציעהמכללה ימציא  

כלפי המכללה  מהאמור, המכללה תהיה רשאית לדרוש ממי מהאמורים לעיל לחתום לכם על התחייבות ישירה  

 לשמירת סודיות. 

  המציע היה ובתקופת תוקפו של חוזה זה יתעורר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים בין עיסוקיו האחרים של  .4.10

 להביא את הנושא בכתב בפני המנהל, מיידית.  המציעלבין השירותים הניתנים למכללה האקדמית, מתחייב 

בעניינים שיש בהם משום ניגוד אינטרסים לענייני   מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו  המציע .4.11

 המכללה בנושאי חוזה זה. 

 מעביד -העדר תחולת יחסי עובד .5

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו שיפעל בקשר להסכם    המציעמוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי בין המכללה לבין   .5.1

"( לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי כל זכות שיש למכללה  המציעזה )להלן ביחד: "עובדי  

בקשר למתן השירות אינה אלא אמצעי להבטיח ביצוע    המציע לפקח, לבקר, להורות ו/או להדריך מי מעובדי  

. הצדדים שבים  המציעיצור יחסי עובד מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי  נאות של ההסכם ואין בה כדי ל 

 קבלן עצמאי לכל דבר ועניין.   –ומצהירים שהיחסים ביניהם הם יחסי מזמין שירות 

מאשר בזאת כי הסכמת המכללה להתקשר עימו בהסכם זה מבוססת על כל האמור לעיל ולהלן והוא    המציע .5.2

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

   המציעו/או מי מעובדי  המציעאו תוצאתו היא קביעת קיומם של יחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין 

לבדו הוא שיישא במלוא התשלומים והחובות הנובעים מעבודתם של עובדיו או כרוכים בה, לרבות    המציע .5.3

לפי כל דין, הסכם    המציעוישלם כל תשלום, גמול או זכות המגיעים  לעובדי    המציעם של עובדי  במלוא שכר

או נוהג ולרבות תשלום מלוא שכר העבודה, גמול שעות נוספות ועבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, דמי  

הודעה   פיטורים,  פיצויי  סוציאליות,  זכויות  עבור  תשלום  חגים,  דמי  מחלה,  דמי  החזר  הבראה,  מוקדמת, 

לעיל,   האמור  מן  לגרוע  מבלי  וכיוצ"ב.  הרחבה  וצווי  קיבוציים  הסכמים  מכוח  תשלומים  נסיעות,  הוצאות 

עובדי    המציעמתחייב   דין בקשר להעסקת  פי  על  עליו  ולהפריש במועדם כל תשלום והפרשה החלים  לשלם 

המגיעיהמציע החובה  תשלומי  ויתר  לאומי  ביטוח  המס,  תשלומי  כל  לרבות  שכר  ,  תשלום  בגין  דין  עפ"י  ם 

 כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.  המציעהעבודה והזכויות לעובדי  

יציג למכללה כל אסמכתא שתידרש על ידה בכל הנוגע להפרשות ו/או תשלומים שביצע בגין עובדי    המציע .5.4
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 . המציע

ו  .5.5 הסכימו המכללה  התמורה הכוללת שעליה  כי  בעובדההמציע  מוסכם  נקבעה בהתחשב  זה  שעובדי    בחוזה 

  המציע אינם בגדר עובדים של המכללה כך שלא תהיינה למכללה כל עלויות נוספות בגין התקשרותה עם    המציע

והבלעדית שתהיה   זה היא העלות המלאה הכוללת  ו/או סיום ההתקשרות והתמורה המוסכמת עפ"י חוזה 

 .  המציעלמכללה בגין כל הקשור בקבלת השירות מאת  

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

זכויות ו/או כספים מכוח   למציעעצמו( וכי לכן מגיעים    המציעת גם את  )הגדרה הכולל המציעלבין מי מעובדי 

שלגביו ייקבע כך יכונה להלן: "העובד"(, כי אז מסכימים    המציעיחסי עובד מעביד עם המכללה (מי ממועסקי 

מגיעה   שהייתה  הכוללת  התמורה  כי  עובד/י    למציעהצדדים  אותו  בשיעור    המציע בגין  הינה    70%כאמור 

בגינו/ם  בכל תקופת החוזה )להלן: "השכר המוסכם כעובד"(.    למציעהממוצעת החודשית ששולמה  מהתמורה  

ימים  מיום שקיבל ממנה דרישה בכתב, את כל התשלומים ששילמה    7יהיה חייב להשיב למכללה, תוך    המציע

קופת מתן  לו המכללה מעבר לשכר המוסכם כעובד, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, וזאת למפרע בגין כל ת

 השירות )להלן: "הסכום העודף"(.

כל סכום שיגיע ממה ל .5.7 נגדה  מציע  המכללה תהיה רשאית לקזז  ו/או מי מעובדיו, לרבות סכומים שייפסקו 

חייבת    המציעלטובת   היא  אשר  מכספים  כלשהי  שיפוטית  החלטה  פי  על  מעובדיו  מי  מי    למציעו/או  ו/או 

 מעובדיו.  

ולפצות את המכללה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד או    מתחייב לשפות  המציעזאת ועוד,   .5.8

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

ו/או כי המכללה היא שנושאת באחריות    המציעעל ידי ערכאה שיפוטית כי המכללה הינה המעסיקה של עובדי  

 י המכללה היא שצריכה לשלם איזה תשלום שעליו לא הוסכם בהסכם זה. לנזק ו/או כ 

 אחריות   .6

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

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

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר וכל הנובע, במישרין או בעקיפין,    המציעמחדל של  

יפצה את המכללה ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל מי    המציעעל פי חוזה זה.    המציעמביצוע התחייבות  

משחרר לחלוטין ומראש את המכללה ו/או עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה    המציעהנזק שיגיעו להם.  

מכל אחריות וחבות לכל בגין כל נזק כנ"ל שארע כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל  

 עילה שהיא. 

ו/או עובדיו ו/או מי    המציעיהא אחראי כלפי המכללה לנזקים שיגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של    המציע .6.2

שבא מטעמו לכל עובד או אדם אחר המועסק בשירותיו ו/או מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע  

שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה    על פי חוזה זה. אם תתבע המכללה ו/או עובדיה ו/או  המציעהתחייבויותיו של  

לסלק התביעה כנגדו או לשלם כל סכום שייפסק לחובתו  המציע  על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על  

 ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק דין סופי. 
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עילה  מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המכללה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל    המציע .6.3

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

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

 שיגרמו להם. 

 בדיקת יועץ ביטוח  –ביטוח  .7

האמ .7.1 בכלליות  לפגוע  לעיל,  מבלי  את    המציעור  בישראל  מורשה  מבטח  באמצעות  ולקיים  לבצע  מתחייב 

ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו,    'יאכנספח  הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף לחוזה זה  

לטובתו ולטובת המכללה, ולהציגם למכללה, כשהם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים, וכאשר גבולות  

האחריות לא יפחתו מהמצוין באישור הביטוחים האמור. למען הסר ספק מובהר כי המכללה רשאית מעת לעת  

 נדרשים ולספק לא תהיה כל טענה בקשר לכך.  לערוך שינויים סבירים בהיקף ובאופי הביטוחים ה 

 כללי   .7.2

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:

 המכללה תיווסף כמבוטח נוסף בפוליסה.  .7.2.1

לצמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים, אלא אם ניתנה על כך למכללה הודעה מוקדמת   .7.2.2

 יום לפחות במכתב רשום. 60של 

שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי המכללה ועובדיה,   המבטח מוותר על כל זכות .7.2.3

 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל    המציע .7.2.4

 החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 . המציעהעצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על ההשתתפויות  .7.2.5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  .7.2.6

קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המכללה, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא  

 הזכויות על פי הביטוח. 

למכללה עד   המציע( יומצא על ידי 'יאכנספח על ביצוע הביטוחים )בנוסח המצורף  האישור בחתימת המבטח  .7.3

 למועד חתימת החוזה. 

מתחייב בכל תקופת החוזה לרבות תקופת חוזה מוארכת עם המכללה להחזיק בתוקף את פוליסות   המציע .7.4

 הביטוח. 

מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת החוזה ולהמציא אישור עריכת ביטוחים )בנוסח   המציע .7.5

 ( חתום על ידי המבטח למכללה לכל המאוחר שבועיים  לפני תום תקופת הביטוח. 'יאכנספח  המצורף 
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לעיל, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו  מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים האמורים  המציע .7.6

 פיהם.  -של מושא הביטוח המבוטח על

לערוך ולקיים    המציעיש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחים דלעיל, מתחייב    המציעאם לדעת   .7.7

את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות  

 תחלוף כלפי המכללה ומי מהבאים מטעמם, ובלבד שלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

פי הביטוחים  -פוטר את המכללה ואת הבאים מטעמה מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על  המציע .7.8

הנקובות    הנערכים בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות 

 בפוליסות(, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

פי  -למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הביטוח במועד, כאמור לעיל, לא יפגע בהתחייבויות הספק על .7.9

יב לקיים את  חוזה זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על הספק, והספק מתחי 

 פי החוזה.-כל התחייבויותיו על

הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,   .7.10

 ולדאוג ולוודא כי הביטוחים יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות.  

קרה בו ייגרם מקרה ביטוח המבוטח על ידי המכללה או מי מטעמה,  על אף האמור לעיל מובהר ומוסכם כי במ .7.11

בנסיבות בגינן אחראית המכללה כאמור בחוזה זה ו/או על פי דין, יישא הספק בסכום הנזק שנגרם עד לגובה  

 ההשתתפות העצמית על פי הפוליסות כאמור. 

על פי כל דין ועל פי החוזה ואין     מכל חובה החלה עליו  המציע אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את   .7.12

 לפרש את האמור כוויתור של המכללה על כל סעד או זכות  המוקנים לו על פי הדין ועל פי חוזה זה. 

 הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של החוזה.   .7.13

 התמורה .8

על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן, לשביעות רצונה המלא של המכללה,    המציעהתחייבויות  בגין ביצוע וקיום כל   .8.1

 בנספח ב'.לפי המפורט בהצעת המחיר זכאי לתשלומים  המציעיהיה 

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש, כי התשלומים המפורטים לעיל הינם התמורה היחידה והבלעדית לה זכאי   .8.2

מוותר מראש ולמפרע על כל טענה ו/או דרישה    ציעוהממאת המכללה בגין השירותים נשוא חוזה זה,    המציע

 בין במהלך מתן השירותים למכללה ובין לאחר מכן, שאין מקורה במפורש בחוזה זה. 

מתחייב שלא לקבל ולא לאשר קבלת טובת הנאה כלשהי, עבור עצמו, עבור בעלי מניותיו או מנהליו או    המציע .8.3

ם מתן השירותים למכללה על פי חוזה זה, וכל טובת הנאה,  עובדיו, והכול בין במישרין או בעקיפין, בקשר ע

 כאמור, תהיה המכללה. 

זכאי לשום זכות, טובת הנאה או  המציע  מוסכם בין הצדדים כי פרט לתשלום התמורה הנקובה לעיל לא יהיה   .8.4

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



 

 21עמ' 
 

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

או מי מטעמו שיועסק    המציע בחשבון את כל העלויות בגין ביצוע השירותים, לרבות כל תשלום המגיע לעובדי  

ויקט על פי תנאי ההזמנה, וכן כל  על ידו בביצוע השירותים, לרבות כל צוות היועצים שעליו לכלול בצוות בפר 

מכל מין וסוג    יידרש להוציא, מכל מין וסוג שהוא, לשם ביצוע השירותים, לרבות נסיעות  שהמציעהוצאה  

לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או להשתתפות מהמכללה בהוצאות    המציע  , שהוא, שליחת דברי דואר וכיו"ב

 .ל תביעות או דרישות או טענות כלשהן לעניין זהמוותר בזאת ע והמציעאלה, ככל שיוצאו על ידו, 

 תקופת החוזה וסיומו .9

, שתחילתה ביום  ("תקופת החוזה )להלן ", חודשים( 24שנתיים ) חוזה זה הינה למשךחלותו של תקופת  .9.1

תקופות של שנה כול אחד. בכל מקרה, לא   3עם אפשרות להארכת ההתקשרות לעוד   מסירת הודעת הזכייה

 תעלה תקופת ההתקשרות הכוללת מעל חמש שנים.  

בכל עת, מכל סיבה שהיא, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר     המכללהעל אף האמור לעיל, רשאית   .9.2

תינתן   אשר  בכתב  הודעה  ידי  נתנה    30  למציעעל  מראש.  תסתיים  מציע  ל  המכללה יום  כאמור,  הודעה 

כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות,    למציעיום מיום מתן ההודעה ולא תהיינה    30ההתקשרות בתוך  

 . המכללהבגין סיום ההתקשרות על ידי 

את התמורה בעד השירותים אשר בוצעו על ידו בפועל    למציע  המכללההובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם   .9.3

 על פי הוראות חוזה זה.

כי   .9.4 ספק  הסר  למען  בזאת  תש  המכללהמובהר  כל  או  שיפוי  פיצוי,  בשום  תחויב  אחר  לא  מעבר    למציעלום 

 למפורט לעיל, עקב הבאת החוזה לידי גמר כאמור. 

מכוח כל דין או    המכללהמובהר בזאת כי אין בכל האמור לעיל בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית   .9.5

 חוזה. 

  המציע מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או חוזה ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת ההתקשרות עם   .9.6

, לבטל עימו את החוזה לאלתר, ולבצע  המציעתהיה רשאית להפסיק את עבודת    המכללהלעיל,    9.3ח סעיף  מכו

עבודת   יתרת  במקרים    המציע את  וזאת  גורם  לאותו  החוזה  הסבת  לרבות  אחר  גורם  באמצעות  או  בעצמו 

 הבאים: 

ניתן  -תאגיד באם הינו-הוכרז כפושט רגל, אן המציעכונס נכסים מכל כל דין, ו/או  למציעמונה   .9.6.1

 לגביו צו פירוק. 

נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בעבירה שיש עימה   המציענגד  .9.6.2

 קלון. 

 מרמה.  האו מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד או בכל מעש  המציע .9.6.3

אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה בריאותית,   המציעכי   מכללה האקדמיתהוכח ל .9.6.4

 כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת בדין. 



 

 22עמ' 
 

 

מובהר בזאת, כי המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול, אינם מהווים רשימה סגורה וכי אין במנייתם  

 לבטל את החוזה באופן כאמור מכח עילה שבדין.   המכללהבכדי לגרוע מזכות 

מכוח   המכללהלעיל בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית   9.8ן בכל האמור בסעיף מובהר בזאת כי אי  .9.7

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

תם תוקפו של חוזה זה מכל סיבה שהיא, תהיה המכללה זכאית להשתמש במסמכים, הצעות, המלצות   .9.8

בקשר או עקב מתן השירותים על פי חוזה זה, לרבות למסור העתקים   המציענו על ידי וכיו"ב מסמכים שהוכ 

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

  7על פי סעיף   למציעתהיה חייבת בתשלום כלשהו בגין השימוש במסמכים כאמור מעבר לתשלום המגיע 

 . לעיל

 שונות .10

חוזה זה מהווה ומבטא את ההסכם הממצה והמלא בין הצדדים בגין כל העניינים הנדונים בו, והוא   .10.1

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

 האמורים.  

כן חוזה כזה יהיה  שום חוזה שיעשה לא ישנה או יחדש, יוסיף או יגרע מתנאי כלשהו בחוזה זה, אלא אם   .10.2

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

בהתאם   המציעכל סכום אשר חייב לה   למציעהמכללה תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה  .10.3

 להוראות חוזה זה. 

לא יהיה רשאי לקזז כל סכום או תשלום שהוא חייב למכללה והנובע מחוזה זה ושעליו לשלם על   המציע .10.4

 מוותר בזאת על כל זכות שיכול ותהיה לו לקיזוז סכום כלשהו כאמור לעיל.   המציעפי חוזה זה.  

 . 1971 -על הוראות חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  .10.5

בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו ו/או להסבו, כולו או מקצתו לאדם אחר וכן   המציענערך עם  חוזה זה .10.6

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

 מראש ובכתב. 

לפי  המציע של  כאמור מובהר כי כל חובותיו   המציעבמידה ותאשר המכללה ביצוע על ידי אחר מטעם   .10.7

מתחייב לוודא   המציעויחולו בנוסף גם על אותו גוף או אדם מטעמו ו המציעחוזה זה ימשיכו לחול על  

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

גוע  המכללה תהיה רשאית להעביר, להסב או להמחות חוזה זה, כולו או מקצתו, מבלי שיהא בכך כדי לפ .10.8

 .  המציעבזכויותיו של 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יחשב הויתור כויתור על כל הפרה   .10.9
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שלאחר מכן של אותה הוראה או כל הוראה אחרת בחוזה זה. כל ויתור, אורכה או הנחה מטעם אחד  

 ד. הצדדים לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צ

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים את המותנה בין הצדדים במלואו וכי המכללה לא תהיה   .10.10

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

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

 זה יעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים. 

הודעה מצד לחוזה למשנהו תעשה בכתב, על פי הכתובות שבמבוא לחוזה זה, במסירה אישית או בדואר   .10.11

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

 בישראל. 

 ם: ולראיה באו הצדדים על החתו

             ________________        ________________ 

 המציע       המכללה 
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 נספח א'

מכללת אחוה אתר האינטרנט של מתן שירותי קידום אורגני בל 2.2025מכרז   

  שירותיםמפרט 

 כללי:   .1

המכללה האקדמית אחוה היא מוסד להשכלה גבוהה מוכר ומאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומתוקצב ע"י הות"ת.  

 המכללה מקיימת לימודים אקדמיים בשלושה בתי ספר:

בפסיכולוגיה    .B.Aבפסיכולוגיה במסלול משאבי אנוש,    .B.Aבפסיכולוגיה,     .B.Aמעניק תואר ראשון  - בית ספר למדעים •

בהפרעות בתקשורת )היחיד באזור   .B.Aבמערכות מידע,  .B.Scבמדעי החיים,  .B.Scעם תעודת הוראה בחינוך מיוחד, 

  9תחומי עם    -רב   .B.A  -במערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים )תואר חדש ומבוקש מאוד בשוק( ו  .B.Scהדרום(,  

 ות הנלמד במסלול לאנשים עובדים. חטיב

)  -בית ספר לחינוך • : גיל רך, חינוך מיוחד, אנגלית, מתמטיקה,  במחלקות( ותעודת הוראה  .B.Edמעניק תואר ראשון 

 ספרות, לשון, היסטוריה ומדעים. 

 בתכניות:  .M.A-ו  .M.Edמעניק תואר שני  -)למוסמכים( בית ספר לתארים מתקדמים •

מנהל מערכות חינוך )מסלול עם או בלי תזה(, מינהל מערכות חינוך לגיל הרך, חינוך מיוחד, חינוך מתמטי לבי"ס יסודי,  

עם   M.Teachתרבות עם ישראל, פסיכולוגיה קלינית )בדגש על רגישות תרבותית( וייעוץ חינוכי. וכן תכנית לתואר שני  

 עים, לשון , היסטוריה, ספרות.   תעודת הוראה לבית הספר העל יסודי בתחומים: מד

סטודנטים לתואר ראשון ושני והשאר לומדים במכינות קדם אקדמיות    2500סטודנטים בהם    3500  -במכללה לומדים כ 

 וייעודיות ובלימודי תעודה והשתלמויות לעובדי הוראה. 

 NEW.ACHVA.AC.ILהרחבה לגבי תכניות הלימודים המתקיימות במכללה אפשר לקרוא באתר המכללה 

 ייחודיות:

 המכללה האקדמית אחוה היא מוסד יחיד שמצויים בו בכפיפה אחת לימודי חינוך והוראה יחד עם מדעים.

הפרעות   כמו  בתחומים  חדשניות  לימוד  מגמות  על  מושם  דגש  ומאתגרות,  ייחודיות  לימודים  תכניות  מציעה  המכללה 

במסגרת   לרפואה  מעבר  ואפיק  רפואית  במעבדנות  תעודה  לימודי  היישומיים,  המחשב  ומדעי  מידע  ומערכות  בתקשורת 

ם והחינוך כמו נוירופדגוגיה, פסיכולוגיה וחינוך מיוחד  התואר במדעי החיים, ותכניות ייחודיות המשלבות בין לימודי המדעי

 ומדעי החיים בשילוב תעודת הוראה במדעים. 

 במכללה נמצאים מרכזי מחקר בנושאי: 

 מרכז סימולציה להוראה ומחקר •

 מרכז חדשנות ויזמות )בהקמה( •

שילוב לימודי תעודת הוראה  המכללה מאפשרת לימודים לתואר בשילוב תעודת הוראה כגון: תואר ראשון בפסיכולוגיה ב

בחינוך מיוחד, או תואר ראשון במדעי החיים עם תעודת הוראה במדעים או תעודה במעבדנות רפואית. שילובים אלה  

    מרחיבים את האפשרויות התעסוקתיות העומדות בפני הבוגרים.

http://www.achva.ac.il/
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מסגרת תכנית הלימודים, בתחום החינוך המכללה מכינה את בוגריה לקראת יציאתם לעבודה במסגרות חינוכיות. ב

 הסטודנטים משולבים בעבודה מעשית כבר מהשנה הראשונה ללימודים.  

בתחום מדעי החיים משתלבים הסטודנטים בתעשייה כבר במהלך התואר ובחברות גדולות כמו: 'הזרע', במערכות מידע  

ובפרויק מעשית  בלמידה  הסטודנטים  משתתפים  היישומיים  המחשב  ומדעי  מידע  עם  ובמערכות  התעשייה  בשיתוף  טים 

חברות כגון 'אינטל', 'אלתא מערכות', 'אמדוקס, 'גוגל' ו'סודה סטרים' בסיומם הם משתלבים בעבודה בהייטק ומבוקשים  

 מאוד בשוק התעסוקה. 

במכללה כיתות ללמידה פעילה עם אמצעים טכנולוגים מתקדמים, מעבדות מדעים, קליניקה בפסיכולוגיה, מעבדות שמע  

לשוק    משוכללות שיתאימו  כך  מתקדמות  הוראה  בשיטות  לימודים  המאפשרים  סימולציה  ומרכז  בתקשורת  להפרעות 

 התעסוקה ולאתגרי המחר. 

דתיים )חילוניים,  בה  הלומדים  והמגזרים  התרבויות  ריבוי  בין  ופעילויות  דיאלוג  מעודדת  חרדים    -המכללה  לאומיים, 

 באקדמיה'. וערבים( ופעלה במסגרת פרויקט 'התקווה הישראלית 

הלימודים מתקיימים באווירה חמה ומשפחתית ובקבוצות לימוד קטנות. המרצים ידועים ביחס חם ובליווי אישי, כאשר  

 בשונה מאוניברסיטה בה סטודנט הוא מספר, עבור המרצים ועבור המכללה כל סטודנט הוא סיפור. 

ושני   ראשון  במקום  ברציפות  שנתיים  מזה  נבחרה  והמכללה  הסטודנטים  רצון  עלבשביעות  ההוראה  סקר  - באיכות  פי 

 (. 2019פי מגזין 'פורבס' )-התאחדות הסטודנטים הארצית, ונבחרה לאחת מעשר המכללות המובילות בישראל על

 רקע:

אזור כפרי וחקלאי בין מושבי המועצה  המכללה ממוקמת בתפר שבין הפריפריה הדרומית לאזור מרכז הארץ, ב .1

 האזורית באר טוביה, ובסמוך לעיר קריית מלאכי. 

ק"מ  )בהם: ראשל"צ,   45סטודנטים הלומדים במכללה מגיעים אליה מערים וישובים הסמוכים לה וברדיוס של עד   .2

 רחובות, אשדוד, אשקלון, באר שבע, מודיעין, ויישובי המועצות האזוריות בסביבה( 

ייחודי במפת ההשכלה הגבוהה   1971הוקמה בשנת  המכללה   .3 כיום מודל חדש של מוסד אקדמי שהינו  ומיישמת 

לפתח תארים  ייחודיות( וממשיכה  )ראה מעלה סעיף  ייחודיים לתואר ראשון,  ומציעה שילובים  פיתחה  המכללה 

ביא שינויים לטובת נוספים בשילובים שאינם מוצעים במוסדות להשכלה גבוהה. מודל זה עתיד בטווח הארוך לה

 רמת החינוך בלימודי המדעים, הוראת המדעים והחינוך בארץ.

המכללה, כמוסד המעניק תואר בחינוך ותעודת הוראה במגוון תארים, הייתה הראשונה שאושרה כמוסד אקדמי  .4

שנילהעניק   ש  תואר  ותקצוב  לתכנון  )הועדת  הות"ת.  ובתקצוב  גבוהה  להשכלה  המועצה  אחריות  תחת  ל בחינוך 

 . 2012המל"ג( בשנת 

  B.A. B.Sc. B.Ed.   ,M.A. ,M.Ed.  M.Teachהמכללה מציעה מגוון רחב של סוגי תארים לתואר ראשון ושני,  .5

6.  , ולמערכות מידע  למדעים, לפסיכולוגיה  ייעודיות לחינוך,  מכינה מגוונים בהם: מכינות  לימודי  המכללה מציעה 

ומעלה כתכנית הכנה במסגרת הלימודים   30מכינה קדם אקדמית להשלמה או שיפור תעודת הבגרות, ומכינה לבני  

 פחות, ובדגש על העצמה נשית.לתואר רב תחומי במדעי החברה והרוח במסלול לאנשים עובדים ובני מש

המכללה מציעה סיוע מתקדם לסטודנטים עם לקויות למידה ועם צרכים מיוחדים באופן של הנגשה פיזית, סיוע  .7

 טכנולוגי, אבחון במכון אל"ה במכללה וחונכות אישית. –לימודי 

בבחינות .8 התאמות  רגשית,  ותמיכה  ייעוץ  בהם  הסטודנטים,  לכלל  נרחב  סיוע  מציעה  לרווחה המכללה  סדנאות   ,

 נפשית, מלגות, הלוואות, אפיקי קבלה מיוחדים ועוד. 
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 מזה כעשור שבכל שנה זוכה המכללה והסטודנטים שלה בפרס מעורבות חברתית מטעם המל"ג. .9

    :השירותים הדרושים .2

ביצוע מחקר מילות מפתח מקיף ראשוני על מנת לאפיין ולזהות את תחומי הפעילות   – מחקר מילות מפתח   2.1

, בהמשך ביצוע מחקרי מילות מפתח אחת לשנה  )מחקר מתחרים(ונפחי חיפוש  הרלוונטיים מבחינת תחרות 

 , קישורים חיצוניים מאתרי סמכות קישורים פערי מחקר  כגון ומחקרים נוספים בהתאם לדרישות הלקוח 

. למחלקת השיווק  ביטויים אשר יוגדרו ע"י מחלקת השיווק 25הספק יקבל עד  -קידום ביטויים מובילים    2.2

 אפשרות לשנות את הביטויים הנ"ל אחת לתקופה )רבעון עד שנתי( ובהתאם לצורך.  

ם באתר,  יוגשו המלצות מידי חודש לביצוע אופטימיזציות של התוכן, שינויים נדרשי – אופטימיזציה של תוכן  2.3

AB וזאת בכפוף למגבלות הטכניות הקיימות או שיתגלו בעתיד    טסט ויצירת תוכן חדש הכרחי לקידום האתר

 SEOובדיקת תוכן מוגש והתאמתו לתוכן ומאמרים על בסיס איפיונים רלוונטיים  ע, יוצבאתר הבית

 : מדידת פעילות . 3

 . בחודשו בהשוואה לחודש מקביל לו בשנה שעברהגידול בכניסות האורגניות ימדדו מידי חודש  3.1

 ביטויים שנקדם.   25העמודים אותם נמדוד מתייחסים לאותם  3.2

 לעומת אותו החודש בשנה קודמת.  ימדד הטראפיק האורגני באתר בכללי  3.3

 האורגנים הנכנסים דרך אתר אחווה מידי חודש בחודשו בהשוואה   נבחן גם את הגידול בלידים 3.4

 המקביל לו בשנה שעברה  לחודש      

 מידי חודש יופקו דוחות מנהלים אשר יכללו:הפקת דוחות:  3.5

 תנועה אורגנית כללית לאתר בהשוואה לחודש קודם שנה שעברה  3.5.1

 לחודש קודם שנה שעברה תנועה אורגנית של הביטויים המקודמים בהשוואה   3.5.2

 כמות לידים אשר הגיעו מהאתר אורגנית  3.5.3

 , זמני שהייה, נטישה ועוד מידע רלוונטי ככל שידרש דפים נצפים, פלטפורמות גלישה –סקירת תוכן  3.5.4

 בגוגל  עמודים המיקומים של הביטויים המקודמים והדירוג  3.5.5

  SEOהגשת המלצות לשיפור על בסיס מידע הנצבר אצל הספק מתוקף היותו מומחה   3.5.6

 קיום פגישות חודשיות להצגת הדוחות, פגישות רבעוניות ושנתיות  3.5.7

 בדיקת תקינות הקידודים וההטמעות באתר אחת לרבעון ודיווח על תקלות   3.5.8

:  לרבות חומרי הדרכה בכתב ובפרט  SEOהעברת הדרכה והנחיות לכותבי התוכן של האתר על כתיבת  3.5.9

 , כפתורים ועוד FOOTER ,HEADERקישורים, מדיה עשירה, 

,   Hלדוגמא: כותרות  SEOלגבי סוגיות טכניות ו/או הקשורות ל בארגון ITהעברת הדרכה והנחיות לאנשי  3.5.10

)תמונות ותכנים(, הפניית לינקים פנימיים, תפעול שוטף לקידום האתר   TAGSצפיפות מילות מפתח, מטה  

, תיוג תכנים ,  XML'MAP במנועי חיפוש שונים , מובייל רספונסיביות, טעינת עמודים, תאימות דפדפנים,

 פירורים לחם, מנועי חיפוש פנימיים ועוד 
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 נספח ב'

מכללת אחוה מתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 2.2025מכרז   

 הצעת המציע 

 המכללה האקדמית אחוה לכבוד 

 "( המכללה" ו/או " אחוה)להלן: " 

 79800ד.נ שיקמים  

 

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

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

 והצעתנו נעשתה לאחר ששקלנו אותם היטב על השלכותיהם.

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

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

 . אשר תשולם בהתאם לתנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות

 לאחר ששקלנו את כל האמור לעיל,  אנו מצרפים את הצעת המחיר שלנו.  .4

 

 בעבור עלות חודשית לשירותי קידום האתר: _______________ ₪ , לא כולל מע"מ להלן הצעת המחיר  .5

 

עבור   .6 המחיר  הצעת  עבודהלהלן  מיוחדיםל  שעת  פרויקטים  אתר:  ליווי  שדרוג  או  הקמת  ליווי  כגון   ,

 _________________ ₪, לא כולל מע"מ.  

 

מכרז, אינה נכללת בניקוד המחיר ל  שעת עבודה לליווי פרויקטים מיוחדים אנו מודעים ומאשרים כי הצעת המחיר עבור   .7

 להזמין את השירות הנ"ל. והמכללה אינה מתחייבת 

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל   .8

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

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

 ההסכם או של כל אחד מהנספחים הקשורים להסכם או של מסמכי המכרז. 

ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו רשאים, לפי שיקול    .9

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

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

 מהם ואנו מסכימים לכך.

ל .10 הכתוב  לכל  ביחס  הבנות  אי  או  הסתייגויות  כל  לנו  שאין  מצהירים  מסכימים  הננו  ואנו  המכרז  במסמכי  ו/או  עיל 

 לתוכנם. 

אם הצעתנו תתקבל על ידכם אנו מתחייבים בזה לפעול כמפורט במסמכי המכרז, ולהמציא את הערבות, הביטחונות   .11

 והאישורים ולערוך את הביטוחים כנדרש במסמכי המכרז.

 וראותיכם. אנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור במסמכי המכרז, בהתאם לה  .12

אנו מאשרים בזה את הסכמתנו לכך, שאם לא נעמוד או לא נקיים את התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, כולן או   .13

מקצתן, תהיו רשאים לממש את הערבות כפי שקבוע במסמכי המכרז, ולחלט את סכום הערבות ואנו מוותרים בזה על  
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 הנ"ל. כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות

עם הגשת הצעתנו במסגרת המכרז אנו נותנים הסכמתנו לכל האמור במסמכי המכרז ואנו מוותרים ויתור סופי, מוחלט   .14

ובלתי מסויג על כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת הצעתנו במכרז ו/או בהתקשרות בהסכם ו/או בקיום התחייבויותינו  

 על פי ההסכם ו/או במתן השירותים.  

 לתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידנו. הצעתנו זו היא ב .15

 כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .16

 

 

 כתובת: ________________________________________________________ 

 

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

 

 _____________________________________________________ פקסימיליה: 

 

 דוא"ל _________________________________________________________ 

 

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

     

 ___________________ 

 חתימת המציע          

      _____________                ______________________               ___________________ 

 חתימת מורשה חתימה               מורשה חתימה    -שם מלא                   תאריך                        

 אישור

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

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

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

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

                  ______________               ___________________________       _________________ 

 חתימת עוה"ד               חותמת ומספר רישיון עורך דין                      תאריך                           

 

  ____________   ______________   _______________ 

 חתימה     שם    תאריך  

 

 נספח ג'
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מכללת אחוה מתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 2.2025מכרז   

 הצהרת המציע 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה 

 )להלן: "אחוה " ו/או "המכללה"( 

 79800  ד.נ שיקמים

 

 

מכללת אחוהמתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל  2.2025מכרז הנדון:    

 

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

 כדלקמן: 

 אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן:  .1

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

 והבנו אותם היטב.  

קידום אורגני של אתרי  שנים לפחות בתחום שירותי    5חברה/ שותפות ביום הגשת ההצעה בעל וותק של לפחות  הננו   .ב

 אינטרנט ורשתות חברתיות.  

בחמש השנים לפחות  נותני שירות  גופים   ות להשכלה גבוה או לשלושהה מוסדסיפקנו שירותי קידום אורגני לשלוש  .ג

 .  2017-2021האחרונות  

הננו מתחייבים, במידה ונזכה במכרז, לא לספק שירותים לגופים המתחרים ישירות במכללה, לא בתחילת העבודה  .ד

ונהיה מעוניינים  להתקשר ולא לאורך כל תקופת ההתקשרות. )הננו מתחייבים לבקש את רשות המכללה במידה  

 עם גוף אקדמי( 

 

 (: 'ו)תואם לנדרש בסעיף  ניסיונכםאנא פרטו בטבלה הבאה את  

  נותן שירות גוף  -הלקוח שם  .1

 טלפון: :שם איש קשר

  : השירותתיאור  

  

  מועד ביצוע העבודה: 

 נותן שירותגוף  – הלקוח שם  .2

 טלפון: :שם איש קשר
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  תיאור הפעילות: 

  

  ביצוע העבודה: מועד 

 נותן שירותגוף  – הלקוח שם  .3

 טלפון: :שם איש קשר

  תיאור הפעילות: 

  

  מועד ביצוע העבודה: 

  מוסד להשכלה גבוהה -הלקוח שם  .4

 טלפון: :שם איש קשר

  : השירותתיאור  
 

 

  מועד ביצוע העבודה: 

 

 אישור עו"ד 

 

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

ת האמור בהם במלואו וכי חתימתו/ה  ר/ה  בפני כי הבין א ה______________ חתם בפני  על כתב הצעה זה, לאחר שהצהי

 מחייבת לכל דבר ועניין.  

 

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

   מכללת אחוהמתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 5.2022מכרז 

 נוסח ערבות ביצוע

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית אחוה  

 וה"( )להלן: "אח

 79800ד.נ שקמים 

 

 א..ג.נ., 

 .. …הנדון: ערבות בנקאית מס'

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום  הנערב על פי בקשת _________________ )להלן: "

"(, סכום הערבותהפרשי הצמדה למדד )להלן: "בתוספת שקלים חדשים ( אלפים עשרת)₪   00010,  כל סכום עד לסך של

.למתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של מכללת אחוה  5.2022פומבי מכרז שתדרשו מאת הנערב בקשר ל  

 בערבות זו : .1

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

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

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

( ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידכם תוך שבעה ) .2

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

 מאת הנערב.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך  .3

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

 ו לדרוש תחילה תשלום מאת הנערב. א

ערבות זו תעמוד בתקופה עד ליום _____ )כולל( ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות  .4

 זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והינה בלתי חוזרת. .5

 בכבוד רב,         

 

 

 

 



 

 32עמ' 
 

'הנספח   

   מכללת אחוהמתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 2.2025מכרז 

 פרטי המציע 

  שם המציע:

 סוג התאגדות:

 )אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר(
 

  מספר זהות/ תאגיד: 

  כתובת המציע:

  תאריך ההתאגדות: 

 בעלי מניות/שותפים: 

 )שם ות.ז(
 

  מנהלי המציע:

חתימה: מורשה    

 איש קשר מוסמך מטעם המציע

 שם מלא: 

 טלפון: 

 נייד:

 דואר אלקטרוני: 
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 'ונספח 

   מכללת אחוהמתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 5.2022מכרז 

 אישור רואה חשבון או עורך דין על פרטים אודות המציע 

 לכבוד  

 המכללה האקדמית אחוה  

 א.ג.נ.,

מכללת אחוה מתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של  ל  2.2025מכרז הנדון:   

 

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

 עו"ד/רו"ח )שם מלא(             

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

 התארגנות:______________________________ . סוג  2

 . תאריך הרישום:______________________________ 3

 . מספר מזהה:______________________________4

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

_________________________ _______________________ 

 ________________________________________________ 

. מצ"ב אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,  6

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

 

 בכבוד רב, 

 

 חתימה וחותמת   עו"ד  /  רו"ח   שם מלא

 

 טלפון   כתובת 
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 'חנספח  

   מכללת אחוהמתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 5.2022מכרז 

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

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

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

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

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.  

2.  

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

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

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

 .   1987 -מינימום, התשמ"ז 

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

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

1987 : 

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

 .הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות 

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

 (.   2002באוקטובר  31)

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

_____________________ 

 המצהיר 

 אישור

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

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

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

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

                  ___________                ______________________               ___________ 

 חתימת עוה"ד                חותמת ומספר רישיון עורך דין                    תאריך  

_________ __                ______________________          ___________   

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

 מכללת אחוה מתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 5.2022מכרז 

 לחוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר 

 1976עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  לחוק  1ב2בהתאם לסעיף 

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

 

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

 כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

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

 . המכללה האקדמית אחוה ם אורגני באתר האינטרנט של למתן שירותי קידו_________,בקשר עם מכרז _____

2.  

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

 החברה.  על

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

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

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

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

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

 ההתקשרות. 

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

 ______ ____________שם מלא וחתימה:

  

 

 אישור

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

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

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

 

 

 _____________  :חתימה      ___________ :חותמת
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 נספח י'

   מכללת אחוהמתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 5.2022מכרז 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות

 

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

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

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

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

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

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

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

 

_____________________ 

 המצהיר 

 

 אישור 

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

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

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

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

 

 ___________                ______________________          ___________  

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

   מכללת אחוהמתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 5.2022מכרז 

 נספח ביטוח  

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.   -" המבוטח"

המכללה האקדמית אחווה ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות ו/או חברות   –" מבקש האישור"

 עובדיהםשלובות ו/או מנהליהם ו/או  

 הקמת אתר אינטרנט    –" השירותים"

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים,  -פי הסכם זה ו/או על- מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1

אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין  ביטוח חבות מוצר משולב עם  

את הביטוחים המפורטים באישור   שנים לאחר מועד תום ההסכם 3אחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

 "(. אישור ביטוחי המבוטחעריכת ביטוחי נותן השירותים המצ"ב לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  

ירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים  וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע הש

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 

ימים לפני מועד תחילת השירותים  7א לידי מבקש האישור ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמצי  .2

או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, את אישור ביטוחי המבוטח,  

  2019-1-6חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 "(. המבוטחאישור ביטוחי  )להלן: " 

אישור ביטוחי  לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את 

 בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.  המבוטח

או עומד לחול בו   בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל

יום לפני מועד    30שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  

וטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח  מהתחייבויות המב

האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או  

ם להתחיל דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותי

 בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. 
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על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא   .3

שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  

ח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  הנקובות בביטוחי המבוט

ידי מבקש  -לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על 

 האישור להגישה למבטחים.  

מבוטח לבצע כל שינוי או  מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל ה  .4

תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  

בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או  

המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש  בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי

 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על -האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום  

 המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.  לשינוי ביטוחי

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה   .5

-פי הסכם זה ו/או על-מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה 

כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור  פי דין. למבוטח לא תהא 

בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על  

 ידי המבוטח. 

נוספים ו/או משלימים  ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים 

לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או  

ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי  -משלים שייערך על

ידי  - לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם

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

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות   .6

יגרם לרכוש כלשהו בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או מי מטעמו לאבדן או לנזק ישיר או תוצאתי אשר עלול לה

אשר מובא לאתר השירותים ו/או 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  

 א יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. כאמור ל

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם   .7

 ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם. 

עו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצ

באמצעותו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין  

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה  -כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על

 לאו.   בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם
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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 לסכום ההשתתפות  

יפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או  העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בש

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 אם 

יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על 

הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה  

ות החוזיות של המבוטח לעריכת  הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבוי

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 הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח 

 ח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטו

 

 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   30ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או  .8.2

 משלוח 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   .8.3

 פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.  ו/או עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת

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  

 פי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו. חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כל

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין  2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .8.5

  -בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  

1981  . 

וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור   המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור  .8.6

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

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

 פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.  .9
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יטוחים אישור קיום ב תאריך הנפקת   

 ( DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע 

המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים  

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  באישור זה לבין 

 מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

שם: המכללה האקדמית אחווה  

ו/או חברות בנות ו/או חברות 

אחיות ו/או חברות קשורות ו/או  

או מנהליהם חברות שלובות ו/

 ו/או עובדיהם 

נדל"ן ☐ שם: _________   

שירותים  ☐  

אספקת מוצרים ☐  

 ☐אחר: ______ 

 

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 ד' 

מטב סכום

 ע

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

משנה   וקבלני  קבלנים 

(307 )  

לטובת   תחלוף  על  ויתור 

( 309מבקש האישור )  

המל"ל   לתביעות  כיסוי 

(315 )  

מעשי   בגין  נוסף  מבוטח 

המבוטח   מחדלי    - או 

( 321מבקש האישור )  

מוגדר   האישור  מבקש 

( 322כצד ג' )  

( 328ראשוניות )  
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 כיסויים 

האישור   מבקש  רכוש 

( 329)ייחשב כצד ג'   

20,000,00     אחריות מעבידים 

0 

לטובת   ₪  תחלוף  על  ויתור 

( 309מבקש האישור )  

נוסף   היה    - מבוטח 

מי   של  כמעבידם  וייחשב 

( 319מעובדי המבוטח )  

( 328ראשוניות )  

חבות מוצר משולב  

עם אחרית  

 מקצועית 

( 301אבדן מסמכים )  ₪  2,000,000      

והוצאת   השמצה  דיבה, 

( 303)לשון הרע   

לטובת   תחלוף  על  ויתור 

( 309מבקש האישור )  

מעשי   בגין  נוסף  מבוטח 

המבוטח   מחדלי    - או 

( 321מבקש האישור )  

עובדים   יושר  ואי  מרמה 

(325 )  

( 326פגיעה בפרטיות )  

מקרה   עקב  עיכוב/שיהוי 

* 327ביטוח )   

( 328ראשוניות )  

  12  -תקופת גילוי 

( 332חודשים )  

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  

(*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח   

מחשוב  -043  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

לאחר משלוח הודעה   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
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 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

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

   מכללת אחוהמתן שירותי קידום אורגני באתר האינטרנט של ל 5.2022מכרז 

 התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות 

 ___ __________________  מרחוב _______________________ ח.פ  ________________________שם

 ( "להלן: " נותן השירותים)

למתן שירותי קידום אורגני באתר    5.2022הואיל והמכללה _______ מתכוונת להזמין שירותים כמפורט במכרז מכרז פומבי מס'  

   האינטרנט של מכללת אחוה

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

  .מעוניינת המכללה לשמור להגןעליהם 

  ן:לפיכך הנני מתחייב כלפי המכללה כדלקמ

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

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

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

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

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

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

 "ל. מטעמו של כל אחד הנ 

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

  .יםבקשר למתן השירותים המבוקש

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

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

  .המפורטים בכתב התחייבות זה

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

 . בכתב התחייבות זה

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

 . הוראות כתב התחייבות זה

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

  .אובדנם או הגעתם לידי אחר/ים

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

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

 .רך כלשהיהמקצועיים או חלקים מהם בד

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

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

ג' בהליך משפטי או מעיין משפטי    יהננ   .10 צד  על סודיות לא אפתח כלפי  לצורך שמירה  כי  ומתחייב  מצהיר 
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     .הקשור במשרד ללא תאום והודעה בכתב מראש

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

שותי, לרבות, אך מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, מסמכים  עם המידע או הסודות המקצועיים שימצא בר

  ם.מכל מין וסוג שהוא השייכים לכם או הנוגעים או מתייחסים לכם או לגופים שבשליטתכם או לעסקיכ

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

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

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

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

חובה על פי דין לגלותו, ידע מקצועי הנוגע לעיבוד נתונים ומחשוב שאינו ייחודי או ייעודי   ,סודיותלשמירת  

  .למשרד ושלא נצבר בעקבות עבודה במשרד

 

 

  :ולראיה באתי/נו על החתום

 המצהיר                                       שם מלא וחתימה                               

 

            :__________________  _____________________ 

 אישור

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

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

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                ת ומספר רישיון עורך דין  חותמ                  תאריך  

 ___________                ______________________          ___________   

 חתימת עוה"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך        
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 אבטחת מידע וסייבר –' גנספח י

 

 

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

 .  אורגני לאתר האינטרנט

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

 מידע כמפורט בכתב זה;

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

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

 

 אי לכך, אנחנו מתחייבים בזאת כדלקמן; 

 

 הנחיות כלליות .1

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

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

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

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

 התקשורת המכילות מידע השייך למכללה. 

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

 המכללה. סודיות המידע של  

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

  יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע 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 למכללה.  .1.6

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

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

 (.  Vulnerability Scanחשיפות אבטחת מידע ) .1.9

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

 

 פיתוח מאובטח  .2

 מאובטח. שימוש במתודולוגית פיתוח   .2.1

 שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח.  .2.2

 העברת מסמך אפיון מערכת לאישור של המכללה.  .2.3

 פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון.  .2.4

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

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

 בכל דפי היישום.   HTTPSשימוש בפרוטוקול  .3.1

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

CAPTCHA) 

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

 להוסיף דפי משנה(. 

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

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

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

 . phpו/או  htmlבעל סיומת לא פוגענית כגון  

 שמירת המידע במערכת כל עוד נמשך השירות.  .3.6

 

 בקרת פלט .4

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

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

 

 תיעוד בלוג .5

 נעילות משתמש.  .5.1

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

 העלאות תכנים. .5.3

 

 הזדהות והרשאות  .6

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

 וספרות.  

 חדשים. 6הסיסמאות תוחלפנה לפחות כל  .6.2

 הסיסמאות יוצפנו בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים.  .6.3

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

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

 ההרשאות. יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת  .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

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

 בסיס הנתונים. 

 שימוש בגרסאות דפדפנים נתמכות.  .8.2

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

 . IPSמימוש  - במקרה של ניהול בענן .8.4

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

 במכללה. 

 

 בקרת גישה  .9

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

 נוסף. 

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

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

 

 אבטחת תשתיות  .10

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

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

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

 שעה.  – DOWNTIMEמקסימום   –זמינות מלאה  .10.4

 שמירת המידע כל עוד נמשך השירות.  .10.5

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

 בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.

 מענה אנושי לטיפול באירועי סייבר.  .10.7

 

 

 

 באנו על החתום ולראיה  
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