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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 ע"ר המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות -סמינר הקיבוצים 

 "(המכללההלן: ")ל

 

 א.ג.נ.,

 להספקת פומבימכרז הזמנה להציע הצעות במסגרת   הנדון:

 ותי הדרכה לקורסי עזרה ראשונה שיר         

 כללי

פונה בזה,  [ 'המכללה']להלן  ע"ר המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות -סמינר הקיבוצים  .1

לקורסי עזרה ראשונה לתלמידי  הדרכהלמתן שירותי הצעות  , לקבלתמכרז פומביבמסגרת של 

, ['השירותים']להלן: מעת לעת ע"י המכללה לספק , בהתאם להזמנות עבודה שתועברנה המכללה 

 [.'המכרז']להלן:  המצורפים הנספחיםכל והכל על פי תנאי מכרז זה, הסכם ההתקשרות ו

כי המכרז למסמ כנספח ב'ההתקשרות המצורף הסכם יסופקו למכללה בהתאם לתנאי  שירותיםה .2

בתמורה ', ולפי כל יתר מסמכי המכרז. השירותים יסופקו כנספח גולמפרט השירותים המצורף 

 '.נספח א –למחירים הנקובים בהצעת המחיר של הספק 

המכללה פועלת, בין היתר, להכשרת עובדי הוראה, והקורסים צריכים לעמוד בהנחיות משרד  .3

השתתפות סטודנטים להוראה בקורסי עזרה האגף להכשרת עובדי הוראה בעניין  -החינוך 

 ראשונה.

 סוגי קורסים: 3 -המחיר אותו יתבקש המציע לרשום בהצעת המחיר מתייחס ל .4

שעות  16 -שעות מתוקשבות ו 28קורס "מגיש עזרה ראשונה" חצי מתוקשב הכולל  4.1

פרונטליות )או חלוקה אחרת כפי שתירשם ע"י המציע ובתנאי שעומדת בהנחיות משרד 

 וך(;החינ

 שעות; 44פרונטלי בן "מגיע עזרה ראשונה" קורס  4.2

 שעות פרונטליות. 8בן  "מגיש עזרה ראשונה" קורס רענון 4.3

בשנה, בכפוף מתוקשבים חצי קורסים  30-45 מדן משוער להיקף הקורסים המבוקש הואוא .5

 במדן משוער בלבד, שאינו מחייולמספר התלמידים במכללה ולצרכי המכללה. מודגש כי מדובר בא

, ואין המכללה מתחייבת להזמין מהמציע הזוכה את היקף הקורסים המצוין לעיל או את המכללה

 .הנ"ל עם זאת המציע צריך להיות ערוך לספק שירותים בהיקף הנדרש לפי האומדן חלק ממנו.

   ו/או ת"א 149דרך נמיר  –מכללת סמינר הקיבוצים  -מקום אספקת השירותים: קמפוס ראשי  .6

ו/או בכל קמפוס אחר של המכללה במרכז הארץ, ככל ת"א   3רח' שושנה פרסיץ  -יות קמפוס אמנו

 .מראש המכללה להודעת בהתאםשיהיה, 

 ארבעההתקשרות  את להאריך למכללה השמורה אופציה עם, שנהשל  לתקופה היא ההתקשרות .7

 יעלו לא ההתקשרות תקופות כל סך. באותם תנאים, פעם בכלנוספת אחת  לשנה, נוספות פעמים

 ימים 60בהודעה של  ההסכם סיום על להודיע רשאית המכללהיחד עם זאת, . שנים חמש על

 .והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל סוג בשל כך מראש ובכתב
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לזוכים, או למי כי המכללה איננה מחויבת להזמין שירותים בכמות מסוימת או בכלל, ומובהר כי  .8

 ת בביצוע השירותים נשוא המכרז.מהם, לא תהיה בלעדיו

לפי שיקול  , מעת לעת,שיוצאו ע"י המכללה ההתקשרות הינה התקשרות לביצוע על פי הזמנות  .9

ואין בהוראות ההסכם או מכרז זה בכדי לחייב את המכללה להוציא לזוכה/ים  דעתה ולפי צרכיה, 

 הזמנות לביצוע השירותים, כולם או חלקם.

 . במסמכי המכרזדרישות המפורטות על כל מציע לעמוד בכל ה .10

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו  .11

הכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות צורך ל

שתה, ולא תישמע ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והג

מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו 

 לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. 

ויות ת המכרזים )התקשרחוב קנותות 1992 –"ב התשנפי חוק חובת המכרזים,  על נערכת זו פנייה .12

. הודעה זו מתפרסמת גם באתר האינטרנט של 2010 –של מוסדות להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 .http://www.smkb.ac.il/biddingהמכללה שכתובתו: 

הוצאות  ההיטלים, הביטוחים, )מלבד מע"מ(, וכלהמסים, יכלול את כל  בהצעת המחיר המחיר .13

 העלויות הנדרשות לצורך ביצוע מלוא השירותים על פי מסמכי המכרז.ו יעהמצ

  מסמכי המכרז

 :'מסמכי המכרז' , ביחד ולחוד, מסמך זה והמסמכים המפורטים מטה ייקראו להלן .14

 .'א נספח -)הצעת מחיר(  הכולל את מחירי התמורה טופס הצעה למכרז 14.1

 .1'א נספח המציע תצהיר 14.2

 .נספח ב' –עם הזוכה על נספחיו  הסכם 14.3

 .נספח ג' –מפרט השירותים  14.4

 .'דנספח  -נוסח ערבות לתקופת המכרז 14.5

 .'הנספח  - )לתקופת ההתקשרות(  קיום ביטוחי הספק אישור נוסח 14.6

 .'ונספח  –לשמירת סודיות  התחייבות  14.7

 '.נספח ז –תצהיר בעניין אי הפרת דיני העבודה  14.8

ופרטי שירותי  ך השירותיםמשתמש המציע לצור ובפרטי אתר אינטרנט להוראה מרחוק  14.9

 '.חנספח  – התמיכה הטכנית

)ימולא לעת חתימת הסכם התקשרות  'טנספח  –טופס תשלום לספקים בהעברה בנקאית  14.10

 .עם הזוכה(

כותרת , תחת  16.4.19 מיום החל ,המכללההאינטרנט של ניתן להוריד מאתר  המכרז מסמכי את .15

 "מכרזים". 

 

http://www.smkb.ac.il/bidding
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 המכרז של הזמנים ותלוחטבלת 
 

 ן לוחות הזמנים של הליך המכרז:להל .16

 
 

 מועד אחרון להצגת שאלות הבהרה
  

 12:00בשעה     2.5.19יום חמישי 
 

 
יפורסמו  -תשובותמתן מועד אחרון ל

 המכללה באתר

 
 14.5.19 

 
 

 
 ההצעות  מועד אחרון להגשת

 

 
 12:00בשעה  22.5.19

 

 :תנאי סף  להגשת הצעה

 

המפורטים בסעיף זה להלן.  הסף תנאיכל י משנה( לעמוד בעל המציע עצמו )ולא באמצעות קבלנ .17

יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בנוסח  ,17.1-17.4לאימות סעיפים 

כל לצרף את ", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מציעתצהיר ה – 1"נספח א'

 .(1)ולפרטם בנספח א' אישורים כנדרשהמסמכים וה

מציע הינו חברה המתמחה בהספקת שירותי הדרכה בתחום עזרה ראשונה, הפועלת ה 17.1

ולצרף תדפיס של החברה לאימות תנאי זה יש לציין שנת היווסדה שנים.  5בשוק מעל 

 תנאי סף מרשם החברות.

קורסים  50המציע מקיים קורסי הדרכה בנושא עזרה ראשונה בהיקף שנתי של לפחות  17.2

(. לאימות סעיף זה יש 2018, 2017, 2016האחרונות לפחות )לשנה במהלך שלוש שנים 

לצרף רשימת מוסדות בהם מתקיימות הדרכות מטעם המציע ומספר קורסים שבוצעו 

 תנאי סף. בכל אחת משלוש השנים האחרונות, בצירוף שם וטלפון של איש קשר

קורס מדריכים בעלי רקע ברפואה דחופה וניסיון בהדרכה ב 20המציע מעסיק לפחות  17.3

לאימות סעיף זה יש לספק רשימת חובשים אזרחי או צבאי במהלך שנה לפחות. 

 תנאי סףמדריכים ותיאור הסמכה. 

מציע שלא יעמוד  בתהליך בחינת ההצעות.סף אלו מובהר כי המכללה תבצע בדיקות לבחינת תנאי 

 הצעתו תיפסל. –בתנאי הסף 

זים )התקשרויות של מוסד )א( לתקנות חובת המכר11המציע עומד בדרישות תקנה  17.4

, בכל הנוגע להעדר הרשעה בגין הפרת "(התקנות)להלן: " 2010 –להשכלה גבוהה(, תש"ע 

תצהיר אי  – ז'דיני העבודה. בעניין זה, על המציע לצרף להצעתו תצהיר בנוסח "נספח 

הפרת דיני עבודה", בחתימת מורשה חתימה מטעם המציע ובצירוף אישור עו"ד/רו"ח 

  החתימה.לאימות 
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 תנאי סף -צירוף ערבות בנקאית  .18

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים  18.1

תוקף הערבות . ₪(חמשת אלפים ) ₪  5,000עשויה לטובת המכללה, בסכום של  ,לצרכן

' ד חנספ"(. הערבות תהיה בנוסח המצורף כהערבותלהלן: " 22.7.19ליום יהיה עד 

 . מסמכי המכרזל

המכללה תהא רשאית לחלט את הערבות כפיצוי מוסכם וכתוצאה מסתברת של ההפרה,  18.2

 הסכםסיכל את כניסתו לתוקף של  אם המציע חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים אותה ו/או

 . התקשרות

האמור לעיל לא יפגע בזכות המכללה לחלט את הערבות בכל מקרה שתעמוד לה הזכות  18.3

פי כל -כל דין או חוזה, וכן לא יפגע בזכות המכללה לכל תרופה וסעד אחרים על פי-לכך על

 .הסכםדין או 

 לא תיבדקנה ולא תתקבלנה הצעות אשר לא תצורף אליהן הערבות כנדרש. 18.4

 צירוף מסמכים נוספים .19

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:המציע יצרף להצעתו  19.1

 אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.   19.1.1

ישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת א 19.1.2

 .1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 :(כתנאי סף)לא  דרישות נוספות .20

יתרון יוקנה למציע אשר מעסיק מנהל מקצועי מנחה בעל הכשרה של רופא בעל רישיון  20.1

העוסק בתחום זה בפועל וברציפות  –ברפואה דחופה  מומחהלעסוק ברפואה בישראל, 

לאימות תנאי זה יש לצרף שם מלא (. 2015-20198לפחות במהלך חמש השנים האחרונות )

  של הרופא, מספר רישיון, תפקיד בחברה ומספר שנות הפעילות של הרופא. 

יפעיל אתר מתוקשב ללימוד עזרה ראשונה בשפות עברית, אשר ציע יתרון יוקנה למ 20.2

במידה ואין מדריך בשפה, תהיה רשאית המכללה לפנות לספק חיצוני  . ערבית, אנגלית

בחינת האתר, המציע יאפשר למכללה גישה  לצורךנוסף לצורך ההדרכה בשפה הזרה. 

משתמש וסיסמא אשר יהיה פתוח לעיון המכללה במהלך  לבחינת האתר באמצעות שם

גבי הפעלת האתר רטים להפלהצעה את . יש לצרף מועד הגשת ההצעהמ יום  60של  תקופה

 ". אתר אינטרנט להוראה מרחוק" –' חנספח  -ב

 זכויות שוויון תקנות בדרישות ויעמוד נגישותאתר האינטרנט יהיה בעל התאמות  20.3

 35 תקנה, בהתאם ל2013 -(, התשע"ג לשירות נגישות התאמות) מוגבלות עם לאנשים

 Wcag  הנחיות על המבוסס 5568 י"לת ובהתאם אינטרנט באתרי תכנים הנגשת לעניין

  .דין כל הוראות ולפי AA לרמה 2.0 

המציע יצרף להצעתו המלצות ממקבלי שירותים. ככל הניתן על ההמלצות להתייחס ליחס  20.4

 לסטודנטים, לטיב ההדרכות ולרצינות ואחריות כלפי תחום הדעת.
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 שאלות הבהרה

-03פקס'  03-6902313כש ]טל' מנהלת הר גב' ציפי אדריהקשר למכרז מטעם המכללה היא  אשת .21

יאוחר  לא. ניתן להפנות שאלות והערות בכתב בלבד עד [Tsipi.Edri@smkb.ac.il מייל 6996168

והערות,  לשאלות תשובותיתקבלו שאלות הבהרה לאחר מועד זה.  לא. 12:00בשעה   2.5.19 מיום

לוודא קבלת המענה   המציעים אחריות. 14.5.19 ליוםעד  בלבד באתרסמו ככל שיינתנו, יפור

  .חתומים כשהםלשאלות, ולצרפם למסמכי המכרז 

למען הסר ספק, מתן הבהרות על ידי עובדי המכללה או מי מנציגיה, או כל מצג אחר בין בכתב  .22

אינו תקף ואינו , לעילובין בעל פה או בכל אמצעי או אופן אחר, שלא בהתאם לדרך המפורשת 

 מחייב את המכללה.

 בקשהאו /ו הערהאו /ו שאלה לכל להיענותאו /ו הבתשו ליתן מתחייבת אינה המכללה כי, יובהר .23

 .מתנאי המכרז מהם איזה או תנאי לשינוי

 ואו הנחה ו/א/ו סתירהאו /ו טעות המכרז במסמכי שיש כך על ועמד בו שעיין במכרז משתתף .24

 שיבוש כל לתקןללא דיחוי. המכללה תהיה רשאית  למכללה כך על ודיעי"ב, וכיו סבירה לא הוראה

 .מאידך לתועלתו שימוש בו לעשות זכאי יהיה לא מציעהו, מחד המכרז במסמכי כאמור שנפל

פרסום המכרז, להודיע על תיקונים, הבהרות, שינויים  לאחר, דעתה שיקולרשאית, על פי  המכללה .25

אלה חלק בלתי  יהוועה על כך באתר האינטרנט של המכללה, ותוספות בתנאי המכרז, ומעת שהודי

נפרד ממסמכי המכרז. המציע יצרף למסמכי הצעתו את הודעת המכללה וכל מסמך שהוסף 

 כאמור, כשהם חתומים בחתימתו. 

 לא יתקיים מפגש מציעים.  .26

  ההצעהאופן הגשת 

נספח כמפורט ב"רותים על ידו עבור ביצוע השיעל המציע להשלים את פרטי התמורה המבוקשת  .27

 . הצעת מחיר" -' א

המציע יציין בהצעתו פרטי איש קשר מטעמו לצורך מכרז זה הכוללים: שם מלא, תפקיד, טלפון,  .28

 טלפון נייד וכתובת דוא"ל.

 .הסכם, את כל פרטיו במבוא להסכםעל המציע להשלים בכתב, ב .29

שמירת (, התחייבות ל1א')נספח  חתום על תצהיר המציעעל המציע לעמוד בכל תנאי הסף ול .30

המציע הזוכה יידרש להחתים כל  .סודיות )נספח ו'( ותצהיר בעניין אי הפרת דיני עבודה )נספח ז'(

אחד מהמדריכים המועסקים על ידו, בטרם תחילת העסקתם על מסמך התחייבות לסודיות בנוסח 

 זהה.

ולעמידה  לעיל( על המציע לצרף את כל האישורים הנדרשים להוכחת תנאי הסף )כמפורט .31

  . בדרישות הנוספות

המחייב את  הסכםונספחיו, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח ה הסכםה .32

או ההצעה ובין  הסכםהמציע, וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף ה

המחייב  הסכםנוסח הבמסמך נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינם מהווים חלק מ

 ועלולים להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

mailto:Tsipi.Edri@smkb.ac.il
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ושל נספחי  הסכםעל המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח ה .33

, וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה הסכםה

 +חותמת התאגיד( בכל מקום כאמור. חתימה מלאה )חתימה

, במקום המיועד לכך, וכן הסכםעל המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה +חותמת(, בסוף ה .34

 בשולי הזמנה זו. 

מכרז פומבי לשירותי הדרכה כל מסמכי ההצעה במעטפה שעליה יירשם "על המציע לרכז את  .35

 מכים כמפורט להלן:".  במעטפה יכללו כל הפרטים והמסלקורסי עזרה ראשונה

  הכולל את פרטי התמורה המבוקשת – הצעת המחיר  –נספח א'  35.1.1

 ,בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים המציע,תצהיר  -1נספח א' 35.1.2
 לרבות אימות חתימה עו"ד

 

המכרז וההזמנה להציע הצעות כשהם חתומים ע"י המציע באמצעות  הסכם 35.1.3
   מורשי חתימה כדין

 

  בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד' ,18בסעיף ית כמפורט צירוף ערבות בנקא 35.1.4

התחייבות לשמירת סודיות חתום על ידי מורשי החתימה מטעם  -' ונספח  35.1.5
 המציע

 

דיני עבודה מלא וחתום ע"י מורשי בעניין אי הפרת תצהיר  –' זנספח  35.1.6
 לרבות אימות חתימה עו"ד ,חתימה

 

  שירותי התמיכהופרטי  אתר אינטרנט להוראה מרחוק – 'חנספח  35.1.7

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: 35.1.8

   .אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ 

  אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים
 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 

  20.4המלצות כמפורט בסעיף  35.1.9

 

 מועד אחרון להגשת ההצעה

יגיש את ההצעה בצירוף כל המסמכים במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במחלקת  המציע .36

אין לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפות   .12.00בשעה  22.5.19תאריך מהרכש עד לא יאוחר 

גדולות מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי המרכזנית היושבת בסמוך לה. הצעה שתוגש 

 ל תיפסל.לאחר המועד הנקוב לעי

 הצעותהאמות מידה לבחינת 

הצעות המחיר ידורגו וינוקדו לפי פרמטרים של מחיר ושל איכות :)לא כתנאי סף( דרישות נוספות .37

  . , התרשמות אישית והמלצות(קודם ניסיוןשתבחן לפי מקצועית )

סך ב 30% בסך הניקוד ופרמטר האיכות יקבל משקל של 70% פרמטר המחיר יקבל משקל של .38

 ד.הניקו

 בחינת איכות מקצועית: 38.1
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 :יהיו כדלקמן קריטריונים לבחינת איכות מקצועית של המציע וההצעה

 ניקוד פירוט

 ותק –ניסיון החברה 
  4%שנות ניסיון כולל יקבל ציון של   5אופן הניקוד יתבצע כדלקמן: עד 

 , 6%שנות ניסיון כולל יקבל ציון של  8ל  7בין 
 , 8%יון של שנות ניסיון יקבל צ 9ל  8בין 
%20 .10%שנים ומעלה ציון יקבל ציון  10  

ניסיון מקצועי בהדרכת קורסי עזרה ראשונה במוסדות להשכלה גבוהה, במכללות 
 ובמוסדות חינוך.

מוסדות אקדמיים ומוסדות חינוך בסדר גודל  3אופן הניקוד יתבצע כדלקמן: לפחות 
%5 , היתר באופן יחסי. 100% –משמעותי הדומים למכללה   

 איכות המערכת המתוקשבת של המציע:
סעיף זה יבחן באמצעות נספח ט' ובאמצעות בחינה של תפעול המערכת בפועל על ידי 

 המכללה.
בסעיף זה תבוא לידי ביטוי גם ההתייחסות להיבטי נגישות ותאימות לדפדפנים 

%20 ומכשירים.  

 ת()בנוסף לעברי מותאמת לשפות ערבית ואנגלית מתוקשבת מערכת 
 2% נקודה  1כל שפה = 

 )בנוסף לעברית(   קיום הדרכה פרונטלית בשפה, ערבית ואנגלית 
 2% נקודה 1כל שפה נ= 

 5% העסקת מנהל מקצועי מנחה בעל הכשרה של רופא

שירותי תמיכה בסטודנט במהלך תקופת הלמידה העצמית ותקופת הקורס 
 ת.שעות וזמינו –הפרונטלי: טלפוני, מוקד, אינטרנטי 

 המציע נדרש לפרט את מגוון התמיכות הניתנות לסטודנט:

 8:00ה' בין השעות  –ימים א   שעות פעילות מוקד טלפוני: נדרש לפחות – 
17:00 . 

  יש לפרט. –פורום שאלות ותשובות 

 אפשרות לדיווח קריאות ובקשות תמיכה באמצעות טופס / פניה אינטרנטית 
עות בחינה של המערכת בפועל ע"י המכללה ' ובאמצחסעיף זה יבחן באמצעות נספח 

%20 לרבות בדיקה מול ממליצים ולקוחות של המציע.  
)במידת  מוניטין והמלצות על סמך מכתבי המלצה ושיחות עם ממליצים  -המלצות 
)מובהר כי המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות גם ללקוחות שלא ניתנו . הנדרש(

%20 ניסיון קודם של המכללה עם המציע(. ברשימת הממליצים וכן להסתמך על  

  

%6 התרשמות כללית מההצעה  

 %100  
 
 
 
 
 

 הצעת המחיר: ניקוד חישוב אופן  38.2

 ."הצעת המחיר"  -' אנספח אמור בתיגזר מהמציע הצעת המחיר מטעם כל  38.2.1
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ניקוד הצעות המחיר מטעם הספקים יחושב באופן הבא: הצעת המחיר הזולה ביותר  38.2.2

ויתר ההצעות יקבלו ציון באופן יחסי להצעה הזולה ביותר, לפי  100%תקבל ניקוד של 

 . 100הנוסחה הבאה: מחיר ההצעה הזולה ביותר חלקי ההצעה הנבחנת כפול 

 

 שקלול ניקוד האיכות וניקוד הצעת המחיר 38.2.3

ההצעה/ההצעות הזוכות ייקבעו מבין ההצעה/ההצעות אשר זכו בציון המשוקלל הגבוה 

 : לציון האיכות המקצועית 30% -לציון הצעת מחיר ו 70%יותר לפי יחס של ב

 .ציון המחיר[0.7Xציון האיכות + 0.3X]סך הניקוד  = 

 הודעה לזוכה 

ימים אישור קיום ביטוחים חתום  10תוך ימסור למכללה המכללה תודיע לזוכה על בחירתו, והוא  .39

 .ע"י חברת הביטוח בנוסח המצורף כנספח ה'

 .חתום הביטוחיםקיום ם חתימתו על ידי המכללה וקבלת אישור ההסכם ייכנס לתוקפו ע .40

 . הסכםהביטוח  ב פישימת ליבם של המציעים מופנית לסעי 
 

ולרבות והסכם כמו כן, המציעים נדרשים בזאת לעיין היטב בהוראות הסכם ההתקשרות 

ת ומדרישום ההסכבדרישות הביטוח. ככל שקיימות למציעים הסתייגויות כלשהן מהוראות 

הביטוח, יש לצרפן למסמכי ההצעה. המכללה אינה מחויבת להיעתר להסתייגות כלשהי. כמו 

 .כן, המציעים שייבחרו יהיו חייבים להמציא אישור ביטוחים אשר יניח את דעת המכללה

, תהיה המכללה רשאית לחלט את הסכםהיה והזוכה יעשה כל פעולה שיש בה להתנער מקיום ה .41

מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים להם תהיה היא זכאית לפי כל הערבות הבנקאית, וזאת 

 דין.

תחזיר הוועדה ליתר המציעים את הערבויות הבנקאיות שהגישו עם הזוכה חתימת ההסכם לאחר  .42

 .במסגרת המכרז

 הוראות כלליות

מובהר בזאת, כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף הינם בגדר חובת הגשה בהתאם להוראות  .43

ולהנחיות לעיל. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו בה כל 

המסמכים המוגדרים כתנאי סף. למכללה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר 

 למציעים לבצע השלמות ו/או הבהרות למסמכים שהוגשו. 

 המציעים לראיון.המכללה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה להזמין את נציגי  .44

המכללה אינה מתחייבת להזמין את כל השירותים הדרושים לה במסגרת הזמנה זו ממציע אחד.  .45

כמו כן, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז זה ולפצל את 

 ההתקשרות בין מספר מציעים לאותו סוג של שירותים. 

ותים ממספר ספקים, הזוכה לא יהיה זכאי לכל באם המכללה תממש את זכותה לקבל את השיר .46

 פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. 

(, כמוגדר Best and Finalהמכללה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תהליך תחרותי נוסף ) .47

 לתקנות. 28בתקנה 
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ה " והיא תהי2המכללה תהיה רשאית, בנוסף לבחירת ההצעות הזוכות, לקבוע גם "זוכה/ים מס'  .48

 רשאית להתקשר עם מי מהם במקרה ומי מהזוכים לא ימלאו אחר התחייבויותיהם.

, הסכםשצורף להצעה וחתימתה על ה הסכםהחליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ה .49

כאמור  הסכםוהיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על ה

מחייב  הסכםלתוקף, ויהווה  הסכם, יכנס ההסכםי העפ"אישורים הנדרשים ובכפוף למסירת ה

על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה  הסכםלגבי המכללה לכל דבר ועניין. כל עוד לא נחתם ה

חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד -בלתי

 להלן. שבו תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור 

קבלת הצעתו. כל מציע כאמור, -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי .50

יקבל בחזרה מהמכללה את הערבות שנמסרה על ידו במסגרת הצעתו, בלי שיהא זכאי לקבלת 

 תוספת ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם. 

. המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא הזמנה זו אינה מהווה הצעה .51

תתקבל. המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם או אחדים מהם, 

לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 המכללה ובהתאם להוראות כל דין.

 

 ברכה,ב        

 סמינר הקיבוצים              

המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ע"ר    
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 הצעת מחיר - 'אנספח 

 
 לכבוד

 סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות ]ע"ר[
 

אנו הח"מ _________________________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את 
 , מצהירים ומתחייבים בזה כלהלן:כל מסמכי המכרז

 

על יסוד קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, ואנו מצהירים  .1
מהווים תמורה  ,, לרבות התעריפים והמחיריםהמוצעתהמוקדמות כי התמורה החברה  בדיקות

ההזמנה, על פי  ספקה כל התחייבויותקיום ואספקת השירותים בגין  ינוהוגנת המוסכמת על יד
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או   .ויתר מסמכי המכרז הסכםה

 דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

עונה על כל אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו  .2
הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים המבוקשים בהתאם 

 למפרט וליתר התנאים שבמסמכי המכרז.

יום לאחר המועד  90חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי, ותהא תקפה במשך -הצעתנו זו הינה בלתי .3
 האחרון להגשת הצעות.

 , בתוךהסכםאת האישורים הנדרשים לפי החייבים להמציא למכללה היה והצעתנו תתקבל, אני מת .4
 ימים מיום שיימסר לנו על זכייתנו.  10

 תהווה התקשרות מחייבת עם המכללה.  הסכםידוע לנו כי רק חתימה של המכללה על ה .5

מספר הקורסים השנתיים להדרכה בתחום כן ידוע לנו כי המכללה רשאית להקטין או להגדיל את  .6
, הכל כאמור , המהוות אומדן בלבדבמסמכי המכרזאשונה, מעבר לכמויות המפורטות העזרה ר

 במסמכי המכרז.

 סכום הצעתנו הינו כמפורט להלן.  .7

 מכללה תשלם המכללה לחברה:של ה הלשביעות רצונבתמורה למתן השירותים  .8

 

 -שעות מתוקשבות ו 28במתכונת של "מגיש עזרה ראשונה" "חצי מתוקשב בעבור קורס  .8.1

והכל  , העומד בהנחיות משרד החינוך לגבי סטודנטים להוראה, שעות פרונטליות 16

  – זבכפוף ובהתאם לאמור בהסכם ובמסמכי המכר

 מע"מ+ ₪ ____________ _______ ישולם סך של 

 (. בתוספת מע"מ )במילים: _________________________________ שקלים

 .80%  -משקל בניקוד הצעת המחיר

העומד בהנחיות משרד החינוך לגבי  "עזרה ראשונה"מגיש קורס פרונטלי של בעבור  .8.2

 לאמור בהסכם ובהתאם והכל בכפוףשעות,  44בהיקף של   –סטודנטים להוראה 

 מע"מ+ ₪ ______________ _____ ישולם סך של  –ובמסמכי המכרז

 . (____________ שקלים בתוספת מע"מ)במילים: _____________________

 10%  -בניקוד הצעת המחיר  קלמש

 לאמור בהסכםובהתאם והכל בכפוף  ,שעות פרונטליות 8בעבור קורס רענון במתכונת של  .8.3

 -ובמסמכי המכרז

 מע"מ+ ₪ ______________ ישולם סך של ______

 (.בתוספת מע"מ )במילים: _________________________________ שקלים

 .10%  -בניקוד הצעת המחיר  משקל
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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 ."(התמורה)להלן: " 

 

 פי הכללים המפורטים להלן:-התמורה תהא צמודה על .9

, יעודכנו 1987 –בכל עדכון של שכר המינימום לשעה הקבוע בחוק שכר מינימום, תשמ"ז )א(  
התעריפים הנקובים בהצעה באותו אחוז שינוי בגין השירותים שיינתנו, בשיעור עליית שכר 

 לתחילת תוקף העדכון. המינימום החל מהמועד הקבוע בחוק

 

 :פרטי איש קשר מטעם המציע לצורך המכרז .10

 

 שם: ____________________     תפקיד: _____________________
 

 מס' טלפון נייד: _____________________  טל' נוסף: ___________________
 

 דוא"ל : ____________________  פקס: _________________________

 

 

 חתום:על ה

 

 

שם המציע: __________________                   חתימה+ חותמת: _____________________
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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 מציעתצהיר ה - 1נספח א'
 

אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר 

אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק

 בזה בכתב כדלקמן:

"( המציע)להלן: "  _____________________ ה של הצעהתצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מ .1

מכללת סמינר להספקת שירותי הדרכה לעזרה ראשונה, שפרסמה  פומביהמוגשת במסגרת מכרז 

 "(.המכרז)להלן: " הקיבוצים

אצל המציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר _____________ הנני משמש/ת בתפקיד _____________ .2

 .זה בשמו

מתמחה בהספקת שירותי הדרכה בתחום עזרה ראשונה, הפועל בשוק  מציע הנני מצהיר כי ה .3

לאימות תנאי זה יש לצרף תדפיס מרשם *שנים(.  5משנת ________________ )תנאי סף מעל 

 החברות.

קורסים  50זרה ראשונה בהיקף שנתי של לפחות הדרכה בנושא עם מקיימציע הנני מצהיר כי ה .4

לאימות סעיף זה יש לצרף *(. 2018, 2017, 2016לשנה במהלך שלוש שנים האחרונות לפחות )

רשימת מוסדות לימוד בהם מתקיימות הדרכות מטעם המציע ומספר קורסים שבוצעו בכל אחת 

 טה: קשר בטבלה ממשלוש השנים האחרונות, בצירוף שם וטלפון של איש 

-מספר קורסים  שם המוסד שנים 
קורס במתכונת של 

שעות  28
 16מתוקשבות ו 

 פרונטליות שעות

קורס  -מספר קורסים 
 שעות 44פרונטלי של 
 

 איש קשר וטלפון

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 –ברפואה דחופה  מומחהל, בעל רישיון לעסוק ברפואה בישראמעסיק מנהל מקצועי מנחה מציע ה .5

 . (2014-2018) חמש השנים האחרונותמהלך לפחות בברציפות העוסק בתחום זה בפועל 

 כן/ לא   )נא להקיף בעיגול את התשובה הנכונה( 

  יש לצרף שם מלא, מספר רישיון ותפקיד בחברה.   -ככל ותנאי זה מתקיים 
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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 _______________________שם מלא: _____________________________________

 מספר רישיון: _________________________________________________________

 תפקיד בחברה: ________________________________________________________

 : ________________________________________הפעילות בתחוםמועד תחילת 

 

ריכים בעלי רקע ברפואה דחופה וניסיון בהדרכה בקורס חובשים מד 20מעסיק לפחות מציע ה .6

 אזרחי או צבאי במהלך שנה לפחות. 

תהא  כי המכללה ,לאימות סעיף זה יש לספק רשימת מדריכים ותיאור הסמכה. מובהר בזאת*

 רשאית לדרוש העתקי הסמכות. 

 הסמכה שם מדריך 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 :פעיל אתר מתוקשב ללימוד עזרה ראשונהממציע ה .7

 כן/ לא   )נא להקיף בעיגול את התשובה הנכונה(.

 כן/ לא   )נא להקיף בעיגול את התשובה הנכונה(.   :ערביתההאתר מופעל גם בשפה 

 כן/ לא   )נא להקיף בעיגול את התשובה הנכונה(.   האנגלית:האתר מופעל גם בשפה 

 

 כן/ לא   : גם בשפה האנגלית ללימוד עזרה ראשונה מקיים הדרכות פרונטליות מציע ה .8

  )נא להקיף בעיגול את התשובה הנכונה(.

 כן/ לא   גם בשפה הערבית:  ללימוד עזרה ראשונה מקיים הדרכות פרונטליות מציע ה

  התשובה הנכונה(.)נא להקיף בעיגול את 

 "."אתר אינטרנט להוראה מרחוק –' נספח ח -יש לצרף להצעה את הפרטים לגבי הפעלת האתר ב*

 

 הנני מצהיר/ה כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .9

 
 
 

בעלי תפקיד/ים   ___,_____________ -ו אנו הח"מ, ___________________
ורשה/י החתימה מטעמו, מצהירים בזאת על נכונות המפורט _____________________ במציע ומ

 בנספח זה לעיל.  
 

 על החתום: נוולראיה בא

 

_______________     _______________________ 

 וחותמת החברהחתימה        ת א ר י ך          

 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד / רו"ח
______________ אני הח"מ, עו"ד /  רו"ח ____________________, מ.ר. 

 -מרחוב______________, מאשר/ת בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________ ו
__________________ ת.ז. _________________, הינו/ה מורשה לחתום מטעם   

 "(, וכי חתימתו/ה על נספח זה, מציע ה______________________ ח.פ ________________ )להלן: "
 . מציע, מחייבת את המציע חותמת הבצירוף 

 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן הנני לאשר 

     כן. הנ"ל אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה.
 
 
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 חתימת עו"ד + חותמת תאריך            
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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 פח ב'נס

 

 

 להספקת שירותי הדרכה לקורסי עזרה ראשונה הסכם
 2019ערך ונחתם ביום___ לחודש____ שנת שנ

 

 ע"ר המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות -סמינר הקיבוצים   בין:

 580038859, ת"א ע"ר 149דרך נמיר 
 ;מצד אחד      (ה"המכלל")להלן:  

 

   _______________: ________________ספק/שם החברה  לבין:

 ________________________ . ע.מ/.ח.פ

 :______________________כתובת

 ___________________________ :כתובת דוא"ל

 :הו/ע"י המוסמכים לחתום בשמ                       
 

                ___________________________ 
  

        ("הספק")להלן:  

 ;שני מצד         

 

 ,"עזרה ראשונה"בנושא  םקורסיבמסגרת הדרכה ינת בקבלת שירותי יוהמכללה מעונ :  הואיל

תל אביב, קמפוס  149דרך נמיר  –מכללת סמינר הקיבוצים  -ראשיקמפוס בהנערכים 

תל אביב ו/או בכל קמפוס אחר של המכללה במרכז  3רחוב שושנה פרסיץ  –אמנויות 

 . ודעת המכללה מראשהארץ, ככל שיהיה, בהתאם לה

והיכולת  , כוח אדם, משאביםסיוןינה ,ידעכי הוא בעל המצהיר ומאשר  הספקו :  והואיל

 זה; הסכםבהתאם לתנאי  ,למכללההנ"ל מתן השירותים לשם והטכנולוגית המקצועית 

כל תקופת ההסכם מאגר הוא מעסיק וימשיך להעסיק במהלך מצהיר כי  ספקוה : והואיל

 לפי המפורט בהסכם זה; יםמדריכים מוסמכ

והצדדים מסכימים כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין  :  והואיל

 נותן השירותים;  עםקבלני  הסכםעובד ומעביד, אלא על בסיס 

והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה משפטית או על פי דין או מכל טעם אחר  והואיל:

 .להתקשרותם בהסכם זה

 וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם המשפטיים, כמפורט בתנאי הסכם זה להלן. :והואיל

 

 

 הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 

 מבוא



 - 17 - 

   
 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 חלוקת ההסכם לסעיפים, ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם כל .2

 משמעות בפרשנות ההסכם.

 :להסכם זה הינם כדלקמן הנספחים .3

בה מפורטת התמורה עבור השירותים -הצעת מחיר נספח א'       

 תצהיר הספק  1'אנספח 
 מפרט השירותים נספח ג'

ה'נספח  חי הספקנוסח אישור קיום ביטו   
סודיותשמירת התחייבות ל  ו' נספח  

דהתצהיר אי הפרת דיני עבו  ז'נספח    

' חנספח   תיאור מערכת הממוחשבת והתמיכה 
'טנספח   

                           
 טופס ספקים

 

  

 מהות ההתקשרות

, כמפורט "עזרה ראשונהבנושא " םקורסיהדרכה לצורך קיום הספק יספק למכללה שירותי  .4

ורסים הק בהתאם להזמנות והנחיות המכללה בכתב, מעת לעת.ו נספח ג' –במפרט השירותים 

 יעמדו בהנחיות משרד החינוך לגבי קורסים לעזרה ראשונה לסטודנטים להוראה.

התחייבויותיו מכוח  ביצועולהעמיד לצורך דריכים הספק מתחייב לשכור שירותיהם של מיטב המ .5

ההסכם את כל הידע הנדרש, כולל חומרי לימוד, עזרים, חוברות ודפי עזר, והכל במטרה להבטיח 

ידי -מובהר כי החומר הלימודי שיועבר עלה ראשונה ברמה הגבוהה ביותר. העברת קורסי עזר

 ידי המכללה, מראש ובכתב.-הספק במסגרת הקורסים יאושר על

לספק וגש הסכם זה הוא בבחינת הסכם מסגרת אשר יחול לגבי כל הזמנה של המכללה אשר ת .6

 במהלך תקופת ההסכם.

, וכן את כל מתן השירותיםח האדם הדרוש לאת כל כו וועל חשבונ ומתחייב לספק בעצמ ספקה .7

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

ולהעסיקו אך ורק בהתאם במתן השירותים  ושיעסוק מטעממתחייב לקבל את כוח האדם  ספקה .8

חוק )אך לא רק( ובכלל זה ובמיוחד דיני העבודה בישראל, לרבות תקנה או נוהג, , כל דיןלהוראות 

, חוק עובדים זרים , חוק שכר מינימום, חוק הביטוח הלאומי1959-שירות התעסוקה, תשי"ט

 וכל דין אחר. )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(

מצהיר כי הוא בעל הידע, הכלים, הניסיון וכח האדם הדרוש לצורך מתן השירותים  ספקה .9

 הסכם זה, במלואם ובמועדם.  למכללה בהתאם להוראות

מבחינה מקצועית לדרישות מטעם הספק לבחון את התאמתו של כל עובד המכללה רשאית  .10

לצורך מתן השירותים ו/או במתן שירות  מוהחלפת עובד המועסק מטע ספקלדרוש מהו הסכםה

ה , על פי שיקול דעתה המוחלט. במידה והמכללה דרשמטעם הספק אחר, וכן את החלפת הרפרנט

ליתן שירותים למכללה באמצעות עובד  ספקחדל היכאמור,  ספקהחלפת עובד המועסק מטעם ה

 .ספקזה, וכל זאת, באחריות ועל חשבון ה
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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

את מהות  ןמצהיר כי קרא ובדק את כל הוראות הסכם זה וכל אחד מנספחיו, כי הבי ספקה .11

 מתן השירותיםשר עם בק ויד-וכן קיבל כל הבהרה והסבר שהתבקשו על נשוא הסכם זה העבודות

 עפ"י ההסכם בכפיפות מלאה לכל האמור בהם. וא מתחייב לבצע את התחייבויותיווכי ה

עפ"י ההסכם בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות  ובצע את התחייבויותיימצהיר ומתחייב כי  ספקה .12

נו מלא של תקנות העבודה הממשלתיות ו/או העירוניות שהותק יכל רשות מוסמכת, לרבות מילו

זו  ה, וכי האחריות המלאה לתוצאת כל הפרה של התחייבותמתן השירותים נשוא ההסכםבקשר ל

 .ספקתחול אך ורק על ה

 ה, בהתאם להוראות הסכם זה, ולשביעות רצוניתן את השירות המבוקשמתחייב ל ספקה .13

 מכללה.המוחלטת של ה

כל הגורמים הנוגעים  בשיתוף פעולה ותיאום מלא עםיתן את השירות המבוקש מתחייב ל ספקה .14

 בדבר.

 הספקהצהרות והתחייבויות 

 מצהיר בזאת כדלקמן: הספק .15

ידע, ניסיון, הכשרה  בידיוו , הדרכת קורסי עזרה ראשונהפעיל המספק שירותי  עסקהוא  15.1

הנדרשים  הדרכת קורסי עזרה ראשונהמתן שירותי מקצועית מתאימה ומומחיות בנושא 

 ;לפי הסכם זה

, הידע, הניסיון, האמצעים והיכולת והציוד ציוד, המכשיריםברשותו כוח האדם, ה 15.2

והכלכלית הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם  , המקצועיתהטכנית

 זה, במלואן ובמועדן, בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.

ם למנוע או אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהוא אשר עלולי 15.3

 להפריע לקיום התחייבויותיו ע"פ הוראות הסכם זה.

כי בחן את אופי הפעילות של המכללה, צרכיה וכל שאר הנתונים, לרבות, אך מבלי לגרוע  15.4

מכלליות האמור, תנאי העבודה העלולים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם 

כל התחייבויותיו על פי ההסכם,  זה, ומצא אותם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את

 על הצד הטוב ביותר.

 מתחייב בזאת כדלקמן: הספק

 פי הסכם זה, במומחיות, בנאמנות  ובמהימנות.-לקיים את התחייבויותיו על 15.5

בשקידה, בנאמנות, במיומנות ובמומחיות גבוהה, תוך ם שירותיהלהעניק למכללה את  15.6

והכל תוך מילוי דייקני  ,הידע לביצועם השקעת מירב המאמצים והכישורים ותוך ניצול כל

 של הוראות הסכם זה וההוראות שינתנו לו מעת לעת על ידי המכללה ו/או ע"י מי מטעמה.

פי כל -כי יהיה אחראי אחריות בלעדית להשגת כל רשיון, הרשאה או היתר הנדרשים על 15.7

ם להתחלת ומילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת קוד השירותיםדין לשם הענקת 

לא יהיה זכאי לכל  הספק. םשירותיהוכל עוד הוא מעניק למכללה את  םשירותיההענקת 

תוקפו של כל רישיון  פקע ו/או בוטל ו/או הושההפי הסכם זה החל ממועד שבו -זכות על

 או היתר הנדרשים כאמור.
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נת לשלם לעובדיו את מלוא שכרם ויתר הזכויות המגיעות להם מכוח דיני העבודה במדי 15.8

ישראל, תוך הקפדה יתרה על חוקי המגן המסדירים את תנאי העסקתם של העובדים 

במדינת ישראל, לרבות הסכמים קיבוציים כלליים לגביהם ניתן צו הרחבה לכלל העובדים 

פי חוקי ההעסקה וכל חקיקת מגן -במשק. בכלל זה מתחייב נותן השירותים לפעול על

צווי הרחבה והסכמי עבודה קיבוציים, ככל שאינם  אחרת, כל דין הנוגע להעסקת עובדים,

 מופיעים בהסכם זה.

פי -לשלם לעובדיו במכרז זה )בין על הספקככל שנקבע שכר מינימאלי לשעת עבודה שעל  15.9

פי דין(, לא לכלול בשכר המינימאלי לשעה -פי הוראה מיוחדת שלא על-דין ובין על

ביטוח פנסיוני, קצובת נסיעה, הפרשה  המשולם לעובדיו מרכיבים שונים כגון דמי הבראה,

 לפיצויי פיטורין וכד'.

לשלם לעובדיו את הוצאות נסיעתם בהתאם לתעריף הנסיעה בתחבורה הציבורית מביתם  15.10

ובחזרה, כמתחייב לפי צו ההרחבה בדבר השתתפות  הדרכת קורסי עזרה ראשונהלמקום 

 .1957 –וציים, תשי"ז המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, לפי חוק הסכמים קיב

לאפשר למכללה, בכל עת, לבדוק את מערכת הנהלת החשבונות שלו, על מנת להבטיח  15.11

בכל הקשור למכרז זה, ובכלל זה בכל הקשור לשמירה על  הספקקיומן של כל התחייבויות 

להעמיד לרשות המכללה ו/או כל נציג מטעמה את כל  הספקכללי העסקה כאמור לעיל. על 

כי מהבדיקות פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שיתגלה -ידה, על-ע שידרשו עלהחומר והמיד

לא ביצע חובה מחובותיו כאמור לעיל, לרבות בכל הנודע לשמירת זכויות עובדיו,  הספק

תהא המכללה רשאית לבטל באופן מיידי את ההתקשרות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות 

     . פי הסכם זה-פי דין ו/או על-העומדת למכללה על

 התמורה

 ם למכללה, במלואם ובמועדם, לשביעות רצונה המלאה שלך המכללה,שירותיהבתמורה למתן  .16

כנגד חשבונית  הצעת המחיר -להסכם  'אנספח באת התמורה המפורטת  ספקתשלם המכללה ל

 ."(התמורהלהלן: ")מס כדין 

ורה ע"י המכללה ידי המכללה )בכפוף לאיש-תיפרע עליד הספק -עלחשבונית שהוגשה כאמור  .17

שבו התקבלה החשבונית  החודש השוטףתום יום מ 30( בתוך ספקולקיום מלוא התחייבויות ה

 (. 30)שוטף +  מדור ספקים במכללה ואישורה -בחשבות

מייד עם דרישה ראשונה  מכללהלהחזירם ל ותשלומי יתר יהיה עלי ספקבכל מקרה בו ישולמו ל .18

 .וממנ

חשבון הבנק של הספק, לפי הפרטים שיספק הספק באמצעות התמורה תשולם בהעברה בנקאית ל .19

   . טופס תשלום לספקים -נספח ט

 תקופת ההסכם

 ._____________ועד ליום  _____________החל מיום  ,חודשים 12 -להסכם זה יהיה בתוקף  .20

 (."תקופת ההסכם")להלן: 
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 4 -בשל הסכם זה למכללה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקפו  .21

יום לפני תום תקופת ההסכם  30עד ספק בהודעה שתיתן ל נוספות בנות שנה אחת,תקופות 

 ן. יאו תקופה נוספת, לפי העניהמקורית 

 ביטול ההסכם

המכללה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך  .22

 יום. 30בת ספק ת בכתב ללנמק החלטתה, בכפוף למסירת הודעה מוקדמ

 הספקבמידה ובאופן מיידי, המכללה תהא רשאית לבטל הסכם זה ולהביאו לידי סיום מוקדם  .23

יום או אם תוגש לביהמ"ש המוסמך בקשה להכריז  30יפסיק לנהל עסקיו למשך תקופה רצופה של 

ותו בביצוע ו/או למינוי כונס נכסים על נכסיו, לרבות נכסים המשמשים א הספקעל פירוקו של 

יום ממועד  60התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, ובלבד שבקשה כאמור לא הוסרה או בוטלה תוך 

 הגשתה.

)ארבעה עשר( יום מיום שתודיע  14מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יבוא הסכם זה לסיומו תוך  .24

המקרים , לפי שיקול דעתה הבלעדי, על הפסקת ההתקשרות, וזאת בקרות אחד מן ספקהמכללה ל

ספק ו/או כל מי שבא בנעליו, לא יהיו זכאים לכל פיצוי או תשלום עקב בואו של ההבאים, ו

 ההסכם לסיומו:

 בהסכם זה אינן נכונות; הספקאם ימצא כי הצהרות  24.1

פי -או אין ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו על הספקאם נוכחה המכללה שאין בכוונת  24.2
 הסכם זה;

פי הסכם זה, כולן או חלקן, בניגוד -להעביר זכויותיו עלהעביר או התיימר  הספקאם  24.3
 לתנאי הסכם זה;

 מביצוע ההסכם, או התנער מביצועו, או הפר אותו הפרה יסודית; הספקאם הסתלק  24.4

 פי הסכם זה;-ספק, לדעת המכללה, בביצוע התחייבויותיו עלהאם התרשל  24.5

ו מי מטעמו, הסבו נזק ו/או מי מעובדיו ו/א הספקעשה -אם מעשה או מחדל שעשה או לא 24.6
 למכללה;

אין בביטול או בסיום הסכם זה, מסיבה כלשהי, בכדי לגרוע  כי למען הסר ספק, מובהר בזה .25

לתמורה בגין ששירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום או ביטול הסכם  הספקמזכותו של 

 זה )על פי העניין(.

 הספקמעמדו של 

 .1974 –, תשל"ד תותו בחוק חוזה קבלנוהסכם זה הינו הסכם קבלנות כמשמע .26

פי הסכם זה במעמד של קבלן עצמאי וכי לא -על ומלא התחייבויותיי ספקמוצהר בזה במפורש כי ה .27

לבין המכללה או עובדיה  וו/או מטעמ וו/או כל אדם אחר הפועל בשמ וו/או עובדי ספקישררו בין ה

 יחסי עובד ומעביד.

בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין המכללה  וה המועסקים על ידמצהיר בזאת כי הודיע לכל אל ספקה .28

 מעביד. -לא יתקיימו כל יחסי עובד
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 ספקלמכללה ו/או כל שירות אחר מטעם ה ההדרכהכי כל נותני שירותי  ספקמוצהר ומוסכם על ה .29

ו/או ממעשיהם  וא אחראי לכל דבר ועניין הנובע ממעמדם כעובדיובלבד וכי ה ספקיהיו עובדי ה

 ממחדלם . ו/או

בלבד וכי בעבודתם, על פי הסכם זה אין משום קשירת  ומועסקים על יד ומאשר כי עובדי ספקה .30

את מלוא זכויותיהם,  ומתחייב לשלם לעובדי ספקובין המכללה. ה ויחסי עובד ומעביד בין עובדי

 פי כל דין.-על

ו/או בגינם, לפי העניין,  ולשלם לעובדי ספקלעיל, מתחייב ה 29מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .31

שכר, משכורת, דמי בטוח לאומי, דמי הבראה, שכר שעות נוספות, תשלום לקרן פיצויים, דמי 

חופשה, נסיעות, דמי מחלה ודמי לידה, לרבות הפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ו/או צווי 

פי הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או -א חייב בתשלומו עלוהרחבה, וכל תשלום לעובד או בגינו שה

 הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף זה.

 מתחייב לנהל ספרים על פי הדין ולהמציא למכללה אישורים ככל שיידרש ע"י המכללה. ספקה .32

ו/או כל נותן שירות אחר מטעמה שכר שלא יפחת  ההדרכהמתחייב לשלם לנותני שירותי  ספקה .33

ימום על פי החוק וכן לשלם להם תוספת יוקר וכן את כל התנאים הסוציאליים משכר מינ

 והזכויות שחובה לשלמם על פי כל דין.

בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה הספק  הספק .34

ם על ידו למטרות ידי המועסקי-ידו, או בגין רכושו ונכסיו ועל-לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על

 הסכם זה. 

יהיה אחראי לעובדיו, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת העובדים בהתאם  הספק .35

 פי צרכי השירותים במכרז. -לצרכים המשתנים, ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על

ה ו/או סכום מתחייב לשפות את המכללה ו/או נושא משרה בה בגין כל תביעה או דריש ספקה .36

השירותים ו/או  הספק אשר יספקו את שתחויב המכללה ו/או נושא משרה בה לשלם למי מעובדי 

, בגין כל עילה הקשורה ליחסי עובד ומעביד ו/או בגין כל הפרה של ספקכל שירות אחר מטעם ה

 הסכם זה.

למכללה,  שיעניקו את השירותים ולבין מי מעובדי ספקהיה וייחתם הסכם עבודה אישי בין ה .37

המעביד של העובד וכי המכללה  והינ וא לבדולהצהיר בהסכם זה מפורשות כי ה ספקמתחייב ה

 אינה מעבידה של אותו עובד וכי אין למכללה כל חובה כלפיו עקב כך.

 שמירת סודיות

, מנהליו, עובדיו, חברות קשורות ו/או מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע בכתב, הספק .38

בכל צורה אחרת, לרבות תכנים, מידע, ידיעה, מסמך, נתונים, שיטות עבודה ונהלי בע"פ או 

עבודה, תוכנה וחפץ מכל סוג ומין הנוגעים למכללה, עסקיה, לקוחותיה, הסטודנטים הלומדים 

"(, אשר הגיע לידיעתם, במישרין או בעקיפין, המידעאצלה, ידע מקצועי שלה וכיו"ב )להלן: "

ולא יעשו בו שימוש כלשהו זולת לצורכי ביצוע התחייבויותיהם על פי ם, במסגרת מתן השירותי

 ,לא לפרסם, להעביר או לחשוף את המידע, במישרין או בעקיפין הספקהסכם זה. כמו כן, מתחייב 

 לצד שלישי כלשהו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר כלשהו.
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המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרושים לשם מצהיר ומתחייב שכל  הספק .39

 שמירתו.

 'ונספח הספק יחתום, באמצעות נציגיו המוסכים, על ההתחייבות לשמירת הסודיות המצורפת כ .40

 להסכם זה.

מתחייב להחזיר למכללה, עם סיום ההתקשרות ביניהם, מכל סיבה שהיא, או על פי  הספק .41

פי המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל דבר דרישתה הראשונה של המכללה, ל

אחר הקשור או מתייחס למידע, מבלי להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או תמצית או 

 רישום או עותק שלהם.

התחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף  .42

 פו של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.גם לאחר תום תוק

אשר מראש תמוסכם בזאת, כי המכללה, באמצעות הנציג/ה שנקבע/ה כאיש/ת הקשר מטעמה,  .43

 לצדדים שלישיים במסגרת מתן השירותים למכללה.  הספקידי -ובכתב כל מידע שיועבר על

ין אובדן או נזק לרכושו  ו/או רכוש פוטר בזאת את המכללה והבאים מטעמה, מכל חבות בג הספק .44

  ובלבד שלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון., הבאים מטעמו ו/או משמשו במסגרת הסכם זה

 אחריות 

ישא באחריות הבלעדית לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל סוג שהוא י הספק .45

ו/או גוף ובכלל זה למכללה ו/או לעובדיה  "( שייגרם, במישרין או בעקיפין, לכל אדםהנזק)להלן: "

שיהיו מעורבים במתן השירותים  הספקידה ו/או לכל צד ג', לרבות עובדי -ו/או למועסקים על

  .ו/או כל גורם מטעמו הספקלמכללה, עקב ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של 

אי, וכי עליו בלבד פי הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמ-מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על הספק .46

תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או 

הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדיו או לכל מי מטעמו, ובלבד שלא ייגרמו כתוצאה ממעשה או 

 מחדל של המכללה. 

פי -תידרש המכללה לשלם עלמתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר  הספק .47

פסק דין חלוט ו/או להוציא בכל דרך שהיא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנגרם או נעשה ע"י 

פי הסכם זה -על הספקקיום התחייבות כלשהי החלה על -ו/או כתוצאה מהפרה ו/או מאי הספק

או כתוצאה דין ו/או רשות מוסמכת ו/-קיום התחייבות של כל הוראה על פי-ו/או הפרה ו/או אי

פי כל דין. -אחראי לגביהם על פי הסכם זה ו/או על הספקמדרישה ו/או תביעה בגין נזק או חבות ש

הפיצוי ו/או השיפוי האמורים יחולו גם על שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיהיו סבירים, 

 שיוצאו ע"י המכללה בנסיבות הנ"ל.

 ביטוח

ספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריותו של ה .48

הספק לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, ביטוחים 

לטובתו ולטובת המכללה, בסכומים ובגבולות אחריות שיקבעו על ידו על פי שיקול דעתו של 

פס אישור על קיום ביטוחים הספק, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים הקבועים בטו

, ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "אישור קיום ביטוחי נספח ההמצורף להסכם כ
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"ביטוחי הספק"(. הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם, ולעניין ביטוח  -הספק" ו

 שנים לאחר תום תקופת ההסכם.  3אחריות מקצועית לתקופה נוספת של 

מתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק מצהיר ו .49

המכללה ו/או מי מטעמה ו/או תלמידיה, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על 

ידי הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן השירותים ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר 

השירותים ולרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש ישמש בקשר עם מתן 

כאמור לעיל, וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם 

 לנזק בזדון. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, הספק מתחייב להמציא למכללה את טופס האישור על קיום  .50

ימים  7 -חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ ביטוחים, נספח ה',

לפני מועד תחילת ביצוע השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף 

לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין  48)או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 

אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים שהמציא הספק לבין על האישור. בכל מקרה של 

ימים  3 -האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לשינויי הביטוחים באופן מיידי ולא יאוחר מ

 מדרישת המכללה, על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

ל או עומד לחול בכל פעם שמבטח הספק יודיע למכללה, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוט .51

בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום הביטוחים, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש 

 ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

 ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה. .52

הוראות פוליסות ביטוחי הספק. הספק אחראי לתשלום דמי  הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל .53

 הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי הספק. 

למען הסר ספק, מוסכם, כי גבולות האחריות המפורטים באישור קיום הביטוחים, הינם בבחינת  .54

ו/או על פי כל דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי ההסכם 

דין והספק מצהיר ומתחייב, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 

המכללה ו/או מי מטעמו בקשר לגבולות האחריות האמורים ו/או לגבי מהות הביטוחים הנדרשים 

 והיקפם. 

ו/או הבאים  אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת האישור ו/או בדרישתו על ידי המכללה .55

מטעמה ו/או בדרישה לשינויו כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי ההסכם ו/או על פי כל דין ו/או 

 להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על הבאים מטעמה. 

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם לעניין הסבת ההסכם, במקרה והשירותים או חלק מהם ייתנו על  .56

הספק מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר  ידי קבלני משנה מטעם הספק,

לשירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור 

בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע 

ריכת ביטוח(. ככל שהשירותים נשוא לעיל והמצאת אישור ע 49מכלליות האמור, הפטור בסעיף 

הסכם זה יוסבו באופן חלקי לקבלני משנה מטעם הספק, קבלני המשנה יערכו ביטוחים בהתאם 

להיקף וסוג ההתקשרות עם קבלני המשנה. למען הסר ספק, הספק יהא אחראי כלפי המכללה 

 ה מטעמו.ו/או צד ג' בקשר לשירותים, בין אם השירותים ניתנו על ידו ו/או ספק משנ
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לא מילא הקבלן אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיפי ביטוח לעיל, לרבות לא הציג את  .57

אישור קיום הביטוחים המצ"ב המקורי בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם 

 זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור את הקבלן מהתחייבות כלשהי בקשר עם פוליסות הביטוח הנ"ל

 חאה והעברההסבה, המ

להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את חיוביו, חובותיו ו/או זכויותיו  ירשא ואינ הספק .58

 , מראש ובכתב. המכללהע"פ הסכם זה לצד שלישי כלשהו אלא במידה ונתנה לכך הסכמת 

העברה ו/או המחאה ו/או הסבה ו/או שעבוד שנעשו בניגוד לאמור בסעיף זה הינם בטלים  .59

בהתאם להסכם זה או מכל זכות או תרופה  הספקלים ואין בהם כדי לגרוע מהתחייבויות ומבוט

 פי דין.-העומדת למכללה על

 הפרות וסעדים

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה  .60

 וסעד אחרים הנתונים לו על פי הסכם זה או על כל דין.

כלשהו להסכם זה או מי מטעמו על זכויותיו על פי ההסכם במקרה מסוים לא יהווה ויתור צד  .61

עמידה על זכויות צד כלשהו להסכם זה לא תהווה וויתור -וויתור על זכות זו בכל מקרה אחר. אי

מצידו על זכות זו. כל וויתור על כל זכות וכל שינוי אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו 

 דדים.בכתב ע"י שני הצ

)ג( לחוק 7הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף  .62

 .1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

כל הפרה של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופייה ו/או נסיבותיה בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה  .63

)ארבעה עשר( יום והוא  14וקדמת בכתב של יסודית, תיחשב ככזו ובלבד שניתנה למפר התראה מ

 לא מילא אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה.

כל סעד או זכות הניתנים לצד להסכם זה בקשר עם הפרת ההסכם בידי הצד האחר, באים הם  .64

להוסיף על כל סעד אחר המוענק לאותו הצד על פי הסכם זה או על פי הדין ולא לגרוע מהם. 

תם בהסכם זה היא לאפשר לכל צד להפעיל, בכל מקרה של הפרה, את הצדדים מצהירים כי כוונ

מירב הסעדים הנתונים על פי הדין או ההסכם, במקביל, במצטבר או לחילופין והכל לפי שיקול 

 דעתו, וכל עוד לא נאמר בהסכם במפורש אחרת.

 שונות

ין הנוגע להסכם זה על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עני .65

 ופירושו הינו אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

הסכם זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בקשר לנשוא הסכם  .66

פה, לרבות הוראות ההסכם הראשון, התחייבות -זה. כל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או ובעל

שו ע"י הצדדים לפני כריתת הסכם ואשר לא באו לידי ביטוי במפורש בו, או מצגים שניתנו או נע

אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או נובעים ממנו, לגרוע מהם או 

 לשנותם והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך ההסכם.
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ו ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין, שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזו מזכויותי .67

או כויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלה אם הויתור, ההסכמה, 

 הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.

 כל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב וייחתמו ע"י כל הצדדים. .68

מסגרת הסכם זה תהיינה בכתב, ותימסרנה ביד או תשלחנה בפקסימיליה או בדואר כל ההודעות ב .69

( שעות 72רשום לפי הכתובות המופיעות להלן, ותחשבנה כנמסרות לנמען תוך שבעים ושתיים )

( שעות מהמסירה ביד או באמצעות פקסימיליה 4מהמשלוח בדואר רשום או כעבור ארבע )

הפקסימיליה )ובלבד שלמסירה בפקסימיליה יהיה אישור  המלווה בהודעה טלפונית על משלוח

 מסירה מודפס ממכשיר הפקסימיליה(.

 זה. הסכםהן כנקוב במבוא ל הסכםכתובת הצדדים ומספרי הפקס שלהם לצורך  .70

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
______________________                                 ______________________ 

 הספק     כללת סמינר הקיבוציםמ
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 השירותים מפרט - 'גנספח 

 הגדרות: .1

רכז את אשר תפקידו להמוסמך להדרכה בתחומי הלימוד,  הספקבעל תפקיד מטעם  - מדריך .1.1

תוך שימוש בכל האמצעים הנדרשים,  העביר את תכני הלימוד לסטודנטים,קבוצת הלימוד, ל

 .סטודנטים 25 -לכאחד   מדריךיוקצה  ם. הסטודנטים ותמיכה בצרכיה מענה לשאלותמתן 

בעל תפקיד ואיש קשר יחיד מטעם נותן השירותים, העובד מול המכללה.  - הדרכותרכז  .1.2

 ,בהתאם להנחיות המכללה. במידת הצורך הדרכהלשבץ ולנהל את מערך ה ,תפקידו לפקח

  .עם נציגי המכללה יידרש להשתתף בפגישות ודיונים

 :השרות מיקום .2

   ו/או ת"א 149דרך נמיר  –מכללת סמינר הקיבוצים  -קמפוס ראשי תקיימנה בההדרכות ת .2.1

ו/או בכל קמפוס אחר של המכללה במרכז הארץ, ת"א   3רח' שושנה פרסיץ  -קמפוס אמנויות 

 .מראש המכללה להודעת בהתאםככל שיהיה, 

 אופן מתן השירותים .3

ם מהספק, כולם או חלקם, מובהר בזאת, כי המכללה אינה מתחייבת להזמין את השירותי .3.1

)מתוך הנחה, שלא כל הסטודנטים מתייצבים  סטודנטים 25-28 -ישובצו ככל קורס לוכי 

 , אלא אם כן סוכם אחרת בין הצדדים. במועד הקורס(

 ההרשמה לקורסים שיועברו ע"י הספק מכוח הסכם זה תתבצע ע"י המכללה. .3.2

ימי עבודה לפני מועד  5ללה  עד הסופית תועבר לספק ע"י המכ הקבוצותהודעה על כמות  .3.3

 כשבועיים מראש, יועבר אומדן צפוי של כמות הקבוצות. פתיחת כל קורס.

 . את השירותים למכללה בנאמנות, בחריצות ובמיומנותהספק יספק  .3.4

. כל יתר (08:30-16:00)המכללה תספק לספק כיתות לימוד רגילות בהתאם לשעות הלימוד  .3.5

-ידי הספק ועל-לרבות חומרי קריאה ולימוד יסופקו עלהחומרים לשם העברת הקורסים, 

 חשבונו.

 המכללה אינה מתחייבת כי לאורך כל תקופת הקורס תוקצה כיתה קבועה.  .3.6

, לפי בחירת המכללהלהלן,  ותהיקף כל קורס יהיה במתכונת אחת מבין השלוש המפורט .3.7

 :ובכפוף לשינויים כפי שייקבעו ע"י המכללה

שעות  28: מתכונת של קורס הכולל חצי מתוקשב "מגיש עזרה ראשונה"קורס  .3.7.1

 כדלקמן:  ,במשך יומיים פרונטאליות,שעות  16 -מתוקשבות ו

באמצעות אתר האינטרנט של שעות מתוקשבות ללימוד עצמאי  28 .3.7.1.1

שבועות לפני  3אשר יפתח לסטודנטים לפחות "( האתרהספק )להלן: "

גישה המאפשרת  WEBלי. האתר ישב על מערכת אנטוהמועד הפר

 תכלולשום באמצעות קוד וסיסמא. המערכת ימרחוק לכל סטודנט ר

מענה על שאלות באמצעות מייל או פורום. הקורס המתוקשב יכלול את 

 בפרקים ויכלול שאלות לבחינה עצמית.  יםהתיאורטיכל הלימודים 

, תיאורטיתבחינה  ותהכולל ,שעות מעשיות אשר יתקיימו במכללה 16 .3.7.1.2

 מעשית.  תרגול  מעשי ובחינה
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שעות אקדמיות אשר  44 בהיקף פרונטלי מלא:"מגיש עזרה ראשונה" קורס  .3.7.2

 ימים.  5במשך  םיתקיי

 שעות. 8: קורס פרונטלי בן למגישי עזרה ראשונה קורס רענון .3.7.3

  :הספק פעילות .4

 מתחייב בזאת כדלקמן: הספק

כל  הלךמב, ספק, בסניפי ההדרכת קורסי עזרה ראשונהלקיים ולנהל משרד לניהול שירותי  .4.1

 תקופת הסכם זה.

שיענו על הדרישות  מדריכיםגייס ולהחזיק במשך כל תקופת הסכם זה מאגר של עובדים ל .4.2

ידי -על נדרשתה המדריכיםהמפורטות בהסכם זה ובנספחיו, במספר שלא יפחת מכמות 

  המכללה. 

ו/או  שיעבוד מול המכללה ויהיה זמין לכל התקשרות, צורך ורפרנט קבוע מטעמ-עובדלמנות  .4.3

"(. שמו הדרכותרכז דרישה של המכללה בקשר לאספקת השירותים נשוא הסכם זה )להלן: "

, בצירוף פרטי קשר )כתובת, דוא"ל, טל' ופקס'(, יימסרו למכללה בהודעה רכז ההדרכותשל 

מתחייב לעדכן את המכללה מראש ובכתב  אם  ספקכתובה במועד החתימה על הסכם זה. ה

 ו/או פרטי הקשר.  ההדרכות רכזיהיה שינוי בזהות 

מתן פתרונות , בהתאם לצורךבמכללה, ערכות ייידרש להצטרף לפגישות ה הדרכותרכז 

 . מדריכיםלבעיות בשטח, גיבוי 

 הספק ידאג לתפעל ולהחזיק אתר אינטרנט לצרכי הלמידה המתוקשבת.  .4.4

בים בו הספק ידאג לתשתית מספקת מבחינת שרתים וכדומה לצורך כניסה של גולשים מרו

זמנית, לביצועים טובים וזמני תגובה מהירים של האתר, לנגישות האתר ולתאימות למכשירים 

 .שונים

 

 :הבאות הפעילויות את ויכלל הדרכהה ירותיש

 הדרכהה מערך תכנון; 

 הדרכה לתפקידי אדם כוח ומיון גיוס; 

 הדרכה לתפקידי המועמדים הדרכת; 

 הדרכה לצורך אדם כוח שיבוץ; 

 הדרכהה מערך ותפקוד התנהלות עביצו בדיקת; 

  מתן תמיכה וזמינות לפניות סטודנטים בכל הנוגע לגישה לחומרי הלימוד באתר הספק; שעות

 17:00 -ל 09:00ה', בין השעות -התמיכה יהיו לכל הפחות בימים א'

 

  :הדרכהה מערך תכנון

 לוח את הדרכותהלרכז המכללה תעביר המכללה  ידי על הדרכות תאריכי קביעת לאחר  .4.5

 . )באמצעות פקס, טלפון או מייל( מועדים המבוקשים ל המתוכננות הדרכותה

  המתוכננות יכלול את הנתונים הבאים: הדרכותלוח   .4.6

  (.ושעות הפעילות )תאריך הדרכהמועד כל 

 מיקום ההדרכות 
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  קבוצותצפי לכמות 

 דרישות ומאפיינים מיוחדים 

מתחייב להיות  ספקהצפוי. הההדרכה ני מועד ימי עבודה לפ 10עד  ידי הספקהדו"ח יועבר ל  .4.7

 הנדרש כאמור לעיל.  ההדרכהובעל כוח האדם הנדרש לצורך מתן השירותים למערך  ן, מוכךערו

בהתאם לרשימות הלומדים )בקורסים חצי מקוונים(, שיועברו על ידי המכללה לספק, הספק  .4.8

תר הספק. מועד פתיחת מתחייב לפתוח עבור לומדים אלה את חומרי הלימוד המקוונים בא

 האתר לגישה עבור הסטודנטים, הינו כשלושה שבועות עד חודש לפני מועד הקורס.

 

 :הדרכה לתפקידי אדם כוח ומיון גיוס .5

 .שונים הדרכה לתפקידי מתאים אדם כוח לגייס הספק על, הדרכהה שרותי מתן לצורך .5.1

 .השונים דרכההה לתפקידי המועמדים התאמת לבדיקת מיון מערך להפעיל הספק על .5.2

 :שיכלול העסקה הסכם על יבצע את השירותים ש האדם כוח את להחתים הספק על .5.3

 העובד של הזכויות פרוט; 

 העובד של הסוציאליים התנאים פרוט; 

 העובדים של המחויבות; 

 ואקראית ארעית הינה הדרכהה פעילות כי הבהרה; 

 המכללה לבין העובד בין עבודה יחסי תקיימוי לא כי הבהרה; 

 פלילי עבר לו אין כי העובד של צהרהה; 

  :הדרכהל אדם כוח שיבוץ .6

 .למתן השירותים למכללה הנדרש האדם כוח מבחינתמבעוד מועד,  יערך הספק .6.1

יום מראש,  30לפחות  הדרכהה שירותי למתן המיועדים שמית של למכללה רשימה יעביר הספק .6.2

 להודעה מראש(. 3.3שינויים )הרחבה או צמצום ע"פ סעיף 

 .מטעמו מדריכיםל טלפוני אזכור לבצע אחראי יהיה פקהס .6.3

 מסוימים כתוצאה מדריכים לשבץ לא הספקמ לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המכללה .6.4

 לא כי לגביו נדרש אדם. שיקול דעתה לפי, אחרת מסיבה או מדריכים אותם עם קודם מניסיון

 .והלאה הדרישה ממועד ישובץ לא ישובץ

 הזכות להעביר משובי הוראה על הקורסים ועל המדריכים. המכללה שומרת לעצמה את .6.5

 מדריךשל  חוסר ישלים הספק. הצורך במקרה חלופי אדם כוח של זמינותו לוודא הספק על .6.6

 .הדרכהה תחילת מועד לפני, מיידי באופן

 :האדם כוח העסקת תנאי .7

 :ובכלל זה, החלים ההרחבה וצווי החוק דרישות כל פי על תעשה האדם כוח העסקת 

 המינימום משכר יפחת לא הספק ישלם אותו לשעה התעריף. 

 משמונה  למעלה של רצופה להעסקה נדרש והוא במידה הפסקה שעת לחצי זכאי יהיה מדריך כל

  .שעות

 הוראות כל דין וצווי ההרחבה הרלבנטייםבהתאם ל נסיעה הוצאות להחזר זכאי יהיה מדריך.  
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 ומכוחו בחוק הקבועים הסוציאליים לתנאים זכאי יהיה מדריך כל.  

 שעת  בחוק המוגדרות הרגילות העבודה משעות יחרגו לא מדריכיםה כל כי לכך אחראי הספק

 נוספות שעות להישאר מדריכים ידרשו בהם במקרים למעט,  1951 - א"תשי, ומנוחה עבודה

לסכומים  מעבר נוספות שעות המכללה תשלם לא, האמור במקרה למעט. הסופית מעבר להזמנה

 .הספק הציע אותם

 :אשר יעניקו את השירותים למכללה יענו על כל הדרישות הבאות ספקכל העובדים מטעם ה .8

  חובה.בשפה העברית שנות לימוד. קרוא וכתוב  12בעלי השכלה מינימאלית של 

 בעלי רקע ברפואה דחופה וניסיון בהדרכה בקורס חובשים אזרחי או צבאי  המדריכים הינם

 במהלך שנה לפחות.

 .מהימנים, דייקנים, אחראים, מנומסים סבלניים 

 לבוש הולםעלי ב. 

 .בעלי יכולת להיות זמינים וגמישים  מבחינת שעות העבודה 

 מכללהב תלמיד יהיה לא מדריך. 

 דוד, אחיין גיסה/גיס, אחות, אח, סבתא/סב, ילד, הורה, זוג )בן משפחתי בקשר יהיה לא מדריך, 

 לה. במכלאיש סגל  / סטודנט עם דודה(

 סיום  ממועד לפחות מלאים חודשים 6 חלפו שטרם מי או המכללה עובד יהיה לא מדריך

  .למכללה שירותים שנותן מי או, במכללה העסקתו

 מדריךכ מלשמש אותו לפסול ביקשה שהמכללה מי יהיה לא מדריך.  

 דרכותההרכז מ הדרישות .8.1

 .איש הקשר מול המכללה היהי הדרכותרכז   .8.1.1

 .מדריכים לכיתותחלוקת האחראי על   .8.1.2

 אחראי על פתרון בעיות ומענה לצרכים אישים של סטודנטים. .8.1.3

אחראי על העברת רשימות המשתתפים, שמות הסטודנטים המסיימים ושמות  .8.1.4

 הסטודנטים הנכשלים.

ימי עבודה  20 -הקורס עד ולא יאוחר מבדבר עמידה בדרישות אחראי על שליחת תעודות  .8.1.5

 מסיום הקורס.

 ההדרכהדרישות במועד מתן  .8.2

 ההדרכה. תחילת לפני שעה צימכללה חב יתייצבו מדריכיםה .8.2.1

  .הדרכהאת ה לבצע אמורים הם בהםבחדרים  ויוצבו תדרוך יקבלו מדריכיםה  .8.2.2

 . והנחיותיה המכללה כללי פי על תעשה הדרכהה  .8.2.3

 רגילים הדרכה שירותי  .8.3

  .ראשונה הדרכת קורסי עזרה: שתפקידו מדריך באמצעות יינתנו רגילים הדרכה שירותי  .8.3.1

  שיוקצו על ידי המכללה. תובכית תעשה הדרכהה  .8.3.2

 

 הדרכהה לגבי כלליות הוראות .8.4
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 .בבחינות המשתתפים ולשמות עצמן לבחינות הקשור בכל סודיות בשמירת יחויב מדריך  .8.4.1

 .הדרכות מחדר הבחינה טופסי הוצאת או העתקה, פרסום על איסור חל  .8.4.2

 .ינההבח במהלך נייד בטלפון דיבור על איסור חל  .8.4.3

 .הדרכהה במהלך אכילה על איסור חל  .8.4.4

 .הבחינה במהלך אחר מדריך עם שיחה/מדיבור יימנע מדריך  .8.4.5

 .הדרכהה כל במהלך מעישון ימנע מדריך  .8.4.6

בין  ומידע חומר מהעברת עין יעלים לא, הנבחנים עם פעולה מלשתף יימנע מדריך  .8.4.7

בפתרון  להם יסייע ולא נבחן בידי במבחן לשימוש אסור ציוד/חומר מהמצאות, הנבחנים

 .הבחינה

 מדריך פסילת .8.5

 התנהגות, בקריטריונים )עמידה, מדריכיםה את מדגמית בדוקתהא רשאית ל המכללה .8.5.1

 אינה שהתנהגותו או/ו ל"הנ בקריטריונים עומד שאינו מדריך בו ימצא מקרה בכל. ('וכו

ריך המד נגד בצעדים המכללה תנקוט – שנדרש כפי אינו מדריכיםה מספר או/ו הולמת

 .והספק, כמפורט בהסכם זה

 סייע, הנבחנים עם פעולה שיתף כי עליו ידווח המכללה מטעם הקשר איש אשר מדריך .8.5.2

 המתרחש הבחינה טוהר קיום מאי עין העלים או, תלמידים בין ומידע חומר העביר ,להם

 החלטת. במכללההנערכות  בבחינות מדריךכ לשמש מלהמשיך ייפסל ,הבחינה במהלך

 .עליה לערער יהיה ניתן ולא תהיה סופית זה ושאבנ המכללה

 תפקיד בעל של או מדריך של להתנהגותו הנוגע בכל גם סופית המכללה תהיה החלטת .8.5.3

 לרבות (בעיניה) מהימן מקור מכל עדות למכללה תגיע בעניינו אשר, ספקה אחר מטעם

 בחדר הגותההתנ על המעידים נוספים גורמים שני י"ע הנתמכת, נבחן של עדותו הכתובה

 .הקשר איש של כך על דיווח אם אין גם ,הבחינה

המכללה רשאית לדרוש את הפסקת פעילותו של מדריך והחלפתו באחר בכל שלב  .8.5.4

 במהלך הקורס, גם באמצע יום הדרכה, וכפי שתראה לנכון.

. זה מכרז במסגרת בתפקידו מלשמש ייפסל לעיל כאמור התפקיד בעל או מדריךה .8.5.5

 שאותר מדריךה של כמעסיקו הספק כנגד משפטיים באמצעים לנקוט המכללה רשאית

, או על התנהגות נאותה נדרשת מאיש הדרכה הדרכות על טוהר שומר שאינו, ככזה

 .כספי פיצוי לרבות באמצעות דרישה לקבלת 

 

 פירוט חשבוניות לתשלום .8.6

 .שיגיש הספק למכללה תכיל פירוט של הקורסים המחויבים ותאריכיהםהחשבונית לחיוב  .8.6.1
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 מכרזערבות  – נוסח הערבות הבנקאית- 'דנספח  
 
 

 אריך: _____________ת
 לכבוד

 סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ]ע"ר[ 
 א.ג.נ.,

 _______________מס' אוטונומית ערבות בנקאית הנדון: 
 

חמשת ש"ח ) 5,000של בזה כלפיכם, יחד ולחוד, לתשלום כל סכום עד לסכום כולל  מתחייביםאנו 
_ ____________________"(, שתדרשו מאת __________סכום הערבותש"ח( )להלן: "ם יאלפ

שפרסמה להספקת שירותי הדרכה לקורסי עזרה ראשונה  פומבימכרז מכוח "(, הנערב)להלן: "
 .המכללה

שכה סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הל
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

 
לחודש שלאחריו  15-, שהתפרסם ב 2019 ן ערבות זו, יהא מדד חודש ____ שנתי" לעניהמדד היסודי"

ין ערבות זו, יהא המדד י)או בסמוך למועד זה(, בשיעור _________ נקודות. "המדד החדש" לענ
 דרישתכם על פי ערבות זו. שיפורסם לאחרונה, קודם לקבלת

 
ן ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד יהפרשי ההצמדה לעני

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום  -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 
שלם לכם את הסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נ

 הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.
 

 7התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה אוטונומית ובלתי מותנית. אנו נשלם לכם את סכום הקרן תוך 
ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם 

ם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ומבלי לדרוש ומבלי לטעון כלפיכ
 תחילה את סילוק החוב האמור מאת החייב.

 
ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב   22.7.19ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד ליום 

יך הנ"ל. דרישה למשרדי הסניף החתום מטה שמענו הוא: _____________ לא יאוחר מאשר בתאר
 שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסב ו/או העברה בכל צורה שהיא.

 
 

 בכבוד רב,
 בע"מ בנק _________

 סניף ____________
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 אישור קיום ביטוחי הספק -נספח ה'  
   תאריך:

 לכבוד
 ע"ר[ סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ]

 58-003885-58מס' 
 תל אביב   149דרך נמיר 

 "( המכללה)להלן: ״
 אישור עריכת ביטוחהנדון: 

 

חברה לביטוח בע"מ מצהירים, כי ערכנו עבור      אנו החתומים מטה 

״( את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר עם הסכם הספק)להלן: ״ ______________________

ת שירותי הדרכה לקורסי עזרה ראשונה פרונטליים ומתוקשבים מבלי שנחתם בין המזמין לספק להספק

לגרוע מכלליות האמור לרבות תכנון מערך ההדרכה, גיוס ומיון כוח אדם לתפקידי ההדרכה , הדרכת 

המועמדים לתפקידי הדרכה לרבות רכז הדרכה, שיבוץ כוח אדם לצורך ההדרכות, תכנון מערך 

רנט לצרכי הלמידה המתוקשבת, מתן תמיכה לפניות תלמידי ההדרכות, תפעול וניהול אתר אינט

(, וזאת השירותים" המכללה, בדיקת ביצוע התנהלות ותפקוד מערך ההדרכה וכל שירות נלווה  )להלן : "

תקופת שני התאריכים נכללים )להלן: "       ועד ליום    לתקופה המתחילה ביום 

 "(:הביטוח

 ספר _________________. פוליסה מ –ביטוח אחריות מעבידים  .1

ביטוח אחריותו של הספק, על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים 

, כלפי כל המועסקים על ידו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או 1980-תש"ם

תים, בגבולות אחריות אשר לא מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, לרבות בקשר לשירו

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או ₪  20,000,000יפחתו מסך של 

הגבלה בקשר ל: חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה וייחשב המבוטח למעבידם. 

י מהם נושא בחבות הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם נטען כי מ

 הספק חבות לעניין שילוחית נושא באחריות כי מי מהם נטען ו/או מעביד כלפי מי מעובדי הספק

 עובדיו.  כלפי

 פוליסה מספר _________________.  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .2

או ייגרם לצד /ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שנגרם ו

שלישי בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: ₪  4,000,000

שקה, בהלה, אש, עשן, התפוצצות, זיהום תאונתי פתאומי ובלתי צפוי, כל דבר מזיק במזון או במ

חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף מצד המוסד 

לביטוח לאומי. רכוש המכללה יחשב לרכוש צד שלישי. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או 

ספק מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי ה

ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 

 אחד מיחידי המבוטח.

 פוליסה מספר ________________.  -ביטוח אחריות מקצועית  .3

לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו 

רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות אשר  לרבות

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג או ₪  2,000,000לא יפחתו מסך של 
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הגבלה בקשר למרמה ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, פגיעה בפרטיות,  נזק כספי, 

השמצה ו/או לשון הרע, קניין רוחני למעט פטנטים, הפרת סודיות, אובדן ו/או נזק  הוצאת דיבה,

לגוף או רכוש. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין חבות אשר עלולה 

להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של הבאים מטעמו, הביטוח יכלול 

צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי  סעיף אחריות

חודשים. התאריך  12לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע השירותים אך לא לפני 

._______________ 

 

 
 הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן:כל 

 

היקף הכיסוי בביטוחים, למעט בביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח  .1

הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" מהדורה ___________ על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, 

 בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל.

יסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול החריג כאמור אנו מאשרים כי בפול .2

 בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי הדין. 

הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הספק לא תפגע  .3

 בזכויות המכללה  לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

ים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה, ומבטחו של הספק מוותר הביטוחים הינם קודמ .4

 על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המכללה. 

הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחים  .5

 המפורטים לעיל. 

תחלוף כלפי המכללה ו/או עובדיה ו/או הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות ה .6

מנהליה ו/או מי מטעמה ו/או תלמידי המכללה, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף 

 לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למכללה   .7

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה  60על כוונתו לעשות כן הודעה בדואר רשום 

 של הכיסוי הביטוחי.

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 

 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

__________________________________________________________________ 

 שם החותם             תפקיד החותם           חתימת המבטח               חותמת המבטח              תאריך
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 תחייבות לשמירת סודיותה - 'ו נספח
 מבוא 

 

סמינר "( לבין ירותיםנותן הש)להלן: " __________ונחתם בין  ___________________   הואיל

מכרז מכוח "( הסכם המכללה)להלן: " הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ]ע"ר[

ביום  _______בחודש_______ שנת להספקת שירותי הדרכה לקורסי עזרה ראשונה  פומבי

: למכללה )להלן הדרכת קורסי עזרה ראשונה"( שעניינו מתן שירותי ההסכם_______ )להלן: "

 ;"(השירותים"

, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים נותן השירותיםידי -ואני מועסק על והואיל

  מכללה;ל

לרבות עובדיו,  ,נותן השירותיםכפוף לכך שלהתקשר עם נותן השירותים ב מהוהמכללה הסכי והואיל

להלן בהתאם  קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו

להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת 

 כהגדרתו להלן; סודיות המידע

או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או  והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והואיל

, לרבות ביחס למכללה ( כלשהם(Know- How (, או ידעInformation)יבוא לידיעתי מידע 

פרטי סטודנטים  ,תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי

 91ידיעה כהגדרתה בסעיף או , תכניות עבודה, תכניות שיווק, תכנים לימודיים של המכללה, 

בור או מידע שהגיע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הצי 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע  -לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל 

לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, 

נתונים,  בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,אחר העשוי לאצור מידע 

 ;"המידע"( להלן:)מסמכים ודו"חות 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או  והואיל

גוף כלשהם מלבד לנציגי המכללה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המכללה 

ם נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למכללה או לצדדי

  ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118סעיף 

 

 כדלקמן: מכללההאי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .8

לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן אני מתחייב בזאת  .9

  .יםהשירות

נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן  ולשמשלהשתמש במידע אך ורק למטרה אני מתחייב בזאת  .10

לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר או לנצלו לא להשתמש במידע בכפוף לאמור לעיל, השירותים, ו

, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את שלא בהתאם לאמור לעיל

  המידע.

ידי נותן -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .11

לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין השירותים או לאחר מכן לא 
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לא במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן 

חזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד וציא מלה

 כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות  .12

מבחינה לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים  זו

 . תית, ביטחונית, נוהלית או אחרתבטיחו

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של  .13

 שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

 

                                                                

 ___שם מלא: ________________________

 ת.ז: _______________________________

 

 חתימה: ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 36 - 

   
 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 אי הפרת דיני עבודה תצהיר - 'זנספח 

 
 

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

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

 

פומבי  במכרז המציע שהוא ________________________ בשם זה תצהיר נותן הנני .1
סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך שפרסמה  הדרכת קורסי עזרה ראשונהלהספקת שירותי  

 "(.המציע)להלן: "לטכנולוגיה ולאמנויות ]ע"ר[ 

 המציע.  בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך  אני .2

ע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשע בשלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות המצי .3
 במכרז בשל הפרת דיני העבודה.

לחוק  5המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי המפקח עבודה שמונה לפי סעיף  .4
, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 1985 –העבירות המנהליות, התשמ"ו 

 ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.

 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 

 

 

_______________     _______________________                __________________ 

 חתימה וחותמת          שם                     ת א ר י ך  

 
 
 

 אישור עו"ד
רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מרחוב______________, מאשר/ת  אני הח"מ, עו"ד / 

בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________, הינו/ה מורשה לחתום מטעם  
"(, וכי חתימתו/ה על המציע________________ )להלן: "ע.מ /______________________ ח.פ 

 . מציעת את ה, מחייבהמציענספח זה, בצירוף חותמת 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן הנני לאשר 

     כן. הנ"ל אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה.
 
 

_______________     _______________________                __________________ 

 חתימה וחותמת         מספר רשיון                    ת א ר י ך  
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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 'חנספח 
 

 מטעם הספק ושירותי תמיכה פרטי אתר אינטרנט להוראה מרחוק 
 )*ימולא ע"י הספק(

 יש לפרט גם האם האתר מופעל בשפה הערבית ובשפה האנגלית
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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

  בנקאית בהעברה לספקים תשלום טופס –' ט נספח

 : _____________תאריך

 לכבוד

____________________ 

 .ג.נ.,א

 בנקאית בהעברה לספקים תשלום: הנדון

 !!!בלבדהתשלומים לספקים יבוצעו ע"י העברות בנקאיות  כל

 .בלבד מקור מס חשבוניתיתבצע כנגד  התשלום

 הנה"ח-ספקים למחלקת לפנות נא לבירורים

 בכבוד רב,     03-6902329/  03-6901210/  03-6902346:  טל

 יקותיאל יעקב"ח רו

 חשב המכללה            

************************************************************************************************* 
 (בפקס ולא העתק לא המקוריות החתימות ובו מקורי כשהוא אלינו יוחזר זה)טופס              ספח

 לכבוד

 ולאומנויות ולוגיהלטכנ לחינוך המכללה הקיבוצים סמינר

 62507 אביב תל, 149 נמיר דרך

 )ספקים( חשבונות הנהלת מחלקת

 

אני הח"מ _______________________________________   מס' עוסק מורשה / עמותה / ת.ז. 

  ______________ 

 החשבונית"ג ע שמופיע כפי, ספק/  שותפות/  עמותה/  החברה שם

________________________________________ 

: טלפון: _______________________________________________________  כתובת

 מייל :______________________________  __________________________

 :הכספים העברת את לבצע יש אליו הבנק חשבון פרטי

 __________ קהבנ' מס__________________________________________   הבנק שם

 _____________________________________________________ וכתובתו הסניף שם

 __________________________________ חשבון' מס_______________    הסניף' מס

   _______________                .שהות ללא נחזירם בחשבוננו כספים בטעות ויופקדו במידה כי מתחייבים הננו

                           ___________________              ________________________________

______________________ 

 תאריך                                                     שם מורשה חתימה                                חתימה  וחותמת          
 
 

 _________________________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל,  מס יועץ"ח / רוד / "עו אני

( החתימה מורשה)תפקיד  חתימת הינה

 יחיד/  שותפות/  עמותה/  החברה של______________________________________________  

 .הספק/  היחיד/  השותפות/  העמותה/  החברה את מחייבת שחתימתו ספק /
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 ______________: ______חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

    .החברה של חתימה זכות בעל"ד עו"ח / רו של אישור לצרף ניתן חילופיןל
                                                                                                     

________________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                                                           

 

 הבנק אישור

 "ל.הנ הלקוח של הבנק חשבון כפרטי לעיל הפרטים את מאשרים הננו

                                                                                                                                                       חשבון ניהול על מהבנק אישור לצרף ניתן לחילופין

                  _________________________________                   ___________________

________________________ 

 שם מורשה חתימה                                       חתימה  וחותמת                    תאריך                                    


