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אקדמיים -ייעוץ והכוון קדםלהפעלת תכנית 
 לתלמידי תיכון בחברה הערבית

 נוסח מעודכן()
 

 , תשע"דבשבט וט"

 4102בינואר,  01
 

או  "המל"ג" :להשכלה גבוהה )להלן ועצהמהו"( ת"הות" :עדה לתכנון ותקצוב )להלןוהו
אקדמיים לתלמידי תיכון -כוון קדםייעוץ והכנית בזה הצעות להפעלת ת ות( מזמינ"המועצה"

, , והכל בתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה"(התכנית)להלן: " בחברה הערבית בפריסה ארצית
 על נספחיו.

 

 מבוא -פרק א' 

  התוכניתרקע ויעדי  .0

יכולת חשיבות מרכזית בחברה לאור תרומתה לישנה השכלה גבוהה רכישת ל 1.1
השכלה הכלכלית וניעות חברתית. -רתיתהמאפשרת רווחה חב ,תעסוקתיתההשתלבות ה
בעל לפרט, למשק ולכלכלה, כך שההשקעה בהנגשתה לכל אזרח תורמת גבוהה ה

 משתלמת הן ברמת הפרט והן ברמת המשק והחברה.פוטנציאל מתאים 

הרחבת אישרה ות"ת את הצעדים שיינקטו בהקשר של  .12.2.101ישיבת ות"ת מיום ב 1.1
לשיפור איכות לימודיהם ככלי לשילובם  רה הערבית,החבלה גבוהה לבני כהנגישות להש

הפעלת תכניות להגדלת השתלבות , בין היתר, באמצעות בתעסוקה ובחברה הישראלית
מיעוטים לתואר ראשון במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת, זאת ע"י מתן בני סטודנטים 

 .בהשתלבות באקדמיהשל בני החברה הערבית מענה לחסמים השונים 

המל"ג קבעו , המידע הקיימים בגיל התיכון בחברה הערבית מודד עם פעריבמטרה להת ..1
אודות אמין ורלוונטי מידע יעד של הנגשת  , משרד החינוך ומשרד ראש הממשלהוות"ת

, להגברת המודעות ברחבי הארץ לבני תיכונים בחברה הערביתההשכלה הגבוהה 
 ת והמוכנות הלימודית.לחשיבות רכישת השכלה גבוהה, המוטיבציה, תחושת המסוגלו
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

הפוטנציאלי הערבי בעת בחירת תחום הלימודים האקדמאיים יהיו לסטודנט  בהתאמה, 1.1
מודע לצרכי שוק התעסוקה, מגוון , תוך שהוא לים לעשות בחירה זו בצורה מושכלתכ

בכלל, ובאופן פרטני הקיימים, דרישות ואופי הלימודים האקדמאיים  הלימוד תחומי
כתוצאה מרכישת  וכן ליכולותיו ונטיותיו האישיות.כלה גבוהה, לכל מוסד מוכר להש

סטודנטים מן החברה הערבית משתלבים נצפה לראות  באמצעות התכנית, כלים אלו
עלייה בייצוגם במקצועות המבוקשים בשוק באקדמיה וכן וון תחומים רחב יותר גבמ

הישגי בכמות הסטודנטים הנושרים לצד שיפור ב דהירי, הישראלי התעסוקה
, ולהגדיל את הסיכויים הסטודנטים החל מהשנה הראשונה ללימודים האקדמיים

באקדמיה בתארים מתקדמים ובסגל של בני החברה הערבית יותר רבה השתלבות ל
 .האקדמי

בבתי נשוא מכרז זה  את התכניתעל כן, מפורסם מכרז זה לבחירת גוף או גופים שיפעילו  1.1
 הספר ברחבי הארץ.

וכיוצא באלו,  סיוריםופים המפעילים תבוצע על ידי סדנאות, הרצאות, הג שלהפעילות  1.1
והיא תינתן בהתאם לתכנית שיציע הגוף המפעיל ותיבחר במסגרת הליכי מכרז זה, 

בהם לומדים בני  התיכונייםביותר בבתי הספר  המתאימיםהתלמידים  11%-11%ל
 החברה הערבית. 

בהתאם למפורט במסמכי  םאת פעילות להתחיל יםהמפעילפים על הגויש להבהיר, כי  1.1
יחד עם זאת,  .01.3.4102 מיוםולא יאוחר תשע"ד האקדמית שנה"ל המהלך במכרז זה 

תהיינה רשאיות לקבוע מועד מאוחר יותר לתחילת הפעלת התכנית, והכל מל"ג ות"ת ו
 הבלעדי. בהתאם לשיקול דעתן

תלמידי התיכון בני מ 11%לפחות תשע"ו יקבלו ה"ל מטרת הפרויקט היא כי עד שנ 1.2
הנכללים את השירותים  ,שבתי הספר שלהם נבחרו להשתתף בתכנית ,החברה הערבית

 , בהתאם לפריסה שלהלן:בתכנית, והמפורטים להלן

 שנה"ל תשע"ז שנה"ל תשע"ו שנה"ל תשע"ה שנה"ל תשע"ד 

 קבוצותמספר 
 --- 111 110 100 בתכנית ותחדש

קבוצות מספר 
 111 110 100 --- בתכנית ותממשיכ

קבוצות  סה"כ
 441 371 411 011 בשנה"ל: בתכנית

 

של הפרויקט, תיבחן אפשרות  במידה ומספר הגופים שיזכו במכרז יאפשר הגדלה 1.1
 . להגדלת מספר התלמידים בתכנית בכפוף לתקציב הכללי של התכנית
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 של התוכנית ההפעלהעקרונות  .4

 :כלהלןו יתבצעעקרונות ההפעלה של התכנית 

 שתקים ות"ת.  עדת היגוי משותפתתוקם ו 1.1

 :יהיו תפקידי ועדת ההיגוי 1.1

 ם שישתתפו בתכנית. והתלמידי בתי הספרקביעת קריטריונים לבחירת  1.1.1

 .שישתתפו בתכנית, בהתאם לקריטריונים שנקבעובתי הספר  בחירת 1.1.1

התלמידים שישתתפו ייבחרו בהתבסס על הקריטריונים שתקבע ועדת ההיגוי, מובהר, כי 

 . בתכנית

שנבחרו בתי הספר בין החינוך ימנה אחראים על התיווך בין הגוף הנבחר ל משרד ..1

 . "(הגורם המתווך)להלן: " טיפול בבעיות שוטפות מול בתי הספר על וכןלהשתתף תכנית, 

 

 

 הגדרות .3

אתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה בכתובת   -"אתר האינטרנט" 
www.che.org.il. 

מל"ג/ות"ת, נציגי משרד החינוך ונציגי משרד ראש נציגי   -"הגוף הבוחר" 
 הממשלה.

המציע הזוכה במכרז זה, האחראי לביצוע התוכנית הכוללת   -" המפעיל"הגוף 
 וראות מכרז זה.בפועל, בהתאם לה

 לעיל.  ..1כמוגדר בסעיף   -"הגורם המתווך" 

  ערבים, דרוזים וצ'רקסים.  -"החברה הערבית" 

 המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.  המוסדות  -"המוסדות" 

 .ועדת ההיגוי מטעם הגוף הבוחר, שבראשה עומד נציג ות"ת -"ועדת ההיגוי" 

כל מסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון   -"מסמכי המכרז" 
ג וות"ת, ככל שיפרסמו, לאחר פרסום "והבהרה שיפרסמו מל

  מכרז זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות.

 בתפקיד לשמש עצמו יעדיוהמ זה הליך במסגרת הצעה שהגיש מי  -"מציע" 
 .לעיל כהגדרתו המפעילהגוף 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 והשירותים שיסופקו על ידו התחייבויות המציע הזוכה - 'פרק ב

 הגוף המבצעוהתחייבויות  שירותי .2

כלל מתחייב לספק את כל השירותים הנדרשים בהתאם למכרז זה על נספחיו, וב המפעילהגוף 
השירותים הבאים, לרבות כל פעולה משלימה ו/או נלווית הנדרשת לשם )גם אך לא רק( זה 

 לוועדת ההיגוילמועמדים פוטנציאליים ו/או המשתתפים בתוכנית, הן ביחס ביחס הן ביצועם 
 השירותים את לספק מנת על הנדרשיםם האמצעי כל את ויקצה, ת"ות-מל"גלוהן ביחס 

 שירותים מנותן למצופה ובהתאם ,הגוף הבוחר ידי על שיידרש כפי תובאיכו בהיקףם, במועד
 . ומיומן יעיל , ימקצוע

 
 בתכניתליבה השירותי  1.1

בני החברה לתלמידי תיכון  ןייעוץ והכוומידע, מתן ל על הגוף המפעיל להציע תכנית
. בתוך כך, על הגוף המפעיל להציע שיתבקש ככל ,הגוף הבוחרברחבי הארץ עבור הערבית 
כניסה בטרם ה הנדרשותחלטות הכלים בכל הקשור לקבלת ה שתקנהכאמור תכנית 

כל זאת תוך הצגת ההיבטים המשלבים , בישראלשתלבות במערכת ההשכלה הגבוהה הוה
 , ולרבות:אפשרויות התעסוקה הפתוחות לאקדמאיםבין הלימודים האקדמיים לבין 

, שוק העבודהצרכי , בתכנית יהם של המשתתפיםורצונותם יאישיהם ההתחשבות בכישורי
ית על ידי מוסדות באקדמיות, השירותים המוצעים לבני החברה הער-מכינות קדם

 . ההיבטים הקשורים בהשכלה הגבוהה בישראל יתרו המתוקצבים על ידי ות"ת
 

 
 נוספים בתכניתשירותי  1.1

הגוף המפעיל מתחייב להעניק למועמדים מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  1.1.1
ם ו/או המשתתפים בתכנית יחס אישי, שוויוני, אדיב, מקצועי הפוטנציאליי

 ודיסקרטי. 

 :על הגוף המפעילכמו כן, 

בהתאם  יהםלהגיע לישיבות, ו/או הגורם המתווך ועדת ההיגויליישם את החלטות  1.1.1
גוף המככל שיידרש נוסף, מידע כל ו/או  , דיווחיםעדכונים םלצורך ולהגיש לה

 . המפעיל

 ת מול יועץ בית הספר בו מופעלת התכנית. עבודה משותפליזום  ..1.1

 .תוכניתהניהול וביצוע תקציב  1.1.1

המשתתפים בתכנית,  אחר לעקוב מנת על ומפורטת מערכת עקיבה ממוחשבתניהול  1.1.1
 שיתבקשו. כפי התשומות על ולדווח

 ככל שיידרש, יתבקש המציע לתת גם השירותים הנלווים הבאים: 1.1.1

על  אחראיאשר  ת "הישגים",רכז תכניעם  לשתף פעולה, ככל שיידרש, 1.1.1.1
קידום המודעות לפעול ל, בין היתר, כדי  בית הספרבו נמצא  היישוב

יצירת תשתית עירונית  , ולרבותלהשכלה גבוהה ברמה המקומית
 המקדמת השכלה גבוהה תוך מחויבות ואחריות של הרשות המקומית

 לנושא.

השירותים א גוף הבוחר בכלל, ולות"ת בפרט, בנושל , ככל שיידרש,ייעוץ 1.1.1.1
 נשוא מכרז זה.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 אופן ביצוע התכנית ..1

ושאושרו על ידי הגוף הבוחר במסגרת  העברת התכנים המופיעים בנושאי הליבה 1...1
ו/או הרצאות ובכל  סיורים/או ו פרונטליים מפגשיםעל ידי תיעשה הליכי מכרז זה, 

 .דרך אחרת שהגוף המפעיל סבור שיש בה כדי לקדם את מטרת התכנית

ו/או בכל מקום אחר המשתתף בתכנית בית הספר יהיה ב התכנים מקום העברת 1...1
 .שהגוף המפעיל סבור שיש בו כדי לקדם את מטרת התכנית

 תלמידים מאותה שכבה בבית הספר 0.-11ת משתתפים לא יעלה על גודל קבוצ ....1
 .המשתתף בתכנית

 שעות אקדמיות )של תכנים(. 1.-היקף שעות נדרש לתוכניות: לא פחות מ 1...1

 . מפגשים שישהשים מינימלי: מספר מפג 1...1

 .התכנית תועבר לקבוצה במהלך כיתות י"א וי"ב 1...1

 

 ".םהשירותי "זה בהליך ייקראלעיל  ..1עד  1.1המפורט בסעיפים  כל

 

 

  יישום התכניתהפסקה מלאה או חלקית של  1.1

להלן בעניין  1למען הסר ספק, מובהר כי בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף  1.1.1
 –גוף המפעיל, בשל מי מבין הסיבות המנויות שם, וזאת סיום ההתקשרות עם ה

ההתקשרות, הגוף המפעיל יהיה מחוייב בהשלמת מתן השירותים לפני תום תקופת  
 . ות"תבתכנית בהתאם למכרז זה, למעט אם קיבל הוראות אחרות בכתב מ

בהתקיים נסיבות אלו של צורך בהשלמת מתן השירותים למשתתפים כמו כן, 
יקבל הגוף  -אם למכרז זה לאחר קבלת הודעה על הפסקת ההתקשרות בתכנית בהת

המפעיל את התמורה המגיעה לו לפי הסכם זה בגין השירותים שנדרש להשלים, 
 בנסיבות אלו. כל בהתאם להוראות בכתב שיקבל מות"ת הו

כי הפעלת התכנית מותנית בהשתתפות תקציבית של כל אחד מחברי  ,מובהרעוד  1.1.1
של מי מבין החברים בגוף התקציבית ל שיחול שינוי בהשתתפות ככ .הגוף הבוחר

על שינוי לגוף המפעיל הזכות להודיע ות"ת תהיה ל –, מכל סיבה שהיא הבוחר
התכנית, באופן מלא או חלקי, ולמפעיל לא תהיה כל טענה כלפי היקף ביישום 

 בנסיבות אלו. ות"תה
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 התמורהתנאי ההתקשרות ו –' גפרק 

 

 רות וסיומהתקופת ההתקש .1

)להלן: חודשים  11ג וות"ת וסיומו בתוך "ראשיתו של ההסכם ביום חתימתו כדין, ע"י המל 1.1
תקופת ההתקשרות הראשונה תחשב כתקופת ניסיון "(. תקופת ההתקשרות הראשונה"

 לבחינת התוכנית על כלל מרכיביה )תקופת פיילוט(.

בנות תקופות נוספות, י עד שתנתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ל ות"תל 1.1
 הבהתאם לשיקול דעת, שנים בסך הכל 1ועד לסך מצטבר של עד , כל אחתחודשים  11עד 

לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק  תרשאיתהיה  ות"תה. "(זכות הברירה)להלן: "
מכרז מהשירותים שנתקבלו בפועל בהתאם להוראות  הבכפוף למידת שביעות רצונממנה, 

לרבות הוראות חוק , להוראות כל דין אישור התקציב מדי שנה בשנהלה, לצרכי בכפוףזה, 
 'נספח דסכם הולהוראות ה והתקנות שהותקנו מכוחו 1111-חובת המכרזים, התשנ"ב

 .למכרז זה

 ה,או חלק הכול סיום,לידי הגוף המפעיל ההתקשרות עם להביא את רשאית תהיה ות"ת  ..1
, מכל סיבה שהיא ואף ללא ימים מראש 0.ה של בהתראההתקשרות תוך תקופת בבכל עת 

 סיבה כלל.

יו ע על ידשאו במקרה של ביצוע פ ,המפעילתחייבויות הגוף של ה יסודיתבמקרה של הפרה  1.1
 הסכם ללא התראה מוקדמת.את הלבטל  תרשאי הות"תהיה ת - מי מטעמוידי -ו/או על

תהווה הפרה פעיל הממרמת השירות של הגוף  הות"תמובהר כי אי שביעות רצון של 
 את התחייבויותיו כלפיה. המפעיל יסודית של הגוף 

הגוף חובה לפצות את  הות"תעל חול , לא תהות"תידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 1.1
עבור השירותים  תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכםלו  לשלםהמפעיל 
תהיה וזאת בכפוף לכל סעד לו  מועד ההודעה בדבר ביטול ההסכם,עד לבפועל, שסיפק 
 . במקרה כזה הות"תזכאית 

 

 התנאים והמועדים לתשלום התמורה .1

הגוף ומילוי כל התחייבויות כמפורט להלן תמורת ביצוע השירותים במלואם ובמועדם  1.1
 את התמורה. הוראות מכרז זה, תשלם לו המועצה על פי  המפעיל

בכפוף ו( 'גבנספח )כמפורט עיל בהתאם להצעת המחיר שהגיש הגוף המפהתמורה תהא 
 לביצוע בפועל. 

בשלב הראשון, בסמוך לאחר חתימת ההסכם, ות"ת תשלם לגוף המפעיל מקדמה בגובה  1.1
)מכפלת הצעת המחיר למחזור הפעילות שאושר התמורה לגוף המפעיל מסה"כ  11%

 . עם העברתבמספר הקבוצות שאושרו לגוף המפעיל בהתאם לתוצאות מכרז זה(
  חשבונית/קבלה על סכום המקדמה. יוציא הגוף המפעיל  המקדמה,

דוח פירוט השירותים  הגוף המפעיל, יגיש 0.1.שנת לימודים ולא יאוחר מיום בסוף כל  ..1
 לכל דוח יצורפו הפרטים הבאים: .שנה שחלפהב ביצעש

 . באותה שנה בפועל שבוצעו על ידיו שירותיםהכל דיווח מפורט של  1...1

 ל את הפרטים הבאים:יכלושדוח ביצוע תקציב,  1...1

 . ממל"ג/ות"ת פירוט הכנסות הגוף המפעיל לעניין יישום התכנית 1.1...1

 .הגוף המפעיל לעניין יישום התכניתפירוט הוצאות  1.1...1
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 .הדוחות יוגשו כשהם חתומים ע"י מורשי החתימה של המציע וע"י רו"ח חיצוני ....1

היה רשאי לדרוש י ות"ת. נציג ות"ת הממונה על ביצוע מכרז זהנציג דוח יועבר לבדיקת ה 1.1
בחלקו, בשלמותו או לא הדוח כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את 

  בדרישות ההסכם על נספחיו. הגוף המפעיללאשרו כלל, הכל לפי עמידת 

, נציג ות"ת של המחזור שאושר הראשונה ת הפעילותשנלאחר אישור ביצוע התקציב של  1.1
הפרשים . תשלום זה יכלול המגיעוב של התשלום הממונה על ביצוע מכרז זה יבצע חיש

השנה הראשונה בתוספת של המאושר )חיוביים או שליליים( של התמורה בהתאם לביצוע 
 10%תהיה בשיעור  שנת הפעילות השניה עבורהמקדמה  .מקדמה עבור השנה השניה

לאחר אישור ביצוע התקציב של שנת  מסך התמורה. 11%-מיתרת התמורה ולא יותר מ
הפעילות השניה תשולם יתרת התמורה )התמורה המגיעה לאותה שנה בהתאם לאישור 

 הביצוע בקיזוז המקדמה ששולמה(.

האישורים הנדרשים ולחודש העוקב )ככל שיתקבלו כל המסמכים  1-בהתשלום יבוצע  1.1
 לחודש(.   11-עד הלעיל  1.1-..1בסעיפים 

וף המפעיל חשבונית/קבלה על סכום לעיל, יוציא הג 1.1עם העברת התשלום כאמור בסעיף  1.1
 התשלום. 

לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר הוצאה נוספים על  הגוף המפעילמודגש בזה כי  1.2
 התשלומים המפורטים במפורש בהצעתו.

 

 הנחיות להגשת הצעת המחיר  .7

 הסכום השנתי המבוקש על ידיויפרט המציע את  ,'גבנספח , המצ"ב בטופס הצעת המחיר 1.1
  .קבוצה אחתלת בגין הפע

 הכרוכות בביצוע יוכל הוצאותיצרף הגוף המפעיל פירוט צפוי של  'גבנספח הנקוב תעריף ל 1.1
שיעסיק כדי  מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויות העובדיםו, מכרז זההשירותים על פי 

מובהר כי המציע הזוכה לא יהיה זכאי לכל . למען הסר ספק, לבצע את השירותים כאמור
תשלום בגין נסיעות, , כגון מפורט בהצעת המחיר שיגישתמורה, מעבר ל תוספת של

 וכיו"ב. ציוד משרדי הוצאות טלפון, 

בכל  לא תישא מל"ג .ו/או תוספות שהן , מע"מכל הצמדותלא יתווספו למחירים אלה  ..1
 היטל ו/או תשלום ו/או מס אחר כלשהו אשר חל ו/או יחול על השירותים.

 )כולל מע"מ(.  ₪ 44,111למכרז זה לכל קבוצה עומד על התקצוב המקסימלי בהתאם  1.1

ג וות"ת, הן תהיינה רשאיות שלא לבחור "מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור למל 1.1
בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו תואם את תנאי השוק ו/או את דרישות 

באופן שיש בו  ,וות"ת ג"המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת המל
כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את התחייבויותיו באופן התואם את 
דרישות מכרז זה, לרבות העמידה בהיקף התקציבי המאושר, ו/או בהבנתו של המציע את 

 הנדרש ממנו על פי תנאי מכרז זה.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 תנאי סף -פרק ד' 

 כרזתנאים מוקדמים להשתתפות במ -תנאי סף  .8

. הצעה יסודייםו הכרחיים, מצטבריםהינם תנאי סף  בסעיף זה התנאים המפורטים להלןכל 
 .פסלית - אשר לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן

 .הסף תנאי בכל, מטעמו אחר באמצעות ולא, בעצמו לעמוד המציע על חובה כי ,מודגש

  .רשהועוסק מ, או בישראלכדין  ם, רשותאגידהמציע הינו  2.1

לשם הוכחת עמידתו בדרישת סף זו, יצרף המציע להצעתו שהמציע הוא תאגיד, ככל 
המעיד על כך שהמציע  ח"רו/ד"עוהעתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות ואישור 

 . תאגיד פעילהינו 

 עד 1010 מהשנים אחת כלאישור ניהול תקין ליציג המציע  -אם המציע הוא עמותה 
  )כולל(. .101

דפיס מעודכן מרשם התאגידים ובו פרטי המציע יצרף ת –אם המציע הוא חברה 
 התאגיד, לרבות בעלי השליטה בו. 

יצרף להצעתו העתק נאמן למקור של תעודת המציע  –המציע הוא עוסק מורשה אם 
 שלו. עוסק המורשה

על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול עדכניים קיומם של אישורים  2.1
)אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס  1111-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 חשבונות(. 

ף המציע להצעתו העתק מתאים למקור של לשם הוכחת עמידתו בדרישת סף זו, יצר
 אישורים אלו. 

כאשר  ,בני החברה הערביתי צוות מספר אנש השירותים מתן לצורך יעמיד המציע ..2
 במציע. בכיר  במעמד הינו מהם לפחות אחד

 ורקע חינוכי רקע בעל עובדים צוות השירותים מתן לצורך להעמיד המציעעל  2.1
 :לקמןכד המפורטים נושאיםב השירותים במתן

הפעלת בניסיון מוכח  יבעל צוות-אנשי שלושהלכלול לפחות  על צוות המציע 2.1.1
 .במעמד בכיר במציעלפחות אחד  , מתוכםתכנית הכוונה לאקדמיה בתיכונים

ניסיון בתיכונים במגזר  בעלאחד איש צוות לכלול לפחות  על צוות המציע 2.1.1
 הערבי.

ון בשיתופי פעולה לפחות איש צוות אחד בעל ניסילכלול  על צוות המציע ..2.1
או השמה של  /אקדמיההישראלי שוק העבודהמגזר המעסיקים/חברתיים עם 

 ,או שוק העבודה הישראליאקדמאיים מהחברה הערבית בעולם העסקים 
 בשנתיים האחרונות.

 לאשר כול ,במסמך מפורט את תכני התכנית וסילבוס מפורט לתכניתעל המציע להציג  2.1
 .במכרז זהצגים את כל ה"שירותים" כפי שהם מו

 . חברתיות בחברה הערבית להיות בעל ניסיון בהפעלת תכניות המציעעל  2.1

פירוט את פרופיל התאגיד ומטרותיו, לשם עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו 
ופירוט של התוכניות  האנשים העובדים בו באופן קבועושל של כתובות משרדיו 

. ע במתן שירותים למול החברה הערבית, בדגש על ניסיון המציהחברתיות שהפעיל
הפריסה מהות התכנית, ביחס לכל תכנית ימסור המציע את כל הפרטים הבאים: 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

הארצית של התוכנית בפועל, מספר המשתתפים בה, משך הזמן בו הופעלה, הגורם 
  עבורו הופעלה, היקף העלות הכספית בפועל של התוכנית בכל שנת הפעלה.

שנה"ל קבוצות ברחבי הארץ ב 1.למינימום של לת התוכנית הפעל תחייבלהעל המציע  2.1
תשע"ה שנה"ל בקבוצות ממשיכות(  1.)ועוד קבוצות חדשות  10תשע"ד, מינימום 

בהתאם תשע"ו שנה"ל בקבוצות ממשיכות(  10)ועוד קבוצות חדשות  11ומינימום 
בנספח זה על המציע לציין גם את מספר הקבוצות  .'הנספח לנוסח המצורף כ

על הנספח להיות חתום בחתימה מלאה על ידי מקסימליות שהוא יכול להפעיל. ה
 מורשי החתימה של המציע.

הגשת מסמך מפורט בדבר מאפייני המערכת הממוחשבת עמה עובד הגוף המפעיל  2.2
 .ותקציבמתן השירותים נשוא מכרז זה וניהול לצורך מעקב אחר 

למניעת חשש לניגוד התחייבות נספח על  מורשי החתימה שלו על ידי המציעחתימת  2.1
 .(ז'-ו' יםנספח) ונספח שמירה על סודיות עניינים

 
 

 שיש לצרף להצעה להוכחת עמידה בתנאי הסףנוספים מסמכים  .9

, שמותיהם ופרטיהם של האנשים הרשאים לחתום בשמו של המציע על מסמכי המכרז 1.1
 .או רו"חעל מסמך זה להיות מאומת על ידי עו"ד  ולחייב בחתימתם את המציע;

כשהוא מלא על פי הנדרש, וחתום במעטפה נפרדת ( נספח ג')הצעת המחיר נספח  1.1
וסגורה עליה ירשם "הצעת מחיר". יודגש, כי צירוף הצעת המחיר או כל אזכור של 

 ההצעה. יוביל לפסילתמחיר ההצעה במעטפה שאיננה מעטפת הצעת המחיר 

ת בכל עמוד ובחתימה מלאה ( כשהוא חתום בראשי תיבונספח ד'הסכם ההתקשרות ) ..1
 בעמוד האחרון להסכם, על ידי מורשי החתימה של המציע. 

( כשהוא חתום בחתימה מלאה על ידי נספח ט'תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים ) 1.1
 מורשי החתימה של המציע .

 (. נספח ח'אישור קיום ביטוחים ) 1.1

על ידי המציע חתום  ,ככל שיפורסם מסמך כזה ,מסמך תשובות לשאלות הבהרה 1.1
 . בראשי תיבות

בהתאם לפירוט  המעיד על היקף הפעילות הפיננסי של המציערואה חשבון  אישור 1.1
 בתנאי הסף.  2.1בסעיף 

 .בראשי תיבותהנוספים כשהם מלאים וחתומים והנספחים המכרז מסמכי כל  1.2

 

 . המסמכים הנדרשים כאמור עלול לפסול את ההצעהמי מאי צירוף 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה הליך -' הפרק 

 הליך הבחירה .01

 רקלעיל.  1-2פים תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המפורטים בסעי - ראשון שלב 10.1
 .השני בשלב לבחינה תעבורנה הסף תנאי בכל שתעמודנה הצעות

 יורכב משני אלו: – שני שלב 10.1

 71עד  –להלן  11בהתאם לפירוט הניקוד בסעיף  ההצעה איכות בדיקת 10.1.1
 . נקודות איכות

נקודות  41 עד –להלן  11בהתאם לפירוט הניקוד שבסעיף  –ראיון עם המציע  10.1.1
 .איכות

נקודות איכות  11מובהר, כי יוזמן לשלב הראיונות רק מציע שצבר לפחות 
 לעיל. 10.1.1בשלב בדיקת איכות ההצעה כאמור בסעיף 

 . מהניקוד הסופי 71%השלב השני יהווה 

  שלהלן. .1בהתאם לסעיף  –נת ההצעה הכספית בחי – שלישישלב  ..10

 .מהניקוד הסופי 31%בחינת ההצעה הכספית תהווה 

 . ודירוג הזוכים שקלול ציוני האיכות וציון המחיר – רביעישלב  10.1

 

   לפי החלוקה הבאה: נקודות 71עד  - שלב בדיקת איכות ההצעה .00

פריסה -)ף התוכנית סיון קודם בהפעלת תכניות דומות מבחינת סדר הגודל של היקינ 11.1
המציעים ידורגו באופן  .נקודות 1 עד - של בני נוערבתחום החינוך  (והיקף כספי ארצית

בפריסה במכרז זה כנית המוצעת על ידו המציע להפעיל את התכולת י יחסי האחד לשני.
 . נקודות נוספות 1 – ארצית

להשכלה  אקדמיים-ן קדםהכווייעוץ ושירותי במתן  הצוות המוצעאו ו/ המציעניסיון  11.1
  .נקודות 01עד  – חברה הערביתתיכונים בבגבוהה 

צוות מוצע  2.1הציג במסגרת סעיף  גםויסיון כאמור בסעיף זה כי מציע שיש לו נ מובהר,
  יחסי באופן ידורגו; יתר המציעים יקבל את הניקוד המקסימלי –בעל ניסיון כאמור 

 .אליו

 , מן המענה שהתכניתשהוגשה על ידי המציע איכות התוכניתהתרשמות הגוף הבוחר מ ..11
כנית לתלמידים, ולרבות נותנת לצרכי המשתתפים בתכנית והכלים אותם תקנה הת

את מרכיבי התכנית  בהרחבה . בהקשר זה יש לפרטיכולת הפקת חומרי הלימוד בערבית
, תוך מתן התייחסות למטרות ולתכנים של כל מפגש ..1.1-1סעיפים מפורט בבהתאם ל

  .לשני האחד יחסי באופן ידורגו המציעים. נקודות 31עד  –

. נקודות 1 – מגזר המעסיקים או וסדות אקדמייםמציע בעל ניסיון בשיתופי פעולה עם מ 11.1
 . נקודות 01 –מגזר המעסיקים וניסיון בשיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים  מציע בעל

המלצות חיוביות כתובות על עבודת המציע והתרשמות  .הצגת לפחות  –המלצות  11.1
ועצה המ -מובהר כי לעניין התרשמות ממכתבי ההמלצה . נקודות 1עד  –המועצה מהן 

רשאית ליצור קשר עם מי מבין הממליצים במכתבי ההמלצה, בהתאם לשיקול דעתה 
יודגש כי  .לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנוהבלעדי, 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

לפנות לאנשי קשר/ממליצים שלא צוינו בהצעה וכן גם המועצה שומרת לעצמה הזכות 
 .יינתן ניקוד שליליאפשר ש -ון חוסר שביעות רצהמלצה שלילית או כי בגין 

 

   לפי החלוקה הבאה: נקודות 41עד  -ראיון אישי והתרשמות כללית  .04

 תיאום לאחר ם,בירושלי  43 בוטינסקי'ז ברחוב להשכלה גבוההמועצה ה במשרדי יתקיימו הראיונות
 .המציע נציגי עם טלפוני
 :אותהב ובמשקלות בקריטריונים התחשבות תוך יינתן הריאיון ניקוד

המציע  יכולותממניסיונו, רמתו המקצועית והרציונל מאחורי התכנית של המציע, התרשמות  11.1
 .נקודות 7עד  -לבצע את השירותים 

 . נקודות 01עד  –ולמטרות הפרוייקט  למתן השירותיםהתרשמות ממידת מחוייבותו של המציע  11.1

 .נקודות 8עד  - תיםמהיכולת של המציע להיות זמין למתן השירומהצוות המוצע התרשמות  ..11

 

 בחינת ההצעה הכספית  .03

 תפתחנה מעטפות הצעת המחיר.  11-11לאחר השלמת הניקוד כאמור בסעיפים  1..1

 10של  משוקללהצעות שקיבלו ניקוד איכות רק מובהר, כי לשלב בחינת ההצעה הכספית יעלו 
 נקודות לפחות.

תהא רשאית )אך לא  ככל שתתקבלנה עד שלוש הצעות שעברו את תנאי הסף, ועדת המכרזים 1..1
 נקודות. 11חייבת( להפחית את ציון האיכות המשוקלל המינימאלי ולהעמידו על סך של 

יתר הצעות  נקודות(. 100הצעת המחיר הזולה ביותר תקבל את מלוא הנקודות בשלב זה ) ...1
 כדלקמן: המחיר ינוקדו 

   010*    הצעת מחיר הזולה ביותר

 הצעת מחיר נבדקת

 למסמכי המכרז.  1.1רה, התקצוב לקבוצה לא יעלה על הסכום הנקוב בסעיף מובהר, כי בכל מק 1..1

 

 וההצעה הכספיתלול ציוני האיכות כש .02

 יעשה כדלקמן: והצעת המחיר לול נתוני האיכות כש

 . [0%.*  (.1בהתאם לסעיף מחיר הצעת ציון )]+ [ 10%* ( 11-11מצטבר לסעיפים ציון איכות )]

 

 חלוקת הקבוצות בין הזוכים .01

 11המציעים הזוכים ידורגו בהתאם לציון הסופי המשוכלל )בהתאם לתחשיב המופיע בסעיף  11.1
 מהגבוה אל הנמוך.  –לעיל( 

המועצה רשאית לבחור מציע זוכה אחד או יותר. ככל שהמועצה תחליט על בחירת יותר  11.1
 ממציע אחד, חלוקת הקבוצות בין הזוכים תהיה כדלקמן: 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

מרב הקבוצות שהצהיר כי  עדה ביותר יקבל הגבוהמשוכלל המציע בעל הציון  11.1.1
 ביכולתו להפעיל.

, 11בהתאם לציון המשוכלל לפי סעיף  , בין היתר וככל הניתן,יתר הקבוצות יחולקו 11.1.1
 ובכפוף למרב הקבוצות שהצהיר כל זוכה כי ביכולתו להפעיל. 

יל את בהחלטת המועצה לפי סעיף זה יובהר לכל זוכה באילו אזורים בארץ יהיה עליו להפע ..11
 הקבוצות. 

 

 

 מינהלה -' ו פרק

 זה למכרז קובעים מועדים ריכוז .01

 4102בינואר,  3 פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט 11.1

 4102בינואר,  9 הבהרה שאלות למשלוח אחרון מועד 11.1

 4102בינואר,  01 ההבהרה לשאלות למענה אחרון מועד ..11

 04:11שעה ב 4102בינואר,  41 הצעות להגשת אחרון מועד 11.1

  מהמועד האחרון להגשת הצעותימים  11 תוקף ההצעה 11.1

יום מקבלת ההודעה על הזכייה  31עד  חתימת הזוכה במכרז על ההסכם 11.1
 במכרז

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים -במקרה של אי 11.1
קובעים התאריכים המפורטים בטבלה  -המפורטים בגוף מסמכי  ההזמנה או בנספחיה 

 . זו

 

 מבנה ההצעה והמסמכים המצורפים לה .07

 הצעה בהליך זה תוגש באופן הבא:

מכרז פומבי ועליה ירשם  1ומעטפה מספר  1מעטפה אחת שתכיל את מעטפה מספר  11.1
אקדמיים לתלמידי תיכון -להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם 01/1011שלבי מספר -דו

  "(:מעטפת ההצעה")להלן:  ללא שום סימני זיהוי של המציע בחברה הערבית

תכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת בהליך זה במקור  – 0מעטפה מספר  11.1.1
מדיה דיגיטלית על  PDFים בפורמט ככן העתק של כל המסמו, עותקים 1ועוד 

מכרז פומבי על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים " .קי(-און-)תקליטור או דיסק
אקדמיים לתלמידי -וון קדםלהפעלת תכנית ייעוץ והכ 01/1011שלבי מספר -דו

 ". תיכון בחברה הערבית

'( בלבד. על גבי מעטפה גתכיל את נספח הצעת המחיר )נספח  – 4מעטפה מספר  11.1.1
הצעת המחיר". על המעטפה להיות  – 1זו תרשמנה המילים "מעטפה מספר 

 סגורה. 

כל מסמך או  1מובהר ומודגש בזה כי אין לצרף לחומר המוגש במעטפה מספר 
 קשור להצעת המחיר ו/או המצביע עליה, והצעה כאמור תיפסל.מידע ה
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

. כל חסרון ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק 11.1
במסמך, שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז המצורפים בזה או כל הסתייגות 

רך אחרת, לא לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל ד
 יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

 

 ופן הגשת הצעה ומועדים שוניםא .08

 דםמסמכי המכרז וביצוע רישום מוק בלתק 12.1

 המועצה. מתפרסמים באתר האינטרנט של זה על נספחיו, מכרז  מסמכי

ם מוקדם בדרך לבצע רישו ,מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט על חובה
לכתובת  למסמכי המכרז כנספח א'ומסומן  המצורףפרטי המציע טופס  שלוחשל מ

המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח  .mechrazim@che.org.ilהדוא"ל: 
 יאה".בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קר

  -רישום מוקדם כאמור לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה ואולם 
, אשר ימסרו ועדכונים הודעותלא יוכל לקבל  -בצע רישום מוקדם כנדרש שלא י מציע

, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר בדבר המכרז למשתתפים האחרים,
בשל אי עמידה בתנאים נוספים  -סילת הצעתו הפרטים הנחוצים, או אף להביא לפ

שידרשו, ככל שידרשו. מציע שלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, 
 לא יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה בעניין זה.

 הבהרות ושינויים 12.1

עד למועד האחרון הנקוב , בלבד WORDבקובץ ניתן להגיש שאלות/הבהרות  12.1.1
בלבד.  mechrazim@che.org.ilבת דואר אלקטרוני: לעיל לכתו 11.1בסעיף 

 .01-1011111, או 01-1011121יש לוודא קבלת המייל בטלפון 

 .על כל שאלה לציין את מספר הסעיף במכרז אליה היא מתייחסת 12.1.1

ציון  התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, ללא ..12.1
פרטי הזיהוי של הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר 
פרסומי התשובות באתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר 

תהיה רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר המל"ג . המל"גתחייבנה את 
 מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.

מהוות חלק  /הבהרותעצה לשאלותמובהר, כי התשובות שיפורסמו באתר המו 12.1.1
בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ 
הבהרות שפורסם כאמור, כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה 

 של המציע.

רשאית, בכל עת קודם למועד אחרון להגשת הצעות,  מל"ג וות"ת תהיינה 12.1.1
או בתשובה לשאלות.  ןהמכרז, ביוזמתלהכניס שינויים ותיקונים במסמכי 

השינויים והתיקונים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד 
 מתנאי המכרז. 

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ  12.1.1
הבהרות ו/או תיקונים כאמור בסעיף זה על תתי סעיפיו, יגבר האמור בקובץ 

קונים לפי העניין. היה ופורסם יותר מקובץ הבהרות/תיקונים ההבהרות/התי
 שפורסם במועד המאוחר. אחד ויש ביניהם סתירה, יגבר הקובץ

 

mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 הגשת ההצעה ..12

לתוך תיבת המכרזים של  ולהכניסאת מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש 
ם, בירושלי .1המועצה, הנמצאת במשרדי המועצה להשכלה גבוהה ברחוב ז'בוטינסקי 

לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות בהתאם לטבלת ריכוז המועדים שלעיל. 
 תיבת המכרזים נכון למועד זה היא באחריות המציע בלבד.  בתוך הימצאות ההצעה

המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בין  לפניניתן להכניס הצעות לתיבה, 
 ם וימי חול המועד(.)למעט ערבי חג, חגי  01:11עד  8:11השעות 

 תוקף ההצעה .09

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.  10הצעה שהוגשה במסגרת הליך זה תעמוד בתוקפה 
יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה סופית בדבר  -היה ותבקש זאת המועצה 

 המציע הזוכה בהליך זה. 

 לשון הפנייה .41

 מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.לנשים וגברים כאחד.  םמופני מכרז זהמסמכי 

 

 

 תנאים כלליים -' זפרק 

 כללי היררכיה פרשנית בין מסמכים .40

 ' למכרז זה ועל פי תנאיו. מודגש ומובהר כי,דההתקשרות הינה באמצעות ההסכם נספח  11.1
 הוראות מכרז זה מצורפות כנספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

 את זה משליםה אחד כמסמך( נספחיו על) לו ףהמצור ההסכם ואת המכרז את לראות יש 11.1
 .זה

 שני בין ליישב מאמץ יעשהההסכם  נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל ..11
 נוסח יגבר הסכם,ה נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות . הנוסחים

 הכתוב וכנוסח המציעים את המחייב כנוסח זה נוסח ויראו המכרז על נוסח ההסכם
 .הסכםב

 ההסכם ביצועלהבטחת  ערבות .44

ימי עבודה מיום שקיבל הודעה על הזכייה  10, בתוך למל"ג/ות"תהזוכה במכרז ימציא  11.1
, ערבות בנקאית מל"ג/ות"תוכתנאי לחתימת הסכם ההתקשרות על ידי  במכרז זה

רף למסמכי מכרז זה ובסכום אוטונומית בלתי מותנית בנוסח זהה לנוסח הערבות המצו
 מובהר,"(. ערבות ביצוע" יקף הצעתו הכספית של המציע )להלן:מה 10%השווה לסך של 

ב בה שנק המחיר תצעהינה מכפלת הלעניין סעיף זה כי היקף הצעתו הכספית של המציע 
בהן הוא יפעיל את תכניתו, בהתאם להודעה שיקבל עם הזכייה נספח ג' במספר הקבוצות ב

 במכרז.

, לרבות בהארכות ההתקשרות ערבות הביצוע תעמוד בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות 11.1
, להבטחת של תקופת ההתקשרות המאוחרת ימים לאחר סיומה 10 ככל שתהיינה, ועוד

 על פי ההסכם הכלול במכרז זה על נספחיו.המפעיל הגוף כל התחייבויות 

תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע, לפי שיקול דעתה, באופן מלא או  מל"ג/ות"ת ..11
התחייבות מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי  הגוף המפעילחלקי, בכל מקרה בו הפר 

 ההסכם על נספחיו.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

לא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד את ערבות הביצוע, כולה או חלקה,  מל"ג/ות"תמימשה  11.1
 הגוף המפעילעל פי הוראות מכרז זה ועל פי כל דין. בנוסף לכך,  למל"ג/ות"תאחר העומד 

באופן מיידי ערבות ביצוע חדשה, בגובה הסכום  למל"ג/ות"תיהיה מחויב להמציא 
 שמומש בערבות הביצוע המקורית.

 

 אישור קיום ביטוחים .43

על פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב  עילהמפמבלי לגרוע מאחריות הגוף  1..1
 ולהמציאם ח'בנספח לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים  המפעילהגוף 

 חתום כדין על ידי מבטחיו.  כשהנספח ,הסכםה בטרם החתימה על ת"ות/ג"מלל

, ככל , לרבות בתקופות ההארכהכל הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם 1..1
 . שתהיינה כאלו

 יערכו אצל חברת ביטוח הרשומה בישראל.  המפעילביטוחי הגוף  ...1

 ת"ות/ג"מלמתחייב לחדש את הביטוח מדי תום שנת ביטוח ולהמציא לידי ה המפעילהגוף  1..1
 אישור ביטוח חתום ומעודכן בהתאם. 

 מתחייב להמשיך ולחדש את ביטוח האחריות המקצועית הכלול באישור המפעילהגוף  1..1
)שבע( שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם  1הביטוח למשך תקופה נוספת של 

 זה.

מתחייב למלא את כל דרישות המבטחים, הן אלה הנקובות בפוליסות והן  המפעילהגוף  1..1
 כל דרישה אחרת, לרבות תשלום הפרמיות במועדן.

י לממש את ינקוט בכל הצעדים המתחייבים ובכל פעולה שתידרש כד המפעילהגוף  1..1
 על פי תנאי הפוליסות במקרה קרות מקרה ביטוח. ת"ות/ג"מלזכויותיו וזכויות ה

 הווה הפרה יסודית של ההסכם.הביטוחים תהפרת סעיף מסעיפי נספח  2..1

 

 /ההסכםביטול המכרז .42

ולצאת למכרז חדש או להתקשר על פי דין  /ההסכםועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז
, וזאת על פי ןאת השירותים בעצמ ובצעות"ת י/יט כי המל"גלהחל עם כל גורם שהוא או

 הודיעו ןעל כך לאחר בחירת הזוכה, ה וככל שהחליט, ובלבד שהבלעדי ןושיקול דעת ןהחלטת
בכל מקרה פיצוי מכל סוג שהוא,  ישלמולא ות"ת /על כך למציע הזוכה בהודעה בכתב. המל"ג

ר בסעיף זה כדי לגרוע וור. אין באמבין במישרין ובין בעקיפין, בעקבות הביטול כאמ
על שנכרת מכוח המכרז על פי מכרז זה, קודם למועד פקיעת ההסכם ם של הצדדים ממחויבות
 .ות"ת/האמורה של המל"ג פי הודעתן

 

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז .41

ת ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדאם תתבקש,  11.1
)ה( לתקנות חובת 11המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 . .111–המכרזים, התשנ"ג

 :מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן 11.1
(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז חלקים סודיים

 :ינהג כדלקמן

 .משמעי  –יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד  11.1.1



 

06 

 
 
 
 

 

 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 יסמן את החלקים הסודיים. 11.1.1

, ופרטים הדרושים לצורך הוכחת תנאי סף פירוט ניסיונו של המציעכי יודגש,  ..11.1
 .יםסודי יםכחלק ולא יחשב –כנדרש בתנאי מכרז זה 

ם למסירת ההצעה מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכי 11.1.1
 לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים  11.1.1
גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף 11.1.1
בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות 

 רשות מנהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה  11.1.1
ג הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשי

 על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  11.1.2
 הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 

 יםכלליתנאים  .41

 מכרז/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי השימצא אי בהירויות ו/או סתירות ומציע  11.1
השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, 

למכרז,  11המועד האחרון הקבוע לכך בטבלת המועדים בסעיף יפרטם בכתב לא יאוחר מ
כל  אחרת הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או

פגמים אחרים כאמור. למען הסר ספק, הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות 
יודגש כי רק תשובות  .ות"תג/"המלידי -ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור תקבע על
לכל המציעים בכתב, ות"ת /ג"המלידי -ו/או הבהרות ו/או החלטות אשר תשלחנה על

 .תחייבנה

ה אחת בלבד. הגיש המציע יותר מהצעה אחת, תבחר ועדת כל מציע רשאי להגיש הצע 11.1
המכרזים הצעה אחת ותפסול את הצעותיו הנוספות. בחירת ההצעה התקפה תהיה לפי 
שיקול דעתה של ועדת המכרזים ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך. ועדת המכרזים 

א לדון באף תהיה רשאית, אם מצאה לנכון, לפסול את כל הצעותיו של אותו המציע ול
 אחת מהן, ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

ו/או בהצעה בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר לבחור  ותמתחייב ןאינ וות"ת ג"המל ..11
 .כלשהי

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה על ידי מציע, או כל  11.1
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל הסתייגות שהסתייג מציע, בין על ידי תוספת בגוף 

 דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

ג וות"ת שומרות לעצמן את הזכות שלא לבחור בהצעה החסרה התייחסות מפורטת "המל 11.1
לסעיף מסעיפי המכרז, או שאינה מפרטת פרטים אחרים אשר נדרשו במכרז ואשר לדעת 

העדרה של ההתייחסות הנדרשת או הפרטים הנדרשים, מונע הערכת  ג וות"ת"המל
 ההצעה כדבעי. 

נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת ב 11.1
המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג 

העניין הציבורי נשוא ת באופן המרבי  את על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרת
 .את תכליתו של מכרז זהמכרז זה ו/או 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

ג וות"ת שומרות על זכותן לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים "המל 11.1
המפורטים בו בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול דעתה 

להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות שתוגשנה ג וות"ת רשאיות "לעניין זה, תהיה המל
 בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שננקבו בהן.

לדרוש מהמציע ראיות ג וות"ת תהיינה רשאיות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, "המל 11.2
וכן לפנות למשתתף פתיחת ההצעות וזאת גם לאחר ומסמכים נוספים לשביעות רצונה 

בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס לבקשתו, ו/או לאפשר 
כנדרש לפי  ןלמשתתף לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רישיו

, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד ןתנאי הליך זה, ובלבד שכל מסמך, רישיו
 האחרון להגשת ההצעות.

ת"ת נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע בכדי לקבל ג וו"למל  11.1
הבהרות להצעתו או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או 

והתקנות שתוקנו  1111-לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב
 מכוחו.

 שדורג למציע לפנות ההתקשרות פתתקו במהלך עת בכלות רשאיג וות"ת "המל  11.10

 ופתקלת השירותים את לבצע לו ולהציע, זוכהמציע  אחרי הבא במקום

 הזוכים/הזוכה כי התברר שבו במקרה ה,זמכרז  לפי שנותרה ההתקשרות

 במכרז זה. המפורטות בדרישות עומדים אינם זו בפנייה

ו לדחות את המועד ג וות"ת רשאיות בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים א"המל  11.11
האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על פי 

 שיקול דעתה המוחלט.

המציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת   11.11
 ג וות"ת בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה."המל

מען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי ל  .11.1
ג וות"ת והמציע הזוכה. ההתקשרות "הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המל

ג וות"ת על "החוזית בין הצדדים תושלם אך ורק בחתימת מורשי החתימה מטעם המל
החתימה של המציע הזוכה חתמו עליו חוזה ההתקשרות בין הצדדים, לאחר שמורשי 

קודם לכן. המציע הזוכה לא יעשה כל פעולה אשר עלולה ליצור מחוייבות של המל"ג וות"ת 
ג וות"ת "כלפיו בעקבות ההודעה על הזכייה במכרז, עד אשר ייחתם החוזה כאמור. המל

 רשאיות לבטל או לשנות את החלטתן על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט.

ג וות"ת על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על "אמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המלאין ב  11.11
 או התקנות על פיו. 1111-פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב

מועד האחרון להגשת הצעות מה מיםי 10הצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה ה  11.11
רון להגשת ההצעות )המועד האחרון לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האח

 במכרז(.

ימים מהיום  (שבעה) 1תוך על ההסכם המצורף, שהצעתו נתקבלה וסרב לחתום מציע   11.11
, מכל סיבה שהיא ו/או לא מילא אחר כל התחייבויותיו ג וות"ת"המלשנדרש לכך על ידי 

וות"ת  ג"המל יינהולא המציא את כל הבטוחות והמסמכים הנחוצים לצורך ההסכם, תה
מיד ללא הודעה מוקדמת את הערבות, כפיצוי בגין הפרת  רעון ולפדותיציג לפת להורשאי

בגין הנזק שנגרם  ג וות"ת"המלהתחייבות המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות תביעה של 
 .ן, וללא צורך בהוכחת הנזקלה

              יהיואת ועוד, היה ומציע לא ימלא אחר תנאי מתנאי המכרז, לאחר שזכה בו, ז  11.11
, והמציע ןונזקיה ןת לגבות את סכום הערבות לכיסוי הוצאותיהורשאיג וות"ת "המל

לי של הנזקים אמסכים מראש, כי סכום הערבות משקף נכונה את סכומם המינימ
במקרה שתנאי המכרז לא ימולאו על ידו, כולם או וות"ת  ג"מלוההפסדים שיגרמו ל

כנגד המציע בגין מלוא הנזקים ת"ת ג וו"מלחלקם, וזאת מבלי לפגוע מכל סעד הנתון ל
 .ויבשל הפרת תנאי המכרז על יד הןוההפסדים שנגרמו ל
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

או בכל מקרה אחר שבו  מקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם,ב  11.12
)אך  ת ושאיג וות"ת תהיינה ר"המל ההסכם לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא,

להתקשר בחוזה עם מציע אחר, מבלי ן המוחלט, בכל מקרה לא חייבות(, לפי שיקול דעת
מובהר בזה למען הסר כל ספק כי  הערבות הבנקאית כאמור לעיל. למימוש ןלגרוע מזכות

במקרה שבו המציע הזוכה )הראשון( יסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא לכך הסיבה 
ע הזוכה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמצי

 ג וות"ת."במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתן של המל

ג וות"ת תהיינה רשאיות, לפי שיקול דעתן, וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם הזוכה, "המל  11.11
לדרוש כי שניים מבעלי העניין בתאגיד יהיו ערבים אישית להתחייבויות הגוף המבצע לפי 

 ההסכם נושא המכרז.

ומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט הסמכות המק  11.10
 המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר ירושלים.

 
 זלמכר הנספחים רשימת .47

 פרטי מציעטופס  – נספח א' 11.1

 טופס הגשת הצעה -נספח ב'  11.1

 נספח הצעת המחיר  -'גנספח  ..11

 הסכם ההתקשרות –' דנספח  11.1

 הפעלה מינימליתהמציע להתחייבות  – 'ה  נספח 11.1

 התחייבות בדבר היעדר ניגוד עניינים של המציע -' ו נספח 11.1

 סודיות במסגרת מתן שירותים ה עלשמיר התחייבות בדבר - 'זנספח  11.1

  ביטוחים קיום אישור – 'ח נספח 11.2

 תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים -' טנספח  11.1

 בנקאיתערבות  - 'ינספח  11.10
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 טופס פרטי מציע -נספח א' 

 : _________ תאריך

  לכבוד

 והוועדה לתכנון ותקצוב להשכלה גבוהה המועצה

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

 

להפעלת תכנית ייעוץ  10/4102מכרז פומבי מספר מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מ/י הח"אנו
  ,ג"מל, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של האקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית-והכוון קדם

 המכרז האמור לכתובת הבאה: בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה 

 

 _________________מספר תאגיד:  המציע ________________________________ שם

 ________________________________שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה ________

 ___________________: ___ יידנ  _______________________________:  טלפון מספר

 _____________________________כתובת:  ____________: _______ פקסימיליה מספר

 ____________________________________________________: ____אלקטרוני דואר

 

בדבר  ניםועדכומלשלוח לנו הודעות  ותפטור וות"ת מל"גה  - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור
והבהרות  נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיההמכרז, ו

, או שעלולים להיפגע מנה, ככל שתפרסמעת לעת לאחר פרסום המכרז מופרסוות"ת י מל"גשה
 אשר ימצא אותה עת בידי המתמודדים האחרים. –סיכויינו לזכות במכרז, בהעדר מידע מספיק 

בקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות הנכם מת
 "אישור קריאה".

 , בברכה

 ___________________________: ___ותפקידמלא  שם   

  

 וחותמת _________________ חתימה 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 טופס הגשת הצעה -נספח ב'  

, ____________________ מורשה לחתום בשם המציעה ,ם מטההחתו______________, אני 

 ילהתקשר עמ "(וות"ת ג"מל"ה :)להלןולוועדה לתכנון ותקצוב להשכלה גבוהה  ועצהממציע בזה ל

אקדמיים -להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם 10/4102מכרז פומבי מספר  במסגרת בהסכם

זו  ונבנוסח הכלול במסמכי מכרז זה, בהתאם לאמור בהצעת, לתלמידי תיכון בחברה הערבית

 .ובמסמכים המצורפים לה

 המציע ___________________________________ שם

 : ___________________התאגיד רישום תאריך_____________________   תאגיד' מס

 ._________________________________________________ הראשי: כתובת  המשרד 

 : ____________________.פקסימיליה מספר _______________________ :מספר טלפון

 ______________________________ :אלקטרוני-כתובת דואר

 .__________________________________:______הקשר ומספר טלפון נייד שלו שם איש

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז,  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראתנת יהצעתינו זו נ .1
 נוזמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבל נו, ולאחר שניתן לפיםהמצור םמיוההסכ

אנו מצהירים כי אנו מקבלים את כל  .לשם הגשת הצעה נואת כל הפרטים שהיו נחוצים ל
 התנאים המפורטים  במסמכי המכרז, ללא סייג.

, במעטפה התמורה המבוקשת על ידינו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתינו זו .1
 נפרדת, על פי דרישות המכרז.

 ועד ממועד מסירתה החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה ..
, וות"ת ג"מלשל ה ןלפי הודעתנוספת  לתקופה יוארך תוקפה, בתנאי המכרזהמועד הקבוע לכך 

 . להאריך את תוקפה כאמורוות"ת  ג"מלה ובחריככל ש

, לרבות את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז לזהאנו מצרפים  .1
ההסכם כשהוא חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ מסמכי המכרז 

 כשכל אחד מעמודיו חתום על ידי הנ"ל בראשי תיבות.

 

 ,בברכה

 

 ____________וחותמת __ חתימה  ________________________: ___ותפקידמלא  שם
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 טופס הצעת מחיר -נספח ג' 

 (נפרדת במעטפה יוגש)

 ______ ____:____תאריך        

  מועצה להשכלה גבוההה לכבוד

 והוועדה לתכנון ותקצוב

 

מכרז פומבי מספר ב המציע ___________________________ המחיר של-הצעת להלן

 :כון בחברה הערביתאקדמיים לתלמידי תי-להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם 10/4102

 

אקדמיים לתלמידי -קבוצה בתכנית ייעוץ והכוון קדםהפעלת  בגין ידינו על המבוקשתהתמורה 

  ההינבהתאם לפירוט השירותים המפורטים במסמכי המכרז, על נספחיו,  תיכון בחברה הערבית

 .לקבוצה )כולל מע"מ( ₪______ 

וי של כל הוצאותיו הכרוכות בביצוע ובו פירוט צפעל המציע לצרף לנספח זה מסמך מטעמו 
 . בגין הפעלת כל קבוצה השירותים על פי מכרז זה

" בגין שלב בחינת ההצעה 1יקבל ניקוד " מסמך ובו פירוט כאמורמציע שלא יגיש מובהר, כי 
 למסמכי המכרז(.  02הכספית )סעיף 

 

 :המציע הצהרות 

מכרז על כל נספחיו, הבנו את דרישותיו, הננו מאשרים ומצהירים בזאת כי, קראנו בעיון רב את ה .1
קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים שנדרשו על ידנו ובהסתמך על כל אלה אנו מגישים את 

 הצעתינו זו.

אנו מסכימים ומקבלים על עצמנו את כל תנאי המכרז, ללא שינוי, ומתחייבים כי אם נוכרז  .1
ואת כל ההתחייבויות המוטלות עליו  כזוכים, נבצע את כל המטלות המוטלות על נותן השירותים

 ג"מלבדייקנות, ביעילות במיומנות ובמקצועיות, והכל בהתאם לדרישות המכרז ועל פי הוראות ה
 נתנו מעת לעת.יכפי שי וות"ת

ואנו הינה תמורה סופית ומוחלטת  בהצעתנו זו כפי שהיא מפורטת בטופס זההתמורה המפורטת  ..
 זר הוצאות נוסף מכל סוג שהוא.תשלום ו/או החכל לא נהיה זכאים ל

 

 :באמצעות מורשי חתימה ולראיה באנו על החתום

 ____________________חותמת: ______________________ שם המציע: 

 חתימת מורשי החתימה בשם המציע:

 ____________ _________________ תפקידו:_______________  חתימה החותםשם 

 

 ____________ חתימה  ___ ____________תפקידו: _________________החותםשם 
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 נספח ד' – הסכם התקשרות 

 להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם-אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית 

 

 4103_ לחודש _________  שנת ___שנערך ונחתם בירושלים ביום __

 

 בין:

 המועצה להשכלה גבוהה

 והוועדה לתכנון ולתקצוב

 , ירושלים.1וטינסקי מרחוב ז'ב

 (: "המל"ג וות"ת")להלן

 

 לבין:

_____________________________________ 

 ____________________________ מספר תאגיד

 ________________________________ מרחוב 

 ("הגוף המפעיל")להלן: 

החברה לבני  לה גבוההכהרחבת הנגישות להשלקדם פרויקט של החליטו והמל"ג/ות"ת   הואיל
, בין לשיפור איכות לימודיהם ככלי לשילובם בתעסוקה ובחברה הישראלית הערבית,

מיעוטים לתואר בני הפעלת תכניות להגדלת השתלבות סטודנטים היתר, באמצעות 
, וזאת, בין היתר, באמצעות פרסום מכרז ראשון במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת

 אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית-ון קדםתכנית ייעוץ והכולבחירת גוף מפעיל ל
 ;("התכנית")להלן: 

והכישורים ליישם את התכנית עבור כי הוא בעל היכולת  הצהיר הגוף המפעילו והואיל
 על ידי מל"ג וות"ת  ובהתאם לפירוט השירותים כפי שהם פורסמו , ת היעדיאוכלוסי

אקדמיים לתלמידי -וון קדםלהפעלת תכנית ייעוץ והכ 01/1011במכרז פומבי מספר 
ובהתאם להוראות הסכם  וות"ת "גהמלהמלא של  ן, לשביעות רצונתיכון בחברה הערבית

  ;זה

 בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זה. התכניתוהצדדים הסכימו על ביצוע  והואיל

 

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 וכותרות הסעיפים , הנספחיםהמבוא .0

הווים חלק בלתי נפרד ממנו. כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן המבוא להסכם זה ונספחיו מ
 לשם הנוחות ולא תהיה להן כל משמעות פרשנית.

 הגדרות .4

 .למונחים המופיעים בהסכם זה תהיה המשמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 

 נספחים .3

 המכרזמסמכי  –נספח א' 

 הצעת המחיר של הגוף המפעיל –' בנספח 

 התכניתך ביצוע הנדרשים לצור השירותים .2

לקבוע ועל מתן השירותים לפי הסכם זה בהתאם  התכניתיהיה אחראי להפעלת  הגוף המפעיל
 מכרז. מסמכי הל 1בסעיף 

 תקופת ההתקשרות וסיומה .1

חודשים  11ג וות"ת וסיומו בתוך "ראשיתו של ההסכם ביום חתימתו כדין, ע"י המל 1.1
ות הראשונה תחשב "(. תקופת ההתקשרתקופת ההתקשרות הראשונה")להלן: 

 כתקופת ניסיון לבחינת התוכנית על כלל מרכיביה )תקופת פיילוט(.

תקופות נוספות, עד שתי נתונה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ללות"ת  1.1
בהתאם לשיקול , שנים בסך הכל 1ועד לסך מצטבר של עד , כל אחתחודשים  11עד בנות 
לעשות שימוש בזכות הברירה או  תרשאיה הות"ת תהי. "(זכות הברירה)להלן: " הדעת

מהשירותים שנתקבלו בפועל בהתאם  בכפוף למידת שביעות רצונהבכל חלק ממנה, 
, להוראות כל דין אישור התקציב מדי שנה בשנהלה, בכפוף לצרכיזה, מכרז להוראות 

 והתקנות שהותקנו מכוחו 1111-חובת המכרזים, התשנ"בלרבות הוראות חוק 
 .למכרז זה נספח ד'כם סהולהוראות ה

או  הכול סיום,לידי הגוף המפעיל ההתקשרות עם להביא את רשאית תהיה ות"ת  ..1
, מכל סיבה ימים מראש 0.בהתראה של ההתקשרות תוך תקופת בבכל עת  ה,חלק

 שהיא ואף ללא סיבה כלל.

ע על שאו במקרה של ביצוע פ ,המפעילתחייבויות הגוף של ה יסודיתבמקרה של הפרה  1.1
הסכם ללא התראה את הלבטל  תרשאי הות"תהיה ת - מי מטעמוידי -ו/או עליו יד

המפעיל מרמת השירות של הגוף  הות"תמובהר כי אי שביעות רצון של  מוקדמת.
 את התחייבויותיו כלפיה. המפעיל תהווה הפרה יסודית של הגוף 

את  חובה לפצות יהןעלחול , לא תות"תמל"ג/הידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 1.1
עבור  תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכםלו  לשלםהמפעיל הגוף 

מועד ההודעה בדבר ביטול ההסכם, וזאת בכפוף לכל עד לבפועל, השירותים שסיפק 
 . במקרה כזה ות"תג/"מלת הוה זכאיינתהיסעד לו 

למען הסר כל ספק, יובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים  1.1
 המפורטות להלן, יחולו גם לאחר תום הסכם זה.

 רישיונות והיתרים .1

מצהיר ומתחייב כי יש בידיו את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים, ככל  הגוף המפעיל
שנדרשים, בהתאם להוראות הדין לרבות הרישיונות והאישורים הנדרשים מהרשויות 

מצהיר כי  הגוף המפעילכן,  המוסמכות, לשם ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. כמו
רישיונות אלה יהיו בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות לרבות תקופת ההתקשרות 

 המוארכת.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 ביצוע הפרויקט, העסקת עובדים וקבלני משנה .7

 השירותיםמצהיר כי הוא בעל הידע המקצועי והיכולת הנדרשים לביצוע  הגוף המפעיל 1.1
 .נחתם הסכם זהאלה  לפי הסכם זה, וכי בהסתמך על הצהרותיו

על פי הוראות הסכם זה, הנספחים להסכם  לתת את השירותיםמתחייב  הגוף המפעיל 1.1
 והדין החל. 

, במידה שאינם מפורטים בהסכם זה או בנספחיו, השירותיםהפרטים הכרוכים בביצוע  ..1
או ועדת ונציגי המל"ג וות"ת המוסמכים  הגוף המפעיליקבעו במשותף ובכתב ע"י נציגי 

 ויצורפו, לאחר שיהיו חתומים על שני הצדדים, כנספח להסכם זה.וי ההיג

דו"ח ביצוע המפרט את הפעולות  מחציתיגיש למל"ג וות"ת אחת ל הגוף המפעיל 1.1
, בין היתר, יכלולזה . דוח המכרזמסמכי הפעלת התכנית כנדרש ב שבוצעו במסגרת

ת שהתעוררו והצעות פירוט של הפעילויות ועלויותיהן לתקופה המדווחת, לרבות בעיו
הגוף הבוחר, הגוף המתווך ו/או ועדת ידי -לפתרונן, וכן כל מידע אחר ככל שיתבקש על

 .ההיגוי

מתחייב להעסיק עובדים בעלי כישורים, ידע וניסיון הנדרשים לצורך  הגוף המפעיל 1.1
 , וכן בהיקף הנדרש לצורך ביצועו.התכניתביצוע 

והוא לא יוכל לבצען באמצעות  הגוף המפעיל השירותים יינתנו במסגרות הארגוניות של 1.1
אלא  קבלני משנה,לא באמצעות מטעמו, לרבות אחרת כל מסגרת ארגונית חיצונית 

ת הגוף המפעיל לעמידבכפוף אישור המל"ג וות"ת מראש ובכתב ואם קיבל לכך 
 בהוראות הסכם זה. 

דה החלים על יהיה האחראי הבלעדי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבו הגוף המפעיל 1.1
ל ידי מי מטעמו לרבות העובדים הקשורים בביצוע השירותים, בין אם על ידו, בין ע

הפרה יסודית של הסכם לתחשב  חוקי העבודה. מובהר כי הפרת הוראות קבלני משנה
 זה.

לצורך קבלת  הגוף המפעיללמען הסר ספק יובהר כי המל"ג וות"ת התקשרו עם  1.2
אינו  הגוף המפעיללפועל. משכך, מוסכם כי  ניתהתכשירותים על מנת להוציא את 

בכל עניין שהוא ולהציג ו/או הגוף הבוחר מוסמך לחייב ו/או לייצג את המל"ג וות"ת 
, אלא אם קיבל על כך אישור מהן ו/או הגוף הבוחר את עצמו כשלוח של המל"ג וות"ת

"ג למל שיגרם נזק לכל באחריות בלעדי באופן יישא הגוף המפעיל מראש ובכתב.
 ולות"ת ו/או לצד שלישי כלשהו, במידה ונגרם כזה, כתוצאה מהצגת מצג שווא כאמור.

להקים  ת,"וות מל"גמאת בכפוף לאישור מראש ובכתב  ,יהיה רשאי פעילמההגוף  1.1
ובלבד שהתאגיד החדש כאמור  הסכם זה אושתאגיד חדש לצורך ביצוע ההתקשרות נ

ו את וכי התאגיד החדש יקבל על עצמהגוף המפעיל יהיה בשליטה מלאה ובלעדית של 
יהיה ערב לכל התחייבויות יל עוהגוף המפ, הגוף המפעילמלוא ההתחייבויות של 

להסבת  כל תנאי נוסף נותת תהיינה רשאיות להת"ג וות"כן, המלמו כ .התאגיד החדש
 .זכויות זו

 

 מעביד -העדר יחסי עובד .8

מצהיר כי ידוע לו ולכל העובדים המועסקים על ידיו ו/או עבורו לצרכי  הגוף המפעיל 2.1
או  הגוף המפעילביצוע הסכם זה כי הנם עובדים המועסקים במסגרת הארגונית של 

 בלבד וכי אינם מועסקים על ידי המל"ג וות"ת או על ידי מי מטעמן. מטעמו

ו/או  הגוף המפעיליובהר בזאת כי בין המל"ג וות"ת לבין העובדים המועסקים ע"י  2.1
בהתאם  התכנית, לרבות באמצעות קבלני משנה, לצורך ביצוע הגוף המפעילעבור 

 מעביד בכל צורה שהיא.-להסכם זה, לא ישררו יחסי עובד
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

בלבד יהיה אחראי לכל תביעה הנובעת מיחסי עובד מעביד, בין אם תוגש  וף המפעילהג ..2
ובין אם על ידי קבלן  התכניתלצורך ביצוע  הגוף המפעילעל ידי מי שהועסק על ידי 

, והוא מתחייב לשפות את המל"ג התכניתמשנה או מי שהועסק על ידיו לצורך ביצוע 
בקשר ליחסי עובד מעביד, במסגרתה יחויבו  וות"ת עבור כל תביעה נגד המל"ג וות"ת

המל"ג וות"ת בתשלום, בהתאם להחלטה של ערכאה שיפוטית או ערכאה מעין 
שיפוטית. מוסכם כי השיפוי יתבצע מיד עם דרישתן הראשונה של המל"ג וות"ת בגין 
כל הוצאה ישירה ועקיפה, שתיגרם למל"ג וות"ת בשל קביעה של ערכאה שיפוטית או 

הזדמנות סבירה להתגונן מפני כל  לגוף המפעילוטית כאמור ובלבד שניתנה מעין שיפ
 תביעה כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה והמל"ג וות"ת תחוייבנה בתשלומים כלשהם בהתאם  2.1
לפרק זה, הן תהיינה רשאיות לקזז סכומים אלה לרבות הוצאות נלוות, מכל סכום 

 ו לפי כל הסכם אחר הקיים ביניהם.מהן לפי הסכם זה א לגוף המפעילשיגיע 

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים  .9

סכם לא קיים ניגוד עניינים בין המצהיר כי במועד חתימת ה הגוף המפעיל 1.1
התחייבויותיו בהסכם זה לבין התחייבויותיו במסגרת התקשרויות אחרות בהן 

 (. "ניגוד עניינים"התקשר במהלך פעילותו ועסקיו, בין בשכר ובין שלא בשכר )להלן: 

 לו שיהיה או עניינים בניגוד זה הסכם חתימת מועד לאחר, הגוף המפעיל ויימצא היה 1.1
 וות"ת "גמליועצת המשפטית לל מייד כך על יודיע, עניינים בניגוד היותו לגבי חשש

 בעניין זה. הויפעל בהתאם להנחיותי

 

 התמורה ואופן ביצוע התשלום .01

 בכרטסת הנהלת חשבונות עצמאית ונפרדת.  כניתהתינהל את תקציב  הגוף המפעיל 10.1

 למסמכי המכרז.  1אופן העברת התמורה יהיה בהתאם לקבוע בסעיף  10.1

לפי הסכם זה ינוכו כל התשלומים  לגוף המפעילמהתמורה שעל המל"ג וות"ת להעביר  ..10
 שחלה חובה לנכותם על פי דין.

בגלל עיכובים בתשלום לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי מל"ג וות"ת  גוף המפעילל 10.1
התמורה, כולה או חלקה, הנובעים מחוסר פרטים בדו"ח הביצוע שיוגש ו/או בדו"ח 

 .הגוף המפעילהביצוע המפורט ו/או בדרישת התשלום מצד 

מתחייב להחזיר למל"ג וות"ת כל סכום עודף שיקבל מהן, בצירוף הפרשי  הגוף המפעיל 10.1
 הצמדה וריבית.

הקבוע בנספח את המל"ג וות"ת בשום דרך לשלם אלא  אין בהסכם זה כדי לחייב את 10.1
התמורה , וכי זו תהיה במסגרת מסמכי המכרז הגוף המפעילהצעת המחיר שהגיש 

 .השירותיםעבור ביצוע לגוף המפעיל היחידה שתשולם 

אינו רשאי לדרוש ו/או לגבות מהמשתתפים  הגוף המפעיללמען הסר ספק יובהר כי  10.1
אם הגוף המפעיל קיבל , אלא התכניתכלשהם, בקשר עם כל תשלום או אגרה  בתכנית

 המל"ג וות"ת.לכך אישור מראש ובכתב מאת 

 הגוף המפעילהמל"ג וות"ת או מי מטעמן יהיו רשאים לבקר את הדו"חות הכספיים של  10.2
, בכל עת שתימצא לנכון, ובכפוף להוראות ומגבלות התכניתוכל מסמך הנוגע לביצוע 

 כל דין.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

ייב לאפשר ביצוע ביקורות כאמור ולמסור לעורכי הביקורת, מיד מתח הגוף המפעיל 10.1
עם דרישתם הראשונה, כל מידע או מסמך שיידרש וכן דו"חות כספיים מבוקרים, ככל 

מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת  הגוף המפעילשיש בידם. 
בקשר עם  וות"ת ל"גפרטיות בנוגע למידע ו/או המסמכים אשר יידרשו על ידי המ

מתחייב להמציא כל מסמך  הגוף המפעיל. לצורך ביצוע הביקורת כאמור, התכנית
 בכתב מיד עם קבלת דרישה מהמל"ג וות"ת.

 

 אחריות בנזיקין .00

שא באחריות על פי כל דין לכל נזק, גוף או רכוש, וכל הפסד אשר ייגרם יי הגוף המפעיל 11.1
עמן, וכן לגופו או רכושו של כל אדם אחר, לכל אדם, לרכוש של המל"ג וות"ת או מי מט

 תוך כדי ועקב ביצוע הסכם זה, בין אם נגרם נזק ישיר או עקיף.

לגוף המל"ג וות"ת לא תישאנה בכל תשלום הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא, שייגרמו  11.1
או מי מטעמו או לרכוש המל"ג וות"ת או כל אדם אחר, כתוצאה ישירה או  המפעיל

 .כניתהתעקיפה מביצוע 

הגוף המפעיל מתחייב לשפות את המל"ג וות"ת בגין כל הוצאה או תשלום אותם  ..11
שה או מחדל של עהמל"ג וות"ת יידרשו לשלם עקב נזק ישיר או עקיף, אשר נגרם ממ

הגוף המפעיל כאמור, בכפוף למתן הזדמנות לגוף המפעיל להשמיע את טענותיו בפני 
 .המל"ג וות"ת

 

 ביטוח  .04

ת הגוף המפעיל על פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב מבלי לגרוע מאחריו 11.1
למסמכי ' חהגוף המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בנספח 

במעמד חתימת הסכם זה כשהנספח חתום כדין על  וות"ת ג"ולהמציאם למלהמכרז 
 ידי מבטחיו. 

 . כל הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם 11.1

 ביטוחי הגוף המפעיל יערכו אצל חברת ביטוח הרשומה בישראל.  ..11

ג "הגוף המפעיל מתחייב לחדש את הביטוח מדי תום שנת ביטוח ולהמציא לידי המל 11.1
 ת אישור ביטוח חתום ומעודכן בהתאם. "וות

הגוף המפעיל מתחייב להמשיך ולחדש את ביטוח האחריות המקצועית הכלול באישור  11.1
)שבע( שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות לפי  1ה נוספת של הביטוח למשך תקופ

 הסכם זה.

הגוף המפעיל מתחייב למלא את כל דרישות המבטחים, הן אלה הנקובות בפוליסות  11.1
 והן כל דרישה אחרת, לרבות תשלום הפרמיות במועדן.

הגוף המפעיל ינקוט בכל הצעדים המתחייבים ובכל פעולה שתידרש כדי לממש את  11.1
  ת על פי תנאי הפוליסות במקרה קרות מקרה ביטוח."ג וות"ו וזכויות המלזכויותי

כי הן תעמודנה כלשונן, ימולאו פוליסות הביטוח מתחייב כי הוראות  הגוף המפעיל 11.2
כי לא יחול בהם כל שינוי אלא אם  על הארכותיה, בתוקף בכל תקופת ההתקשרות,

כמו כן מתחייב הגוף לפחות,  ימים מראש 10ניתנה על כך למל"ג וות"ת הודעה בכתב 
המפעיל למלא אחר כל הוראות ודרישות הביטוח וחברת הביטוח לרבות תשלום 

 הפרמיות ודמי ההשתתפות העצמית במועדן
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

מכל חובה החלה  הגוף המפעיליובהר כי הוראות סעיפי פוליסת ביטוח אינן פוטרות את  11.1
נה לעמוד כל זכות או סעד על פי הסכם זה וכן על פי כל דין וכי למל"ג וות"ת תמשכ

 המוקנים להן על פי הסכם זה וכן על פי כל דין. 

 הפרת סעיף מסעיפי נספח הביטוחים תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 11.10

 

 זכויות יוצרים .03

הגוף המפעיל מצהיר כי הוא הבעלים המלא והבלעדי בכל זכויות הקנין הרוחני  1..1
ה על כל חלקיה, במסמכים ובתכנים בתוכנית ובשיטת הביצוע של ,לה צהוומח בישראל

הקשורים בתוכנית ו/או שבהם ייעשה שימוש במסגרת ביצוע ההסכם  ובכתב פה בעל
ו/או כאלה אשר יפותחו במהלך ביצוע הסכם זה ע"י הגורם המפעיל או מי מטעמו )כל 

(, לרבות בזכויות היוצרים, הסודות "התכנים"אלה יחד, למען הנוחות להלן: 
 מלוא למשךצאות ופטנטים, מדגמים, המידע והידע וכיו"ב, וזאת המסחריים, האמ

 . דין פי על המוכרות הרוחני ןיהקני זכויות תקופת

הגוף המפעיל מצהיר ומתחייב כי הוא בעל זכויות הקניין הרוחני הבלעדי בתכנים. הגוף  1..1
 המפעיל מצהיר ומתחייב גם  כי כל מפתח, יוצר ובעל תוכן שנטל חלק בפיתוח התכנים
ו/או בעל זכויות קנין רוחני אחרות בהם העביר בכתב לגוף המפעיל את הבעלות 
בזכויות האמורות ואת זכויות השימוש הבלעדיות בהן וקיבל לידיו את מלוא התמורה 

 המאפשר באופןבגין זאת מאת הגורם המפעיל ו/או מאת מי מטעמו, לרבות במיוחד 
נקי מכל חובת תשלום ו/או מכל זכות  את ביצוע ההסכם על ידי הגורם המפעיל כשהוא

צד ג' ללא תמורה נוספת ובאופן המאפשר את הקניית הזכויות בתכנים למל"ג בהתאם 
להוראות הסכם זה. הגוף המפעיל מאשר כי התכנים כהגדרתם הינם מקוריים, וכי 

 תוכניתו/או בשימוש ב ע"י הגורם המפעיל המכרז של לפועל בהוצאתובביצוע ההסכם ו
בשימושים בתכנים או בחלק כלשהו מהם לפי האמור בהסכם זה אין משום פגיעה /או ו

בזכויות צד ג' מסוג כלשהו )לרבות במיוחד הפרת זכויות קנין רוחני, זכות פרטיות או 
 זכות חוקית אחרת( ו/או פגיעה בסוד מסחרי כלשהו.

קניין ה תזכויוהגוף המפעיל מתחייב כי ממועד הזכייה במכרז והחתימה על ההסכם,  ...1
, ופטנטים האמצאות, המסחריים הסודות, היוצרים זכויות לרבותהרוחני בתכנים, 

תהיינה בבעלות המל"ג למשך מלוא תקופת זכויות  ב"וכיו והידע המידע, מדגמים
לגורם המפעיל ו/או למי  כי הצדדים בין מוסכםהקניין הרוחני הקימות בהם על פי דין. 

 לתמורה מעבר בגין הקניית הזכויות האמורות,  ספתנו לתמורה זכות תקום לאמטעמו 
 .כאמור זכויות בגין, אלה בהסכם המצוינת הסופית

כי במידה ובתום התקשרות זו יחליטו המל"ג וות"ת להתקשר עם גורם אחר  ,יובהר 1..1
לרבות שכלולים ו/או שיפורים ו/או פיתוחים לצורך ביצוע התכנית נשוא הסכם זה, 

 התכניםף המפעיל לא ימנע מהמל"ג וות"ת מלהעביר את כי אז הגונוספים שלה, 
. כמו כן, נציגי לגוף המפעיל נוספת תמורה ללא שפותחו מכוח התקשרות זו לצד שלישי

 כאמור לצד השלישי. התכניםהגוף המפעיל יסייעו למל"ג וות"ת בהעברת 

כל במידת הצורך ובהתאם לרצון המל"ג וות"ת, הגוף המפעיל ישתף פעולה ויסייע כ 1..1
, בכפוף ו/או לתכנית שיוכל לחוקרי המל"ג וות"ת, בביצוע מחקרים בהתייחס לפרויקט

 להוראות הדין.

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, הגורם המפעיל ישפה את המל"ג, עובדיו  1..1
-ומנהליו מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל דרישה ותביעה שתופנה כלפיהם, עקב אי

זה ו/או בעילה של הפרת  .1הצהרותיו והתחייבויותיו בסעיף נכונות אחד או יותר מ
, וכן בתכנים השימוש עקבו/או  זכויות הקניין הרוחני בקשר עם ביצועו של הסכם זה

בגין כל נזק והוצאה שייגרמו למל"ג ו/או למי מטעמה בקשר עם האמור לעיל לרבות 
 בגין שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.  
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 סודיות 02

מוטלת חובה לשמור בסוד ולהימנע מלהעביר לאחרים, במישרין או  ילהגוף המפעעל  11.1
בעקיפין, וכיוצא בזה גם לא לעשות כל שימוש אחר שלא לצורך מתן השירותים 

, בכל מידע, ידיעה, הפעלת התכניתשידרשו על ידיו מהמל"ג וות"ת לפי הסכם זה לצורך 
ושאין טיבו אינו נכס הכלל  סוד מסחרי, נתונים, מסמך כלשהו או כל דבר אחר אשר לפי

"( הקשור במל"ג וות"ת ו/או כאלו המידע הסודי)להלן: " חובה לגלותו לפי כל דין
יהיו מעורבים בהם, שהגיעו  הגוף המפעילהקשורים בפעילותה ו/או שהמל"ג/ות"ת ו

לידיעתו, במישרין ו/או בעקיפין מתוקף ביצוע השירותים עבור המל"ג וות"ת ו/או 
וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה וללא הגבלת בקשר אליהם, 

 זמן.

מצהיר בזה ומאשר כי המידע הסודי אשר יימסר על ידי המל"ג וות"ת  הגוף המפעיל 11.1
או על ידי מי מטעמו, לפי הסכם זה, יהיה  הגוף המפעילעל ידי  התכניתלצורך ביצוע 

מתחייב למסור  הגוף המפעילניין. שייך למל"ג וות"ת, ויהיה קניינה הבלעדי לכל דבר וע
למל"ג וות"ת לפי דרישתן את המידע הסודי שנמסר לו ע"י המל"ג וות"ת, שיהיו 
ברשותו ו/או בשליטתו אותה עת, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה 

, לא ישמש לכל מטרה אחרת, גוף המפעילהמידע הסודי שיימסר ל  ובכל עת לאחריה.
 פרויקט, ללא אישור מראש ובכתב מאת המל"ג וות"ת. מעבר לביצוע ה

מתחייב לנהוג במשנה זהירות עם המידע הסודי ולשמור עליו בתנאים  הגוף המפעיל ..11
 בטוחים וראויים, לאור אופיו הרגיש של מידע זה.

ישיב למל"ג  הגוף המפעילבתום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מכל סיבה שהיא,  11.1
כים, המידע, וכל חומר נוסף אשר הגיע לידיו מהמל"ג וות"ת, וות"ת מיד, את כל המסמ

בין אם על גבי מסמכים ובין אם על גבי מדיה מגנטית, אשר נכלל בהגדרת המידע 
הסודי, שנותר בידיו, במהלך תקופת ההסכם ו/או בקשר עם מתן השירותים על ידיו 

 למל"ג וות"ת.

 

 ביצוע התחייבויות 01

ל התחייבויותיו ולספק את השירותים הנדרשים מתחייב לעמוד בכ הגוף המפעיל 11.1
 , באופן המיטבי ובמועדים הקבועים, כפי שמפורט בהסכם זה.התכניתלצורך ביצוע 

לא ימלא אחר חיוב מחיוביו, רשאיות המל"ג וות"ת, מבלי לגרוע  הגוף המפעילבמידה ו 11.1
לבצע  ם זה,מכל זכות, טענה או סעד אחר העומדים לזכותה, על פי כל דין או על פי הסכ

את החיוב בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה, ולקזז את  הגוף המפעילבמקום 
, , על פי הסכם זהגוף המפעילההוצאות שנגרמו לה בשל כך מהתשלומים המגיעים ל

 .בכפוף למתן התראה לגוף המפעיל לתיקון ההפרה, ככל שניתן בנסיבות העניין

ת את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו מתחייב להחזיר למל"ג וות" הגוף המפעיל ..11
, ולשפות את המל"ג וות"ת בגין נזקים הגוף המפעיללה בגין אי מילוי התחייבויותיו של 

 שנגרמו או שייגרמו לה עקב ביטול ההסכם.

ו/או התייחסות פומבית )לרבות באתר האינטרנט של  שיווק/או ו פרסוםמובהר, כי כל  11.1
ייעשו בתיאום ובאישור מראש ובכתב של ועדת  מפעיל( על ידי הגוף ההגוף המפעיל

בכל מקום בו יציין הגוף המפעיל את התכנית בנוסף לכך,  ההיגוי לפרסומים ולתוכנם.
)לרבות באתר האינטרנט ובכל פנייה פומבית מכל סוג שהוא( עליו לציין את שמה 

, משרד תות"מל"ג והמלא של התכנית ואת דבר היותו גוף מפעיל של התכנית עבור 
 .החינוך ומשרד ראש הממשלה
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 שונות 01

לא ימחה כל זכות העומדת לרשותו או חובה אשר הוטלה עליו, בהתאם  הגוף המפעיל 11.1
להוראות ההסכם זה לצד שלישי כלשהו, למעט אם ניתן לכך אישור מראש ובכתב על 

 ידי המל"ג וות"ת.

או  מרב שביבגב'  – סמנכ"לית תכנוןנציגת המל"ג וות"ת לצורך ביצוע הסכם זה היא  11.1
 . מטעמהמי שהוסמך לכך 

__ או מי שהוסמך _____________ לצורך ביצוע הסכם זה הוא הגוף המפעילנציג  ..11
 .מטעמולכך 

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך בקשר ו/או בגין הסכם זה תהא נתונה  11.1
 לבית המשפט המוסמך לדון בה בעיר ירושלים.

/או תוספת ו/או הפחתה ו/או ויתור הנוגע להתקשרות נושא לא יהא תוקף לכל שינוי ו 11.1
 ידי שני הצדדים לו.-הסכם זה אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על

 המופיעים בראשית ההסכם.כל הודעה ושינוי בהסכם יהיו בכתב. כתובות הצדדים  11.1

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען  11.1
 שעות מתאריך המשלוח. 11ך תו

תחשב כאילו או באמצעות הדוא"ל כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה  11.2
שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור  11הגיעה לתעודתה בתוך 

 ./קבלת ההודעהעל המשלוח

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימה המוסמכים לחתום בשמם

 

 

_________________    __________________ 

 המל"ג וות"ת       הגוף המפעיל             
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 של קבוצות ומקסימלית מלית יהתחייבות להפעלה מינ – 'הנספח 

 תאריך: ____________

 לכבוד המועצה להשכלה גבוהה

 והוועדה לתכנון ולתקצוב

 

__________ ומר/גב' ________________ אנו הח"מ, מר/גב' _______________, ת"ז  __

במכרז פומבי מספר ת"ז___________, מצהירים בכתב שאנו מורשי החתימה מטעם המציע 

)להלן:  אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית-להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם 10/4102

כי ומתחייבים , ____________________________, ויש בידינו לחייבו בחתימתנו"המכרז"( 

לכל הפחות את מספרי להפעיל  , מכל בחינה שהיא, משפטית, תקציבית או אחרת,יש באפשרותנו

 הקבוצות המפורטים להלן, בהתאם לשירותים המפורטים במסגרת מסמכי המכרז:

 קבוצות מקסימום קבוצות מינימום שנה"ל

 ]למילוי על ידי המציע[ חדשות קבוצות 1. ע"דתש

______ 

 חדשות  קבוצות 10 הע"תש

 קבוצות ממשיכות 1.ועוד 

 ]למילוי על ידי המציע[

______ 

 קבוצות חדשות  11 ע"ותש

 קבוצות ממשיכות 10ועוד 

 ]למילוי על ידי המציע[

______ 

 ]למילוי על ידי המציע[ קבוצות ממשיכות 11 ע"זתש

______ 

 

 ______________חותמת המציע ____  __________          ________ חתימות

 אישור עו"ד

אני הח"מ__________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי ביום ______________ הופיע בפני מר/גב' 

מר/גב' ו__________________, המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. ___________ 

בפני  מווחת ________________________, המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. _____

 לעונשים יםצפוי ויהי וכי האמת את להצהיר הםעלי כי םוזאת לאחר שהזהרתי ההתחייבותעל 

 .כן יעשו לא אם בחוק הקבועים

                                                                      _________________________ 

 חתימה וחותמת
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 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 ניגוד ענייניםדבר העדר חשש לקיום ב התחייבות - 'ונספח  

 ]למילוי על ידי מורשי החתימה/מנהלי המציע[

  לכבוד

 והוועדה לתכנון ותקצוב להשכלה גבוהה ועצהמה

 

אנו הח"מ, מר/גב' _______________, ת"ז  ____________ ומר/גב' ________________ 
נהיה צפויים לעונשים הקבועים  ת"ז___________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי

המציע שאנו מורשי החתימה מטעם  בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בכתב
-להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם 10/4102מספר במכרז פומבי  ________________________

ויש בידינו לחייבו בחתימתנו  )להלן: "המכרז"(, אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית
 ר כדלקמן:ולהצהי

, )ועד מנהל ואסיפה כללית(בו המנהלים המוסדות לנושאי המשרה בו ו/או לחברי ו/או  למציע .1
להשכלה  מוכר מוסדלקשר ן כל אי לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה של כל אחד מאלו,

מוסדות המנהלים של בו/או חברים חברי הנהלה נושאי משרה ו/או בישראל, והם אינם גבוהה 
 שכלה גבוהה.מוכר להמוסד  ו/או בבעלות מוסד אחר הפועל לידור או של מוסד כאמ

למציע ו/או לנושאי המשרה בו ו/או לחברי המוסדות המנהלים בו )ועד מנהל ואסיפה אין  .1
 העלולכל עניין כלכלי או אחר כללית(, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה של כל אחד מאלו,  

, או ל"הנניגוד עניינים עם המכרז והשירותים נשוא המכרז לעמוד בניגוד עניינים או בחשש ל
 .לעיל 1מעבר לאמור בסעיף  גם ,ליצור חשש לניגוד עניינים כזה

ניגוד עניינים כאמור, או  נולידיעת יובאכאמור,  נועוד, כי אם במהלך עבודת יםמתחייב ואנ ..
 ללא דיחוי."ג/ות"ת ליועצת המשפטית של המלודיע עליו נליצור חשש לניגוד עניינים כזה, 

 

 על החתום: נובא ולראייה

___________       __________________            ________________ 
 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך

 
___________       __________________            ________________ 

 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך
 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ__________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי ביום ______________ הופיע בפני מר/גב' 

מר/גב'  ו__________________, המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. ___________ 

פני ב מווחת __________________, המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. ___________

 לעונשים יםצפוי ויהי וכי האמת את להצהיר הםעלי כי םוזאת לאחר שהזהרתי ההתחייבותעל 

     כן. יעשו לא אם בחוק הקבועים

  _________________________ 

 חתימה וחותמת



 

32 

 
 
 
 

 

 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 סודיות במסגרת מתן שירותים ה עלשמיר התחייבות בדבר –' זנספח 

 יע[]יש להגיש חתום על ידי כל אחד ממנהלי המצ

 כללי א.

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות  1111 –חוק העונשין, תשל"ז  .1 
הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל 
ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

 ט.)נוסח משולב( בפר 1112

, קובע כי המל"ג תהא גוף 1112 –להשכלה גבוהה, תשי"ח  המועצהב' לחוק  .סעיף  .1 
 . לב[נוסח משו] 1112המדינה, תשי"ח  ( לחוק מבקר1)1מבוקר כמשמעו בסעיף 

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או  112לסעיף  .. 
א קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו עם גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והו

לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות בשמירתן 
 ים על הוראות אלה.רובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוב

 )א( לחוק העונשין קובע: 112סעיף  .1 

שמעותו בחוק מבקר המדינה, היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמ (א)  
, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו [נוסח משולב] 1112 –תשי"ח 

אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא 
 היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

רותים, לשם ביצוע לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שי –בסעיף זה "בעל החוזה"  (ב)
החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות 

 לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".

 "ידיעה": ב.

 ככוללת:העונשין לחוק  111סעיף ב"ידיעה" מוגדרת  .1 

ת, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבני – ""ידיעה  
 או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על ידיעה סודית   
וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על מסירת כל ידיעה שבעל החוזה קיבל וד

 החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.עקב ביצוע 

 סמכות למסירת ידיעה: ג.

בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין  .1 
למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה 

 על בעל החוזה גם לאחר תום החוזה.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

או עובד  –דיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג סמכות למסור י .2 
במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין  –בשמה 

עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל 
ה המקבל ז"ג או בעל חוהחוזה גם סמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המל

ינים עליו למסרם לעובדים אחרים יידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע הענ
ור. במסגרת זו מותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל בבמל"ג או לצי

החוזה  שקבע אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידיעות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו 
ידיעות לעובדי מל"ג אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל קיימת  והמוסמכים למסור

 מכללא אלא אם נשללה במפורש.

 

 סמכות לקבלת ידיעה: ד.

בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק  .1 
ת מתיר למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעו

בפנים ובין מסירתן החוצה. עובד מל"ג מוסמך לקבל כל ידיעה הדרושה לצרכי עבודתו 
 משרדובין ב משרדד מל"ג אחר, בין באותו בולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעו

עה לצרכי עבודתו ומילוי יאחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את היד
 תפקידו. 

 ישנן. ידיעות לקבל המוסמכים האנשים מספר קטן המדינה לשירות או ג"למל מחוץ .10 
 הקשורה ידיעה כל כגון, לציבור שתימסרנה כדי נוצרו ברייתן שמטבע ידיעות כמובן
 אדם בני סוג או מסוים שאדם ידיעות ישנן כן כמו. הרחב לציבור כללי שירות במתן

 מוגדר ירותיםש לנותן המוסמכים האנשים מספר אז אולם, שירותים לנותן זכאים
 .בהוראות כלל בדרך נקבע והוא, ומוגבל

מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה  .11 
אשר עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך 

סמך לקבלה, למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מו
ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מחוץ למל"ג ו/או מחוץ לשירות 

 המדינה.

 

 הציבור מאשר יותר ידיעות לקבל מוסמך אינו, עיתונאי היותו בתוקף, עיתונאי כי להדגיש יש
 ייד על עובדים ג"במל לכך הוסמכו לעיתונאי ידיעות מסירת לצורך. שירותים לנותן זכאי הרחב

 .המל"ג ל"מנכ

 

 

, וכי נהירות לי עילבזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט ל מתחייבאני 
 . 1111 -התשל"ז ,לחוק העונשין 112מכוח סעיף  יחובותי

 

_______________ 
 תאריך

_______________ 
 חתימת המצהיר
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 נספח אישור ביטוחים - 'חנספח 

__תאריך: ____________  

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 .1רח' ז'בוטינסקי 

 (המל"ג)להלן:  ירושלים

 

 (הגוף מפעיל)להלן:  .................................אישור על קיום ביטוחים של הנדון:
 

הגוף המפעיל ........... חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזה כי לבקשת ........אנו החתומים מטה  ......
בקשר ורו את הביטוחים המפורטים להלן  לתקופה מ..................... עד....................... ערכנו עב

  החוזה שנחתם ביניכם. עם

עיסוק המבוטחים המוגדר בפוליסה כולל גם: איתור, ייעוץ, לווי והכוונה, לרבות: ארגון וקיום 
להשכלה של בני נוער נגישותם בם ובמטרה להגביר שילוהדרכות שונות וסדנאות וכל פעילות אחרת 

 גבוהה  וכן כל הקשור והנובע מפעילויות אלה.

 ביטוח אחריות כלפי צד ג'.  פוליסה מס' ....................... .ה
בתקופת הביטוח.  םהאירועילאירוע ובסה"כ לכל   ₪ 10,000,000  -בגבול אחריות שלא יפחת מ

בדן או נזק לכל אדם, גוף או רכוש. הביטוח לא יהיה המכסה את חבות המבוטחים לפי כל דין בגין א
אחריות בלנים, קבלני משנה, ק: אש, התפוצצות, בהלה, -הנובעת מ כפוף לכל מגבלה של חבות

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק מקצועית, 
ברכב שאין חובה על פי דין  ף עקב שימוש במאכל או משקה, בעלי חיים, שביתות והשבתות נזק גו

או כאשר האירוע אינו נופל במסגרת הגדרות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות  לבטחו בביטוח חובה
 , וכן תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.דרכים

ו/או  הגוף המפעילו/או שלוחיה בגין אחריותם למעשי או מחדלי  מל"גורחב לשפות את המהביטוח 
את בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד זוחיו, של

 מיחידי המבוטח. 
 
 ביטוח חבות מעבידים.  פוליסה מס' ......................  1

בתקופת הביטוח. בגין  םהאירועילאירוע ובסה"כ לכל   ₪ 10,000,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ
לפי המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להיגרם למי מהם תוך כמבוטח חבות ה

הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה,   כדי ועקב עיסוקם זה.
אדם, בעלי חיים, פיתיונות ורעלים וכן -קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עובדים של חברות כח

 .העסקת נוער
ו/או שלוחיה היה וייטען, לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי או  מל"גהביטוח הורחב לשפות את ה

 הגוף המפעיל.גילוי מחלה כלשהי, כי הם  נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי ממועסקי 
 

   פוליסה  מס' .................. – ביטוח אחריות מקצועית .ה
הביטוח לאירוע ובסה"כ לכל האירועים בתקופת הביטוח.  ₪ 100,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ

 , הוצאת דיבהאו מנהלים )להבדיל מבעלים ושותפים( : אי יושר עובדיםאינו כולל כל הגבלה בדבר
עקב ואי עמידה בלוחות זמנים  ולשון הרע, פגיעה בפרטיות, אבדן מסמכים, עיכוב או אבדן שימוש

את פעילותו  הגוף המפעילל לא יאוחר מהיום בו החל . תאריך התחולה למפרע יחומקרה ביטוח
 11לל תקופת גילוי מאוחרת של וככמו כן, הביטוח   . .  .מל"ג אך לא לפני ...................עבור ה

לפיה במקרה של אי חידוש או ביטול שאינם עקב אי תשלום או מרמה, יחול הכיסוי למשך  חודשים.
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

שתביעה בגינם הוגשה לראשונה בתקופה זו אולם אך ורק בגין חודשים נוספים לגבי אירועים  11
 אירועים שקרו בתקופת הביטוח או בתקופה הרטרואקטיבית הנקובה בה.

ו/או  הגוף המפעילו/או שלוחיה בגין אחריותם למעשי או מחדלי  מל"גורחב לשפות את המהביטוח 
אילו נערך בנפרד עבור כל אחד את בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כזשלוחיו, 

 מיחידי המבוטח.
  
 כללי.   1

 " של קבוצת "כלל ביטוח",  .101"תנאי ביט -א.  תנאי הפוליסות לא יפחתו מהתנאים הידועים כ
 שתנאיה יוסכמו בנפרד.אחריות או תנאים שווי ערך להם, למעט ביטוח       

 יים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי ב.  כל הביטוחים כוללים תנאי מפורש, לפיו הם ראשונ
 וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם לרבות כל טענה  מל"גה      
רק בגין שירותים שסופקו  1121 -לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 11או זכות המפורטים  בסעיף       

 .על ידי הגוף המפעיל
יש להודיע למל"ג בהתאם למפורט  – אי תשלום או רמייהב הביטוחים עק לוטיבבמקרה של .  ג

 בסעיף ה' להלן.
 רשאית )אך לא חייבת( לשלם את החוב הכספי  מל"ג.  במקרה של אי תשלום, תהיה הד

 הביטוחים בתוקף. ולהשאיר את      
 ו ה. הפרה בתום לב של תנאי הפוליסות על ידי מי מהמבוטחים לא תפגע בזכויותיה של המל"ג ו/א

 שלוחיה לפי תנאי הפוליסה.     
 . לגבי כל  הביטוחים לא יהיה תוקף לכל  צמצום ו/או ביטול, אלא אם כן הודיעו על כך ה

 יום לפני כניסת  10בהודעה כתובה בדואר רשום שתימסר לחברה לפחות  מל"גהמבטחים ל     
 הצמצום ו/או הביטול לתוקף.     

 
של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי  בכפוף לתנאים לסייגים ולהרחבות

 מסמך זה.

                                                                                                          

 

                                      
 חתימה וחותמת חברת הביטוח                                                                           תאריך:________      
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים –' ט נספח

 

 אתבחתימתי  בלחייכדין  המורשה_______________נושא ת.ז. ___________  מהח" אני
היר את כל האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי להצ, "(המציע"–_______________________ )להלן 

 :צהיר בזאת בכתב כדלקמןמשאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 

עד למועד מתן תצהירי זה לא הורשעו המציע ו/או מי מיחידי המציע ו/או בעל זיקה אל המציע  .1
ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1או אל מי מיחידיו )כמשמעותו של מונח זה בסעיף 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  –( ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 1111 –התשל"ו 
או לפי חוק שכר מינימום,  1111 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 (.1.10.1001., שנעברה לאחר יום 1121 –התשמ"ז 

 או 

חידי המציע/בעל מר/גב' ___________ נושא ת.ז. _____________ שהוא המציע/אחד מי  .1
זיקה למציע או למי מיחידיו )מחק את המיותר( הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –)עבירה לעניין זה 
, שנעברה לאחר יום 1121 –או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1111 –הוגנים(, התשנ"א 

 (, אולם במועד מתן  תצהירי זה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1.10.1001.

 )יש למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי(         

 

ב)א( לחוק עסקאות גופים 1המציע וכל בעלי השליטה בו )כמשמעותו של מונח זה בסעיף  ..
יות עובדים על פי דיני ( מקיימים את חובותיהם בעניין שמירת זכו1111 –ציבוריים, התשל"ו 

-העבודה לרבות כל החיקוקים המפורטים בתוספת השניה לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט
וכן על פי צווי ההרחבה  1111-וכן בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 1111

 וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע. 

צהר עוד כי, המציע וכל בעלי השליטה בו לעיל, מו .מבלי לגרוע מכלליות ההצהרה בסעיף  .1
; חוק הגנת 1121 –מקיימים את הוראות החוקים הבאים: חוק שכר המינימום, התשמ"ז 

 –; חוק דמי מחלה, התשל"ו .111 –; חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1112 –השכר, התשי"ח 
; חוק 1111 – ; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א1110 –; חוק חופשה שנתית, התש"י 1111

; חוק שכר שווה לעובד 1111 –; חוק עבודת נשים, התשי"ד 1111 –שירות התעסוקה, התשי"ט 
; פקודת הבטיחות 1111; פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 1111 –ולעובדת, התשכ"ו 

; חוק החניכות, 1111-; חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט1111בעבודה, 
-; חוק שירות התעסוקה, תשי"ט1111-; חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד.111-תשי"ג

; 1111-; חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז1111-; חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז1111
-; חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א1122-חוק שיויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

, פרק ד' לחוק שיויון זכויות 1111-ל ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו; חוק העסקת עובדים ע1111
; חוק 1112-לחוק למניעת הטרדה מנית, תשנ"ח 2; סעיף 1112-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( 1000-הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א
 . 1011-התשע"ב ; החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה,1001-תשס"ב
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

אני מתחייב כי, בכל הקשור לביצוע ההתחייבויות שנטל המציע על עצמו בקשר עם ביצוע מכרז  .1
 זה, יעשה שימוש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד, שבגינן אוחז המציע ברישיון שימוש כדין.

 הנני מצהיר כי כל האמור בתצהירי זה הוא אמת. .1

 

 

__________      ________ 

 חתימה       תאריך 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ__________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי ביום ______________ הופיע בפני מר/גב' 

__________________, המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. ___________ וחתם בפני 

 לעונשים צפוי היהי וכי האמת את להצהיר ועלי כי ווזאת לאחר שהזהרתי ההתחייבותעל על ההצהרה 

 .כן יעשה לא אם בחוק הקבועים

 

                                                                      _________________________ 

 חתימה וחותמת
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 אושר על ידי הלשכה המשפטית
 למל"ג/ות"ת

 16/1/2014עו"ד ענת אילוז, 

 ערבות-כתב -' ינספח 
 

 ________________ הביטוח חברת/הבנק שם

 ________________________ הטלפון' מס

 ________________________ הפקס' מס

 ערבות-כתב

  לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 

 ____________מספר  ערבות: הנדון

 

ובמילים: )  ₪ __________של     לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו
דד שפורסם בגין חודש____________, למדד. מדד הבסיס יהיה המ שיוצמד ____________ ₪(

 להלן:) ____________________________________________ מאת תדרשו אשר
-להפעלת תכנית ייעוץ והכוון קדם 01/1011 במכרז פומבי מספרהצעתו בהתאם לתנאי "( החייב"

 .אקדמיים לתלמידי תיכון בחברה הערבית

 במכתב ואלינ שנשלחה הראשונה דרישתכם מתאריך יום 11 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו
 שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, רשום בדואר

 מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה
 .החייב

 

 ._______________  תאריך עד______________  מתאריך בתוקף תהיה זו ערבות

 

 אלו פרטיו:ש הביטוח' חב/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 _____________.הביטוח ' חב/הבנק שם

 ._____________________ הסניף' ומס הבנק' מס

 .___________________כתובתו

 

 להעברה. ניתנת אינה זו ערבות

 

           ________________                       ________________                              ________________ 

  וחותמת חתימה                                         מלא שם                                                  תאריך          


