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מיתוג שירותי  למתןבזה הצעות  נה( מזמי"המל"גאו " "המועצה)להלן: " גבוהה להשכלה המועצה
 מכרזלתכנון ותקצוב הכל בהתאם ובכפוף למפורט להלן בתנאי  והוועדההמועצה  עבורואסטרטגיה 

 ."(המכרזה )להלן: "ז

 רקע .1

מתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל )מל"ג( המועצה להשכלה גבוהה  .1.1
והוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )ות"ת( אחראית על תכנונה 

 ותקצובה. 

 

 ,במסגרת יישום התכנית הרב שנתית והוצאתו מן הכוח אל הפועל של חזון הקמפוס החדש .1.2
לעבודת מעבר  וג,מבקשות להתקשר עם ספק למתן שירותי אסטרטגיה ומיתמל"ג/ות"ת 

  הדוברות השוטפת.
 

לפיכך, מזמינה בזאת המועצה הצעות לאספקת שירותי מיתוג וייעוץ אסטרטגי עבור  .1.3
 המל"ג/ות"ת.

 
להלן, המציע  5.1התמורה לביצוע השירותים תהיה לפי תעריף שעתי קבוע כמפורט בסעיף  .1.4

 (. 100%הזוכה יבחר על פי אמות מידה איכותיות בלבד )
 

מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות  זה מכרזפי מסמכי -ציע הצעות עלההזמנה לה .2
 .זכרבלבד נרשמה הפניה בלשון 

 

 התחייבויות המציע והשירותים שיסופקו על ידו -פרק א' 

 הגדרות .3

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

 המועד האחרון להגשת הצעות.

מי שהגיש הצעה במסגרת מכרז זה, והמייעד עצמו למתן שירותי   -"מציע" 
 עבור המועצה.אסטרטגי המיתוג והאסטרטגיה 

על הסכם לביצוע  עימו מהחת ועצהוהמ במכרז זכתה הצעתו אשר מציע  -"הזוכה"
 .השירותים נשוא מכרז

רציף וקבוע  לקשרהאחראי אישית  יהיהיעמוד בראש הצוות המוצע, ו -" המציע נציג"
, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים וידאג"ת וות ג"המלבין הזוכה לבין 

 פי תנאי מכרז זה. -על  הזוכהמטעמו לביצוע כל התחייבויות 

 .המציע נציג זהות לגבי ומדויקים מלאים פרטים המציע ימסור בהצעה

 

 השירותים .4

המציע מתחייב כי הוא יוכל לספק למועצה את כל השירותים הנדרשים בהתאם למכרז  .4.1
זה על נספחיו, לרבות כל פעולה משלימה ו/או נלווית הנדרשת לשם ביצועם, ויקצה את 

השירותים כל האמצעים וכוח אדם מקצועי ומיומן, הנדרשים על מנת לספק את 
במועדם, בהיקף ובאיכות כפי שיידרש על ידי המועצה, ובהתאם למצופה מנותן שירותים 

 מקצועי, יעיל ומיומן.

  הנדרשיםהשירותים  עיקרי .4.2

 שירותי מיתוג וייעוץיעניק למועצה להנחייתו  בהתאםו כפוף לדובר המל"גיהיה היועץ 
 אסטרטגי, כמפורט להלן:
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הגדרת יעדים, בחינת סביבות עבודה  :הכולליםומיתוג גיבוש אסטרטגיה  .4.2.1
)מקצועית, פוליטית, פנימית ותקשורתית(, הגדרת קהלי יעד, מיפוי אוכלוסיית 

באופן שיאפשר פעולות ממוקדות קהל שרותי יחסי ציבור  במידת הצורךוהיעד, 
 יעד עפ"י הצרכים שיוגדרו. 

ירות יכללו מסרים הכנת ניירות עמדה ואסטרטגיה: הני, על פי הנחיית הדובר .4.2.2
 מרכזיים שיש להעביר והכל בכפוף לצרכים.

 השירותים, לקידום המל"ג או ות"תשידרשו על ידי  ותנוספכל משימה ומטלה  .4.2.3
 .דוניםהנ

  התמורה .5

₪  322הסכום שישולם לזוכה בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה יעמוד על סך של  .5.1
מעת  סכום התמורה יעודכןיובהר כי "(. התמורה סכום)להלן: "בתוספת מע"מ  לשעה

 בהתאם לתעריף החשכ"ל הרלוונטי בעת התשלום. לעת,

שעות חודשיות.  30 -את היקף העבודה שיידרש בסך של ככי המועצה מעריכה  יצויין .5.2
אולם ייתכן והיקף העבודה יפחת או יגדל בהתאם לצרכי המועצה. כמו כן יובהר כי אין 

  לגבי היקף העבודה והתשלום בגינה.  מצד המועצה באמור בכדי להוות כל התחייבות

הראשונה תהיה למועצה האפשרות לעבור לעבוד עם  ת ההתקשרותבתום שנ, כמו כן .5.3
היועץ בתעריף ריטיינר חודשי בהתבסס על ממוצע השעות החודשי שביצע היועץ בשנה 

 שחלפה.

 נוהל העבודה .6

לתת יעוץ, בהתאם לצרכי המציע רש בנושאים שונים לגביהם יידנציג המציע יפנה אל הדובר 
כל מידע ו/או חומר רלוונטי הדרוש נציג המציע המועצה וות"ת באותה עת, ובין היתר יועבר אל 

זמינות גבוהה וגמישות להמציע והצוות המוצע  נציג יםלצורך מתן השירותים. יודגש כי נדרש
 לשם ביצוע מלוא השירותים הנדרשים ממנו. 

 

 מנהלה -' בפרק 

 דםמסמכי המכרז וביצוע רישום מוק קבלת .7

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

לבצע רישום מוקדם בדרך של  ,מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט על חובה
לכתובת הדוא"ל:  למסמכי המכרז 'א כנספח ומסומן המצורףפרטי המציע טופס  שלוחמ

Mechrazim@che.org.il .  המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור
 קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".

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

, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, בדבר המכרז האחרים,
בשל אי עמידה בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע  -או אף להביא לפסילת הצעתו 
נדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד המועצה שלא ישלח טופס פרטי מציע כ

 בעניין זה.
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 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה .8

 14:00עד השעה  2019ביוני  23יום ראשון  מועד אחרון להגשת הצעות .8.1

עד השעה  2019במאי  30 –יום חמישי  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה .8.2
12:00 

  2019 ינובי 11 – שלישייום  הבהרה מועד אחרון למענה על שאלות .8.3

 חודשים  4 תוקף ההצעה .8.4

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים -במקרה של אי .8.5
, אלא אם קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו -בגוף מסמכי ההזמנה או בנספחיה 

 .עודכנו בהודעה של ועדת המכרזים

לשנות תאריכים אלו באמצעות הבהרות ועדכונים שיישלחו לכל ועדת המכרזים מוסמכת  .8.6
, או בפרסום המציעים שביצעו רישום מוקדם, באמצעות כתובת המייל שתימסר על ידם

. על המציעים חובה לעקוב אחר כל שינוי   www.che.org.ilהבהרות באתר המועצה בכתובת:
 ועדכון בתנאי המכרזים ובמועדים. 

 הבהרות ושינויים .9

המציע לבדוק את מסמכי ההליך השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות,  על .9.1
סתירות או אי התאמות בין מסמכי ההליך, או לא יבין פרט כלשהו מהכתוב בהם, חובה 

 עליו לפנות, טרם הגשת ההצעה, למועצה ולפרט את הדברים בכתב.

פנייה בשאלות הבהרה ובה פירוט כאמור וכל שאלה אחרת בקשר עם ההליך תימסר  .9.2
. מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך 8.1למועצה לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף 

המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי 
 התאמה במסמכי ההליך. 

     11.2בלבד, עד למועד האחרון הנקוב בסעיף  WORDת/הבהרות בקובץ ניתן להגיש שאלו    .9.3

     בלבד. יש לוודא קבלת  Mechrazim@che.org.ilלעיל לכתובת דואר אלקטרוני:    

 .02-5094596, או 02-5094584המייל בטלפון     

 ף במכרז אליה היא מתייחסת.על כל שאלה לציין את מספר הסעי .9.4

התשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, ללא ציון פרטי  .9.5
הזיהוי של הפונה. באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות 
באתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שיפורסמו באתר תחייבנה את המל"ג. המל"ג תהיה 

 אינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.רשאית לפרסם באתר ה

מובהר, כי התשובות שיפורסמו באתר המועצה לשאלות/הבהרות מהוות חלק בלתי נפרד  .9.6
ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם כאמור, 

 כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע.

"ת תהיינה רשאיות, בכל עת קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס המל"ג וות .9.7
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתן או בתשובה לשאלות. השינויים והתיקונים 

 כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

 ביטוח .10

)יבחר כזוכה במכרז( ימציא בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל  .10.1
למועצה אישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי הביטוח הנדרשים 

 במכרז זה.

mailto:Mechrazim@che.org.il
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ובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל מ .10.2
חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות 

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .10.3

 להתאים מסרבת ביטוח חברתאו /ו ביכולתו אין כי לטעון יוכל לא תתקבל שהצעתו מציע .10.4
 שלו הביטוח כיסוי התאמת עלויות כיאו /ו במכרז לנדרש שלו הביטוח כיסוי את

 .בהצעתו בחשבון נלקחו לא המעצה לדרישות

 במועד המועצה לדרישות שלו הביטוח כיסויי את יתאים ולא תתקבל שהצעתו מציע .10.5
 את לחלט, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הזכות למועצה שמורה, בהסכםאו /ו במכרז הנקוב

 נגדו לנקוט וכן חשבונו על אחר ספק ידי על זה במכרז הנדרש את לבצע, שהגיש הערבות
 אי מעצם לה שיגרמו הנזקים על פיצוי ממנו לדרוש לרשותה העומדת חוקית דרך בכל

 .כלפיה זו בהתחייבות המציע עמידת

עם הגשת הצעתו בהליך, מצהיר המציע כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר  .10.6
לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע 
לנוסח ההליך ותנאיו ויהיה מנוע מלטעון טענות כלפיהם. בכל מקרה של סתירה, אי 

או בהם, המעוצה היא זו שתקבע את הפרשנות  התאמה או אי בהירות בין מסמכי ההליך
המחייבת. סתירות, אי התאמות ואי בהירויות בין הוראות שונות יפורשו באופן המרחיב 
את חובות המציע ואת זכויות המועצה. למציע לא תהא כל טענה או תביעה, כלפי 

 המועצה או מי מטעמה, הנובעת מהפרשנות שבחרה המועצה.

 הגשת ההצעה .11

מעטפה אחת תכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת בהליך זה במכרז זה תוגש הצעה ב .11.1
קי(. על גבי מעטפה זו -עותקים, וגם על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק או דיסק און 2במקור ועוד 

מתן שירותי מיתוג ואסטרטגיה עבור המועצה  03/2019מכרז פומבי מס' תרשמנה המילים "
." ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב

 המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי, במסמך חסרון כל. לדרישות מכרז זה, במדויק
 לוואי במכתב יןוב המסמכים בגוף תוספת ידי על בין, לגביהם הסתייגות כל או בזה המצורפים

, לפסילתה לגרום עלולים ואף ההצעה על הדיון בעת בחשבון יובאו לא, אחרת דרך בכל או
 .בהתאם לשיקול דעתה המלא של ועדת המכרזים

 ירושלים וזאת 43במעטפה בכתובת המועצה ברח' ז'בוטינסקי  את ההצעה יש להגיש .11.2

לאחר המועד הנקוב  הצעה שתתקבל. 14:00עד השעה   8.1בסעיף מן המועד הנקוב לא יאוחר 
 לעיל, לא תידון.

 .יובהר כי כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .11.3

 

 התחייבויות המציע .12

 בעצם הגשת הצעתו המציע מצהיר ומתחייב כלפי המועצה,  כדלקמן:

הוא מכיר היטב את הדין הישראלי ואת כל הדרישות החלות על המציעים או הזוכים  כי .12.1
דיני המכרזים החלים בישראל, ואת כל הדינים ההוראות ודרישות בהליך, לרבות את 

 הרישום והרישוי החלים על המציעים ו/או הזוכים בהליך, ככל שחלים.

הוא ראה ובדק את כל מסמכי ההליך ואת כל הנתונים הרלבנטיים, מכל סוג ומין שהוא,  .12.2
כל הבדיקות בקשר עם ההליך או בקשר עם השירותים או בקשר עם הצעתו, וביצע את 

הרלוונטיות בקשר לכך באופן עצמאי על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הגיש את הצעתו 
מבלי שהסתמך על כל מידע שניתן לו, אם ניתן, על ידי המועצה או מי מטעמה שלא 
במסגרת מסמכי ההליך, וכן מגיש את הצעתו על בסיס האמור, ומתוך הבנה והסכמה 

חר ההצעה הזוכה. מציע שהגיש הצעה יהיה מנוע מלטעון לכל תנאי ההליך ולאופן בו תיב
כי לא היה מודע או לא הבין פרט כלשהו הקשור להליך או לתנאיו או לשירותים או כי 

 הוא הסתמך באופן כלשהו על דבר או מצג שנעשה על ידי המועצה או מי מטעמה.
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ל כל חלקיו הוא מביע את הסכמתו לכל תנאי ההליך ולכל האמור במסמכי ההליך ע כי .12.3
ונספחיו, והוא מצהיר ומתחייב, כי אין לו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או 

 דרישה או תביעה מכל מין וסוג, כנגד או בקשר עם איזה מתנאי ההליך. 

הוא מתחייב כי לכל אורך ההליך לא יצר ולא יצור קשר עם גורמים המעניקים  כי .12.4
 שירותים למועצה בקשר עם הליך זה. 

הוא מתחייב כי המציע, בעל ענין בו וכל גוף שהמציע הוא בעל ענין בו, וכל מי מטעמו  כי .12.5
של אחד מהם, לא פעלו ולא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר 

 כלשהו, בכל אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערות או הבנות.

יבצע ויקיים את כל אין מניעה לפי כל דין או הסכם שהמציע ישתתף בהליך ו כי .12.6
התחייבויותיו שבהסכם המצורף, ואין אפשרות או חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, 
בין ענייני המציע ושל בעלי השליטה בו, לבין אספקת השירותים על ידי המציע. המציע 
מצהיר ומתחייב כי האמור לעיל נכון למיטב ידיעתו ובדיקתו, גם לגבי נושאי המשרה בו 

 קים מטעמו שיקחו חלק במתן השירותים. והמועס

 פגמים בהצעות ותיקון הצעות .13

ההצעות תיבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על מנת שההצעות תקבלנה  .13.1
את המשקל הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פירוט נרחב על הצעתם. עם זאת, 

חובת הנמקה, בין בכתב המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא עליה 
ובין בעל פה, בכל שלב בהליך, ובין בשלב אחד ובין במספר שלבים, לדון עם מציע בפרטי 
הצעתו, לבקש הבהרות לגביה, לבקש שהמציע יופיע בפניה, ולבקש מהמציעים 
שהצעותיהם נמצאו מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר 

 מהמציעים בלבד( להשלים, לתקן ו/או להתאים את הצעותיהם. מציעים )לרבות עם חלק 

המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי ההליך. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם  .13.2
בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין 
במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, תנהג המועצה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט 

ית, בין היתר, לפסול את ההצעה ומבלי שתהא עליה חובת הנמקה או שימוע, ותהיה רשא
או לבקש את תיקונה, או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם 
כאילו לא נעשו. בהגשת הצעתו מסכים המציע שהמועצה תהיה רשאית לפעול כאמור 

 והמציע מוותר מראש על כל טענה או דרישה בענין זה.

אין בסמכות שבסעיף זה כדי לחייב את למען הסר ספק מובהר ומודגש במפורש, כי  .13.3
המועצה לבוא בדברים עם המציעים על מנת לאפשר להם לתקן את הצעותיהם בכל דרך 
 שהיא מהאמור במסמכי ההליך, או כדי לאפשר למציע לחזור בו מפרט מפרטי הצעתו. 

לאחר הגשת ההצעות יתכן שהמועצה, תפנה בכתב למציעים או מי מהם, בבקשה  .13.4
לים, לתקן או להתאים פרטים בהצעתם, אולם לא יהיה בכך כדי ללמד על להבהיר, להש

כשרות ההצעה שהוגשה או על התרת ההבהרה, ההשלמה, התיקון או ההתאמה, לפי 
 הענין, אלא ככל שיאושרו על ידי המועצה, באמצעות ועדת המכרזים כאמור לעיל. 

עמו משא ומתן במטרה לאחר קביעת הזוכה, רשאית המועצה לבוא עמו בדברים ולנהל  .13.5
לשפר או לתקן את הצעתו. המועצה באמצעות ועדת המכרזים רשאית לשנות פרט מהותי 

 בהסכם שייחתם או נחתם עם הזוכה בהליך, בהתקיים התנאים לכך בדין.

 הזכות שלא לבחור בהצעה .14

  
המועצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובשים לב למכלול נסיבות העניין, תהיה רשאית, אך  .14.1

חייבת, לפסול מציע בהליך, אשר הוצהרו על ידו או נמצאו בעניינו, עבירות פליליות  לא
משמעותיות, לרבות של היועץ המוצע מטעמו, שלדעת המועצה יתכן שיש להן השפעה 

 על ביצוע השירותים בהליך.

המועצה רשאית שלא לבחור בהצעה שקבלה את הציון הכולל הגבוה ביותר, או באיזה  .14.2
אחרות, בפרט אך לא רק, בשל כך שמועצה יש חשש ממשי כי המציע לא מן ההצעות ה
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יעמוד בהתחייבויותיו מכל סיבה שהיא )לרבות עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי, 
הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, או שקיים חשש אחר 

תכסיסנית או אם מציע  לתיפקודו באם יזכה בהליך( או אם ההצעה נראית כהצעה
ההצעה נכשל בבדיקות ביטחוניות אשר תבחר המועצה לערוך, והכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט של המועצה וללא שתהא עליה חובת הנמקה או שימוע. 

המועצה רשאית להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, ואת הזכות לבקש  .14.3
ל פי שיקול דעתה, ובכל מקרה למציע לא תהיה כל שירותים בהיקף קטן, או לא בכלל, ע

 טענה, דרישה או תביעה כלפי המועצה או כל מי מטעמה.

לא בחרה המועצה באף אחת מההצעות, תהיה המועצה רשאית לבטל את ההליך  .14.4
ולפרסמו מחדש, הן באותה מתכונת והן בשינויים שתראה לנכון, או לא לפרסמו כלל, 

 .הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

  כללי היררכיה פרשנית בין מסמכים .15

ד' למכרז זה ועל פי תנאיו. מודגש ומובהר,  נספחהינה באמצעות ההסכם  ההתקשרות .15.1
 כי הוראות מכרז זה מצורפות כנספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

 המשלים אחד כמסמך( נספחיו על) לו המצורף ההסכם ואתהמכרז  נוסח את לראות יש .15.2
 .זה את זה

 שני בין ליישב מאמץ יעשה, ההסכם נוסח לביןזה  מכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל .15.3
 הפרשנות תגבר אז כי, כאמור הנוסחים בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות. הנוסחים
 . מובהר, כי חסר לא יחשב כסתירה.המועצה עם המיטיבה

 

 להשתתפות במכרז תנאי הסף -פרק ג' 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  -תנאי סף  .16

, הכרחיים ויסודיים. מצטבריםהתנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף  כל .16.1
 .פסלית – במועד הגשתה לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן הצעתו אשר מציע

 :כי מודגש .16.2

 אחר באמצעות ולא, בעצמו לעמוד המציע על חובה -המציע הוא יחיד  אם .16.2.1
המציע" כהגדרתו של מונח זה  ציג"נכ אותו ויראו, הסף תנאי בכל, מטעמו
 . לעיל 3בסעיף 

לעמוד בעצמו להיות תאגיד רשום וחובה על התאגיד  -אם המציע הינו תאגיד  .16.2.2
ובנוסף,  , למעט אם נדרש אחרת ובמפורש בתנאי הסףבתנאי הסף הנדרשים

 נציג המציע.  להציג בהצעתו באופן ברור מי מבין עובדיו הוא

 :זלהלן תנאי הסף למכר

או לחילופין הוא , ישראל המוגדר ברשויות המס כעוסק מורשה ותושבהמציע הוא אזרח  .16.3
 .כחוק ספרים ומנהל, תאגיד שהתאגד בישראל עפ"י חוק

-המציע בעל אישורים תקפים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .16.4
1976 . 

שירותי מיתוג  מתןבעל ניסיון ורקע ב עובדיםהשירותים צוות  מתןעמיד לצורך י המציע .16.5
 וייעוץ אסטרטגי )להלן: "הצוות המוצע"(, כדלקמן:
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, אשר מהם , כשאחדאנשי צוות 2 לפחות המציע יעמיד לצורך מתן השירותים .16.5.1
הינו במעמד של שותף או בעלי המציע )בהתאם לסוג  ישמש כנציג המציע,

 .(מציעההתאגדות של ה

לפחות במתן שרותי מיתוג ו/או ייעוץ  שנים 10ניסיון מוכח של לנציג המציע   .16.5.2
 אסטרטגי ו/או יחסי ציבור.

שונים  לקוחות 20ללפחות  שרותי מיתוג ו/או ייעוץ אסטרטגי ו/או יחסי ציבור נתןהמציע  .16.6
אשר חלקם הינם משרדי ממשלה, או חברות ממשלתיות או  השנים האחרונות 5במהלך 

נציג המציע  .או מוסדות להשכלה גבוהה או גופים פיננסיים תאגידים סטטוטורים
 השנים האחרונות. 5לקוחות במהלך  10המוצע נתן שרותים כאמור ללפחות 

 

 עמידה בתנאי הסףלצורך הוכחת ם שיש לצרף להצעה מסמכי .17

 יצרף את המסמכים הבאים: המציע, לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף

 מציע שהוא תאגיד: .17.1

המציע יצרף העתק מתעודת הרישום  –היה המציע תאגיד או שותפות רשומה  .17.1.1
 במרשם הרלוונטי המתנהל בהתאם להוראות כל דין;

המציע יציג אישור ניהול  -אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור  .17.1.2
 ; 2017-2018תקין לשנים 

תעודת עוסק עותק מהמציע יצרף להצעתו  -אם המציע הוא עוסק מורשה  .17.1.3
 המורשה שלו.

 בדבר מורשי החתימה של המציע.  דין או רואה חשבון-אישור חתום בידי עורך .17.1.4

בין היתר יש לצרף פרופיל של המציע ולפרט את  לעיל. 11.3 כנדרש בסעיף פירוט הנסיון .17.2
 השיותים שניתנו.

 לעיל. 11.4 להוכחת הנדרש בסעיףפירוט  .17.3

 לעיל.  11.5נספח ג' כשהוא מלא ומפורט, לצורך הוכחת האמור בסעיף  .17.4

)אכיפת ניהול  ציבוריים גופים עסקאותתקנות פי -עלעל שם המציע  תקפים אישורים .17.5
 . ואישור כאמור בדבר ניכוי מס במקור 1976-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 . ההצעה את לפסול עלול לעיל המפורטים מהמסמכים איזה צירוף אימובהר, כי 

ולבקש מהם השלמות של מסמכים  לוועדת המכרזים סמכות לפנות לכל אחד מהמציעים
חסרים, גם לגבי מסמכים הבאים להוכיח התקיימו תנאי סף, והמציע מסכים מראש לכל 

 השלמה כזו שתיעשה לגבי כל אחד מהמציעים.

סמכות זו של הוועדה לא תקים לאף מציע זכות כי הוועדה תפנה אליו להשלמת מסמכים, 
 צעות חסרות על הסף.ואין בה כדי לגרוע מסמכות הוועדה לפסול ה

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה .18

נספחים א,ב, ה,ו,ז למכרז, כשהם מלאים וחתומים על ידי המציע ומאושרים על ידי עו"ד  .18.1
 )לפי העניין(.

 כשהוא חתום בחתימה מלאה של המציע. –ההתקשרות(  ' )הסכםד נספח .18.2

לרבות כל ההבהרות  ,מסמכי מכרז זה, על כל נספחיו, חתומים בראשי תיבות בכל עמוד .18.3
או www.che.org.il  שניתנו למציעים ופורסמו באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: 

 . נשלחו לכתובות המייל של המציעים

http://www.che.org.il/
http://www.che.org.il/
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 . להלן.10.2.1.1המלצות כאמור בסעיף  .18.4

, להגיש אישור 1992–ב"נמכרזים, התשהלחוק חובת ב 2סעיף על מציע העונה על דרישות  .18.5
, בהתאם להגדרות המופיעות בתיקון לחוק ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה

 האמור. 

 בחירת המציע הזוכה -פרק ד' 

 הליך בחירת הזוכה  .19

 רקלעיל.  15המפורטים בסעיף  עמידת ההצעות בכל תנאי הסףתיבדק  - ראשון שלב .19.1
. הצעות שלא תעמודנה השני בשלב לבחינה תעבורנה הסף תנאי בכל שתעמודנה הצעות

 בתנאי הסף תיפסלנה.

, השלבים איחוד על להחליט, הבלעדי דעתה שיקול פי על, רשאית"ג המל, האמור אף על .19.2
  .איכותה בדיקת עם יחד, הסף בתנאי ההצעה של עמידתה ובדיקת

מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך  .19.3
בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה המוחלט של המועצה, והמציע מוותר מראש על )לאחר 

 כל טענה,  דרישה או תביעה בעניין זה.

 

 . נקודות 100עד  –ניקוד איכות ההצעה  – שני שלב .19.4

. אפשריותאיכות  נקודות 100 מתוך נקודות 80 כ"סה הוא הנדרש המינימאלי ציוןה
 תוכל להיבחר כהצעה הזוכה.לא  זה מציון פחות שתקבל הצעה

  

 מניקוד האיכות 60% - הראשוניניקוד האיכות  .19.4.1

לצורך חישוב ציוני האיכות ועדת המכרזים תמנה צוות בדיקה מטעמה,  .19.4.1.1
אשר רשאי, בין היתר, לבקר אצל לקוחות להם סיפק או מספק המציע 
שירותים, לשוחח עם מי מהם, או לבקש לבחון את איכות מתן השירותים בכל 
דרך אחרת שימצא לנכון. צוות הבדיקה יעניק ציונים לכל מציע על פי 

המפורטים להלן. המועצה רשאית להורות לצוות הבדיקה לבצע  הפרמטרים
בדיקה כאמור, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתהא עליו 

 חובת הנמקה.

 להלן: יקבע בהתאם לאמות המידה המפורטותניקוד האיכות הראשוני  .19.4.2

כדוגמת שירותים,  המציע  נתןלהם מלקוחות המלצות כתובות  .19.4.2.1
. עבור כל ים במכרז זה והתרשמות המל"ג מהםהשירותים הדרוש

המלצות, כאשר הציון  4נקודות. ניתן להציג עד  5 עד המלצה ינתנו
 קודות.נ 20 המקסימאלי הוא

 

עבור ע"י המציע הצגת רשימה של פרוייקטים משמעותיים שנערכו  .19.4.2.2
. נקודות 30 עד – השנים האחרונות  10לקוחות גדולים במהלך 

פרויקטים, כאשר עבור כל פרויקט  10המציעים רשאים להגיש עד 
יובהר כי מציע נקודות.  30נקודות ועד מקסימום של  3עד ינתנו 

הפרוייקטים  10פרוייקטים הניקוד ינתן עבור  10 -שישלח למעלה מ
 הראשונים ברשימה.

 
רדי ממשלה, חברות " הכוונה למשלקוחות גדוליםבסעיף זה "

מוסדות , ידים סטטוטוריים, עיריות בערים הגדולותממשלתיות, תאג
סטודנטים, חברות מהמגזר הפרטי  3,000להשכלה גבוהה להם מעל 

מליון  300 -ממחזור פעילות שלא יפחת  להןש (גופים פיננסיים )לרבות
 בשנה.₪ 
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במתן שירותי מיתוג/יחסי ציבור/פרסום/ייעוץ הצגת נסיון קודם  .19.4.2.3

, למוסדות להשכלה גבוהה  המציענציג המציע או של  אסטרטגי
 10עד  – בהתייחס בין היתר להיקף השירותים שניתן ולגודל המוסד

 . נקודות
 
 

 מוסד שהוא אחד מאלה: –" מוסד להשכלה גבוהה"
 לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 9מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף    (1)
א לחוק 21מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף    (2)

 המועצה להשכלה גבוהה;
 

( ההצעות שזכו לניקוד האיכות חמש) 5רק לשלב הריאיון האישי תעלינה 
הצעות או פחות, תהיה רשאית  5. היה ויוגשו למכרז הראשוני הגבוה ביותר

)שלוש( ההצעות שזכו  3את  ועדת המכרזים להעביר לשלב הריאיון האישי
 ל ההצעות, לפי שיקול דעתה.את כללניקוד האיכות הראשוני הגבוה ביותר או 

 
 מניקוד האיכות  40% -נקודות  40 אישי ראיון .19.4.3

מציע אשר לא  .נציג המציע להשתתף בריאיון חייבמטעמו של המציע  .19.4.3.1
הצעתו  -ובהרכב האמור יגיע לריאיון במועד שיקבע על ידי המועצה, 

 תיפסל ולא תדון.

 

על המציע להכין לקראת הריאיון פרזנטציה מקצועית הכוללת,  .19.4.3.2
 דוגמאות מפורטות של קמפיינים משמעותיים שביצע בעבר.

 

 במסגרת הריאיון יינתן לכל מציע ניקוד כדלקמן: .19.4.3.3
בין היתר, , המציעמניסיונו ויכולתו המקצועית של נציג  התרשמות

פרזנטציה ה, בהסתמך על תשובותיו לשאלות מקצועיות שיוצגו בפניו
וכן התרשמות כללית   מקצועית בדגש על חשיבה מיתוגית ואסטרטגית

 .נקודות 40 עד -

 

לאחר הריאיון ינוקדו ההצעות בציון איכות משוקלל שיכלול את ציון האיכות  .19.4.4
 כדלקמן:  ,הראשוני מהשלב השני ואת ציון הריאיון

  .אישי + ציון ריאיון  = ציון איכות ראשוני מצטברציון איכות 
 

יוכרז כזוכה, בכפוף  -הגבוה ביותר  המצטברהמציע שיזכה בציון האיכות  .19.4.5
 לזכויות המועצה לפי מכרז זה. 

 

תזכה ההצעה  -היה ושני מציעים )או יותר( יזכו בציון איכות משוקלל זהה  .19.4.6
שזכתה לניקוד איכות גבוה יותר במסגרת הריאיון. היה ושני המציעים )או יותר( 

 -כות משוקלל זהה גם זכו בניקוד איכות זהה במסגרת הריאיון שזכו בציון אי
תיערך ביניהם הגרלה, בהתאם לתנאים ולפרטים שיימסרו על ידי ועדת 

 המכרזים למציעים הרלוונטיים. 
 

ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, להכריז על המציע שזכה לניקוד האיכות  .19.4.7
שיר שני. הכריזה הוועדה על המשוקלל השני בגובהו, לאחר המציע הזוכה, ככ

כשיר שני, לא יהיה בכך כדי להטיל חובה כשלהי של המועצה כלפי הכשיר השני 
ולא יהיה בכך כדי להעניק זכות כלשהי לכשיר השני אלא בכפוף לקבוע במסמכי 

 המכרז. 
היה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק במהלך תקופת  .19.4.8

ופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, שמורה למועצה הניסיון או במהלך תק
האופציה לפנות אל הכשיר השני לצורך מימוש זכייתו במכרז. הסכים הכשיר 
השני, יראו אותו כזוכה במכרז, ייחתם עמו הסכם ההתקשרות המצורף למכרז 

 זה ויחולו עליו כל המחוייבות לפי מכרז זה וההסכם.   
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 עדיפות לעסק המנוהל בידי אישה .19.5

החברה תיתן העדפה להצעות שיוגשו ע"י עסקים בשליטת אישה כהגדרתם  .19.5.1
, כך שאם יקבלו שתי הצעות או 1992-ב לחוק חובת המכרזים תשנ"ב2בסעיף 

יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות 
היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד 

 ף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.שצור

 

לעיל, על המציע לצרף להצעתו  13.5.1בכדי ליהנות מההעדפה כאמור בסעיף  .19.5.2
 את המסמכים הבאים:  

הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה במציע ובה אישור כי במציע מכהנת  .19.5.2.1
נושאת משרה אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או 

מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. וכי לא  50%-מ בעקיפין, בלמעלה
( אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו 1התקיים במציע אף אחד מאלה: )

( אם שליש 2הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. ) –אישה 
 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. –מהדירקטורים אינם נשים 

ת אישה כמפורט אישור מאת רואה חשבון כי המציע הינו עסק בשליט .19.5.2.2
בהצהרת המציע. האישור יערך בהתאם לתקני הביקורת המקובלים 

לעיל, מסומנת  13.5.3בישראל, ואליו תצורף הצהרת המציע בסעיף 
 בחותמת רואה החשבון לשם זיהוי בלבד.

 

 הודעות זכייה ותוקף ההצעה .19.6
הודעה על זכיית הצעתו בהליך, ובה דרישה להשלים  המועצההזוכה יקבל מ  .19.6.1

ים ו/או מסמכים ככל שנדרש על ידי המועצה, כתנאי מתלה לתחילת פרט
 ההתקשרות. 

 
ותחייב את הזוכה. שום הודעה אחרת, בין  הודעת הזכייה בהליך תהיה בכתב .19.6.2

פה, לא תחייב את המועצה ולא תהווה כל טענת השתק או -בכתב ובין בעל
 מניעות כלפי המועצה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש, כי לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול  .19.6.3
של הצעת הזוכה, והקיבול יעשה רק עם חתימת המועצה על ההסכם לאחר 
מילוי כל הדרישות מהזוכה כאמור במסמכי ההליך. אולם, הגשת ההצעה 
וחתימת המציע על גבי ההסכם כחלק ממסמכי ההצעה, מהווים הצעה בלתי 

, שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה, ובלבד שההצעה עדיין בתוקף הדירה
 .8.4כאמור בסעיף 

המועצה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  .19.6.4
לעיל. לא המציא הזוכה את  13.6.1המועד להמצאת הפרטים כאמור בסעיף 

עמידתו במועד המסמכים כאמור, והמועצה נתנה בפני הזוכה התראה על אי 
כאמור, רשאית המועצה לראות בזוכה כמי שנסוג בו מהצעתו בהליך, ויעמוד 
למועצה כל סעד בעניין זה על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך, לרבות, אך 

 לא רק, ביטול זכייתו, והכרזת מציע אחר כזוכה.  

לאחר שהושלמו כל הדרישות המקדמיות כמפורט במסמכי ההליך, ייחתם  .19.6.5
ההסכם על ידי המועצה, ויועברו אל הזוכה ההסכם החתום. רק לאחר קבלת 
ההסכם יהיה הזוכה רשאי להתחיל במתן השירותים למועצה, בהתאם 

 .לבקשות פרטניות למתן שירותים שהמועצה תוציא לו

נחתם ההסכם עם הזוכה בהליך, יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות  .19.6.6
ע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, או חובה בהתבסס על מיד

פה, בין -פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל
 לפני שנחתם ההסכם ובין לאחר שנחתם. 

לעיל, אף אם ניתנה  8.4הצעות המציעים יהיו תקפות לפרק הזמן הנקוב בסעיף  .19.6.7
ן היתר, למקרה שהזוכה לא הודעת זכייה בהליך קודם למועד זה. זאת, בי

יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי ההליך או הציג מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו 
או שלא ימלא את ההסכם שייחתם עם המועצה, או מכל סיבה אחרת שהיא 
זכייתו או ההסכם שנחתם עמו, יבוטלו. אם יבוטלו הזכייה או ההסכם כאמור, 

שהצעתו דורגה במקום השני, ואם תהיה המועצה רשאית להתקשר עם המציע 
יסרב מציע זה להתקשר עם המועצה, תהיה המועצה רשאית לפנות למציע 
שהצעתו דורגה במקום השלישי וכך הלאה. מובהר כי אין בסמכות זו של 
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המועצה כדי להטיל עליה חובה כלשהי להתקשר עם הצעה או הצעות שדורגו 
לבטל את ההליך או לנהוג בכל על ידה מלבד ההצעה הזוכה או לגרוע מזכותה 

 דרך אחרת על פי כל דין בנסיבות העניין. 
 

 תנאים כלליים -' פרק ה

 תקופת ההתקשרות .20

תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה תחל ביום חתימת ההסכם על ידי  .20.1
תקופת " -)להלן  חודשים רצופים ממועד החתימה כאמור 12המועצה וסיומה בתום 

 .  "(ההתקשרות הראשונה

לעיל, המועצה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל  15.1על אף האמור בסעיף  .20.2
עת, מכל סיבה שהיא, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה עקב כך, למעט זכותו 
לתשלום בגין השירותים שביצע בפועל בתקופת הניסיון, בהתאם לתנאי מכרז זה. עשתה 

תקשרות כאמור, תהיה היא רשאית אך לא המועצה שימוש בסמכותה וביטלה את הה
, ולהתקשר לעיל 13.4.7חייבת, לפנות למי שהוגדר ככשיר שני, בהתאם למפורט בסעיף 

 עמו בהתאם לתנאי מכרז זה.

ברירה )אופציה(, בהודעה בכתב ומראש, להארכת תקופת -בלבד שמורה זכותלמועצה  .20.3
שנה כל אחת ועד לסך  נוספות בנותהתקשרות תקופות לארבע  תקשרות הראשונההה

לעשות  תרשאיהמועצה תהיה . "(זכות הברירהשנים נוספות )להלן: "  5ל מצטבר ש
בכפוף למידת שביעות רצונה מהשירותים שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה, 
דין , להוראות כל ה, לתקציבהבכפוף לצרכישנתקבלו בפועל בהתאם להוראות מכרז זה, 

 .זה ' למכרזג נספחסכם הולהוראות ה

כל או  הכול סיום,לידי ההתקשרות עם המציע הזוכה להביא את המועצה תהיה רשאית  .20.4
מכל סיבה וזאת , ימים מראש 30בהתראה של ההתקשרות, תוך תקופת ב ממנה, חלק

 שהיא.

תהיה המועצה  -, או במקרה של המציע הזוכהבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד  .20.5
 ללא התראה מוקדמת.מייד ואת ההסכם  לבטלרשאית אך לא חייבת 

 16.4המועצה, מכל סיבה שהיא, בין מכוח סעיף ידי -ההסכם עלסיום בכל מקרה של  .20.6
לפצות חובה על המועצה לא תהיה לעיל ובין מכל סיבה שהיא,  16.5לעיל ובין מכוח סעיף 

או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם המציע הזוכה את 
שסיפק בפועל עד למועד ההודעה בדבר סיום ההתקשרות והפסקת מתן עבור השירותים 

 השירותים.

 

 ההצעה והעיון במסמכי המכרז סודיות .21

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

 ינהג כדלקמן: , במידה ויתבקשו,המכרז

 משמעי.-יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד .21.1

 דיים.יסמן את החלקים הסו .21.2

 יחשב כחלק סודי.ילא  -זה מכרז פירוט ניסיונו של המציע, כנדרש בתנאי כי יודגש,  .21.3

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון  ייםשלא סימן חלקים בהצעתו כסוד מציע .21.4
 .במכרז זהמציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה 
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מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  ייםחלקים בהצעה כסוד סימון .21.5
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 האחרים. םבחלקים אלה של הצעות המציעי

שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים כי , יודגש .21.6
המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות  בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני

 מנהלית.

ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה  החליטה .21.7
ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך  כךהגדירם כסודיים, תיתן על 

 בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

המכרזים למציע הזוכה  תההשגה, תודיע על כך ועד ועדת המכרזים לדחות את החליטה .21.8
 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 

 זכויות קניין רוחני .22

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש, כי כל הזכויות בתוצרי השירותים או כל חלק מהם, וכל  .22.1
קניין רוחני הקשור עם השירותים, יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי והמלא של 

כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו כל זוכה וכי אין במכרז זה כדי להעניק ל המועצה
מועצה ין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. הטענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפ

 תהיה רשאית להשתמש בתוצרים כאמור ללא הגבלה מכל סוג שהוא.

 

 יםכלליתנאים  .23

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.  .23.1

 לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים.  .23.2

 .כלשהיבהצעה בהצעה בעלת הניקוד הטוב היותר ו/או לבחור  תמתחייב האינ המועצה .23.3

 המועצה תהיה רשאית לבחור במספר זוכים לביצוע השירותים. .23.4

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך ו/או לא לחתום על ההסכם מכל  .23.5
וכן לשנותו סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי, 

צום של השירותים או היקפם, ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו, שינוי או צמ
בכל  -והכל  -לרבות עיכובם או הפסקתם, באופן מלא או חלקי, למועד או באופן קבוע 

חובת הנמקה כלשהי, ומבלי  הבלי שתהא עליהבלעדי והמוחלט, מ העת, לפי שיקול דעת
לפצות או לשפות את המציע בגין כל הוצאה או נזק )ישיר או עקיף( שנשא  השיהא עלי

 .בו

מועצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות באם המציע הזוכה לא ה .23.6
מודגש,  סיפק את השירותים, כולם או חלקם, או לא עמד בלוחות הזמנים כפי שנדרש.
זה על  כי המועצה לבדה תקבע באם עמד המציע בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז

 נספחיו. החלטתה של המועצה תהיה סופית.

רת לעצמה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה המועצה שומ .23.7
מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 
ההזמנה, שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת 

נקוב בה אינו השמור למועצה, המועצה תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה שהמחיר ה
סביר ו/או אינו תואם את תנאי השוק ו/או את דרישות ההזמנה, והכל בין אם המחיר 
גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת המועצה, באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית 

 של המציע לבצע את התחייבויותיו באופן התואם את דרישות ההזמנה זה.
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וסוג, הכרוכות בהכנת הצעה להליך או הקשורות  מובהר, כי כל ההוצאות, מכל מין .23.8
 להליך יהיו על חשבון המציע, ללא כל קשר לתוצאות ההליך.

למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי או תשלום או השתתפות  .23.9
מהמועצה, או מכל גורם מטעמה )לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו( על כל נזק או 

וסוג, שיישא המציע או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר  הוצאה, מכל מין
עם ההליך, לרבות קיומו, הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו או בעקבות אי קבלת 

 הצעת המציע.

לזוכה לא תהיה כל זכות תביעה בגין אי מימוש הזכייה, חלקה או בכלל. זכייה בהליך  .23.10
 לזוכה במתן השירותים למועצה, כולם או חלקם.זה אינה מבטיחה בלעדיות 

המציע חייב לעדכן בכתב את המועצה ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע  .23.11
 .שמסר במסגרת או בקשר עם ההליך

בהתאם לדין, מציעים שלא זכו בהליך רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים ובהצעת  .23.12
 ת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה. הזוכה בהליך, לאחר החלטה סופית של ועד

 בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי הצעתו תעמוד במלואה, על כל חלקיה ונספחיה, .23.13
המציעים בהליך. אם לדעת המציע קיימים בהצעה סודות מסחריים או  לעיונם של יתר

מקצועיים אשר יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו, פירוט בדבר חלקים אלה 
ימוקים לסודיותם. בחר המציע לציין לגבי פרט בהצעתו שיש להשאירו בהצעתו ואת הנ

חסוי כאמור, רשאית המועצה, רק בשל כך, למנוע מאותו מציע עיון בפרט מקביל בהצעה 
 הזוכה.

יובהר, כי על אף האמור לעיל המועצה תהיה רשאית, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .23.14
פני צדדים שלישיים, כל מסמך אשר להערכתה להציג בפני מציעים שלא זכו בהליך או ב

אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בדרישות הדין, ולמציע 
 לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד המועצה או מי מטעמה בקשר לכך.

י למען הסר ספק, מובהר כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכ .23.15
הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת 
מורשי החתימה מטעם המועצה על הסכם ההתקשרות בין הצדדים, המועצה רשאית 

 לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

ת, לפי שיקול בכל מקרה שבו המציע הזוכה יהיה תאגיד, כי אז המועצה תהא רשאי .23.16
דעתה, וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם התאגיד כאמור, לדרוש כי שניים מבעלי העניין 

 בתאגיד יהיו ערבים אישית להתחייבויות המציע לפי ההסכם נושא ההזמנה.

וזאת תהא רשאית לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונה המועצה  .23.17
 .יקול דעתה הבלעדיפתיחת ההצעות והכל בהתאם לשגם לאחר 

 על פי כל דין.המועצה כדי לגרוע מזכויות הזמנה זו, על נספחיה, אין בסעיפי  .23.18

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט  .23.19
 המוסמך לדון בו מבחינת העניין בירושלים.
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 רשימת הנספחים .24

 הצעה הגשת טופס - נספח א' .24.1

 מציע פרטי טופס -' ב נספח .24.2

 ההתקשרות הסכם -'ג נספח .24.3

 נציג הזוכהבדבר היעדר ניגוד עניינים של  התחייבות -'ד נספח .24.4

 בדבר היעדר ניגוד עניינים של המציע התחייבות - ה' נספח .24.5

 שירותים מתן במסגרת סודיות על הבדבר שמיר התחייבות - 'ו נספח .24.6

 חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר לפי  - 'זנספח  .24.7

 רשימת התאגידים הסטטוטוריים שפורסמה על ידי משרד האוצר -נספח ח'  .24.8

 אישור קיום ביטוחים –נספח ט'   .24.9
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 טופס פרטי מציע -' אנספח 

 : _________ תאריך

  לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה 

 mechrazim@che.org.il :ל"בדוא

 

 

מיתוג למתן שירותי  03/2019מס' מכרז פומבי מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מי הח"/אנו

, כפי שפורסמו באתר והוועדה לתכנון ותקצובעבור המועצה להשכלה גבוהה ואסטרטגיה 

 המכרז האמור לכתובת הבאה: בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה  האינטרנט של המועצה,

 

 _____________________________________המציע ושם איש הקשר לצורך מכרז זה   שם

 ____________________________________________ שותפות )אם רלוונטי( /תאגיד' מס

 מספר טלפון של המשרד וטלפון נייד של איש הקשר ________________________________

 _______________________________________________ פקסימיליה של המשרד מספר

 אלקטרוני ___________________________________________________-כתובת דואר

 : ___________________________________________________המוצע המציע נציג שם

 

 

בדבר  ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  הפטורהמועצה תהיה   - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור

והבהרות  נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  נהיהאז המכרז, ו

 .לאחר פרסום המכרזשהמועצה עשויה לפרסם 

 

הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות 

 ."אישור קריאה"
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 טופס הגשת הצעה   -'  בנספח 

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 

 

והוועדה עבור המועצה להשכלה גבוהה ואסטרטגיה מיתוג למתן שירותי   03/2019מס' מכרז פומבי 
 לתכנון ותקצוב

 

 –מועצה להשכלה גבוהה )להלן מציע בזה להמציע, __________________, החתום מטה 
עבור המועצה להשכלה גבוהה מיתוג ואסטרטגיה למתן שירותי  בהסכם הלהתקשר עימ "(המועצה"

ובמסמכים המצורפים  זהמכרז בנוסח הכלול במסמכי היה ויזכה במכרז זה, , והוועדה לתכנון ותקצוב
 ו.ל

 המציע ____________________________________________________________ שם

 ___________________________________________ שותפות )אם רלוונטי( /תאגיד' מס

 ___________________________________ שותפות )אם רלוונטי( /התאגיד רישום תאריך

 שמות הבעלים/השותפים במציע _____________________________________________

 כתובת  המשרד _________________________________________________________

 ___________________________________________________מספר טלפון של המשרד 

 _______________________________________________ פקסימיליה של המשרד מספר

 אלקטרוני ואתר אינטרנט ________________________________________-כתובת דואר

תי את האמור בהם על כל מסמכי המכרז על נספחיו, הבנקראתי בעיון את מצהיר בזה כי  אני .1
את כל הפרטים  תילאחר שקיבלהמכרז וזמן מספיק לבדוק את נושא  ילאחר שניתן לפרטיהם, 

אני מצהיר כי אני מקבל את כל התנאים המפורטים   .לשם הגשת הצעה ישהיו נחוצים ל
 .וכי אני מגיש הצעתי זו ללא כל תיאום עם מציע אחר במסמכי המכרז, ללא סייג

 בנוסח המכרז.המציע עומד בכל תנאי הסף המפורטים  כי אני מצהיר .2

אני מצהיר כי המציע ובעלי הזיקה אליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה  .3
לא נקנסו על ידי מפקח  אליו הזיקה מבעלי מי או המציעבשל הפרת דיני העבודה. אני מצהיר כי 

, בשנה שקדמה למועד 1985-המינהליות, התשמ"ולחוק העבירות  5עבודה שמונה לפי סעיף 
, סעיף זההאחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה; לעניין 

 .ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 בסעיף כהגדרתו –" זיקה"בעל 

מסמך לעיל, יש למחוק את הסעיף ולפרט ב 3ככל שהמציע אינו יכול להצהיר על האמור בסעיף  .4
מצורף מאושר על ידי עו"ד את פירוט ההרשעות או הקנסות של המציע או בעל הזיקה, לפי 

כן יפרט המציע מדוע הוא סבור כי על הוועדה להמנע מלפסול את ההצעה לפי הוראות  העניין.
 א)ב( לתקנות חובת המכרזים.6תקנה 
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רז, לרבות ההסכם המכלזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי אני מצרף  .5
כשהוא חתום בחתימה מלאה, וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום על ידי הנ"ל 

 בראשי תיבות.

 .מועצהבתאריך שיידרש על ידי הההסכם אם הצעתי תתקבל הנני מתחייב לחתום על  .6

        

       ______________________  

 חתימת המציע

 מת התאגיד, ויחתמו מורשי החתימה שלו על הנספח* מציע שהוא תאגיד יצרף את חות

 

       ______________________  

 שם ותפקיד

 

 ______ ________:____תאריך       

 מלא : _____________________ שם

 וחותמת _________________ חתימה

 

ומדובר בתאגיד: במידה  

 _________________: __ החותם שם

 ____________________: __ תפקיד

 

 אישור

אני הח"מ, ______________________ עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך  
____________ הופיע בפני, במשרדי ברחוב _________________ מר/גב' 

ידי ת.ז. מס' _________________ / המוכר לי -____________________ שזיהה עצמו על
בשם _______________ ]המציע[, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו אישית, המוסמך לחתום 

להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 
 הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

 ___       _________            

 _____________, עו"ד
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 הסףפירוט הניסיון הנדרש לצורך הוכחת עמידה בתנאי  –נספח ג' 

 

שנת / תקופת  שם הלקוח
 ההתקשרות

שם איש קשר + מס' 
 טלפון
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 ואסטרטגיה מיתוג למתן שירותי הסכם -' דנספח 

 

 ______לחודש _________ בשנת  ביום _____ בירושלים שנערך ונחתם

 

 בין:

 המועצה להשכלה גבוהה

 , ירושלים43רחוב ז'בוטינסקי 

 "(המועצה"להלן: )

 מצד אחד

 לבין:

 שם ___________________________

 מס' רישום/ת.ז. __________________________

 ________________________________ כתובת

 "(היועץ"להלן: )

 מצד שני 

 

 מיתוג למתן שירותי 03/2019מס' במכרז פומבי והמועצה פנתה אל היועץ במסגרת   הואיל
, המצ"ב והוועדה לתכנון ותקצובעבור המועצה להשכלה גבוהה ואסטרטגיה 

 ;"(המכרז" -)להלן  להסכם זה כנספח א'

)כהגדרתם  את השירותים שיספקונקבע כי הוא  זה זכתה במכרז יועץשל ה והצעתו  והואיל
 באופן, במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה; להלן(

והמועצה מעוניינת לקבל מהיועץ  את השירותיםהמועצה מעוניין לבצע עבור  היועץו  והואיל
 ;את השירותים

הוא בעל כל הידע, היכולת, האמצעים והכישורים מצהיר ומתחייב כי והיועץ   והואיל
ם ולקיים את התחייבויותיו שירותיהרך מתן ח האדם הנדרשים לצוווכהמקצועיים 

כמפורט בהסכם זה והוא יוכל לעמוד בהן הן מבחינת המועדים שנקבעו או ייקבעו 
 והן בכל הקשור לאיכות ולמיומנות הביצוע;

 .דין להעניק את השירותיםכל פי -מצהיר כי הוא רשאי על יועץוה   והואיל

 

 :על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמןאשר 

 

 וא ונספחיםמב .1

 .ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1.1

 .הז הסעיפים או הסכםפרשנות צורך לא תשמשנה ל הסכםכותרות הסעיפים ל .1.2



 21 

 ויקרא כיחידה אחת עימו. מהמכרז מהווה חלק בלתי נפרד  הז הסכם .1.3

 הגדרות .2

, במכרזוהמשמעות המוקנים להם  את הפרושתהיה יהיו למונחים המפורטים בו  הז הסכםב
 למעט אם משתמע אחרת מהקשר הדברים.

 םשירותיה .3

את למועצה מקבל על עצמו ומתחייב בזה לספק  יועץ והיועץמוסרת בזה ל המועצה .3.1
  השירותים.

 לתנאי המכרז.היועץ יספק את השירותים בהתאם  .3.2

השירותים ברמה היועץ מתחייב לספק למועצה, והמועצה זכאית לקבל מהיועץ, את מלוא  .3.3
מקצועית גבוהה, בחריצות ובאופן היעיל והטוב ביותר, תוך עמידה בלוחות זמנים סבירים 

 שקבעה הממונה, והכל לשביעות רצונה המלאה של המועצה.

לשנות את תחומי  ,תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיההמועצה  .3.4
תחומים אשר   כלולבד ששינוי כאמור לא י, ובללמועצההשירותים בהם ייתן היועץ שירות 

איננו מתמחה בהם ולא הציג עצמו, במפורש או מכללא, כמי שמתמחה בהם, אלא  יועץה
 יועץ.בהסכמת ה

הנחיות עבודה ליתן ליועץ לתקן ליקויים ו/או  יועץלהורות ל כתמוסמהממונה תהיה  .3.5
בכל הנוגע לסדרי מונה המ יפעל על פי הנחיות והוראות יועץ. הםשירותיהלמתן  ותהנוגע

הממונה; היועץ לדעת לביצוע השירותים עבודה, דרכי ביצוע וכן בכל עניין אחר הנדרש 
יפעל על פי הנחיות והוראות היועצת המשפטית של המועצה בנושאים של חשש ומניעת 

 .ניגוד עניינים

, המועצה אינה מתחייבת למסור ליועץ את הטיפול במלוא השירותים להם היא זקוקה .3.6
והיא תחליט בעניין זה לפי שיקול דעתה המוחלט והיא תהא רשאית לקבל גם מאחרים 

 שירותי יעוץ זהים או דומים לפי שיקול דעתה וליועץ לא תהא כל טענה בעניין.

 הזוכה התחייבויות  .4

מתן שירותי מיתוג וייעוץ בעל ניסיון ורקע בעובדים צוות מתן השירותים לצורך להעמיד  .4.1
 בראש הצוות המוצע יעמוד נציג המציע. ."(הצוות המוצע" :)להלןאסטרטגי 

לבצע את השירותים רק באמצעות הצוות המוצע, ולא על ידי עובדים אחרים מטעמו. נציג  .4.2
יובהר, כי בכל מקרה,  המציע וחברי הצוות לא יוחלפו אלא באישור המל"ג מראש ובכתב.

 לא ניתן יהיה להחליף את ראש הצוות.  

פרונטליות שיתקיימו בירושלים או באזור המרכז או לפי צרכי המל"ג  להגיע לפגישות .4.3
 וות"ת. 

להיות זמין ברמת זמינות גבוהה לצורך מתן השירותים, גם מעבר לשעות העבודה  .4.4
 שעות למענה טלפוני. 3הרגילות, ובין היתר, עליו להתחייב להיות זמין בטווח של עד 

 ה מקצועית נאותה;לבצע את השירותים בנאמנות, במיומנות וברמ .4.5

לא לבצע כל פעולה שיש או שעלולה להיות בניגוד עניינים בהקשר לשירותים, ובמקרה בו  .4.6
 לדווח על כך מיידית ליועצת המשפטית של מל"ג/ות"ת;  –עולה חשש כאמור 

לא למסור לכל אדם כל מידע או מסמך הקשור במתן השירותים או שנמסר לו עקב נתינתם  .4.7
מטעמן, במהלך מתן השירותים או לאחר סיומם, אלא אם נתבקש  מהמל"ג והות"ת או מי

 לעשות כן על ידי גורם בכיר במינהל המועצה;

 ;המטעמ מי או"ר ות"ת יוזמנים מוגדרים, כפי שיוגדרו לו על ידי  בלוחות לעמוד .4.8
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ועם היועצים הנוספים  המל"ג וות"תפעולה באופן הדוק ומלא עם  שתףמתחייב ל המציע .4.9
שלה בכל העניינים הקשורים במתן השירותים, מתוך רצון להגיע לתוצאה המקצועית 

 . המל"ג וות"תהמיטבית מבחינת 

היה ובמהלך תקופת ההתקשרות לא יוכל מי מהצוות המוצע לספק את השירותים,  .4.10
קרה שמי באופן מלא או זמני, יש להודיע על כך מייד ככל שניתן לדובר המועצה. במ

על המציע  –מהצוות המוצע יפסיק לעבוד אצל המציע או יצא לחופשה העולה על חודשיים 
להציע עובד אחר במקומו, כשכישוריו, הוותק המקצועי שלו ותחומי התמחותו דומים ככל 
הניתן לעובד שהיה בצוות המוצע; המועצה תהיה רשאית שלא להסכים לעבוד עם העובד 

 תהיה כל טענה כנגד המועצה לעניין זה.  החדש כאמור ולמציע לא

 

 תקופת ההסכם .5

תקופת ההתקשרות הראשונה עם המציע הזוכה תחל ביום חתימת ההסכם על ידי המועצה  .5.1
תקופת ההתקשרות " -)להלן  חודשים רצופים ממועד החתימה כאמור 12וסיומה בתום 

 .  "(הראשונה

בכתב ומראש, להארכת תקופת ברירה )אופציה(, בהודעה -בלבד שמורה זכותלמועצה  .5.2
שנה כל אחת ועד לסך  נוספות בנותהתקשרות תקופות לארבע  תקשרות הראשונההה

לעשות שימוש  תרשאיהמועצה תהיה . "(זכות הברירהשנים נוספות )להלן: "  5ל מצטבר ש
בכפוף למידת שביעות רצונה מהשירותים שנתקבלו בזכות הברירה או בכל חלק ממנה, 

דין ולהוראות , להוראות כל ה, לתקציבהבכפוף לצרכילהוראות מכרז זה, בפועל בהתאם 
 .זה למכרז נספחה סכםהה

בנוסף לאמור לעיל, המועצה רשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובלא הודעה  .5.3
 מוקדמת בהתקיים אחת הנסיבות הבאות:

היועץ )לרבות מי משותפיו או עובדיו( הפר הסכם זה בהפרה יסודית, או הפר  .5.3.1
הסכם זה בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקן אותה, לשביעות רצונה המוחלטת 

 ימים מיום שנדרש לתקנה על ידי המועצה.  7של המועצה, בתוך 

יא מרוצה מאיכות ו/או לוח הזמנים של שאין הבכתב  ץעיוהמועצה התרתה ב .5.3.2
 14ולמים, להנחת דעת המועצה ובתוך לא נקט צעדים ה יועץוהן השירותים מת

 .יום מיום ההתראה בכתב, לתיקון המצב

בזכויות השונות ביועץ,  20%-היועץ התפרק, התפצל, או חל שינוי של למעלה מ .5.3.3
 לרבות עקב פרישת שותפים, צירוף שותפים, מיזוג או בכל דרך אחרת.

ת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם התראת פשיט יועץהוגשה נגד ה .5.3.4
יועץ הגיש בקשה להקפאת השקיבל החלטה על פירוק, או יועץ או חלקם, או שה

הוטל עיקול זמני או קבוע  ; אוגיע לידי פשרה או הסדר עם נושיוהליכים, או ה
 וא יועץ;נכסי החלק מהותי מאו נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי 

מפרק, נאמן, כונס נכסים או כונס נכסים ומנהל )זמני או קבוע( על עסקי מונה 
בקשה למינוי כנ"ל, והמינוי או  הוגשהאו כל חלק מהם, או  יועץאו רכוש ה

 30העיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך או הבקשה 
ור בסעיף קשתם, הטלתם אן ההחלטה לגביהם, לפי העניין. האמיום ממועד ב

זה יחול אף על כל אחד מיחידי היועץ האחראים, על פי הצעת פניית היועץ 
 במכרז או על פי הסכמת המועצה שניתנה מאוחר יותר, למתן השירות לרשות.

או בקשר עם חתימת  במכרזשניתנה  ץעיואם יתברר שהצהרה כלשהי של ה .5.3.5
היה בה כדי לא גילה עובדה מהותית אשר  יועץהסכם זה אינה נכונה או שה

, או שהסתבר למועצה כי חל להשפיע על החלטת המועצה להתקשר עמו בהסכם
שינוי נסיבות ביחס להצהרה כלשהי של היועץ שניתנה במכרז או בקשר עם 
חתימת הסכם זה )לרבות, מבלי לפגוע בכלליות, בנושא ניגוד עניינים(  אשר, לפי 

וי תפקידי היועץ על פי שיקול דעתה המוחלט של המועצה, הינו מהותי למיל
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הסכם זה, ובלבד שניתנה ליועץ הזדמנות להגיב בטרם מתן החלטה על פי סעיף 
 קטן זה.

חובה על לא תהיה המועצה, מכל סיבה שהיא, ידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על .5.4
או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה היועץ לפצות את המועצה 

 שיספק עד למועד הפסקת מתן השירותים.תים בהסכם עבור השירו

 

 רק במפורש -; יחסי שליחות העדר קיום יחסי עובד מעביד .6

משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין  היועץ, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, .6.1
, יועץעל פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות ל למועצהלראות כל זכות שניתנה 

שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות או לכל מי 
ו/או כל עובד המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין  יועץהסכם זה במלואו. בין ה

 מעביד.-, לא יתקיימו יחסי עובדהמועצה

ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של והמועסקים על ידו  יועץעובדי ה .6.2
שא וישלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של עובדיו ושל המועסקים יי יועץבלבד. ה יועץה

על ידו, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, ביטוח 
 לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה.

מעביד בין הרשות לבין מי מהיועצים -סי עובדקבעה ערכאה מוסמכת כי התקיימו יח .6.3
המועסקים או השותפים ביועץ, המספקים למועצה שירותים לפי הסכם זה, יישא היועץ 
במלוא התשלומים הנובעים מקביעה זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועצה תהיה 

 רשאית לקזז סכומים אשר נקבע כאמור מכל סכום שהיא חבה ליועץ.

יה שלוחה או נציגה של המועצה אלא אם כן נעשה כזה לצורך עניין מיוחד, היועץ לא יה .6.4
 והוסמך לכך בידי המועצה במפורש, בכתב ומראש.

 

 , קבלני ויועצי משנההסבת ההסכם .7

את התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן  או להעביר להסב או להמחותיועץ מתחייב לא ה .7.1
או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי  אין הוא רשאי להעביר או להמחות, ואו חלקן

תהיה רשאית  המועצה מראש ובכתב.אם קיבל את הסכמת המועצה לכך הסכם זה, אלא 
לסרב ליתן את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים 

 בתנאים שתמצא לנכון.

את ביצוע התחייבויותיו כולן משנה,  יועץרשאי למסור לאחר, לרבות ל יועץכמו כן, אין ה .7.2
תהיה רשאית לסרב ליתן את  המועצהמראש ובכתב.  המועצהאו מקצתן, אלא בהסכמת 

הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים 
 שתמצא לנכון.

לעיל ו/או בהסבה עצמה  6.1למען הסר ספק, אין באישור המועצה להסבה כאמור בסעיף  .7.3
לעיל כדי לפטור את היועץ  6.2ו באישור המועצה לשימוש ביועץ משנה כאמור בסעיף ו/א

 מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן.

רשאית להסב את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, המועצה  .7.4
צדדיים שלישיים בכל  לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן זכאית היא לשתף

 מוש בזכויותיה על פי הסכם זה.יאופן שתמצא לנכון בביצוע התחייבויותיה וש
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 וקניין רוחני מידעבעלות על  .8

דין, חישובים, נתונים, -כל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת, כתבי בי .8.1
וא ההסכם שיוכנו בדיקות, צילומים וכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נש

, בכל פורמט שהוא לרבות ע"י היועץ או עבורו, או שקיבל מהמועצה ו/או בדרך אחרת
"( הינם רכושה וקניינה הבלעדי של המועצה, והיועץ מידעה)להלן: " פורמט אלקטרוני

 מידעהמועצה תהיה רשאית להשתמש ב .הנ"ל מידעמעביר למועצה את כל הזכויות ב
צד ג' שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע  בעצמה ו/או באמצעות כל

כאמור  מידעפומבי לפי שיקול דעתה. היועץ מתחייב למסור למועצה מייד עם דרישתה כל 
למועצה . מבלי לגרוע מכלליות האמור, יעביר היועץ המועצהעל פי בחירת ובכל פורמט 

בכל פורמט אחר שתגדיר המועצה, "פתוח"/לא מוגן סיסמה ובנוסף בפורמט אלקטרוני 
)לרבות חוות דעת, חוזים וכיו"ב(, עם השלמתו של המועצה כל מסמך שהוכן על ידו עבור 

  המסמך.

בסודיות, ולא יפרסם, או יעשה  המידעהיועץ ו/או מי מטעמו ישמור את תוצאות עבודת ו .8.2
 , אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של המועצה.במידעשימוש כלשהו 

מידע לרבות אמצעים סבירים הינקוט אמצעים כמקובל לשמירה על סודיות היועץ  .8.3
 במשרדו לשמירה על חומרים רגישים. 

 םעל פי ההסכם ובין אם לאחר סיו שירותיםבא הסכם זה לידי סיום, בין אם טרם סיום ה .8.4
ימים מיום שיידרש  14 -כאמור, ימסור היועץ למועצה מיד ולא יאוחר מ מתן השירותים

המצוי ברשותו, כאמור לעיל, ויעביר למועצה מיד עם דרישתה  מידעלכך, פרוט של כל ה
 מידעשתדרוש למועצה או, לפי דרישת למועצה ועל פי החלטתה, את ה מידעהעתק של כל 

 .ועצמ

 תמורה .9

המועצה ליועץ בגין מתן תשלם  זה על פי הסכם יוויותהתחייבכל כנגד ובתמורה לביצוע  .9.1
. מלבד תמורה זו לא יקבל במסמכי המכרז 5 השירותים את התמורה המפורטת בסעיף

מאת המועצה או השתתפות כלשהיא היועץ כל תמורה נוספות ו/או החזר הוצאות אחרות 
הסכם זה,  לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר עפ"י, בגין התקשרות זו

 יועץלא עבור מתן השירותים ולא בקשר עמם או עם הסכם זה ו/או כל הנובע מהם, לא ל
 .ולא לכל אדם או גוף אחר

בזה כי, תשלום סכום התמורה מהווה את התשלום המלא והכולל עבור מכלול  מובהר .9.2
ות , לרבות כל המיסים )למעט מע"מ(, זכויות סוציאליהזוכהידי -השירותים המבוצעים על

של העובדים, נסיעות, מחשוב, הדפסות, העתקות, צילומים, הוצאות משרדיות, ביטול 
זמן, ביטוחים, הפקת דו"חות, רווח קבלני וכל תשלום והוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא. 

לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין שירות כלשהו מהשירותים שהוא נדרש למלא  הזוכה
בגין מתן שירותים אלה, ולא להחזרי הוצאות נוספים  בהתאם למפורט במסמכי מכרז זה

לרבות תשלומים סוציאליים למיניהם, ביטוח לסוגיו, שירותי משרד, שכירות משרדים, 
 למעט ,וכל הוצאות ישירות ועקיפות אחרות של המציע נסיעה זמן ביטולתקשורת, נסיעות 

 "מ. מע

יצורף דוח המפרט, בין היתר, את  בסוף כל חודש, יגיש הזוכה חשבון לתשלום. לכל חשבון .9.3
 כל השירותים שבוצעו על ידיו בפועל )לרבות מועדי ישיבות ומשכן(. 

פירעון התשלום יעשה לאחר  נציג המועצה.לבדיקת יועברו המצורף אליו, ח "דוהחשבון וה .9.4
ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג המועצה יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה 

שורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, לצורך מתן אי
 הכל לפי עמידת המציע הזוכה בדרישות ההסכם על נספחיו.

 ימים מיום שאושר על ידי נציג המועצה.   30החשבון יפרע בתוך  .9.5

בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה  המועצה כלפילא תהיינה כל דרישות וטענות  ליועץ .9.6
או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משדרישת התשלום או 

 הדו"ח לא אושרו.
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 היועץ ימציא למועצה חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם זה.  .9.7

ים לפי חוק עסקאות גופים ציבורי ים תקפיםמותנה בהצגת אישורהתמורה תשלום  .9.8
וכן כל אישור שיידרש על פי  1976 -)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 כל דין ועל פי נהלי המועצה, כפי שיהיו מעת לעת.

תנכה במקור מכל תשלום  המועצהלמען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום ברוטו סופי,  .9.9
במקור על פי כל דין, אלא אם , כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו יועץל

או חייב  אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס יועץ, זמן סביר לפני ביצוע התשלום,ימציא ה
 .בניכוי מס לפי שיעור אחר

לכיסוי גרעון כלשהו  תהא אחראיתלא  המועצהמוסכם בין הצדדים כי  ,למען הסר ספק .9.10
 עקב מתן השירותים.  ליועץשייגרם 

 זוזשיפוי וקי ,אחריות .10

שהוא, בלי  נזק או אובדן מכל מין וסוגאחריות מלאה ומוחלטת לכל יהיה אחראי  היועץ .10.1
ו/או לכל אדם ו/או לרכושו, ואשר הנפגע זכאי לפיצוי ו למועצה שייגרמ יוצא מן הכלל,

בשל מעשה או מחדל של היועץ, מנהליו, עובדיו שלוחיו וכל מי שבא  ,בגינם על פי כל דין
נובע, במישרין או בעקיפין, ממתן השירותים נשוא הסכם זה, והיועץ מטעמו בקשר ובכל ה

יפצה את המועצה ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק וההוצאות שיגיעו 
להם. היועץ משחרר מראש ולחלוטין את המועצה, עובדיה, שלוחיה, מכל אחריות וחובה 

 לכל ובגין כל מעשה או מחדל כנ"ל.

, ובכלל זה יודיע למועצה כל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמורינקוט ביועץ ה .10.2
מיידית בכל עת שנודעה לו אפשרות, או טענה של צד ג', לגבי נזק כאמור, בין אם הוא סבור 

 כי הוא אחראי לנזק ובין אם לאו.

על באים מכוחה, ואת נציגיה ואת ה, היועץ מתחייב לפצות ולשפות בשלמות את המועצה .10.3
או הוצאה ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כל נזק 

כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם או שלוחיהם בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו, 
במישרין או בעקיפין, עקב או תוך כדי מעשה או מחדל של היועץ או מי מטעמו במתן 

ו מכל אדם, לרבות כל ההוצאות המשפטיות שייגרל או עקב הפרת הסכם זה,השירותים, 
 להם.

או  יועץיפצה וישפה את המועצה בגין כל תביעה שהמועצה תיתבע בידי מועסקי ה ץעיוה .10.4
או יועץ בידי כל גוף או אדם אחר, שעילתה יחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין מועסקי ה

את  ץעיו; כן ישפה הץעיוכל אדם אחר עקב, בגין או בקשר לביצוע הסכם זה בידי ה
המועצה בגין כל תביעה או דרישה מאת כל צד שלישי עקב, בגין או בקשר לביצוע הסכם 

 .ץעיוזה בידי ה

מכל טעם לפי הסכם זה או  יועץסכום המגיע ו/או שיגיע לה מהכל המועצה רשאית לקזז  .10.5
מוותר מראש על כל טענה  יועץמהמועצה, וה יועץ, מכל סכום המגיע לחוקי אחר

 המתייחסת לקיזוז כאמור.

 ביטוח

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -על יועץמבלי לגרוע מהתחייבויות ה .10.6
מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור קיום  יועץפי כל דין. ה-יהיה אחראי על

חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור קיום  ומהווה ט'כנספח זה ביטוחים המצורף להסכם 
בלבד. אי המצאת  יועץ"(. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על הביטוחים
 יועץסיבה שהיא ו/או שינוי בתוכנו מכל סיבה שהיא, אינם פוטרים את ה מכלהאישור 

 מאחריות על פי דין ו/או הסכם זה לרבות הסדרי הביטוח הרשומים בהסכם ובנספח
 להסכם.

הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום  .10.7
להיקף וגודל  ואו מי מטעמ המל"גביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של 
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יהיה לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח כפי הסיכון על מנת  יועץהסיכון העומד לביטוח. על ה
 .ולצד שלישי כלשהו מל"גלמנוע הפסד לו, ל

ל זכות סעיף בדבר וויתור ע ירשםוהבאים מטעמו  יועץבכל הביטוחים אשר יערוך ה .10.8
 .מל"גהתחלוף של המבטח כלפי ה

 על שנערך ביטוח לכל וקודמים ראשונים סעיף לפיו הם ירשם יועץה של בביטוחים .10.9
 חוזה חוקזכותו על פי  כפי כפל ביטוח לטענת יטען לא יועץה של והמבטח ,ג"המל ידי

 .ג"המלמבטחי  כלפי הביטוח

בפועל,  מתן השירותיםלפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת   עבודהימי  14 .10.10
ידי -את אישור קיום ביטוחים, כשהוא חתום עללמל"ג  יועץהמוקדם מבניהם, ימציא ה
 מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו.  מאתחברת ביטוח בעלת רישיון 

אישור קיום ביטוחים, ימציא בום תקופת הביטוח הנקובה לפני ת  עבודהימי  14 .10.11
שוב אותו כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו למל"ג  יועץה

תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד  מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:"
 . כל עוד ניתנים שירותים על ידי היועץ 

יף ביטוח( הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של האמור בסעיף זה )סע .10.12
 על פי  ההסכם.  יועץה

לא  אישור קיום ביטוחיםשאת פעילותו במקרה  יועץהיה זכאי למנוע מן הי המל"ג .10.13
 הומצא במועד שצוין לעיל.

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .10.14

כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מוצהר ומוסכם בין הצדדים  .10.15
מאחריותו על פי תנאי ההסכם ו/או על פי דין, בין אם חברת  יועץמתן פטור כלשהו ל

על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור קיום  לשפות או לפצותהביטוח התחייבה 
גבי היקפו וטיבו של אחריות כלשהי ל המל"ג, אין בה כדי להטיל על   המל"ג ביטוחים לידי

 הביטוח.

היה רשאי לבדוק את האישור קיום י המל"גמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי  .10.16
 ביטוחים אך לא יהיה חייב לעשות כך.

לת ביצוע ההסכם עקב אי מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחי .10.17
 גרם עקב כך. יבכל הוצאה או נזק ש  יועץהמצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא ה

לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול  יועץה .10.18
 ההשתתפויות העצמיות הנקובה בפוליסות.

לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות  יועץה .10.19
 הנקובים בפוליסות.

 המל"גביעה כנגד מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או ת יועץה .10.20
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בעבורו עפ"י הביטוחים הרשומים בהסכם  ווהבאים מטעמ

 זה, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. 

פי תנאי -לבדו אחראי למילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על יועץה .10.21
 הפוליסות.

הפר היועץ את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המל"ג  .10.22
, יהא היועץ אחראי לנזקים שייגרמו למל"ג באופן מלא ובלעדי, ולא ווהבאים מטעמ

תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המל"ג, והוא יהא מנוע מלהעלות 
 כל טענה כאמור כלפי המל"ג.

 כל עוד קיימת לו חבות על פי החוק. מקצועיתיוסיף ויערוך ביטוח אחריות  יועץה .10.23
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או /ו הלאומי הביטוח חוק לפי המעביד על המוטלים בתשלומים לשאת יועץה על .10.24

 קבלני על הלאומי לביטוח לדווח וכן, מעבידים ידי על עובדים בביטוח הדן אחר חוק כל

 .מטעמו המשנה

דרישות המבטחים, הן אלה הנקובות בפוליסות והן המציע מתחייב למלא את כל  .10.25
 כל דרישה אחרת, לרבות תשלום הפרמיות במועדן.

המציע ינקוט בכל הצעדים המתחייבים ובכל פעולה שתידרש כדי לממש את  .10.26
 זכויותיו וזכויות המועצה על פי תנאי הפוליסות במקרה קרות מקרה ביטוח.

 
  על ידי המועצה או מי מטעמה השירותיםביצוע  .11

את התחייבויותיו על פי ההסכם  יועץאם לא ימלא המבלי לגרוע מהוראות הסכם זה,  .11.1
, םאו חלק םנשוא הסכם זה, כול שירותיםבמלואן ובמועדן רשאית המועצה לבצע את ה

מצהיר ומתחייב כי לא ימנע מן  יועץאחר או בכל דרך אחרת, וה יועץבעצמה, באמצעות 
 כאמור.  השירותיםהמועצה לפעול כאמור ויסייע לרשות או למי שייקבע בביצוע 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שתפעל המועצה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות  .11.2
מכל  יועץו/או לנכות ו/או לקזז את כל ההוצאות והחיובים שעל פי הסכם זה חלים על ה

בכל דרך  יועץבכל זמן שהוא, וכן תהא המועצה רשאית לגבותן מן ה יועץיגיע לסכום ש
 אחרת.

  ואבטחת מידע  הימנעות מניגוד עניינים ,סודיות .12

, ולרבות בו השותפים או/וכל אחד מבעלי השליטה  –לתאגיד  וביחסצהיר כי הוא )מ היועץ .12.1
 :הבאים התנאים כל אחר ממלא(, ידו על המוצע הצוות

למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או  שירותים יועץהעל ידי  ינתנוככלל, לא  .12.1.1
למוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.  ככל 

שירותים למוסד להשכלה גבוהה יועץ היעניק  או מעניקמהלך תקופת ההסכם, שב
הה בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבו

לדווח על כך למועצה עם הגשת המועמדות במכרז זה )ואם  יועץמתחייב ה –בישראל 
זה במהלך תקופת תקופת ההסכם אזי ידווח על כך למועצה בטרם יתן את 

מוחלט  נתק שיתקייםהיעדר ניגוד עניינים באופן  להבטיח מתחייב והואהשירותים(, 
למוסד/ות להשכלה  ועל יד או הצוות שנותן מטעמו את השירות שניתן האדםבין 

. בכל מקרה, למועצה השירותים את שנותן הצוות או האדם לביןגבוהה כלשהו/הם 
מסכים כי החלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים נתונה להכרעתה  והוא יועץלידוע 

 הבלעדית של  היועצת המשפטית של המועצה והחלטתה בנושא תהא סופית.

באופן חלקי או  שליטה בעליאו /ו מניות בעלי םאינ בו המשרה נושאיאו /ו יועץה .12.1.2
שהוא מוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או של מוסדות  תאגיד, של ףמלא, ישיר או עקי

 אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

במוסדות להשכלה  עובדיםבעלי תפקיד או  אינםהמשרה בו  נושאיאו /ו יועץה .12.1.3
או במוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה גבוהה בישראל ו/

 חברים אינםבתפקיד של הוראה אקדמית במוסד כאמור, והם  למעטבישראל, 
 .בהנהלתו או בישראל גבוהה להשכלה מוסד של המנהלים במוסדות

, כל עניין כלכלי או אחר ראשונה מדרגה םאו לבני משפחתאו לעובדיו /ו יועץל אין .12.1.4
 הסכםהשירותים נשוא  מתןלעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם  העלול

לידיעת  יובאהשירותים  מתןאם במהלך  .כאמורזה, או ליצור חשש לניגוד עניינים 
ודיע על כך לה ישמי מהם ניגוד עניינים כאמור, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, 

 של המועצה ללא דיחוי. תהמשפטי ליועצת

 עניינים לניגוד חשש העדר בדבר הצהרה, לחתום על מטעמו המוצע הצוותועל  ץהיוע על .12.2
 . למכרז' ה-ו' ד ספחיםהמצורפת כנ
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 וכל הפועלים מטעמו מתחייבים כי: יועץה .12.3

ייטלו חלק וכן כל הממצאים  בהםאו הישיבות ו/או הפגישות /והדיונים  כל .12.3.1
ידיהם, לרבות תוצרי עבודתם, יישמרו בסוד -והנתונים הנוגעים לשירות שיינתן על

 לאורך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה. 

וכל הפועלים מטעמו, לא יעשו שימוש במידע שיגיע לרשותם במהלך תקופת  הוא .12.3.2
תקשרות. בהתאם ההתקשרות ולאחריה, למעט לצורך מתן השירותים במסגרת הה

' למכרז זה ויחתים ד כנספחההתחייבות המצורפת  עלכל אחד מהצוות  יחתוםלכך 
 עליה את עובדיו ואת כל הפועלים מטעמו. 

, הנחיות, תוכניות, דוחות, תוכנות, מחשב קבצי - לרבותסעיף זה,  לעניין"מידע"  .12.3.3
: כגון שניתנו השירותים בעקבות שונים ותוצרים שאלונים, מגנטית מדיה, טפסים
 '.וכד גלם חומרי, מצגות, כתבות, צילומים, סרטים

הסדר הטוב מובהר כי, לא כל עיסוק במי מהתחומים האמורים יהווה מניעה  למען .12.4
אולם, ההכרעה בשאלת קיומו של החשש לניגוד העניינים  היועץאת  המועצהלהעסקת 

, לדעתה הדרושים יםהפרט כל בפניה שהוצגו לאחר, לבדה המועצהתהיה בכל מקרה של 
 .בנושא החלטתה גיבוש לשם

אינו רשאי לפרסם ו/או להוציא ו/או להעביר כל חומר הנוגע למתן השירותים נשוא  היועץ .12.5
 . המועצהזה, אלא באישור מוקדם של  הסכם

לאבטחת המידע הנמצא ברשותו ולמניעת גישה  המתבקשיםלנקוט בכל הצעדים  היועץ על .12.6
, למידע. האחריות לשמירה על המידע כאמור המועצהידי -של גורמים שאינם מורשים על

 .  היועץלעיל חלה על 

את כל המידע שברשותו שהוכן במסגרת מכרז  מועצהלהיועץ ההתקשרות ימסור  בתום .12.7
חומר  כל למועצהכן, יחזיר  זה, ויוודא השמדת כל הקבצים והרישומים במתקניו. כמו

 שיימסר לו בהקשר למכרז זה ולצרכיו. 

מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד  ץעיוה .12.8
ג' כלשהו ו/או לעשות כל שימוש בין עצמי או ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין 

 למועצהבעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל בכל ידע ו/או מידע השייכים לרשות ו/או בנוגע 
מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, לקוחותיה, ספקיה, ובכלל זה, ומבלי לגרוע 

וכיו"ב וכן כל מידע שהגיע לידיו בקשר עם  מצבה הפיננסי, שיטות העבודה הנהוגות אצלה
אספקת השירותים, וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה 

 מוקדמת ומפורשת בכתב מאת המועצה. 

 ניגוד ענייניםחשש למצא במצב של יו/או עובדיו מתחייבים שלא לה שותפיוו/או  יועץה .12.9
, וזאת בנוסף על ההגבלות החלות על 'ה-'דלמסמכי המכרז ונספחים  15כמפורט בסעיף 

 היועץ על פי כל דין. 

מתן השירותים של היועץ למועצה לפי הסכם זה, במשך שנה מיום הפסקת מובהר, כי  .12.10
כל  ייתןבכל עיסוק ולא  היועץעסוק ילא ותהא הסיבה לסיום ההתקשרות אשר תהא, 

מועצה אלא אם ניתנה לכך מתן השירותים לבניגוד אינטרסים עם  ושירות העלול להעמיד
 מראש ובכתב. הסכמתה של המועצה

 שיפוטסמכות  .13

נתונה באופן בלעדי ודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה הייחהמקומית סמכות השיפוט 
 .המוסמכים מבחינת העניין בעיר ירושלים לבתי המשפט בירושלים

 כתובות והודעות .14

 כמפורט בראש ההסכם.נן הי היועץ והמועצהת וכתוב .14.1
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הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה ונמסרו ביד,  .14.2
אם נשלחו ו, רשום , אם נשלחו בדואררשום שעות מיום משלוחן בדואר 48ותוך 

 .אישור הנמען על קבלתןהגיעו במועד שאלו ככ –או בדוא"ל  בפקסימיליה

 

 :ולראייה באו הצדדים על החתום

 

__________        __________ 

 המועצה      היועץ   
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 הצוות הזוכהשל  בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות -' הנספח 

 [כל אחד מאנשי הצוות המוצע]למילוי וחתימה על ידי 

 

בעל זכויות חתימה בחברת , הח"מ, _______________, ת"ז ____________ יאנ
כזוכה  והמציע יוכרזבמידה  כדלקמן מתחייב בזאת_____________ ח.פ. ______________

עבור המועצה להשכלה גבוהה ואסטרטגיה  מיתוגלמתן שירותי  03/2019מס' במכרז פומבי 
 :והוועדה לתכנון ותקצוב

מוסדות אחרים לו/או  בישראללמוסד להשכלה גבוהה  שירותיםעל ידי  ינתנו לאככלל,  .1
או במהלך  שבעת הגשת ההצעהככל .  הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל

למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות אחרים  שירותיםנותן  הנני תקופת ההסכם
 למועצהלדווח על כך אני מתחייב  –הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

דווח על כך אאם זה במהלך תקופת תקופת ההסכם אזי )ו זה במכרז מועמדותה הגשת עם
שלא היעדר ניגוד עניינים באופן  מובטח כי והנני מתחייב ,למועצה בטרם יתן את השירותים(

 ידיבשום עניין הקשור למוסד להשכלה גבוהה וכי יש נתק מוחלט בין השירות שניתן על  אטפל
החלטה בדבר ידוע לי ואני מסכים כי . בכל מקרה, לביני הם/למוסד/ות להשכלה גבוהה כלשהו

ת המשפטית של המועצה קיומו של ניגוד עניינים נתונה להכרעתה הבלעדית של  היועצ
 והחלטתה בנושא תהא סופית.

שהוא מוסד  תאגיד, של ףבאופן חלקי או מלא, ישיר או עקי שליטה בעלאו /ו מניות בעל אינני .2
להשכלה גבוהה בישראל ו/או של מוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה 

 גבוהה בישראל.

במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים  עובדתפקיד או  אינני בעל .3
בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד  למעטביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, 

 .בהנהלתו או בישראל גבוהה להשכלה מוסד של המנהלים במוסדות ואינני חברכאמור, 

לעמוד בניגוד עניינים  העלול, כל עניין כלכלי או אחר ראשונה מדרגה ילבני משפחת אין לי או .4
זה, או ליצור חשש לניגוד  מכרזהשירותים נשוא  מתןו הז מכרזאו בחשש לניגוד עניינים עם 

ניגוד עניינים כאמור, או ליצור חשש י לידיעת יובאהשירותים  מתןאם במהלך  .כאמורעניינים 
 של המועצה ללא דיחוי. תהמשפטי ליועצתעל כך  אודיעלניגוד עניינים כזה, 

, בכל בהתאם למכרז זה שאני ממלא התפקידמלבד השימוש במסגרת לא אעשה כל שימוש,  .5
על כל חלקיהם נספחיהם  השירותים, בתוצרי םהקשור למתן השירותים וכל הקשור עימ

בהם שימוש לצורך  שאעשה והעזריםומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים 
ללא ההתקשרות סיום  שלאחרביצוע השירותים. התחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה 

 הגבלת זמן.

 על החתום: באתי ולראייה

___________       __________________            ________________ 

 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך
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 של המציע  בדבר העדר ניגוד עניינים התחייבות -' ונספח 

 [רק אם המציע הינו תאגידע"י התאגיד עצמו ]למילוי וחתימה 

 

, __________________ , בשם המציעהח"מ, _______________, ת"ז  ____________ יאנ
מס' במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז פומבי  כדלקמן מתחייב בזאתח.פ. ____________

 :והוועדה לתכנון ותקצובעבור המועצה להשכלה גבוהה ואסטרטגיה  מיתוגלמתן שירותי  03/2019

 

למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות  המציע שירותיםעל ידי  ינתנוככלל, לא  .1
שבעת הגשת ההצעה אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל.  ככל 

שירותים למוסד להשכלה גבוהה המציע ו יעניק אמעניק או במהלך תקופת ההסכם, 
 –בישראל ו/או למוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

ואם זה במהלך ) במכרז זהלדווח על כך למועצה עם הגשת המועמדות  המציע מתחייב
מתחייב  והוא תקופת תקופת ההסכם אזי ידווח על כך למועצה בטרם יתן את השירותים(,

להבטיח היעדר ניגוד עניינים באופן שיתקיים נתק מוחלט בין האדם או הצוות שנותן 
האדם או  מטעמו את השירות שניתן על ידו למוסד/ות להשכלה גבוהה כלשהו/הם לבין

מסכים כי החלטה  למציע והוא. בכל מקרה, ידוע הצוות שנותן את השירותים למועצה
נתונה להכרעתה הבלעדית של  היועצת המשפטית של  בדבר קיומו של ניגוד עניינים

 המועצה והחלטתה בנושא תהא סופית.
 

חלקי או בעלי מניות ו/או חברים באופן המציע, בעלי השליטה בו ונושאי המשרה בו אינם  .2
 ו/או של מוסדות אחרים בישראל מוסד להשכלה גבוההבתאגיד שהוא  ף,ישיר או עקי ,מלא

לעניין סעיף זה "בעלי שליטה" ; הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל
 לרבות שותפים.

עובדים לא יהיו בעלי תפקיד או הנמנים  ונושאי המשרה בוהשליטה במציע בעלי המציע,  .3
בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות  במוסדות להשכלה גבוהה

לעניין סעיף  .ישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד כאמורלהשכלה גבוהה ב
 זה "בעלי שליטה" לרבות שותפים.

לעיל יחולו גם על קרובי משפחה מדרגה ראשונה של בעלי  4-ו 3ככלל, הוראות סעיפים  .4
השליטה/בעלי המניות במציע ונושאי המשרה בו, אלא אם התקבל אישור המועצה מראש, 

 חשש לניגוד עניינים.כי אין בכך משום 

לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם  העלולכל עניין כלכלי או אחר  אין למציע .5
  .כאמור, או ליצור חשש לניגוד עניינים מכרז זההשירותים נשוא מתן ומכרז זה 

 כך ודיע עלאניגוד עניינים כאמור,  מתן השירותים יעלה חשש לקיומו שלאם במהלך  .6
 ללא דיחוי.ליועצת המשפטית של המועצה 

וכל הקשור על ידי היועץ מטעמו עשה שימוש, בכל הקשור למתן השירותים המציע לא י .7
על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות כל מדיה  השירותים, בתוצרי םעימ

שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים.  והעזריםאלקטרונית וכל המסמכים 
 ללא הגבלת זמן.ההתקשרות סיום  שלאחרת מתייחסת גם לתקופה התחייבות זא

 על החתום: באתי ולראייה

 

___________       __________________            ________________ 

 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך
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סודיות במסגרת מתן  ה עלשמיר התחייבות בדבר –' זנספח 
 שירותים

 וגם על ידי מורשי החתימה של המציע[ הצוות המוצע]לחתימה ומילוי גם על ידי 

   
, קובע כי המל"ג 1958 –ב' לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח  3וסעיף   הואיל

]נוסח  1958( לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 6)9תהא גוף מבוקר כמשמעו בסעיף 
 משולב[. 

 והואיל
 
 
 

 והואיל 

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר  1977 –וחוק העונשין, תשל"ז  
החובות הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות 
לידיעתו של אזרח בכלל ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר 

 )נוסח משולב( בפרט.  1958כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 
חוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם ל 118ולסעיף 

המדינה או עם גוף מבוקר כמל"ג, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת 
ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, 
ו/או התרשלות בשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים 

 ת אלה.על הוראו
לחוק העונשין מגדיר ידיעה ככוללת: ידיעה שאינה נכונה, וכל  119וסעיף   והואיל

תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או 
 עשויים לשמש מקור לידיעה

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל   
על ידיעה סודית דווקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל  איפוא

על מסירת כל ידיעה שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא 
 כמוגדר לעיל.

 
היועץ רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין  .1 לפיכך

 למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. 
או  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג  .2 

מסוג במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות  –עובד בשמה 
מסויים, הרי אין עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם 
הטלת התפקיד על בעל החוזה גם סמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר 
המל"ג או בעל חוזה המקבל ידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע 

במסגרת זו מותרת העניינים עליו למסרם לעובדים אחרים במל"ג או לציבור. 
גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל החוזה  שקבע אותה. כן מוסמך 
בעל החוזה למסור ידיעות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו והמוסמכים למסור 
ידיעות לעובדי מל"ג אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל קיימת מכללא 

 אלא אם נשללה במפורש.
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 3. 
 

4. 

היועץ רשאי למסור ידיעה, לגורמים מחוץ למל"ג או לשירות המדינה בתנאי 
שנוצרו כדי שתימסרנה לציבור, כגון כל ידיעה הקשורה במתן שירות כללי 

 לציבור הרחב. 
לחילופין, רשאי היועץ למסור ידיעה לגורמים מחוץ למל"ג או לשירות 

 ב.המדינה, ובתנאי שקיבל לכך את אישור המל"ג מראש ובכת

 5. 
 

 

 

 
6. 
7 . 
 
8. 

לאור האמור לעיל, הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, יועץ אשר 
עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא 
מוסמך למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם 
מוסמך לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מחוץ 

 או מחוץ לשירות המדינה.למל"ג ו/
 

יש להדגיש כי לצורך מסירת ידיעות לעיתונאי הוסמכו לכך במל"ג עובדים 
ע"י מנכ"ל המל"ג, והיועץ רשאי למסור ידיעות לעיתונאים אך ורק 

 באמצעותם.
 

 ובין בעצמו בין במידע שימוש כל לעשות לא בזאת מתחייב היועץ, כן כמו
 .ג"למל השירותים מתן למטרת אלא אחרים באמצעות

 הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע את בהקפדה לשמור בזאת מתחייב היועץ
 את להגביל היועץ מתחייב כך בתוך. אחר לידי הגעתו מניעת לשם הנדרשים

 .ג"למל הרלוונטיים השירותים במתן חלק לנוטלים ורק אך למידע הגישה
 מאנשים אחד כל לידיעת זאת התחייבות תוכן להביא בזאת מתחייב היועץ

 התחייבות על מהם אחד כל ולהחתים ל"הנ השירותים בביצוע מטעמו שיעסקו
 עותק מיד ולהמציא לעיל שפורטו כפי, ל"הנ ההתחייבויות את לקיים אישית

 אם אלא התכנון בביצוע אדם יעסיק לא היועץ. ג"למל החתומה ההתחייבות
 .ל"הנ בנוסח לסודיות אישית התחייבות על חתם כן
 
 
 

 

 

 

, וכי נהירות לי עילבזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט ל מתחייבאני 
 . 1977 -התשל"ז ,לחוק העונשין 118מכוח סעיף  יחובותי

 

_______________ 
 תאריך

_______________ 
 חתימת המצהיר
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 1976-התשל"ותצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  -ח' נספח 

 
אני הח"מ ......................... ת"ז ............................... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: ה/וכי אהיה צפוי
 

)להלן רישום ..........................  תצהיר זה בשם .................................... מס' ת/הנני נותן .1
מכרז במסגרת "( הגוף" -)להלן  המל"ג וות"תשהוא הגוף המבקש להתקשר עם "( המציע" -

עבור המועצה להשכלה גבוהה ואסטרטגיה  מיתוגלמתן שירותי  03/2019מס' פומבי 
  .והוועדה לתכנון ותקצוב

 

 .בשמווהנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  במציע כ .......................... ת/אני מכהן .2
 

 בתצהיר זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצידם: .3
 
 )להלן 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולב)א( 2כהגדתו בסעיף  –" זיקה בעל"
 ."(החוק" -
 
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –" עבירה"

 .1987-, או עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-הוגנים(, התשנ"א
 

  קיום דיני העבודה .4
 

 : נכונה מתוך האפשרויות הבאות שאיננהאת החלופה  למחוקהנך נדרש 

 
3.1

. 
שבכותרת, המציע ובעל זיקה עד המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה 

אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום 
31.10.2002. 

 
 - או 

 
המציע ובעל זיקה אליו הורשעו, בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות  3.2

, אולם במועד  האחרון להגשת ההצעות 31.10.2002שנעברו לאחר יום 
 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.להזמנה שבכותרת חלפה 

 
  מוגבלות עם לאנשיםהולם ייצוג  .5

 
 נכונה מתוך האפשרויות הבאות:  שאיננהאת החלופה  למחוקהנך נדרש 

 
)להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  5.1

 . חלות על המציע לא"חוק שוויון זכויות"( 

 - או 
 

 על המציע והוא מקיים אותן;  חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף )א(  5.2
עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של  100אם המציע מעסיק )ב( 

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 
בקשר  לשם קבלת הנחיות -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

 ליישומן;
אם המציע התחייב בעבר כלפי המפעל לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה )ג( 

לחוק  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
ונעשתה  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן  -שוויון זכויות, ובמידת הצורך 
הוא פנה כנדרש ממנו, ואם  -מתחייב כאמור  אתו התקשרות שלגביה הוא

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל  9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 ליישומן; 
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המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה )ד( 
ימים ממועד ההתקשרות )אם וככל  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 מציע תיבחר כהצעה הזוכה בהליך(.שהצעת ה
 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 
 

______________      ___________  
  המצהיר                                          תאריך                      
                              

 
 

 אישור חתימת המצהיר
 
 

............................, מ"ר ...................., הופיע בפני, עו"ד  ...............הנני מאשר כי ביום 
כי  ה/, ולאחר שהזהרתיו........................ז "ת ת/בעלמר/גב' ..........................  

ועים בחוק באם לא לעונשים הקב ה/צפוי תהיה/להצהיר את האמת וכי יהיה  עליה/עליו
 בפני על התצהיר דלעיל. ה/הנ"ל וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/כן, אישר תעשה/יעשה

 
 

________ 
 תאריך

 ____________ 
ומספר  חותמת

 רישיון עורך דין

 ___________ 
 חתימת עוה"ד
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 ' ט נספח

 םביטוחי קיוםאישור  

 
 ה אין לבצע מחיקות או הוספת מלל כלשהוזבמסמך 

 
 

  לכבוד
 גבוהה להשכלה המועצה

  43ז'בוטינסקי  מרחוב
  ירושלים

 לשם הקיצור "המועצה"  להלן
 

 
 ___________________ יועץ ה של ביטוחים קיום על אישור: הנדון

 "(יועץה" להלן_______________ )   חברה  מספר
  ליעוץ אסטרגטרי להסכם בקשר

 "(ההסכם" להלן) 
 

על  ערכנומאשרים בזאת כי ו מצהירים, מ"בע לביטוח חברה_________________, מ"הח אנו
 :להלןשם המועצה בכל הקשור בהסכם בלבד את הביטוחים  ועל יועץ השם 

 

 כלפי עובדיו.   המבוטח. הפוליסה מבטחת את חבות  מעבידים אחריות לביטוח פוליסה .1

כלפי צד  המבוטח. הפוליסה מבטחת את חבות  שלישי צד כלפי אחריות לביטוח פוליסה .2
לאירוע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ₪  1,000,000שלישי בגבולות אחריות של 

 שימושביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. 
כל אחד בכלי נשק על פי החוק . הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את 

 מהמבוטחים כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.  

 
פי דין  על חבותו בגין המבוטח. הפוליסה מבטחת את   מקצועית אחריות לביטוח פוליסה .3

 . שלישי צד כלפי

 למקרה  ולתקופת הביטוח. ₪  1,000,000גבולות האחריות הינם   
 אובדן. לב בתום מסמכות חריגה. עובדים של יושר אי:  השאר בין מכסה זה בביטוח

 מחדל או מעשה בגין אחריות. עקב מקרה ביטוח ועיכוב השימוש אובדן.  ומידע מסמכים
 ( .  מבוטחים אינם המשנה קבלני)  משנה קבלני של

( חודשים לאחר ביטול או אי חידוש 6תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שישה )
הביטוח כאמור ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות 

 היועץ  באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה  . 
ו הוצאה הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים כאיל

 . הפוליסה אינה מכסה תביעות היועץ  כלפי המועצה.הפוליסה על שמו בלבד
 ₪ . 40,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו הינה אינה עולה על סך         

 
 :לעיל לפוליסות בהתייחס

 קיים כאשר אחריותנו את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע סעיף כל .1
 פי-על הביטוח, ולגביהם, המבטחי וכלפי מועצהה כלפי יופעל לא, אחר ביטוח

, תנאיו לפי המגיע השיפוי במלוא האות המזכה", ראשוני ביטוח" הוא הפוליסה
 להשתתף ממבטחיה תביעה זכות לנו שתהיה מבלי, בביטוחיה השתתפות זכות ללא

 . 1981-א"התשמ, הביטוח חוזה חוקב כאמור החיוב בנטל
, הביטוח תקופת במשך הביטוח יבוטל או יצומצם לא ולפיו תנאי מופיע בפוליסות .2

 יום 60 לפחות מועצהה לידי רשום בדואר כך על כתובה הודעה תישלח אם אלא
 .מראש

 .בלבדיועץ ה על חלות פרמיות ותשלום עצמיות השתתפויות .3
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 יחול לא הוויתור. המועצה והבאים מטעמה כלפי התחלוף זכות על מוותרים אנו .4
 .בזדון נזק שביצע אדם כלפי

ו/או מי מטעמו לא  היועץכי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י  מאשריםהננו  .5
 .המועצהתיפגע בזכויות 

 
 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י 
 האמור לעיל.

 
 פוליסה מספר תאריך עד  מתאריך הפוליסה : סוג

    אחריות מעבידים
    שלישיצד 

    אחריות מקצועית
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 _________________________ הביטוח חברת שם
 

          ___________      __________   __________________          ____________ 
 המבטח וחותמת חתימת           החותם תפקיד     החותם שם    תאריך                

 
 :הביטוח סוכן פרטי

 ____________ טלפון________________;   כתובת_____________;   שם
 
 

 :כדלקמן, לתקופה מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים אנו
 מס' פוליסה עד תאריך  מתאריך  סוג הפוליסה

    אחריות מעבידים
    צד שלישי

    אחריות מקצועית
 

 בכבוד רב,
 

 _________________________ הביטוח חברת שם
 

          ___________      __________   __________________          ____________ 
 המבטח וחותמת חתימת           החותם תפקיד     החותם שם    תאריך                

 
 


