
 
 
 
 
 
 
 

 לקבלת הצעות פניה

  המרכז האקדמי לבעבור  יחסי ציבורשירותי  למתן

במסגרת  כם"( מתכבד לפנות אלינההמזמי"" או המרכז")להלן:  )ע"ר( המרכז האקדמי לב .1

 .יחסי ציבור למרכז שירותי מתןלפניה לקבלת הצעות 

 

   השירותים והיקפם

יחסי ציבור למרכז  שירותימכלול את למרכז המציע הזוכה במסגרת הליך זה יידרש לספק  .2

, והכל הכתובה, האלקטרונית והמשודרת -, לרבות פרסום בכלי התקשורת  הנדרשים וניהולם

. "(השירותים)להלן: "לפניה זו  1כנספח המצורף להסכם המצ"ב בנספח א'  מפורטל בהתאם

 חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.  זה יהווה מפרט

על  המזמינהבמסגרת פניה זו יחתום מול  המזמינההמציע שיבחר ע"י ועדת המכרזים של  .3

 לפנייה זו.  1כנספח הסכם למתן השירותים המצ"ב 

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה שנתיים ממועד החתימה של הצדדים על ההסכם.  .4

 12פעמים את ההתקשרות עם הספק כשכל הארכה תהיה עד  3למרכז תהיה אפשרות להאריך 

 שנים.  5 -להגיע לחודשים, כך שסה"כ תקופת ההתקשרות עשויה 

ההתקשרות, מכל סיבה שהיא,  להודיע על הפסקת תהא רשאית מזמינהלמרות האמור לעיל ה .5

. הובא ההסכם לידי בכתב ומראש לנותן השירותים ימים 30בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

לנותן השירותים בעד אותו חלק מהשירותים שהוא ביצע  שלם המזמינהתסיום כאמור לעיל 

ו/או פיצוי  בפועל עד למועד הבאת ההסכם לידי סיום, ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל

 תמורה בגין הפסקת ההתקשרות. 

 

  אופן ניהול הליך זה

כל מציע יציע על גבי מסמך הצעת המציע הרצ"ב לפנייה זו את התמורה החודשית המבוקשת  .6

ש"ח )בתוספת  8,000על ידו עבור מתן השירותים. התמורה החודשית לא תעלה על סך של 

 מע"מ כדין(.

ישמש כאיש קשר מול המרכז מטעם המציע וכגורם עובד מטעמו אשר  עיצלהיידרש כל מציע  .7

 ., וזאת במקרה והמציע יזכה"(איש הקשר)להלן: " שירכז השירותים למרכז מטעם המציע

  מובהר כי החלפת איש הקשר תהא כפופה לאישור המזמינה.

להרחיב או לצמצם את היקף הבלעדי,  ה, לפי שיקול דעתתהא רשאית המזמינהמובהר כי  .8

לשלב בהסכם המצ"ב תיקונים אשר יתבקשו ע"י המציע העבודות הנדרשות, וכן תהא רשאית 

סכים להטמיע שינויים תלא  . כן מובהר כי במקרה שהמזמינהויאושרו ע"י המזמינה הזוכה



 
 
 
 
 
 
 

 והוא לא יהיה לא יהא בכך כדי לפגום בהצעת המציע הזוכה -המבוקשים ע"י המציע הזוכה

 .רשאי לחזור בו ממנה

 

 ההצעה הזוכהואופן בחירת מידה אמות 

 :את המציע הזוכה מזמינהועדת המכרזים של התבחר המידה על פיהן  אמותלהלן  .9

נקודות(. המציע שהצעתו תהיה הזולה ביותר  25)המהווים  25% – גובה הצעת המחיר .א

 יקבל את מלוא הניקוד לפי רכיב זה ויתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי אליו.

מתוך  60נקודות(. ציון מינימלי ברכיב האיכות יהיה  75)המהווים  75% – ציון איכות   .ב

 :המפורט בטבלה שלהלןיון האיכות אשר יינתן למציעים יהיה על בסיס . צנקודות 75

 

 מקסימלי ניקוד בחינת אמת המידה אמת מידה לניקוד מס"ד

)המהווה סה"כ 

נקודות לרכיב  75

 הניקוד( האיכות

1  

מניסיון התרשמות 

 המציע

קודם של ניסיון תובא בחשבון התרשמות מ

מציע, תוך התייחסות לתחומי עיסוק רלוונטיים ה

 למרכז.

זה ניתן לצרף ]לצורך קבלת ניקוד לפי רכיב 

 פרטים/מסמכים[

 

25 

2  

התרשמות מאיש 

הקשר המוצע מטעם 

 המציע

ניסיון איש הקשר המוצע והתרשמות ממנו אשר 

יוקצה למתן השירותים מול המרכז במהלך 

תקופת ההתקשרות, תוך התייחסות לתחומי 

 עיסוק רלוונטיים למרכז.

]לצורך קבלת ניקוד לפי רכיב זה ניתן לצרף 

 פרטים/מסמכים[

 

35 

3  

של שביעות רצון 

 קודמיםלקוחות 

קוחות קודמים להציון יקבע על פי חוות דעת של 

של המציעים )לרבות המזמינה עצמה(, לפי 

, םשירותיהלגבי איכות מתן בחירת המזמינה, 

וביצועי ואיש הקשר מטעמו זמינות המציע 

במקרה שלמזמינה יש ניסיון מוקדם היא  .המציע

 

15 



 
 
 
 
 
 
 

רשאית לקבוע את הציון עבור רכיב זה על תהיה 

 .בלבד סמך התרשמותה

 

מובהר בזאת כי לצורך מתן ניקוד האיכות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדה מקצועית  .10

 מטעמה.

 

  הגשת הצעות

 מציע אשר יהיה מעוניין להגיש הצעה בהליך זה יגיש את הצעת המציע המצ"ב לפנייה זו. .11

 לצרף:להצעת המציע יש  .12

מציע שהוא תאגיד או שותפות רשומה כדין יצרף תעודת התאגדות ותדפיס עדכני של  .א

 יצרףמורשה דין; מציע שהוא עוסק  לפי בפנקס לגביו המתנהלתתמצית הרישום 

 תקפה.תעודת עוסק מורשה 

אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  .ב

אישור ניכוי  – 1976-ינימום והעסקת עובדים זרים כדין( התשל"וחובות מס, שכר מ

 . מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות

 המציע יצרף להצעתו קורות חיים של איש הקשר מטעמו. .ג

מסמכי פניה זו, לרבות ההסכם על נספחיו, חתומים בכל עמוד ע"י מורשי חתימה  .ד

 מטעם המציע בצירוף חותמת.

, לבקש פרטים, אישורים, המלצות ומסמכים אחרים תחייב, אך לא תרשאיהמזמינה  .ה

מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, לרבות השלמת פרטים וקבלת הבהרות וכן לברר 

פרטים בנוגע למציע ולטיב השירותים שניתנו על ידי המציע אצל צדדים שלישיים, 

 לרבות הממליצים. 

 לשלוח במייל חוזרש לעיל, י 12כאמור בסעיף את הצעת המציע והמסמכים הנלווים לה  .13

באחריות המציע לוודא . 13:00בשעה  1703.07. נישעד ליום   Michrazim@jct.ac.ilלדוא"ל 

 (.02-6751096)במייל חוזר או בטל  ליעדוקבלת המייל 

 ראשון עד ליום  Michrazim@jct.ac.il  בדוא"לפנות בכתב הניתן ל בנוגע לפניה זושאלות  .14

 .13:00בשעה  18.06.17
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ועדת את הזכות לבטל פנייה זו מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתו.  הלעצמ תהמזמינה שומר .15

 המכרזים של המזמינה תפעל בהתאם לסמכויותיה המוקנות לה עפ"י כל דין.

 ,בברכה

 )ע"ר( המרכז האקדמי לב       

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 אישור המציע

הח"מ, מר/גב' ____________, נושא/ת ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי כי  ואנ

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

 כדלקמן:

פניה במסגרת  והמגיש הצעת ("המציע"____________ )_____תצהיר זה בשם  /נתהנני נותן .1

 .)"הפנייה"( ע"רהאקדמי לב  יחסי ציבור למרכז שירותי למתןלקבלת הצעות 

 הנ"ל.ע"י המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז  הוסמכתי/נו כדין .2

 פנייתכם.בבזאת על הסכמתנו להשתתף ומודיעים קבלת פנייתכם דלעיל  מאשריםאנו  .3

/ת ת.ז. שמספרה , נושאמטעם המציע הוא ה"ה ____________איש הקשר המוצע  .4

 .___________ 

 מצ"ב קורות החיים של איש הקשר המוצע מטעמנו.

 תוך תיאום עמכם ובכפוף להסכמתכם.רק  ףיוחלככל שהצעתנו תבחר, הנ"ל 

 אשר רלוונטייםלהם ניתנו שירותי יחסי ציבור המציע של  לקוחות קודמים יפורטובטבלה שלהלן  .5

 .למרכז

 שם הלקוח מס"ד

 

מועד תחילת 

וסיום 

 השירותים

מאפיינים של הלקוח; מהות 

ההתקשרות/השירותים; 

רלוונטיות בין הלקוח/ 

השירותים והשירותים 

 המבוקשים בפנייה זו

היקף ההתקשרות 

השנתי )ניתן לציין 

עולה סכום מדוייק או 

 50/100/200של  על סך

 אש"ח

1     

2     

3     

4     



 
 
 
 
 
 
 

5     

 

  יםמצורפלפנייתנו זו  .6

 לפנייה.  12המסמכים האמורים בסעיף  .א

הקבועים אמות המידה האיכות בהתאם לכל מסמך נוסף שהינו רלוונטי לצורך ניקוד  .ב

 .הלפניי( 2)-(1)ב()9בסעיפים 

 המציע מצהיר כי מתקיים בו אחד מאלה: .7

חוק שוויון  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  (1)

 זכויות( לא חלות עליו;

  –או לחילופין 

 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן; 9(   )א(    הוראות סעיף 2)

נות למנהל הכללי עובדים לפחות, הוא מצהיר על התחייבותו לפ 100אם המציע מעסיק   )ב(

של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9סעיף 

)ה( 8ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

 לחוק שוויון זכויות;

התחייב הספק בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  )ג(

החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב 

הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות  –כאמור באותה פסקת משנה 

 פעל ליישומן;לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9ליישום חובותיו לפי סעיף 

המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל   )ד(

ימים ממועד  30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 ההתקשרות.

 , נבצע את השירותיםפניההלבצע השירותים על פי  שנבחראנו מצהירים ומתחייבים כי ככל  .8

ובהתאם להוראות ההסכם  בהתאם להתחייבויותינו במסמך זה ,בפניהבהתאם להנחיות שפורטו 

 .המצ"ב לפניה

 

הסופית והמוחלטת החודשית התמורה  -מחיר למתן השירותיםהננו מתכבדים להגיש הצעת  .9

עומדים על סך  ה זויבהתאם לנדרש במסמכי פנימתן שירותי יחסי ציבור למרכז בגין המבוקשת 

 ______________ ש"ח )בתוספת מע"מ(. -ש"ח לכל היותר(  8,000של )



 
 
 
 
 
 
 

בגין כל שירותי מוחלטת וסופית מלאה  הרינו לאשר כי התמורה המבוקשת על ידינו לעיל הינה .10

וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובמתן השירותים, ללא מסמכי פניה זו, על פי  המציע

לתוספות כלשהן, לרבות בגין שכר טרחה, החזר הוצאות, החזר  םהיה זכאיניוצא מן הכלל, ולא 

 נסיעות, עמלות או תוספת אחרת.

 דלעיל אמת. /נוותוכן תצהירי /נו, זו חתימתי/נוזהו שמי .11

 

           _________________         ______________________________________________ 

                 מורשי החתימה מטעם המציע ות.ז. של שם         וחותמת  המציע שם                       ך  תארי                

 אישור

 /ינושאבפני  /וביום _____________, הופיעאני  הח"מ, עו"ד, מ.ר. ________________, מאשר, כי 

כי  /םולאחר שהזהרתי אותומציע על הצעה זו הת.ז. _______________, המורשה לחתום בשם 

 /והצהיר  -כן  /ולעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה /יםצפוי /ולומר את האמת וכי יהיה /הםעליו

 .עליה בפני /מודלעיל וחתם /םבפני על  נכונות הצהרתו

_______________ 

 עו"ד

  



 
 
 
 
 
 
 

 שירותים מתןהסכם ל –לפנייה נספח 
 

 2017שנת  ____לחודש  __שנערך ונחתם בירושלים ביום 

 
  (ע"ר) המרכז האקדמי לב בין

 ירושלים ,21הועד הלאומי רח' 

 ;מצד אחד      "(מזמינהה" או "המרכז)להלן: "

 
 __________ ת.ז. _______ / ח.פ. _________________  לבין

 ____________________________________   כתובת

 ____________________________דוא"ל __________

 ;מצד שני       "( נותן השירותים)להלן: "

 
, והצעת נותן מזמינהעבור ה למתן שירותי יחסי ציבורערכה פנייה לקבלת הצעות והמזמינה  הואיל

 השירותים נבחרה;

 למתן שירותי יחסי ציבורשירותים בקבלת שירותיו המקצועיים של נותן ה נתמעוניי מזמינהוה הואילו

 (;השירותים")להלן:  להסכם זה 'אכנספח כמפורט במפרט השירותים המצ"ב  מזמינהעבור ה

ונותן השירותים מצהיר כי הוא בעל הידע הכישורים, הניסיון והיכולת המתאימים למתן    והואיל

  התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, השירותים ולביצוע 

 מזמינהתו עם הולא ידוע  על כל מניעה שבדין ו/או בהסכם להתקשר ולנותן השירותים והואיל 

 את השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה; מזמינהבהסכם זה, והוא מעוניין לספק ל

 ולכן הוסכם והוצהר בין שני הצדדים כדלקמן:

 לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים  .1

 להסכם זה. א'בנספח כמפורט  יחסי ציבור עבור המזמינהנותן השירותים יספק שירותי  .2

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים .3

במתן השירותים נשוא הסכם זה  ניסיוןנותן השירותים מצהיר ומתחייב כי הוא בעל  3.1

כוח הכשרה, יכולת, , הרלוונטיים למרכזם למוסדות גדולים וכן טיפול בלקוחות בתחומי



 
 
 
 
 
 
 

רשיונות, ביטוחים והאישורים הנדרשים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה האדם הדרוש, 

, ויהיה נציג המזמינהותוך עמידה בלוחות זמנים עליהם יורה  ברמה מקצועית גבוהה

 . אחראי לטיב ואיכות השירותים שיינתנו על ידו

מכיר היטב את תחום החינוך ואת הבסיס הערכי, התורני,  נותן השירותים מצהיר כי היא 3.2

 . המרכזהאידיאולוגי, הלימודי והמקצועי שבבסיס פעילות 

נותן השירותים מאשר כי יש לו די זמן פנוי על מנת לבצע את כל התחייבויותיו עפ"י הסכם  3.3

 זה.

ת לגבי שמורה הזכות המלאה והבלעדית לשנות הדרישו למרכזנותן השירותים מסכים כי  3.4

 . המרכזהיקף השירותים הנדרשים ואופיים, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

, ביחס לביצוע השירותים, באופן מזמינהלנותן השירותים מתחייב ליתן דיווחים שוטפים  3.5

 . הועל פי דרישת מזמינההשייקבע ע"י 

ו אחרת, העלולה נותן השירותים מצהיר כי למיטב שיפוטו והבנתו אין כל מניעה, חוקית א 3.6

 להוות מניעה להתקשרות בהסכם זה ו/או לסיכול מתן השירותים על ידו.

"(. נותן מזמינהנציג ה)להלן: " "ה ________ה ולעניין הסכם זה הינ מזמינהנציג ה 3.7

בביצוע ומתן  מזמינהלשביעות רצון ה מזמינהיפעל על פי הנחיות נציג ההשירותים 

 השירותים לפי הסכם זה.

שה"ה __________ נושא ת.ז. שמספרה ________ ישמש כאיש תחייב מ השירותיםנותן  3.8

קשר מול המרכז מטעם נותן השירותים וכגורם שירכז השירותים למרכז מטעם נותן 

כי החלפת איש הקשר  "(. נותן השירותים מצהיר ומתחייבאיש הקשרהשירותים )להלן: "

 תהא כפופה לאישור המרכז.

 ההתקשרותתקופת  .4

חתימת  מועדחל מתהא לתקופה של שנתיים הההתקשרות בין הצדדים עפ"י הסכם זה  4.1

  "(.תקופת ההתקשרותזה )להלן: " על הסכם הצדדים

פעמים את ההתקשרות עם נותן השירותים כשכל הארכה  3למרכז תהיה אפשרות להאריך  4.2

 שנים. 5 -להגיע לחודשים, כך שסה"כ תקופת ההתקשרות עשויה  12תהיה עד 



 
 
 
 
 
 
 

להודיע על הפסקת ההתקשרות, מכל סיבה  תהא רשאית מזמינהלמרות האמור לעיל ה 4.3

. הובא בכתב ומראש לנותן השירותים ימים 30שהיא, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

לנותן השירותים בעד אותו חלק  שלם המזמינהתההסכם לידי סיום כאמור לעיל 

לידי סיום, ונותן השירותים לא  מהשירותים שהוא ביצע בפועל עד למועד הבאת ההסכם

 פיצוי ו/או תמורה בגין הפסקת ההתקשרות.  יהיה זכאי לכל

 התמורה .5

בתמורה לביצוע בפועל של השירותים המפורטים בהסכם זה נותן השירותים יהיה זכאי  5.1

בתוספת מע"מ כדין בסך של ________ ש"ח סופית ומוחלטת חודשית לקבל תמורה 

 "(.התמורה)להלן: "

 חשבוןהמצאת לאחר  30בתנאי תשלום של שוטף + לם בהעברה בנקאית והתמורה תש 5.2

( | _____) _____( | סניף _____) ____לחשבון: בנק לידי המזמינה. התמורה תועבר 

 עם קבלת התשלום.למזמינה חשבונית מס תוגש . ______חשבון 

 הנ"ל מהווה תמורה מלאה בגין כל שירותי נותן השירותים על פי הסכם זה ההתמור 5.3

נותן וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע ובמתן השירותים, ללא יוצא מן הכלל, ו

לא יהיה זכאי לתוספות כלשהן, לרבות בגין שכר טרחה, החזר הוצאות, החזר  השירותים

 נסיעות, עמלות או תוספת אחרת.

 מזמינהיועבר בכפוף להמצאת דו"חות כנדרש ע"י נציג הלנותן השירותים תשלום כל  5.4

 הכולל סיכום הפעולות אשר בוצעו ע"י נותן השירותים.

כל סכום הנדרש לניכוי על פי כל  מזמינהמכל תשלום אשר ישולם לנותן השירותים תנכה ה 5.5

ו בהתאם דין, לרבות מס הכנסה על פי תיאום מס כפי שימציא לה נותן השירותים, א

 לתקנה הרלוונטית. 

אישור ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים  מזמינהנותן השירותים ימציא ל 5.6

, מופק על ידי שלטונות המס, רואה חשבון או יועץ מס; או אישור 1976-ציבוריים התשל"ו

 חלופי על כך שהוא פטור מחובת ניהול ספרים. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 אחריות  .6

דין, לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או אבדן אשר ייגרם עקב נותן השירותים יהיה אחראי עפ"י  6.1

מעשה או מחדל של נותן השירותים או מי מטעמו בקשר עם ביצוע ומתן השירותים על פי 

 הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או עוולה אחרת.

תבע לשלם סכום כלשהו בגין אחריות נותן השירותים לפי האמור בסעיף ת מזמינהוההיה  6.2

בכל תשלום כאמור, לרבות  מזמינההלעיל, יהיה על נותן השירותים לשפות את  6.1

שלם סכום כלשהו אלא אם ניתנה תלא  מזמינההוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, ובלבד שה

 לנותן השירותים הזדמנות סבירה להתגונן ו/או להסיר את הדרישה או התביעה.

 ביטוח .7

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים, הוא מתחייב לבצע על חשבונו ביטוחי אחריות כלפי צד 

שלישי, אחריות מעבידים ואחריות מקצועית, עפ"י המפורט באישור עריכת הביטוח המצ"ב כנספח 

במהלך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו . ביטוח אחריות מקצועית יחודש על ידו ועל חשבונו , ב'

 חודשים לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים. 12קופה של גם לת

במעמד חתימת ההסכם, נותן השירותים ימציא ל"מרכז" את אישור עריכת הביטוח הנ"ל כשהוא 

יום לפני תום תוקפו של כל אישור,  15חתום ע"י חברת הביטוח שלו וכן ימציא אישור חדש לפחות 

 כל עוד נמשכת ההתקשרות בין הצדדים.

חודשים לאחר סיום  12לעיל, אישור ביטוח אחריות מקצועית יומצא גם לתקופה של כאמור 

 ההתקשרות.

לבצע ביטוח אחריות מעבידים כל עוד אינו מעסיק עובדים והוא  אנותן השירותים רשאי של

מתחייב לבצע ביטוח זה מיד לכשיתחיל להעסיק עובדים וכן ישלם למוסד לביטוח לאומי את כל 

 בדיו.המגיע בגין עו

דרישות הביטוח הנ"ל הינן דרישות מזעריות ונותן השירותים רשאי לבצע ביטוחים נוספים ע"מ 

 לכסות את אחריותו הנובעת מפעילותו עפ"י הסכם זה.

 ביטוחים הנערכים על ידו.כל הנותן השירותים ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית ב

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ביטול ההסכם .8

רשאי לבטל הסכם זה, עם או בלי ליתן  המרכזעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה,  8.1

במקרה שבו הפר נותן השירותים את ההסכם בהפרה יסודית, ובכלל זאת  ,הודעה מוקדמת

 י נציג"ימים מיום שניתנה לנותן השירותים הודעה על ההפרה ע 7הפרה שלא תוקנה בתוך 

ליכי הוצל"פ כונס נכסים ו/או מינוי מפרק ו/או פתיחת ה ו/או במקרה של מינוי ,המזמינה

 .כנגד נותן השירותים

יהא זכאי לכל התרופות, להן הוא  לעיל, המרכז 8.1בקרות אחד המקרים האמורים בסעיף  8.2

ולמסור באופן מיידי זכאי לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכם עם נותן השירותים 

ונותן השירותים יהא מנוע מלהפריע או להתערב בכל  את המשך השירותים לכל גוף אחר,

, התוכניות המידעאת כל המסמכים, הפרסומים,  מרכזמסירה כזאת, ויהיה חייב למסור ל

  וכל חומר אחר שהוכן בקשר ו/או באופן הכרוך במתן השירותים נשוא הסכם זה.

 

 סודיות והימנעות מניגוד עניינים .9

לות על נותן השירותים הוא מתחייב לשמור בסודיות מבלי לגרוע מכל חובות הסודיות הח 9.1

ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר כל ידיעה 

ו/או מסמך ו/או תוכנה ו/או מידע הקשור במישרין ו/או בעקיפין להסכם זה ו/או 

ותים ו/או מי מטעמו גם לשירותים הניתנים על פיו. האמור בסעיף זה יחול על נותן השיר

 לאחר לאחר סיום תקופת ההסכם או הפסקתו מכל סיבה שהיא. 

 מזמינהנותן השירותים מצהיר בזה כי אין כל ניגוד עניינים בין התחייבויותיו עבור ה 9.2

לעיסוקים אחרים שיש או יהיו לו וכי ימנע מניגוד עניינים ישיר או עקיף כאמור. נותן 

 כל חשש או מידע העשוי ליצור ניגוד עניינים כאמור.  מינהמזהשירותים יביא לידיעת ה

 מעסיק-אי תחולת יחסי עובד .10

נותן השירותים מצהיר כי הוא נותן את השירותים על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי אין  10.1

-בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או מי מטעמו לבין המזמינה יחסי עובד

מעסיק וכי נותן השירותים וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום ו/או זכות אשר זכאי 

שירותים ישא על חשבונו ובאחריותה המלאה בשכר עובדיו להם עובד שכיר. נותן ה

 ובתשלום מלוא זכויותיהם הסוציאליות. 



 
 
 
 
 
 
 

סיבה שהיא,  , מכללעיל 10.1בס"ק מוסכם בין הצדדים במפורש כי אם למרות האמור  10.2

ו/או מי מטעמו  נותן השירותיםלבין  המזמינהידי גורם שיפוטי מוסמך כי בין -ייקבע על

בחבות כלשהי המזמינה  חוייבתו/או באם מעסיק  -מתקיימים יחסי עובדהתקיימו או 

את  נותן השירותיםישפה  כי אזכאמור  םהנובעת מן הטענה בדבר קיומם של יחסי

חוייב בתשלומו לנותן השירותים והנובע תמייד עם דרישה, על כל סכום ש ,המזמינה

 תרשאיהמזמינה היה בנוסף ת .קיסמע-בדבר קיומם של יחסי עובד מקביעהכאמור 

התחשבנות רטרואקטיבית בדבר  נותן השירותיםלערוך עם במקרה כאמור בסעיף זה, 

 ולא תהיה עלות נוספת בגין העסקת מזמינההתמורה המגיעה לו על פי הסכם זה, באופן של

 מעבר לעלות המקורית על פי הסכם זה.

 קניין רוחני .11

במסגרת  נהגיש למזמייש המסמכיםנותן השירותים מצהיר ומתחייב כי כל העבודות ו/או  11.1

לא יהוו הפרה בכל אופן מתן השירותים יהיו יצירה עצמאית ומקורית שלו או מי מטעמו ו

את כל הזכויות המוקנות  נהשל זכויות קניין רוחני של צד ג' וכי הוא רשאי להקנות למזמי

 . להלןשכאמור בסעיף  נהלמזמי

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים, סימני מסחר, סודות  11.2

כל קניין רוחני הקשור לרבות כל פיתוח, קוד ועיצובים, וכן מקצועיים, מסחריים ואחרים 

עם השירותים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות שינויים בהם, שיבוצעו על ידי נותן 

ביצוע השירותים, יהיו וישארו בכל עת קניינו הבלעדי והמלא של השירותים, כתוצאה מ

ואין בהסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים כל זכות בעלות שהיא, ולא תהא לו  נההמזמי

 נהכל טענה או תביעה במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור לשירותים ולתוצריהם. המזמי

 .העלה על דעתלהשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שי תהיה רשאית

האמור בסעיף זה מהווה הסכם להעברת זכות יוצרים ולהעברת הזכות המוסרית  11.3

 .2007-כמשמעותם בחוק זכות יוצרים, התשס"ח

 כללי .12

נותן השירותים אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו, כולם או מקצתם, לצד  12.1

 מראש ובכתב. מזמינההג' כלשהו אלא בהסכמת 



 
 
 
 
 
 
 

אין בהסכם זה משום מתן בלעדיות לנותן השירותים לשירותים המוגדרים בהסכם זה  12.2

 לקבל את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות כל צד שלישי. תרשאי מזמינהוה

אי שימוש בזכות כלשהי של צד להסכם זה לא יהווה ויתור של אותו צד על זכותו ולא  12.3

 .  ויתור על זכות יעשה בכתב בלבד.תמנע מאותו צד מלהשתמש בכל זכויותיו לאחר מכן

תהא סמכות שיפוט ייחודית  ירושליםוסכם בזה, כי לבתי המשפט המוסמכים בעיר מ 12.4

 ובלעדית לדון בכל עניין או סכסוך הקשור להסכם זה או הנובע ממנו.

הסכם זה מבטא את מלוא ההסכמות וההבנות שבין הצדדים וכל הסכמה ו/או הבנה  12.5

ינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה לא יהיו ברי תוקף אלא כל שקודמת הינה בטלה. 

 אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

      ___________________    _______________ 

 נותן השירותים                       )ע"ר(   המרכז האקדמי לב    



 
 
 
 
 
 
 

 מפרט השירותים -להסכם  א'נספח 

לדרישות  ובכלל זאת בהתאם מזמינהעבור ה יחסי ציבורשירותי  מזמינהלנותן השירותים יעניק 
 המפורטות להלן.

 נהלי העבודה .1

נותן השירותים לבין  איש הקשר מטעםכל פעולה בקשר להסכם זה תעשה לאחר תיאום בין  1.1

רשאי להחליף את נציגו בכל עת ובלבד שתימסר  המרכז. )כהגדרתם בהסכם( המזמינהג נצי

 הודעה מתאימה על כך לנותן השירותים.

לנותן השירותים לתת הנחיות ישירות  המרכזאין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכות  1.2

 ו.שלא באמצעות נציג

ופן אישי בא מרכזאיש הקשר מטעם נותן השירותים ייתן השירותים נשוא הסכם זה ל 1.3

 "(. איש הקשר"ובזמינות בכל עת )

יתקיימו לפחות פעם יתאמו פגישות עבודה שוטפות ביניהם, ש המזמינה איש הקשר ונציג 1.4

, למטרת דיווחים שוטפים, פיתוח אייטמים אפשריים בכפוף להנחיות המרכזבשבוע במשרדי 

 בנושא, בחינת המטרות ועמידה ביעדים שסוכמו.  המרכז נציג

ים לפגישת עדכון רבעונית עם נציג כל רבעון יגיעו איש הקשר ואחד ממנהלי נותן השירותב 1.5

. בפגישה זו יוצג תיק עבודות המכיל את כל הפרסומים, שהתפרסמו ואו מי מטעמ המרכז

 באותו רבעון, בכל אמצעי התקשורת. 

שוטפת או ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לערוך ביקורת  המרכזבנוסף, מסכימים הצדדים כי  1.6

ת אקראית לגבי אופן ביצוע השירותים, לרבות באמצעות פנייה ישירה לאמצעי התקשור

לשתף פעולה עם הביקורת ולהציג כל מידע שיידרש לשם  השונים, ונותן השירותים מתחייב

 עריכתה.

מאפשר לנותן השירותים, או למען הסר ספק, שום דבר האמור בהסכם זה לא ייחשב כ 1.7

 המזמינה אלא אם הוסמך על ידי נציג –בכל צורה שהיא  המרכזאת , לחייב וכמסמיכ

 מפורשות מראש ובכתב לעשות כן. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

   ישור  עריכת  ביטוחא -נספח ב' 
 

 לכבוד

 "(המרכזהלן : ")ל   המרכז האקדמי לב

   , ירושלים21רח' הוועד הלאומי 

 

 ...........................כתובת משרדיו : ……………………………………… שם המבוטח : 

 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :
 

 ל"מרכז".  ציבורמתן שירותי יחסי :  נשוא אישור זה .1

 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3
 

 .  $  לתקופה…………………  -.  $  למקרה  ו………………… 

 $  לתקופה[.  250,000 -$  למקרה ו   250,000  - ]הערה : בשום אופן לא פחות מ

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 

 $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 חריות של :ביטוח אחריות מעבידים בגבולות א .4
 

 $  למקרה ולתקופה  …………………   -$  לעובד  ו  ………………… 

 $  למקרה ולתקופה[.  5,000,000  - $ לעובד  ו  1,500,000]לפחות :  

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 $.  …………………השתתפות עצמית :  

 אחריות של : ביטוח אחריות מקצועית בגבולות .5
 

 $  לתקופה  …………………   -.  $  למקרה  ו…………………

 $  לתקופה[.  250,000  - $  למקרה  ו  250,000  - ]הערה :  בשום אופן לא פחות מ



 
 
 
 
 
 
 

 $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 בכפוף למפורט להלן :

 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים : 5.1

 בפרטיות.או שם רע או פגיעה הוצאת דיבה  -
 .אובדן מסמכים -
  ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה  ביטוח. אובדן השימוש -

 

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה. 5.2

 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  5.3

 המרכז האקדמי לב" ו/או …מבוטח : "בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם ה .6
 עיף אחריות צולבת בפוליסות אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית(.)+ ס 

 הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית אינה מכסה תביעות של המבוטח נגד "המרכז".

 

לעיל,  אשר  6הגופים הנזכרים בסעיף ע"י  כיםהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .7
 .לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם

 
שבכל מקרה של וכן  ין תשלום הפרמיהיהסדר בענ שבין המבוטח לבינינו קייםהננו מאשרים בזאת  .8

יום ממועד מתן  30ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסות  צמצום
                                                                                      .                                מבוטח וגם ל"המרכז"ההודעה על כך במכתב רשום גם ל

 

 

 

 

 

 

 בכבוד  רב,        

 

 ..  חברה לביטוח בע"מ.………                                                                                          

 

 

 

 


