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 בית ברל )ע.ר.(המכללה האקדמית 

 )להלן: "המכללה"(

 לכבוד
 א.ג.נ.,

 

 להספקת שירותי שיווק, פרסום, מכרז פומבי  במסגרתהזמנה להציע הצעות  הנדון:

 המכללה האקדמית בית ברל עבור 5תשפ"ב  - ניהול ורכש מדיה

 

 להספקת שירותי שיווק, פרסום, ניהול ורכש מדיה מכרז פומבי הנך מוזמן להגיש הצעה במסגרת  .1

 תיאור השירותים. –הכל כאמור בנספח ב'  ,עבור המכללה האקדמית בית ברל , 5תשפ"ב  -

"(, וכן החוזהההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על החוזה, המצורף להזמנה זו )להלן: " .2

ר ייחתם ע"י המציע כמפורט בהשלמת כל הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. החוזה אש

להלן, לאחר שמולאו בו כל הפרטים וכן כל המסמכים הנלווים לו, יהווה את הצעתו הבלתי חוזרת 

 "(.ההצעהשל המציע )להלן: "

למען הסר ספק, חוזה אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, יגרום לפסילת  .3

 מטעמים ענייניים.הצעת המציע, אלא אם תקבע המכללה אחרת, 

. דיגיטלית, עיצוב, ופרסום ניהול ורכש מדיה ,להספקת שירותי שיווקמובהר כי מכרז זה הנו מכרז  .4

 ים/עם המציעטמתעריפים ובמחירים המפורטים בהצעת המחיר המכללה תעשה שימוש ב

  בהתאם לצרכי המכללה., ים/מהספקלעת  לצורך ביצוע הזמנות מעת ים/הזוכה

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז זה וכן לפצל את כי  ,מובהר .5

המכללה ההתקשרות בין מספר מציעים לאותו סוג של שירות הנכלל במסגרת המכרז. בהתאם, 

והיא תהא  מציע אחדמאינה מתחייבת לקנות את כל השירותים הדרושים לה במסגרת הזמנה זו 

במידה והמכללה מקביל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. רשאית לקבל הצעה מכמה ספקים ב

תממש את זכותה לקבל את השרות ממספר ספקים, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי 

, והמציע ו/או תוספת מחיר בשל כך )אלא בהתאם למנגנון התשלום כמפורט בחוזה ההתקשרות(

 ד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן. כל מציע לעמועל  .יהיה מחויב לשתף פעולה עם ספק זה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה  .6

 הבלעדי והבלתי מסויג, להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. 

הי לנכונות הפרטים ישאו באחריות כלשיהמכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא  .7

 שימסרו על ידם, במסגרת ההזמנה ונספחיה.

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו  .8

להכרת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה 

רות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהי

הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם 

כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה 

 ו/או שאינו מופיע בה. 
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 נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע. להצעה יצורף כחלק בלתי  .9

 מילוי פרטי ההצעה  .10

 על המציע להשלים בכתב, בחוזה, את כל פרטיו במבוא לחוזה. 10.1

הצעת המחיר את הצעתו הכספית בהתאם לאמור  –על המציע להשלים בנספח א'  10.2

 .2מעטפה מספר  ,בנספח. נספח זה יופרד מהצעת המציע ויוגשו במעטפה נפרדת

 ,דרישות ופרטי אנשי הצוות המוצעים מטעם החברה - 1על המציע להשלים בנספח ב' 10.3

 בהתאם ,של הצוות המוצע מטעמוולצרף קו"ח ותעודות מטעמו את פרטי הצוות המוצע 

 .לנדרש

' הוכן למלא ולחתום על נספחים  תצהיר החברה -על המציע למלא את נספח ג' להסכם   10.4

 .ההתקשרות' להסכם ו -ו

החוזה ונספחיו, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח החוזה  10.5

המחייב את המציע, וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף החוזה 

או ההצעה ובין במסמך נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינם מהווים חלק 

ם להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מנוסח החוזה המחייב ועלולי

 המכללה.

על המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח החוזה ושל  10.6

נספחי החוזה, וכן ליד כל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה והמציע הינו תאגיד, יבצע 

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

על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה +חותמת(, בסוף החוזה, במקום המיועד  10.7

 לכך, וכן בהצהרה שבשולי הזמנה זו. 

חתימתו של המציע בנוסח החוזה וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו, תאומת  10.8

 ותאושר על ידי עורך דין, כמחייבת את המציע.

 איש קשר .11

  שפרטיו הם כדלקמן: "(איש הקשריחיד מטעמו מול המכללה )להלן: " המציע הזוכה ימנה איש קשר

 _______________תפקיד  _______________  _____    ____שם ______________

  _________________: ___________________                  דואל'____מספר הטלפון________

 מכרזהגשת הצעה במסגרת התנאי סף ל .12

תנאים המפורטים להלן. לאימות סעיפים כל ההמציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד בעל 

תצהיר " –, יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בנוסח נספח ג' 12.4עד  12.1

 בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים ואישורים כנדרש. ,"המציע

ניהול אסטרטגיה, פרסום, : המציע הינו תאגיד המתמחה במתן שירותי מציעניסיון ה 12.1

במהלך חמש השנים שקדמו למועד פרסום  לפחותברציפות הפועל בשוק  ורכש מדיה

 תנאי סף .(2021-2017המכרז )
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 של שנתי )בהיקף תקציב  גופים 2לפחות  של פרסום בתקציבי בעל ניסיון בטיפולהמציע  12.2

 , כאשר לפחות (2020-2021) שנתיים האחרונותבמהלך ה אחד(כל ₪  3,000,000לפחות 

 .On-lineדיגיטל מיועד להפרסום של כל אחד מהלקוחות האלה מתקציב  ₪  1,500,000

  תנאי סף

 –' גרשימת לקוחות בהתאם לנספח  יצרף המציעעמידת המציע בתנאי סף זה וכחת לה

  תצהיר המציע.

: תכנון אסטרטגיה on- line בדגש על  ,הבאותבמשרדו של המציע קיימות כל המחלקות  12.3

תנאי  . )פלנינג(, קריאייטיב, סטודיו, ניהול לקוחות, מחלקת דיגיטל ותכנון רכש מדיה

 סף

מבנה מסמך המפרט את ה להצעתויצרף המציע עמידת המציע בתנאי סף זה להוכחת 

 .משרדהפעילות של החלוקת תחומי שלו, לרבות ארגוני ה

  תנאי סףעובדים.  15המציע מעסיק כעובדיו )במשרה מלאה( לפחות  12.4

 –יצרף המציע רשימת עובדים בהתאם לנספח ג'  עמידת המציע בתנאי סף זהלהוכחת 

 .תצהיר המציע

, 1976 –למציע האישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  12.5

 תנאי סף :כמפורט להלן

 אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.   •

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

 
 להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו את האישורים הנדרשים. 

 מסמכים נוספים .13

. מובהר י המכרזבמסגרת הצעתועל המציע לצרף את המסמכים הבאים בעת הגשת  ,בנוסף לאמור לעיל

 .להלן מבוססת על המסמכים המפורטיםשל הצעת המציע כי בחינת האיכות  ,בזאת

על המציע להתחייב  ,במסגרת הצעתו – מטעם המציעהמוצע הצוות פרטים בדבר  13.1

ולפרט את פרטי הצוות  להעמיד צוות עבודה להספקת השירותים בעל הכישורים הבאים

דרישות ופרטי אנשי הצוות המוצעים  - 1נספח ב'יש למלא ולהגיש את )המוצע מטעמו 

 :(מטעם החברה

שנים לפחות  5יועץ בכיר בעל ניסיון של  -מרכז שירותים /  לקוחותמנהל  13.1.1

 תקציב פרסום בהיקף הדומה לתקציב המכללה.בניהול 

התפקידים בעלי את המונה לפחות  העמדת צוות של נותני שירותים 13.1.2

העונים על דרישות הניסיון  ,להסכם ההתקשרות 1מפורטים בנספח ב'ה

 . המפורטות בנספח האמור

המוצעים לעבודה ישירה עם המכללה, פירוט תפקידם חברי הצוות כלל רשימת 

  , פירוט ניסיון וותק.דרישות ופרטי הצוות המוצעים - 1פורט בנספח ב'וניסיונם י
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 (גופים 10לפחות )רשימת לקוחות על המציע לצרף להצעתו  - ממליציםרשימת צירוף  13.2

  ,(2019-2021שקדמו למועד פרסום המכרז )השנים  שלושבמהלך המציע התקשר עמם 

. יש לצרף פרטי ידי המכללה-לשם אספקת שירותים הדומים לשירותים המבוקשים על

כי המכללה תהא רשאית  ,אליהם תוכל המכללה לפנות. מובהר וטלפונים אנשי קשר,

של המציע מציע וכן ללקוחות אחרים נוגע ללפנות ללקוחות אלו כדי לקבל חוות דעת ב

 לא צוינו כממליצים על ידי המציע. ר שא

בפני על המציע לצרף להצעתו את המצגות מטעמו אשר תוצגנה על ידו   -  ירוף המצגותצ 13.3

 הלן.ל 20.9עד  20.5פים כאמור בסעי ,כאשר יזומן על ידי המכללהאם ונציגי המכללה, 

כאמור  ,לבחינת איכות ההצעות החומרים יכללו פרטים כמפורט בטבלת אמות המידה

פרטי המשרד , דוגמאות תיק עבודות, עבודההמתודולוגיית לרבות להלן,  20.10ף בסעי

מסגרת שלב המצגות, ות מוצגים בחומרים שלא ישלחו מראש לא יוכלו להי .ומבנה הצוות

 .כמפורט להלן

על המציע לצרף את אישור קיום הביטוחים )נספח ד' להסכם  –אישור קיום ביטוחים  13.4

אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת . יודגש, כי חתום על ידו בלבדההתקשרות( 

, בהתאם לתנאים ולמועדים המפורטים הזוכהביטוח מורשית, יומצא על ידי המציע 

בשלב הגשת ההצעה אין להחתים את חברת הביטוח של להסכם. יובהר כי  21בסעיף 

 .המציע על אישור קיום הביטוחים

מציע שהצעתו תתקבל, ותאושר על ידי המזמין עפ"י כל מסמכי המכרז, יידרש להמציא 

 ,אישור קיום ביטוחים -'  דפח ימים, אישור קיום ביטוחים בנוסח נס 10למכללה, בתוך 

 כמוגדר בהסכם.

על המציע להתחייב לשמירת סודיות כלפי המכללה. בעת התחייבות לשמירת סודיות:  13.5

התחייבות לשמירת סודיות, חתום על ידי  -' ההגשת הצעתו על המציע לצרף לה את נספח 

  .מטעם המציעכל אחד מחברי הצוות המוצעים 

נכון למועד הגשת ההצעה ולאורך כל תקופת על המציע להתחייב, אי קיום ניגוד עניינים:  13.6

לא להימצא במצב של ניגוד עניינים בקשר עם ש, לרבות תקופת האופציה, התקשרותה

אינו מעורב ולא יהיה מעורב, במישרין או אספקת השירותים למכללה ובכלל זה שהוא 

ו קריאייטיב ו/או פרסום ו/או בעקיפין, במתן שירותי ניהול ורכש מדיה דיגיטלית ו/או ו/א

המתמחה בעיקר  שיווק ו/או תדמית ו/או שירותי ייעוץ אסטרטגיים למוסד השכלה גבוהה

לעניין זה, או גוף אחר המתחרים במכללה האקדמית בית ברל.  וההוראה החינוך בתחום

הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד  -' ונספח נוסח חתום של על המציע לצרף להצעתו 

 עניינים. 

 אופן הגשת ההצעה: .14

המציע יגיש את כל המסמכים הנדרשים בשתי מעטפות, לתיבת המכרזים המיועדת לכך  14.1

 -, הראשוןעד ולא יאוחר מיום , 421’ מחוץ למבנה רכש ותפעול, אזור דקל, בית מס

אר. אם המעטפה גדולה מדי עבור . אין לשלוח את ההצעה בדו12:00, בשעה 202204.27.

 תיבת המכרזים, יש למוסרה לידי אשת הקשר מטעם המכללה אשר פרטיה נזכרים להלן.
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 על המציע לרכז את ההצעות בשתי מעטפות כדלקמן )ריכוז המסמכים ותנאי הסף(:  14.2

להספקת שירותי פרסום, ניהול ורכש מכרז פומבי  - 1"מעטפה מספר במעטפה אשר תסומן 

"(.  הצעת מחיריוגשו כל המסמכים המפורטים מטה )מלבד נספח א' לחוזה: " " 5תשפ"ב  - מדיה 

הקשורים באחריות המציע לוודא באופן מוחלט כי במעטפה זו לא יימצאו פרטים או נתונים 

 . מומטעהצעת המחיר ב

העתקים של החוזה וההזמנה להציע הצעות + נספחים ממולאים וחתומים  2 .1
 כמפורט לעיל )כולל אימות חתימה(.  

 

  .לעיל 11פרטי איש קשר כאמור בסעיף  .2

"תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות  –מילוי נספח ג'  .3
 לעיל. 12, כאמור בסעיף החתימה, וכן מסמכים ואישורים כנדרש

 סף תנאי

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: .4
 אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.  

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

 תנאי סף

כאשר , מציעדרישות ופרטי אנשי הצוות המוצעים מטעם ה - 1צירוף נספח ב' .5
כאמור בצירוף כל המסמכים הנלווים הנדרשים, הוא מלא וחתום כנדרש, 

 לעיל. 13.1 בסעיף
 

  לעיל. 13.2כאמור סעיף  - ממליציםצירוף רשימת  .6

לעיל. יש להציג את המצגות המלאות  13.3כאמור בסעיף  ,תצירוף המצגו .7
 אשר יוצגו בסבב הראיונות.

 

חתימה על התחייבות לשמירת סודיות על ידי כל אחד מחברי הצוות המוצעים  .8
 להסכם.' הלעיל ונספח  13.5למימוש ההצעה, כאמור בסעיף 

 

לעיל  13.6בדבר אי קיום ניגוד עניינים כאמור בסעיף חתימה על התחייבות  .9
 להסכם.' וונספח 

 

 

להספקת שירותי שיווק, פרסום, מכרז מסגרת פומבי  -2"מעטפה מספר במעטפה אשר תסומן 

חתום מלא כנדרש וא ו" כשההצעת מחיר, יוגש נספח א' לחוזה: " "5תשפ"ב  - ניהול ורכש מדיה 

 בשני העתקים מקוריים כמפורט בנספח א'.

כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף הינם בגדר חובת הגשה בהתאם להוראות  ,מובהר בזאת .15

 כללואשר לא יחסרה, ולהנחיות לעיל. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה 

שנדרש המציע להגיש ובכלל זה כל המסמכים הנדרשים לשם הוכחת עמידת בה כל המסמכים 

, ובשלב הבחינה המקצועית של העמידה בתנאי הסף עטפותסף, בשלב פתיחת המהתנאי המציע ב

 ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,והיא לא תועבר לשלב ניתוח ההצעות. למכללה שמורה הזכות

לאפשר למציעים לבצע השלמות ו/או הבהרות למסמכים הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים 

 בתנאי הסף במכרז זה.

המכללה תראה בחומרה הגשת הצעות תכסיסניות )למשל, הצעות הכוללות מחירים/הנחות  .16

עצמה שתוגש מטעם המציע והן ביחס  חריגות לשירותים מסוימים(, הן בהתייחס להצעת המחיר

להצעות מציעים אחרים או לאומדן עורך המכרז, וכן בכל מקרה של פעולה שלא בתום לב. במקרה 

 ית לפסול את הצעת המציע . כזה, המכללה תהה רשא
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החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על החוזה שצורף להצעה וחתימתה על החוזה,  .17

והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על החוזה כאמור ובכפוף 

כללה לכל דבר למסירת הביטחונות עפ"י החוזה, יכנס החוזה לתוקף, ויהווה חוזה מחייב לגבי המ

חוזרת מצד המציע, -ועניין. כל עוד לא נחתם החוזה על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי

עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה למציע 

 כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן. 

 קבלת הצעתו. -על איהמכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה,  .18

הזמנה זו אינה מהווה הצעה. המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  .19

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

י ל לפי שיקול דעתה הבלעדווהכ ,לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו

 והבלתי מסויג של המכללה ובהתאם להוראות כל דין.

 שתוגשנה במסגרת המכרז הצעותהבחינת הליך  .20

  כללי     

 .של ההצעות רק הצעות אשר עמדו בכל תנאי הסף יעלו לשלב בחינת האיכות 20.1

בחינת תנאי הסף תכלול בדיקה מנהלתית של עמידת המציעים במעמד פתיחת תיבת  20.2

על ידי הוועדה  בטי עמידה בתנאי הסףישל ההצעות בהמקצועית בדיקה כן המציעים ו

  המקצועית. 

לתקנות חובת המכרזים  27המכרז הנו מכרז עם בחינה דו שלבית, כאמור בתקנה  20.3

 "(. התקנות)להלן: " 2012 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

משמעותי מאומדן  ועדת המכרזים של המכללה תהא רשאית לפסול הצעה הסוטה באופן 20.4

 המכרז.

 מצגות מטעם המציעיםה שלב    

לשם בחינת האיכות המקצועית של ההצעות אשר תוגשנה מטעם המציעים, תוצג בפני חברי  20.5

מטעם המציעים  מצגת"( הוועדה המקצועיתהוועדה המקצועית מטעם המכללה )להלן: "

מטעם  לביצוע השירותים תוצג על ידי אנשי הצוות המוצעיםר שאשר עמדו בכל תנאי הסף, א

דקות להצגת מצגת זו. במהלך המצגת ולאחריה  45 -כיעמדו מציע נציגי כל . לרשות כל מציע

 לשאול שאלות הקשורות לשירותים נשוא המכרז.המקצועית רשאים חברי הוועדה 

על  .01.05.2022ב  המכללה תזמן את המציעים, כולם או חלקם, לסבב מצגות אשר יתקיים 20.6

המציעים לשריין מועדים אילו להצגת המצגות וביצוע ראיונות בהשתתפות המוצע מטעם 

 . מטעם המציע המוצעחברי הצוות  כלנדרשת נוכחות מלאה של המציע. 

הודעה בדבר זימון המציעים לראיון לשם הצגת המצגות תימסר למציעים עד ליום  20.7

28.04.2022. 

  :את הפרטים הבאים במסגרת המצגותלהציג יידרש )אשר יעמוד בתנאי הסף( כל מציע  20.8
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 ניסיונו של המציע ושל אנשי הצוות אשר יעבדו ישירות מול המכללההצגת  חלק ראשון: .1

אנשי צוות כן ומרכז השירותים  -מנהל לקוחות בכיר הכוללים  ,לשם הענקת השירותים

 קות.ד 10להצגת חלק זה: המשוער משך הזמן "(. אנשי הצוות" )להלן:

כמפורט בטבלת  ,2018-2021הצגת תיק עבודות של המשרד בשנים  חלק שני: .2

 :הכוללים Case Studies מקרה בוחן /  שני בחלק זה המציע נדרש להציגהקריטריונים. 

מסרים ל, האסטרטגיה ,תמהיפירוט לרבות  ,ניתוח מקיף עבור כל אחד משני הקמפיינים

ותוצאות מוכחות בכל אחד מהקמפיינים מסע לקוח , תוכנית מדיה, ויעדים מטרות

תמהיל המדיה בקמפיינים בהם  Case Studiesמקרה בוחן / יש להציג בהתאם ליעדים. 

ופעילות  , פרפורמנסמשולב הנעה למכירה ,בדיגיטל באופן חדשני ויצירתי 50%לפחות 

Off Lineמקרה בוחן / . בCase Studies   שיוצג יש להתייחס לתוכנית ארוכת טווח

 )חצי שנתית, או שנתית( ולסקור את התוצאות המצטברות אל מול היעדים. 

 .קותד25להצגת חלק זה: המשוער משך הזמן 

להצגת חלק המשוער משך הזמן  מתן מענה לשאלות צוות המכללה.: שלישיחלק  .3

 קות.ד 105זה:

במקרה שלא   ,מצגת מטעם מציעלהתחשב בועדת המכרזים רשאית לפסול על הסף או לא  20.9

מסמכי מסגרת במטעם המציע חומרים אשר הוגשו בין התהיה תאימות בין המצגת ל

 המכרז.

 ההצעות של האיכותי הניקוד לקביעת הקריטריונים     

 :הצעת המציעלהלן יפורטו הקריטריונים לקביעת הניקוד האיכותי של  20.10

 אחוז קריטריון
 30% הצגת הצוות וניסיון המציע -מהצוות המוצע ו מהמציעהתרשמות 

יתרונות ובידול של  ,ותק עובדיםיציבות ההנהלה,  - ציעהתרשמות כללית מהמ •
 .השנים האחרונות 5המשרד, תהליכים, חדשנות, שיטת עבודה/התפתחות במהלך 

 .מציעהאצל ניסיון וותק בתחום ו ,קו"ח –מנהלים ועובדים  •

 .תמהיל הלקוחות וכמות לקוחות עם מאפיינים דומים למכללה )דגש על דיגיטל( •

בעלי מאפיינים דומים למכללה בתחומי החינוך, בעבר קיומם של לקוחות  •
 .התרבות והאומנות

, וגם גיוס לקוחות )לידים( תלקוחות שיש בהם גם פעילות תדמיתיקיומם של  •
 מדיה.ניסיון בניהול רשתות חברתיות, ניהול ורכש 

 .התרשמות אישית ומקצועית -מטעם המציע  צוות מטפל •
כן על והמציע שיוגשו מטעם  מסמכיםעל מבוססת תהא התרשמות הועדה המקצועית 

 שלב המצגות.
 

 

מקרה  על בסיס הצגת שני התרשמות מניסיון המציע, מתודולוגיה וקריאטיביות
 Case Studiesבוחן / 

50% 
לכל  25%)

מקרה 
 בוחן(

מקרה בוחן בסיס הצגת התרשמות מניסיון ומרמת המקצועיות של המציע והצוות על 
/ Case Studies  2018-2021של המשרד בשנים  

 ההתרשמות מהעבודות שיציג המשרד תהיה בהיבטים של:
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אסטרטגי ופתרונות , ניתוח כפי שהועבר למשרד הבריף של הלקוח תיאור •
 .קריאייטיבים תואמים

  .ומתודולוגית העבודהבחינת הכלים  •

  .מידת החדשנות והיצירתיות •

  .המדיהתקציב ניהול ותכנון  •

  .מדדי הצלחהותכנון פריסת המדיה בהתאם לתקציב, יעדים  •

 הוגדר . נדרש להציג  מהוהשגת התוצאות כפי שהוגדרובחינת רמת הביצוע  •
 הצלחה וכן לספק דוגמאות.כ

כן על המציע ושיוגשו מטעם מסמכים על בוססת תהא מהתרשמות הועדה המקצועית 
 שלב המצגות.

 20% התרשמות כללית משביעות רצון לקוחות                                                                      

קבלת חוות יו של המציע והניקוד בקריטריון זה ייקבע על סמך שיחות עם לקוחות
יק המציע ללקוחותיו. שיחות עם ממליצים דעתם אודות איכות השירותים שמענ

 ידי נציגי הועדה המקצועית של המכללה. -תתבצענה על
אמות המידה לקביעת הניקוד בקריטריון זה יכללו בין השאר רלוונטיות ההמלצות 

חדשנות, זמינות ויציבות רמת לאופי וסוג השירותים הנדרשים למכללה, מקצועיות, 
מסע  דגש על פעילות בדיגיטל, פרפומנס,הצוות המוצע, עמידת המציע בציפיות הלקוח, 

 וכדומה.רשתות חברתיות  לקוח,

מובהר, כי המכללה תהא רשאית לקבל חוות דעת אודות איכות השירותים שמעניק  •
הלקוחות , להצעתוהמציע ללקוחותיו הן מהלקוחות שצוינו על ידי המציע בנספח ג' 

והן מכל  לעיל( 13.2שיופיעו ברשימת הממליצים שיספק המציע )כאמור בסעיף 
מקור אחר, לרבות לקוחות שלא צויינו על ידי המציע בהצעתו, בהתאם לשיקול 

 דעתה, לרבות בהתבסס על ניסיון העבר של המכללה או יועציה עם המציע.

י עבודה קודמים אשר התקשרו המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למזמינ •
עם המציע אף שאינם מפורטים בהצעת המציע, ולקבל את חוות דעתם/ 
התרשמותם. ככל שהמציע העניק בעבר שירותים למכללה אולם לא הציג 

  , המכללה תוכל להביא ניסיון זה בחשבון.התקשרות זו בטפסי הניסיון

 

 100% סה"כ 
 

 ומעלה בדירוג האיכות 80המחיר הינו ציון של בחינת הצעות שלב לציון מינימום למעבר  20.11

המציע לא תפתח  מטעםהצעה הכספית ה ,80%מנמוך יהיה הציון אם  .הכולל של ההצעה

ובכך תסתיים המעורבות של המציע  עבור לשלב בחינת הצעת המחיר מטעם המציעולא ת

 . בהליך המכרזי

 המציעים מטעם המחיר הצעות בחינת שלב    

בנספח  אמורבהתאם לשתוגשנה מטעם המציעים, ועדת המכרזים תשווה את הצעות המחיר  20.12

 א'.

 .א' בהתאם למפורט בנספחיבוצע הכוללת של כל הצעת מחיר תחשיב העלות  20.13

ניקוד ו 100%התמורה המבוקשת הנמוכה ביותר תקבל את הציון  הצעת המחיר שתכלול את 20.14

 :ייחסי, כמפורט להלןהמחיר של כל יתר ההצעות ייקבע באופן 

הצעת המחיר הזולה ביותר

ההצעה הנבחנת
× 100 =  ציון המחיר
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למכללה שמורה הזכות לא לקבל הצעות אשר חורגות באופן מהותי מהאומדן שערכה  20.15

 המכללה.

 נקובל על המציעהמרכיבים את הצעת המחיר ביחס למרכיבי העלות כי  ,מובהר ומודגש 20.16

ועדת המכרזים של המכללה תתרשם ש. במידה בהתאם למקובל בשוק ,םימחירים ריאליב

כי הצעת המציע איננה מורכבת ממחירים ריאליים כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית 

 .לראות בכך כסיבה מספקת לפסילת הצעת המציע

 של ההצעות איכות ומחירניקוד שקלול     

 30% -לציון האיכות המקצועית ו 70%יתבצע בהתאם לשקלול של הסופי דירוג ההצעות  20.17

 ./ההצעה הכספית לציון הצעת מחיר

מקצועית עם ההערכה הניקוד ההצעה יהא סך הנקודות המתקבל מחיבור הניקוד בפרק  20.18

 מחיר.ההניקוד בפרק הצעת 

 נוהל העברת שאלות ובירורים יהיה כדלקמן: .21

ובנושא השירותים מפרט התנאים הכלליים, בנושא מטעם המציעים, לרבות שאלות  21.1

כמפורט  ,המכללה תבכתב )דואר אלקטרוני או פקס( לנציג חוזה ההתקשרות, תוגשנה

המכללה אינה  ועד בכלל. 12:00בשעה  202204.13.לתאריך עד להלן,  24בסעיף 

 מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר מועד זה.

 מתייחסת השאלה. סמכי המכרזעל השואל לציין בברור לאיזה סעיף במ 21.2

תשובות המכללה והשאלות שהתקבלו תישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני. באחריות  21.3

 המציע לוודא קבלת מענה לשאלות.

 רכישת מסמכי המכרז .22

השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת  22.1

אשת הקשר הרשומה  , באמצעות0013:, בשעה 4.202213. להירשם עד ליוםהמכרז 

 מטה. מובהר בזאת, כי מענה לשאלות מציעים יופץ במרוכז למציעים הרשומים בלבד.

 המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם. .23

  הרכש והתפעולמנהלת  –: הגב' פלדמן שגב נעה אשת קשר מטעם המכללה בכל הנוגע למכרז .24

 44905. כתובת: בית ברל, דואר בית ברל, noaf@beitberl.ac.il, מייל  09-7476409טלפון / פקס: 

 אגף רכש ותפעול. –

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים  .25

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  25.1

בהם, יצרף המציע "( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין חלקים סודיים)להלן: "

 להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים   25.2

 זכה במכרז.יבהצעתו אם 

mailto:noaf@beitberl.ac.il
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ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים  25.3

ים, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים בהצעות האחר

 אלו בהצעות של אחרים. 

יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה  25.4

 מכרזים. כל מציע המשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה. תלוועד

 קה בשליטה בעסקהצהרה בדבר אישה המחזי .26

ב בחוק חובת 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  26.1

, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר 1992  -המכרזים, תשנ"ב 

 ידי רואה חשבון.-על

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה  26.2

ה, שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא משוקללת זה

 בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.

   :טבלת לוח זמנים מרוכזת .27

 הערות מועד פעילות
  06.04.2022 מועד משוער יציאה למכרז

 -עד ולא יאוחר מ רישום למכרז
13.04.2022 

 12:00בשעה 

מובהר בזאת, כי מענה לשאלות מציעים יופץ 
 במרוכז למציעים הרשומים בלבד.

מועד אחרון לשליחת 
 שאלות

13.04.2022 
עד ולא יאוחר 

 12:00מהשעה 

  noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל 
 09-7476409פקס   או 

אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות  14.04.2022 מועד משוער למתן תשובות 
 ולצרפם למסמכי המכרז חתומים.

 מועד אחרון להגשת הצעות
 לתיבת המכרזים

מחוץ למבנה רכש תיבת המכרזים הממוקמת  27.04.2022
 421’ ותפעול, אזור דקל, בית מס

סבב מצגות מועד משוער ל
מנהל לקוחות  וראיונות עם

מרכז השירותים  -בכיר 
 והצוות המוצע.

במידת הצורך, יתואמו 
 מועדים נוספים.

01.05.2022 
 
 

על המציעים לשריין מועד זה להצגת המצגות 
 45וראיונות עם הצוות המוצע. לכל מציע יוקצו 

 שאלות המכללה(.)הכוללים דקות 
 נדרשת חובת נוכחות של כל חברי הצוות המוצע. 

משוער לקביעת מציע מועד 
 זוכה

  סוף מאי/אמצע

 
המצויינים לעיל הנם לצורכי הצגה ומידע בלבד ואינם מהווים  המשועריםהמועדים 

  התחייבות כלשהי!

mailto:noaf@beitberl.ac.il
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 הצהרת המציע

 

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח 

 נעשתה בהסתמך על האמור לעיל. ההסכם המצ"ב

 

 

____________________         _____________________   _______________ 

 שם מלא של המציע                       חתימת המציע    תאריך 

 

 אימות חתימה/ות

 

ה אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי ה"

______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד הנ"ל, וכי חתימתם 

 מחייבת את התאגיד.

 

 _____________                                              _______________________ 

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח                                                תאריך                
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להספקת שירותי שיווק, פרסום, ניהול ורכש מכרז פומבי מכוח הסכם 

 עבור המכללה האקדמית בית ברל  5תשפ"ב  -מדיה 

 2022_______ יום __ בחודש בבית ברל שנערך ונחתם ב

 

 בית ברל )ע.ר.(המכללה האקדמית   בין:

 44905בית ברל דואר בית ברל 

 580029429מספר עמותה 

         ("המכללה")להלן:  

 מצד אחד;        

 

 _________________________   לבין:

 ______________________ ח.פ.

 מרחוב ____________________

          ("החברה")להלן: 

 מצד שני;       

 

 ;שירותי שיווק, פרסום, ניהול ורכש מדיהבקבלת  נתמעוניימכללה וה   :הואיל

ספק , ומעוניינת לשירותי שיווק, פרסום, ניהול ורכש מדיהעוסקת במתן  החברהו  :והואיל

 ;כמפורט בהסכם זה להלן, הכל נוספים ם אלה וכן שירותים נלוויםרותייש מכללהל

)ג( להלן, וההצעה 3כהגדרתם בסעיף והמכללה פרסמה מכרז פומבי לרכישת השירותים,  והואיל

 שהוגשה מטעם החברה נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

והצדדים מבקשים להבהיר את היחסים המשפטיים ביניהם, ולפרט את המוסכם   :והואיל

 ;עליהם

 

 :אי לכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 מבוא וכותרות .1

 המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו. .א

 הסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא תשמשנה כאמצעי לפירוש הוראות ההסכם.כותרות  .ב

 הנספחים .2

 להסכם זה הנם כדלקמן:הנספחים 

 הצעת המחיר נספח א'

 מפרט השירותים  נספח ב' 

 דרישות ופרטי אנשי הצוות המוצעים מטעם החברה 1נספח ב' 

 Offlineתמחור עלויות ערוצי מדיה  2נספח ב' 
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 תצהיר החברה נספח ג'

 אישור קיום ביטוחים 'דנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות 'הנספח 

 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים 'ונספח 

 הגדרות .3

 משמעותם בהסכם זה כמפורש לצידם: –המילים והביטויים הבאים להלן 

 5תשפ"ב  -מכרז פומבי להספקת שירותי שיווק, פרסום, ניהול ורכש מדיה   -" המכרז" .א

 שפרסמה המכללה. 

 משרד פרסום אשר הצעתו זכתה במכרז.  -החברה" " .ב

נשוא המכרז  ,הלהנדרשים למכל שרותי שיווק, פרסום, ניהול ורכש מדיה -" השירותים" .ג

ומעת לעת במערכות פרסום  On Line. מתן שירותי ניהול ותכנון פרסום בדיגיטל סכם זהוה

כגון: טלוויזיה, עיתונות, רדיו, ושילוט חוצות, במגזר הכללי ובמגזרים ייעודיים  ,Off Line ב

במידת הצורך. מתן שירותי רכישת מדיה, פלנינג, קריאייטיב, קד"מ ותוכן  ,רוסיוחרדי  ,ערבי

וק חדשים ובכל מדיה לרבות אמצעי שיו - השירותים יינתנו בכל אמצעי המדיה .שיווקי

הכל כמפורט בנספח , לפי דרישת המכללה אשר תימסר לזוכה מעת לעת , קיימת או עתידית

 .ב' להסכם זה )מפרט השירותים(

לרבות פרסום באינטרנט  ,כתיבת החומר הפרסומי ביחס למדיות השונות – "קופירייטינג" .ד

 .כולל הרשתות החברתיות, חומר מודפס, מודעות, תשדירי רדיו ושילוט

והרעיונית  הקריאטיביתביצוע עיצוב גרפי של החומר הפרסומי, העבודה  -" עיצוב גרפי" .ה

לרבות גרפיקה, הגהה, תרגום, עיצוב, הבאה לדפוס, ביצוע של המודעות ובכלל זה סגירת 

 .מות גודל והפקותקבצים וביצוע התא

קופירייטינג ועיצוב לפרסומים שונים, מודעות, באנרים, דיוורים  - "שירותי קריאייטיב" .ו

 וכו'.

כל אמצעי וספקי הפרסום למיניהם, לרבות ערוצי הטלוויזיה השונים,  -" צינורות פרסום" .ז

ערוצי רדיו, עיתונות כתובה, פרסום חוצות, אינטרנט, מדיה דיגיטאלית, סרטי קולנוע ווידאו, 

תערוכות שיתופי פעולה, תקשורת מחשבים, לוחות מודעות, מוצרי פרסום ותדמית, דפוס, 

 וכיוצ"ב.

קבצים, קול, קלטות, -חומרים המשמשים ליצירת פרסומות לרבות סרטי -" חומרי פרסום" .ח

 וכיוצ"ב. שמש יהעתקסקיצות, ציורים, צילומים,  הפרדות צבע, 

מסע פרסום עבור נושא ספציפי במדיות השונות ברשת האינטרנט  On Line" – קמפיין" .ט

גיף, ) באנרים כגוןהכולל את כל התוצרים השיווקיים הנדרשים מדיה פרוגרמטית(, לרבות )

, הפקת דפי נחיתה, טפסי לידים רגילים ורספונסיביים המותאמים (סטטי, מונפש וכו'

תוכן, דיוור, וכל התאמה ,מעברונים, פוסטים  ,מכללההשל  CRM ומתוכנתים למערכות
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תוכן, ניהול לידים וכו' לכלל  ,עיצוב, איפיון, תכנות, התאמות גודלו נדרשת )לרבות קראיטיב

יכול  ספציפי  On Line יובהר, כי קמפיין. (פעילות קידום מסע הפרסום במדיות השונות

נושאים, מקבצי מחלקות וכד'. זאת ועוד,  ,פקולטותשיהא בנושא כללי שיכלול מספר 

וניתוח  האופטימיזציעתיד לכלול מסרים וקראיטיב שונים, וכן  ספציפי On Line  קמפיין

דפי נחיתה, סרטונים או , אפקטיביות הקמפיין לרבות החלפת ויז׳ואלים, טיוב טקסטים

 '.פוסטים וכו

 ( אתרי תוכן לרבות אך לא רקOn Lineו/או  Off Lineכל רכישת מדיה  – מדיה קנויה"" .י

YNET, אשר מתבצעת באמצעות משרד  מאקו, וואלה וכו' ולמעט מדיה פרוגרמטית(

 ).הפרסום בגין שירותי אסטרטגיה, פלנינג, קריאיטיב, קידום ורכש מדיה

ב באמצעות ואתרי מדיה דיגיטליים לפרסום פרוגרמטי הנעשה לר – מדיה "פרוגרמטית" .יא

, טאבולה ,איסטגרםלרבות: גוגל, פייסבוק,  bidding time real , -  RTB פלטפורמות

 .וכולי IDX אאוטבריין, יוטיוב

 מהות ההתקשרות .4

כהגדרתם במבוא להסכם זה , את השירותים כללהמתחייבת בזאת לבצע ולספק למ החברה .א

עם  , והכל בתיאום מלאהחל ממועד תחילת הסכם זה ועד למועד סיומוובנספח ב' להסכם, 

 .נציגיה המוסמכים של המכללה

לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז מכוחו  המובהר, כי מאחר שהמכללה שמר .ב

, או לכולם נחתם הסכם זה ולפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים לאותו סוג של שירותים

( ג)3אזי המכללה אינה מתחייבת לקנות את כל השירותים הדרושים לה ]כמפורט בסעיף 

 יםרותיהמכללה תממש את זכותה לקבל את הששלעיל[  מהחברה בלבד. כמו כן, במידה 

לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך  תהיה זכאיתלא  חברהממספר ספקים, ה

לשתף פעולה עם  תמחויב תהא חברה(, וההסכם זהמפורט בה)אלא בהתאם למנגנון התשלום 

 ספק זה. 

שימת השירותים המפורטת בנספח ב' להסכם אינה רשימה סופית וסגורה מובהר בזאת, כי ר .ג

וכי המכללה תהא רשאית להרחיב או להקטין, מעת לעת, את היקף וסוג השירותים שתקבל 

מהחברה, בהתאם לצרכי המכללה המשתנים, התפתחות טכנולוגית, פיתוחם של צינורות 

 דרישה כלפי המכללה בנושא זה. פרסום חדשים וכד'. החברה מוותרת על כל טענה ו/או

 כללהמפורטת ותגיש למושיווק תכין תוכנית פרסום  החברה, השירותיםאספקת במסגרת  .ד

במסגרת  ,החברהתוצא אל הפועל ע"י  – כללההצעת תקציב אשר עם אישורה בכתב ע"י המ

 פי לוח הזמנים המוסכם. -המאושר ועל התקציב

  החברההצהרות והתחייבויות  .5

 מצהירה בזאת כדלקמן: החברה

 כי היא מקיימת את כל תנאי הסף אשר פורטו במסמכי המכרז. .א

, בדגש Offlineוהן  Onlineהיא מתמחה בניהול קמפיינים בכלל המדיות והערוצים בארץ הן  .ב

 דיגיטלית. ניהול ורכש מדיה ,על פעילות



- 17 - 

                ____________________                                            _______________ 
 חברה     ה                                                           המכללה האקדמית בית ברל              
 

 

כי ברשותה כוח האדם, הציוד, המכשירים, הידע, הניסיון, האמצעים והיכולת הטכנית  .ג

לקיים את ו על פי דרישותיה לספק את השירותים למכללהוהכלכלית הדרושים על מנת 

פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית -התחייבויותיה על

 גבוהה.

או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהוא אשר עלולים למנוע או להפריע  אין מניעה חוקית, חוזית .ד

 לקיום התחייבויותיה ע"פ הוראות הסכם זה.

כי בחנה את אופי הפעילות של המכללה, צרכיה וכל שאר הנתונים, לרבות, אך מבלי לגרוע  .ה

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

זה, ומצאה אותם מתאימים על מנת לאפשר לה לבצע את כל התחייבויותיה על פי ההסכם, 

 על הצד הטוב ביותר.

 מתחייבת בזאת כדלקמן: החברה

על לקיים את התחייבויותיה על פי הסכם זה במומחיות, בנאמנות ובמהימנות, ולשמור  .ו

 .כללההאינטרסים של המ

להעניק למכללה את השירותים בשקידה, בנאמנות, במיומנות ובמומחיות גבוהה, תוך  .ז

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

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

 על לוח הזמנים ועל האינטרסים של המכללה. שמירה על מסגרת התקציב,

לספק את השירותים תוך הקפדה מלאה אחר כללי והוראות כל דין רלוונטי החל על ביצוע  .ח

 השירותים, או כל חלק מהם, ובהתאם לשינויים שיחולו בהם במידה ויחולו.

 עניינים-איסור ניגודסודיות ו .6

במשך תוקפו של הסכם זה, כמו גם בכל עת לאחר שיבוא אל קיצו מכל סיבה שהיא, מקבלת  .א

על מנת להבטיח כל הצעדים הדרושים בולנקוט בסודיות מוחלטת על עצמה לשמור  החברה

עובדיה, סוכניה, קבלני המשנה ויתר הפועלים מטעמה, ישמרו על סודיות מלאה ביחס לכל כי 

מתן ועקב תוך כדי  םשהגיעו לידיעת מכללההנוגעים ל ים, הפרטים והנתונהעניינים

הסכם זה, וביחס לכל העניינים החברה בהתאם להוראות התחייבויות ביצוע השירותים ו

, שהגיעו לידיעתה בכל דרך שהיא במשך תקופת מכללההחסויים או הסודיים הנוגעים ל

יות אסטרטגיות, תכניות תכנ :קיומו של הסכם זה. לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור

שיווק, תכניות פרסום, כל מידע שעבר בין הצדדים במסגרת עבודתם המשותפת על פי הסכם 

בפיתוח )תכניות לימודים( , מחקרי שיווק, מוצרים סטודנטיםזה, סודות מקצועיים כרשימת 

  וכיוצ"ב.

באופן אישי, וכן  צדדים  החברהתחתים את עובדי  החברהלדרוש כי  תזכאי מכללהה .ב

שלישיים או קבלני משנה שהיא מעסיקה במסגרת הסכם זה, על כתב סודיות הכולל סעיף 

 .' להסכם זהה, בנוסח נספח סודיות כאמור לעיל

 עובדי עם שלה לפני כל פנייה או התקשרות  ,מראש ,נציג המכללה לקבל הסכמת החברהעל  .ג

 .נותני שירותים וכד'סטודנטים, , כללההמ
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החברה, לרבות עובדיה וכל גורם אחר מטעמה, מתחייבת בזאת להימנע, במשך תוקפו של  .ד

הסכם זה, מלהעניק שירותי פרסום לכל אדם או גוף כלשהו העוסק בכל פעילות המתחרה 

באופן ישיר בפעילות של המכללה, או שהשירותים שהוא מעניק מתחרים באופן ישיר 

מתה המוקדמת, מראש ובכתב, של המכללה, וזאת בשירותים שמעניקה המכללה, ללא הסכ

 .' להסכם זהו, הכל כמפורט בנספח בין במישרין בין בעקיפין

, במשך תוקפו של הסכם זה, על כל רכישת זיכיון, בעלות כללהמתחייבת להודיע למ החברה .ה

להיזקק  העשוי מכללהאו שותפות כלשהם בדרך ישירה ו/או עקיפה בצינורות פרסום אשר ה

תצרף לנוסח הסכם הצהרה בדבר בעלותה הנוכחית  החברהלהם במסגרת שירותי הפרסום. 

 .תה בהם או קבלת זיכיון לפרסום בהםותפועל צינורות פרסום, ש

על כל עסקה שכתוצאה ממנה  ,במשך תוקפו של הסכם זה ,כללהמתחייבת להודיע למ החברה .ו

ות משותפת ו/או תקציב משותף עם סוכנות ו/או פעילותה ו/או קיימה פעיל החברההתמזגה 

 .כללהתהיה נגיעה לפעילות של מתחרה של המ חברהאחרת, במידה וקיים חשש שעקב כך ל

 ןוביטוללהוצאות הפרסום בכתב  אישור מוקדם .7

על כל ההוצאות, תשלומים מכל סוג  כללהתדאג לקבלת אישור מוקדם בכתב של המ החברה .א

במסגרת  כללהשל המ הבשמיטול על עצמה עשויה ל החברהשהוא ועל כל התחייבות ש

 .ואספקת השירותים למכללה ההתקשרות

חויב לשלם או להחזיר כל הוצאה או תשלום, או להכיר או לכבד כל התחייבות תלא  כללההמ .ב

, ללא אישור מוקדם בכתב בשם המכללה קיבלה על עצמה החברהאו ש החברהשנעשתה ע"י 

צד ג', לרבות התקשרות בין ל החברה. מובהר בזאת, כי כל התקשרות בין כללהשל המ

עפ"י הסכם זה, תעשה אך ורק בכתב,  םשירותיההכרוכה בהוצאה כלשהי הנובעת מאספקת 

 כולל העסקת בעלי מקצוע ספציפיים כשחקנים, ניצבים, במאים, אומנים וכיוצ"ב.

, ם הפרסוםים, כגון מחיר, מיקובתנאים מסוימ הה פרסומיתאו התנ ההגביל כללהאם המ .ג

מועד הופעתה, הגבלת מספר הפרסומים המקבילים של מפרסמים אחרים באותו מקום 

בעד אותו פרסום או אותם הפרסומים, מותנה  כללהיהיה תשלום מצד המ –ובאותו זמן וכו' 

 .גם במילוי תנאים מיוחדים אלה.

תוכנית פרסום או תוכניות וכל עבודה לשנות, לבטל, להפסיק או לדחות כל  תזכאי כללההמ .ד

תנקוט מייד  החברהאו עבודות תוך כדי מהלכן, אף אם אושרו במסגרת התקציב המאושר, ו

לרבות כלפי צינורות  ,בנוגע לכך כללהפעולה נאותה כדי להוציא אל הפועל את הוראות המ

ולקבל  כללהתדאג ליידע את המ החברההפרסום ויצרני חומרי הפרסום. במקרה של ביטול, 

 בכתב על ההוצאות שיחויב בהם כתוצאה מהביטול.  האישור

 כללהבחוזה ההפקה יפורטו הוצאות שהמ – קמפיין פרסומי כלשהוביטול הפקת סרט או  .ה

  הפקה.החויב בהן במקרה של ביטול בכל אחד משלבי ת

ים או הגורמידי מורשי החתימה -עלמראש ובכתב כל חוזה ו/או התחייבות כספית תאושר  .ו

 ., כפי שיהיו מעת לעתהמכללההמוסמכים מטעם 
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המכללה לא תהיה מחויבת לשאת בכל הוצאה שהיא שלא אושרה כי  ,למען הסר ספק מובהר .ז

 המכללה. מטעםאו הגורמים המוסמכים בכתב ומראש על ידי מורשי החתימה 

 החברהמנהלים ותקציבאים ממונים ע"י  .8

, אשר מטעם החברה מרכז שירותים /לקוחותמנהל  מונהי חברהב כללהמתקציב הלטיפול ב .א

, שימונו לכך במיוחד ויהיו אחראים להסכם 1הצוות המוצע והמפורט בנספח ב' פעליתחתיו 

 ידי-למכללה על  םשירותיהואופן מתן ויפקחו על ביצוע  כללההמ שיוכנו עבור יםחומרהלכל 

 "(. המנהל האחראי" :לפי הסכם זה )להלןהחברה 

כל עובד בצוות העומד ישירות מול המכללה להחליף  חברהלהורות ל תהה זכאית כללההמ .ב

המכללה תענה לדרישות  החברההמוחלט, ו העפ"י שיקול דעת בקשר עם התקשרות זו,

 . באופן מיידי כאמור

 אחריות –זכויות יוצרים  .9

לרבות רשימת  ,והזכויות בהםשל המכללה  חשבון מרכזיהיו תחת חשבונות גוגל ופייסבוק  .א

יהיו האודיינס )הדאטה, רשימות הקהלים(, הדאטה הצבורה, הרימרקטיניג והמודעות 

בכל הנ"ל שימוש כלשהו לעשות  החברה ו/או מי מטעמה לא יוכלוו בלבד שייכים למכללה

מעבר למה שאושר על ידי המכללה. למכללה נשמרת הזכות להעביר את המידע והנתונים 

לא תהיה הזכות להעברת הנתונים  ברהחעם זאת, להנצברים בחשבונה מספק אחד למשנהו. 

  .מראש ובכתב ,לכל גורם שהוא ללא אישור המכללה

מלוא הזכויות האחרות מכל סוג שהוא,  תובעל הזכויות היוצרים היחיד תהה בעלת כללההמ .ב

 – שיונות שימוש, מדגמים, סימן רשום, פטנט וכיוצ"ביבין זכויות קניין רוחניות ובין ר

בכל היצירות, הפרסומות, הרעיונות, שיטות  ,"(מלוא הזכויות)להלן: " המוקנים עפ"י דין

 םשירותיההשיווק, התהליכים, חומרי הפרסום וכיוצ"ב, אשר נוצרו או נרכשו לצורך אספקת 

לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות   ,ובין ע"י צדדים שלישיים החברהבין ע"י  ,עפ"י הסכם זה

טקסט או טקסט אמנותי, עיצוב, גרפיקה ודברי  :ות המפורטות כדלקמןהאמור, היציר

אמנות אחרים, סרטונים, תשדירים, לחנים, הקלטות, ג'ינגלים, מאמרים, סיסמאות, 

בין  –תצוגות, חומרי פרסום, מוצרי תדמית ותצלומים שנעשו או יוצרו בהתאם להסכם זה 

 ."(תהיצירו)להלן: " אם לאונעשה בהם שימוש ובין אם 

, בהזמינה שירותי פרסום מצינורות הפרסום או מיוצרים בהתאם להסכם זה, תעמיד החברה .ג

את  כללהתנאי ותשיג אישור בכתב ומראש מכל הנוגעים בדבר, שהם מעבירים לרשות המ

באופן בלעדי, ללא כל הגבלה כאמור לעיל, לרבות שחרור מתשלום ביצירות מלוא הזכויות 

תמלוגים כלשהם ולרבות הזכות להעביר את נשוא הזכות לצד ג' או לעשות שימוש כלשהו 

ולרבות שחרור מכל טענה ו/או תביעה בגין הפרת זכויות ו/או הפרת  -מסחרי או אחר  –בזכות 

המוקדם  הויות אלה ומגבלות צד ג' לאישורהסכם המגדיר זכ החברהחוק. לחילופין, תציג 

 . כללהשל המ

זכות מוחלטת לייצר, לשדר, להקרין, להפיץ, לתרגם, להכניס כל  כללהשלמ מוסכם במפורש, .ד

, בכל יצירה, רעיון, תהליך וחומר פרסומי השינוי או תיקון, צמצום או הרחבה כפי שנראה ל

 כללהרות של מימוש זכות זו ע"י המלהבטיח הלכה למעשה אפש החברה. על השנרכשו על יד
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ע"י הכללת תנאים מתאימים בהסכמים או הסדרים עם הנוגעים בדבר, לרבות ויתור מפורש  –

 של היוצר על זכותו המוסרית למנוע שינויים עפ"י חוק זכויות יוצרים. 

ללא אישור מראש ובכתב של  ,יצירותהמכללה תבחר לבצע שינויים כלשהם בשבמידה 

תביעה המתייחסת לשינויים האמורים, תהה החברה פטורה  שתוגשי במידה והחברה, אז

 מאחריות בנוגע לשינויים כאמור.

מכל אחריות לגבי כל תביעה לזכות כלשהי,  תהה משוחררת כללהמוסכם במפורש, שהמ .ה

תהיה האחראית היחידה לגבי כל  החברהוביצירות לרבות זכות יוצרים או זכות מבצעים, 

 החברה כאמור בהסכם זה.בחומרים,  כללהכתוצאה מאי הבטחת זכויות המ תבואתביעה ש

המשפטיות של  החויב בו, כולל הוצאותיתבגין כל סכום ש כללהתפצה ותשפה את המ

 . החברהכתוצאה מאי קיום הוראות סעיפים אלה ע"י  ,חויבת, אם כללההמ

לא ייכלל פרסום  כללהשתספק למ םשירותיהכי במסגרת  ,תוודא ותבטיח מראש החברה .ו

או חשש אשר יש בו חשש להוצאת לשון הרע על צד שלישי או חשש לפגיעה בזכות לפרטיות 

כל חשש  ,, מראשכללהותדאג להביא לידיעת המלהפרה של זכויות יוצרים של צד ג' כלשהו, 

 החברה. של המכללה לעשיית שימוש באותם חומרים המוקדם בכתב הכזה ולקבל אישור

, ייעשה בטוב טעם כללהשתספק למ םשירותיהכי כל פרסום שייעשה במסגרת  תוודא ותבטיח

מראש  מכללהה ותדאג לקבל אישור היאשר אין בו כדי לפגוע בקבוצה כלשהי באוכלוסי

 ובכתב, לכל פרסום אשר עולה ממנו חשש כזה.

ר כי בפרסום כלשהו יש משום עבירה על בתהיה האחראית הבלעדית במקרה ויסת החברה .ז

, לרבות החוקים העוסקים בפרסום פוגע, הגבלות על פרסומת לקטינים, הטעיה החוק

בפרסום, וכיוצ"ב, או אם פעילותה פגעה בזכות הפרטיות או בזכות חיסיון מאגרי מידע או 

נה ואו בוצעה פעילות כלשהי הטעעברה על החוק או פעלה בניגוד לרישיון שקיבלה מהרשויות 

בכתב, תוך מראש ולחשש זה  מכללהת תשומת לב הם הפנתה אאאלא  ,היתר בהעדרו

לה בכתב לנקוט  הה לה לבצע את הפרסום או אישרתורה מכללהשפירטה את סיבת החשש וה

 . תפעולה ספציפי

 התמורה בגין קבלת השירותים  .10

 , במלואם ובמועדם,פי הסכם זה-על החברהוקיום כל ההתחייבויות אספקת השירותים בגין  .א

התמורה המפורטת בנספח זכאית לתשלום  החברהלשביעות רצונה המלא של המכללה, תהא 

 א' להסכם זה, בהתאם לסוג השירות המוענק.

יחד  .₪מיליון  4עומד על כ של המכללה המשוער השנתי כי תקציב הפרסום  ,מובהר בזאת .ב

חלטות בהתאם להמעת לעת להשתנות עלול מובהר בזאת כי תקציב המכללה  ,עם זאת

או מגבלות תקציביות. החברה מצהירה כי לא תהיינה לה טענות ואו תביעות בגין /המכללה ו

 שינויים בתקציב האמור.

כל מורה הסופית והכוללת אשר תשולם לחברה בגין תאת ה המהוולעיל התמורה הנזכרת  .ג

, והשיווק מתן שירותי הפרסום לשםהחברה  בהן תישאוההוצאות האפשריות השירותים 

לרבות מסים, היטלים, תשלומי איגוד מקצועי, תשלומים לספקים, עליות מחירים, ריבית 

לא תהא זכאית לכל  החברהכי  ,וכיוצ"ב )בהפחתת המע"מ הכלול בעלויות(. מובהר בזאת
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, אלא אם כן יסוכם בין ח הסכם זהובגין הענקת השירותים מכ תשלום נוסף מהמכללה

 נוספים למכללההצדדים על הענקת שירותים 

 חיובים בעד פרסום והוצאות הפקה וייצור .11

תהיה גישה לניהול  חברהשל המכללה ולמרכז החשבון חשבונות גוגל ופייסבוק יהיו תחת ה .א

 הקמפיין והפעילות השוטפת. 

  .חברהההמדיה ישולם ישירות לגוגל ולפייסבוק ע"י רכישת התשלום עבור  .ב

אחת  יתקבלו החזרי עמלותבהצעת המחיר(  כמפורט)( B)מרכיב  Off Line בגין רכישת מדיה  .ג

 הצעת המחיר. –א' כמפורט בנספח חות ו"בכפוף להפקת דולרבעון, 

)כמפורט בהצעת המחיר( ( Cללא מדיה פרגרמטית )מרכיב  On Lineבגין רכישת מדיה  .ד

הצעת  –חות וכמפורט בנספח א' "יתקבלו החזרי עמלות אחת לרבעון, בכפוף להפקת דו

 המחיר.

לפי  החברהע"י  העבור והפרסום בצינורות הפרסום שנרכשבגין עלות  חברהשלם לכללה תהמ .ה

ניכוי כל העמלות, לאחר  שהושגו מול המדיה,הסכם זה, בהתאם למחירים הממשיים 

 .בנוגע לכל צינור פרסום החברהע"י  ושהושגההנחות וההטבות 

 הוצאות ייצור והפקה )כגון: צילומים, הקלטות, הלחנה, תזמור, גיןב חברהשלם לת כללההמ .ו

ניקנו או הוצאו לפועל ר שבהן נשאה החברה, או'( וכקמפיינים, סרטונים אמנים,  קריינות,

עבודה אשר יאושרו מראש ובכתב ת ו, בהתאם להזמנכללהידי צדדים שלישיים למען המ-על

 ובכפוף להצעות מחיר צד ג' אשר הוצגו למכללה מבעוד מועד. המכללהידי -על

ביותר  נמוך, בכל מקרה, בשיעור היהיו מחירי המדיהתעשה את כל הדרוש בכדי ש החברה .ז

, ואף לא תסכים לכך שבמקומן יינתנו לה או הנחהלא תוותר על כל  החברהשניתן להשיגו. 

 ו בעקיפין, כל טובות הנאה שהן.לבעלי מניותיה או למנהליה או לעובדיה, במישרין א

  תנאי התשלום .12

הזמנות  /, תפיק המכללה הזמנה (A)מרכיב  בגין שירותים הניתנים בריטיינר חודשי קבוע .א

 .משוערות תושנתי

החברה תגיש למכללה חשבונית בגין תשלומי הריטיינר החודשי הקבוע בגין השירותים  .ב

 הצעת המחיר. –שאושרו ובהתאם לנספח א' 

( החברה תגיש אחת לחודש Dבגין רכישת שירותי ניהול עבור מדיה פרוגרמטית )מרכיב  .ג

דרישת התשלום תהה מגובה  הצעת המחיר. –לנספח א' דרישת תשלום דמי ניהול בהתאם  

 בדוחות מפורטים על רכישת המדיה לאישור מראש של המכללה.

לנספח בהתאם לאמור באופן עצמאי,   E))מרכיב  Off Lineבמידה והמכללה תרכוש מדיה  .ד

, המכללה תיידע את החברה והחברה תפיק דרישת תשלום לאישור מראש הצעת המחיר –א' 

 של המכללה.

צינורות וחומרי  ודוחות מאמתים ביצוע בפועל,  החברה תגיש למכללה ריכוז של חיובי עלויות .ה

-מראש עלכאמור )אשר אושרו  לרבות גוגל, פיסבוק, מובייל דיספליי, הפקות, ועוד הפרסום
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, וזאת בגין מס –בצרוף חשבונית , בכל חודש בגין החודש הקודם 5 -העד ידי המכללה(, 

 החברהנבדקו ואושרו לתשלום ע"י כל החיובים שבוצע בחודש הקודם, לאחר שפרסום 

מראש אשר . לריכוז יצורפו האישורים החתומים כללהובהתאם לתקציב המאושר ע"י המ

  לביצוע ההוצאות. כללההמניתנו על ידי 

על ההנחות הניתנות ע"י צינורות הפרסום עקב תשלום במזומנים  מכללהתיידע את ה החברה .ו

 מכללהאת ה החברהבחר בכך, תחייב ת מכללהאו הקדמת תשלום. מוסכם במפורש, שאם ה

במועד הנגזר את המגיע  חברהשלם לת מכללהלפי התעריף המבוסס על הנחות אלה וה

 מתעריף זה.

אינו מהווה  מכללהוע תשלום כלשהו בפועל ע"י המובהר בזאת, למען הסר ספק, כי עצם ביצ .ז

 וכי אין עליהם עוררין עוד. כללהראיה כי התשלום או ההוצאה נבדקו או אושרו ע"י המ

 .יום 30התשלום לחברה יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .ח

 יחסי הצדדים .13

, או מי מטעמה עפ"י הסכם זה,  הינה פועלת החברהמוסכם במפורש, כי בביצוע התחייבות  .א

 –יחסי עובד  החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה כקבלן עצמאי, ואין ולא יוצרו בין 

 מכללה.ביוצבו לתקופה ממושכת ו/או מי מטעמה  החברהעובדי מי ממעביד, אף אם 

, עובדיה או משרתיה לא החברהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוצהר בין הצדדים כי  .ב

הפסקת הסכם זה  יהיו זכאים לכל תשלום הנושא אופי של פיצויי פיטורין, בכל מקרה של 

 מכל סיבה שהיא.

החברה מתחייבת לשפות את המכללה בגין כל תשלום שתחויב בו בגין הקשרים שבין החברה  .ג

דיה, חרף האמור ברישא לסעיף זה, על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ו/או בגין כל לבין עוב

 תשלום שישולם על ידי המכללה חרף האמור ברישא לסעיף זה.

כן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי  .ד

כויותיו של העובד כאמור על מעביד בין המכללה לבין מי מעובדי החברה, יחושבו ז-עובד

בסיס "שכר מינימום", כפי שהוא נקבע מעת לעת, והחברה תהא חייבת להשיב למכללה כל 

 סכום ששולם לה ביתר.

 תקופת ההסכם וסיומו .14

 :)להלן 31.05.2024ועד ליום  01.06.2022החל מיום  חודשים, 24-ל הסכם זה יהא בתוקף .א

 "(.תקופת ההתקשרות"

לתקופות את תקופת ההתקשרות להאריך  , בהתאם לשיקול דעתה,האופציהלמכללה נתונה  .ב

יום לפני תום תקופת  30עד  חברהבהודעה שתינתן ל ,פעמים( 4 , )עדשל שנה אחתנוספות 

במקרה כזה, יחתמו הצדדים על תוספת להסכם,  ההסכם או תקופה נוספת, לפי העניין.

 מכוחה תוארך תקופת ההתקשרות כאמור.

התאם למוגדר ב שתעניק לה החברה םשירותיההיקף למכללה שמורה האופציה להרחיב את  .ג

 ידי הנהלת המכללה.-לעבהתאם למסגרות התקציב אשר יאושרו והכל  ,זה הסכםב
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על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל, רשאית המכללה להביא הסכם זה לכדי סיום בכל עת,  .ד

, ובלבד שנתנה הודעה מוקדמת בת וללא צורך לנמק החלטתה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

מצהירה ומתחייבת  החברהבדבר רצונה להפסיק את ההתקשרות כאמור.  חברהיום ל 30

בזאת, כי לא תהא לה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המכללה בגין ביטול ההתקשרות 

למכללה ידה -אשר סופקו על רותיםיעמה מכוח סעיף קטן זה למעט קבלת התמורה בגין הש

 עד למועד סיום ההתקשרות כאמור.

בתוקף אך ורק  , יהאכללהעם צד שלישי בהתאם להרשאת המ החברהכל הסכם שתערוך  .ה

על גבי  ,ידי מורשי החתימה של המכללה-על ,בכתבמראש ו ,כללההמ הלתקופה שאישר

 ספק.אותו ההסכם עם 

וזכויות  כל רכוש, חומרים הותעמיד לרשות מכללהל החברהתעביר  ,סיום הסכם זהבמועד  .ו

, מכללהו/או הנמצאים בידי צינורות פרסום והשייכים ל החברהשבפיקוחה או ברשותה של 

ותבצע חפיפה  , כולל חומר שלא נעשה בו שימושמכללהוכל מידע אחר ומעודכן הנוגע ל

י כל חומרי . מובהר בזאת, כיד המכללה-מסודרת עם נותן השירותים החלופי שייבחר על

הפרסום ו/או היצירות הנמצאים אצל צינורות הפרסום או צדדים שלישיים אחרים אשר 

ת לצדדים שלישיים טרם העבר החברהבהיר . כך תמכללהיוצרו במסגרת הסכם זה, שייכים ל

 . החומרים לידיהם

ולא איש מעובדיה או משרתיה,  החברהעם סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיו  .ז

 .מכללהה עבורזכאים לכל תשלום בגין הפסקת ההסכם או בגין העסקה קבלני משנה 

לא תהיה זכאית לקבל סכום כסף כלשהו או תמורה  החברהכי מוסכם ומוצהר בין הצדדים,  .ח

סיום הסכם לאחר  החברהתחת  מכללהתקשר התתה יאחרת אמחברה אחרת מצד שלישי או 

 זה. 

 מכללהחשבון כמקובל. ה מכללהל החברהמכל סיבה שהיא, תגיש  ,עם סיומו של הסכם זה .ט

( המפורטים בהסכם התשלוםשלם אותו בהתאם לתנאים )כולל תנאי תבדוק את החשבון ות

 זה.

זכות כלשהי לתבוע  חברהסיום ההתקשרות בין הצדדים לא מקנה לכי מוסכם ומוצהר,  .י

 .מהמכללה הקדמת תשלום כלשהו

 בדיקת רישומים / מסמכים .15

בכל עת במשך תוקפו של  ,לבדוק ויוכל כללהאו כל אדם או גוף שימונה על ידי המ כללההמ .א

 מכל סיבה שהיא: ,חודשים אחרי שיבוא אל קיצו 12ההסכם ובמשך 

 החברההרישומים והחשבונות )חשבוניות, הודעות זיכוי/חיוב וכד'( של  ,את התיקים  .1

שירותים בשם ולקניית חומרים  געבכל הנולרבות , כללהמלאספקת השירותים הנוגעים ל

 .החברהבהם נשאה הוצאות המעידים על החשבונות הוכן את  כללההמ

נורות הפרסום יעם צ החברהרישומים, והחשבונות של הההסכמים,  ,את התיקים  .2

  .מכללההשונים וספקי החומרים או השירותים או שנתקבלו מהם בגין ה
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, בין היתר בכל הצעדים הדרושיםוכל אדם מטעמה ישתפו פעולה באופן מלא וינקטו  החברה .ב

לבצע בדיקה  האו למי שמונה מטעמ מכללהלאפשר לבהתאם לדרישת המכללה, על מנת 

 וביקורת כאלה.

 סעדיםהפרות ו .16

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

 .1970 -)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אהחוזים 

)ה(, 6)ד(, 6)א(, 6, 5)ד(, 4)א(, 4: הפרת הסעיפים הבאים, תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה .ב

)ה(, 16)ב(, 15)ו(, 14, 13)ו(, 12)ו(, 11)א(, 10)ז(, 9)ו(, 9)ה(, 9)ג(, 9)א(, 9)א(, 8)ו(, 7)א(, 7)ו(, 6

 .22-ו 21, 20, 17

כמו כן, כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופייה ו/או נסיבותיה בעת ההפרה  .ג

ניתן לראותה כהפרה יסודית, תיחשב ככזו ובלבד שניתנה לצד המפר התראה מוקדמת בכתב 

 )ארבעה עשר( יום והוא לא מילא אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה. 14של 

כי בכל מקרה בו המכללה לא תהא מרוצה מאיכות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר  .ד

ידי החברה בתחום מסוים ו/או במקרה בו יתברר למכללה כי -השירותים המוענקים לה על

ידי החברה בתחום מסוים גבוהה באופן משמעותי -עלות השירותים המוענקים לה על

לחברה מהעלות המקובלת של שירותים אלה בשוק החופשי, תהא המכללה רשאית להודיע 

על הפסקת הרכישה של אותם השירותים באופן מיידי והחברה לא תהא זכאית לקבל כל 

 פיצוי או שיפוי מהמכללה בגין הפסקת רכישת השירותים כאמור.

הפר צד לחוזה זה  תנאי מתנאי החוזה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה )להלן:  .ה

"( בגין כל נזק שייגרם עקב ההפרה, בין נפגעה"(, יפצה המפר את הצד השני )להלן: "המפר"

פי -במישרין ובין בעקיפין, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הנפגע לכל סעד משפטי אחר, לרבות על

 הוראות הסכם זה.

פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת -אין האמור בהסכם זה גורע מזכויותיו של צד להסכם על .ו

 , ועל פי כל דין.1970 -חוזה(, תשל"א 

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

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

מהם. הצדדים מצהירים כי כוונתם בהסכם זה היא לאפשר לכל צד להפעיל, בכל מקרה של 

ים על פי הדין או ההסכם, במקביל, במצטבר או לחילופין הפרה, את מירב הסעדים הנתונ

 והכל לפי שיקול דעתו, וכל עוד לא נאמר בהסכם במפורש אחרת.

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

איחור פי כל דין. אי שימוש או -פי הסכם זה או על-תרופה וסעד אחרים הנתונים לו על

בשימוש מצד להסכם זה בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין לא ייחשב כויתור 

 של אותו הצד על הזכות האמורה.

תיה יומהתחייבובאופן מיידי המכללה תהיה משוחררת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  .ט

 פי הסכם זה, בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:-על
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צו פירוק או צו  החברהו/או לעסקיה מפרק זמני או קבוע, או ניתן נגד  חברהאם מונה ל  .1

  החברהכונס נכסים, או אם הוגשה נגד  חברהקבלת נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה ל

יום  30רגל, או בקשה לאכיפת אג"ח והיא לא הוסרה תוך -בקשת פירוק, בקשת פשיטת

 ור עם או לטובת נושיה; עשתה סיד החברההמשפט, או כש-ממועד הגשתה לבית

העבירה או התיימרה להעביר הסכם זה, כולו או חלקו, ו/או זכויות ו/או  החברהאם   .2

 פיו ל אחר, או אם העסיקה קבלני משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה;-חובות על

מביצוע ההסכם, או התנערה מביצועו, או הפרה אותו הפרה  החברהאם הסתלקה   .3

 ימים מקבלת התראה בכתב מהמכללה; 14נה את ההפרה תוך יסודית ולא תיק

פי הסכם זה, כולן או חלקן, ו/או לא -את ביצוע התחייבויותיה על החברהאם הפסיקה   .4

 פעלה בהתאם להנחיות המכללה;

, או מי מעובדיה, הסבו נזק למכללה החברהעשתה -אם מעשה או מחדל שעשתה או לא .5

את המכללה, לפי הענין, בהתאם להוראות הסכם  לא תיקנה את הנזק או שיפתה החברהו

 זה;

 או יותר;ימי עבודה  3לספק את השירותים לתקופה העולה על  החברהאם הפסיקה  .6

אשר לשיקול דעתה של  – החברהשינוי בהרכב השותפות או בבעלי המניות של אם חל  .7

 המכללה יפגע באיכות השרות שתקבל.

 איסור הסבה .17

ו/או להסב ו/או להעביר את התחייבותה עפ"י הסכם זה, בין  לא תהא זכאית להמחות החברה

 בכתב של המכללה.מראש ובתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה 

 ניכוי וקיזוז .18

, בין ע"פ חברההמכללה תהא רשאית לנכות ו/או לחלט ו/או לקזז מסכום כלשהו שיגיע ממנה ל

, וכן החברהידה עבור ו/או במקום  הסכם זה ובין בדרך אחרת כלשהי, כל סכום קצוב, ששולם על

בהתאם להוראות הסכם זה, ובכפוף למתן  החברהכל סכום אחר המגיע ו/או שיגיע לה מאת 

 ימים לפני ביצוע הקיזוז או הניכוי בפועל. 7לפחות  חברההתראה בכתב ל

 בוררות .19

מוסכם בזאת על הצדדים כי אם יתגלעו חילוקי דעות ביניהם אשר לא יצליחו ליישבם,  .א

בהעדר הסכמה לגבי זהות  תימסר הכרעה בסכסוך להכרעתו של בורר מוסכם כדן יחיד.

 ., בהתאם לפניית מי מהצדדים אליולשכת עורכי הדיןיו"ר הבורר ימונה הבורר על ידי 

הצדדים מסמיכים את הבורר שימונה לדון ולהכריע בכל חילוקי הדעות שביניהם בקשר עם  .ב

לא יהיה כפוף לדיני הראיות או לסדרי הדין, ינמק את פסקו , הבורר וההסכם וכל הנובע הימנ

 מניים.זויהי מוסמך ליתן צווים 

 .הסכם בוררות תקף לפי חוק הבוררותסעיף זה מהווה  .ג
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 אחריות לנזקים ושיפוי .20

החברה תהיה אחראית על פי דין כלפי המכללה לכל נזק ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שיגרם  .א

ללה ו/או לעובדיה ו/או לכל מי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו תוך במישרין ו/או בעקיפין למכ

כדי ו/או בקשר עם מתן השירותים, לרבות נזקים כספיים. כמן כן , תהיה החברה  אחראית 

לכל נזק ו/או חבלה שיגרם לעובדיה ו/או המועסקים על ידו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר 

חראית על פי דין, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו ו/או בנוגע לביצוע השירותים. החברה  תהיה א

לציוד שבבעלותה ו/או לתכולתו )לרבות מידע האגור בפריטי הציוד( ו/או למכללה תוך כדי 

ו/או בקשר עם מתן השירותים, והיא מתחייבת להשלים כל אובדן ו/או לתקן כל נזק כאמור, 

 ללא דיחוי. 

מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או תאונה החברה פוטרת את המכללה ו/או עובדיה ו/או כל  .ב

ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותה של החברה על פי חוזה זה ו/או על פי דין, למעט 

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

ימים מיום דרישתה הראשונה, על כל נזק )גוף או  7החברה תשפה ותפצה את המכללה, בתוך  .ג

קיום -, תביעה וקנס שיגרמו למכללה, כתוצאה מאירכוש(, אובדן, הפסד או הוצאה

התחייבויות החברה לפי הסכם זה, או כתוצאה מקיום רשלני או בלתי מושלם שלהם, ותשלם 

ימים מיום דרישתה הראשונה, כל סכום שהמכללה תידרש לשלם לצד  7למכללה, בתוך 

או הוצאות כנ"ל פי פסק דין של ערכאה שיפוטית, בקשר עם נזקים ו/-שלישי כל שהוא על

ובכלל זה הוצאות שהמכללה תוציא או תידרש להוציא בקשר עם כל תביעה משפטית וכן 

שכ"ט עו"ד בסכום סביר שיוסכם עליו בין המכללה לבין עורך דינה. המכללה תהה רשאית 

לתקן ולהשלים הנזק או האובדן ו/או לפצות הניזוק בגין הנזק אם החברה  לא תעשה זאת 

)שלושים( יום מהמועד  30מהמועד בו אירע הנזק, ובכל מקרה לא יאוחר מתום  תוך זמן סביר

כהוצאות כלליות,  15%בו אירע הנזק ולחייב את החברה במחיר התיקון ו/או הפיצוי בתוספת 

 מעורכות וקבועות מראש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, המכללה תהה רשאית לקזז ו/או לנכות כל סכום  .ד

למה או חויבה בגין תביעה כאמור או הפסיד בגין נזק ו/או אובדן, מכל סכום שיגיע ששי

לחברה ממנו, וגם תהה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו תהא 

 צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

צאה לשפות ו/או להשיב למכללה, מיד עם דרישה, כל תשלום או הו מתחייבת החברה .ה

 ואשר המכללה נשאה בהם. החברהבהתחייבויות ובעקיפין הקשורים במישרין 

 ביטוח  .21

מבלי לגרוע מהתחייבויותיה ו/או אחריותה של החברה על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  .א

מתחייבת החברה לערוך ולקיים, בידיה ועל חשבונה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין 

לטובתה ולטובת המכללה, שיקבעו על פי שיקול דעתה  לעריכת ביטוחים בישראל, ביטוחים

של החברה, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים בטופס אישור על קיום 

אישור ', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "דביטוחים המצורף להסכם זה כנספח 

יטוחים יחדיו "(, ומהביטוחים והתנאים המפורטים להלן )כל הבקיום ביטוחי החברה
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"(. ביטוחי החברה יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ביטוחי החברהייקראו להלן: "

ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה להיות קיימת כלפי החברה אחריות 

 שבדין ו/או על פי ההסכם:  

הנזיקין ]נוסח ביטוח אחריותו של החברה, על פי פקודת – ביטוח אחריות מעבידים .1

, כלפי עובדיה, בגין מוות ו/או 1980-חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם

נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, 

למקרה ₪  20,000,000בקשר לשירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: ימי אחד ובסה"כ לתקופת 

ושעות עבודה, העסקת נוער, חבות כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה וייחשב 

המבוטח למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה אם 

נטען כי מי מהם  נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי החברה ו/או

 נושא באחריות שילוחית לעניין חבות החברה כלפי עובדיה. 

ביטוח אחריותו של החברה, על פי דין, בגין נזק ו/או  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

אובדן לגוף ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו, בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע ההסכם, 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ₪  4,000,000של  בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך

הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: אש, עשן, התפוצצות, בהלה, כל 

דבר מזיק במזון או במשקה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, הרעלה, 

ו/או מי  שביתות והשבתות, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. רכוש המכללה

מטעמה יחשב לרכוש צד שלישי. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או מנהליה ו/או 

עובדיה בגין אחריות מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי החברה ו/או מי מטעמה. הביטוח 

יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח. 

לכיסוי אחריותה של החברה, על פי דין, בגין מעשה ו/או  - מקצועיתביטוח אחריות  .3

מחדל מקצועי מצד החברה ו/או מי מטעמה לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה, 

₪  4,000,000בקשר למתן השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

גבלה בקשר ל: למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג או ה

מרמה ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב 

בעקבות מקרה ביטוח, פגיעה בפרטיות, אובדן מסמכים לרבות מדיה מגנטית ו/או 

אלקטרונית, דיבה, השמצה ו/או לשון הרע, הפרת סודיות, אובדן ו/או נזק לגוף או 

את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות מי רכוש. הביטוח מורחב לשפות 

מהם עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או של הבאים מטעמו. הביטוח יכלול סעיף 

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

פת גילוי בת מבלי לגרוע מביטוח חבותה של החברה כלפי המכללה. הביטוח כולל תקו

חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החלה  12

 החברה ו/או מי מטעמה בביצוע השירותים לראשונה. 

 כל ביטוחי החברה כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: .ב
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היקף הכיסוי בביטוחים, למעט ביטוח אחריות מקצועית, אינו נופל מהכיסוי הניתן על  .1

וליסות הידוע כפוליסת "ביט", על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, פי נוסח הפ

 בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל. 

בפוליסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג לעניין התנהגות המבוטח  .2

החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, 

ביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות החברה על פי אולם אין ב

 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

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

 תפגע בזכויות להרחבי השיפוי כאמור לעיל. 

ידי המכללה ו/או מנהליה  הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על .4

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, ומבטחה של החברה מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או 

 דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המכללה והנ"ל. 

החברה לבדה תהיה אחראית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .5

 בביטוחי החברה. 

על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או מי  הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור .6

מטעמה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה ו/או מי מטעם כל הנ"ל, ובלבד 

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת 

 זדון.

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

יום לפני כניסתו של ביטול  60למכללה הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.

מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה ו/או מאחריותה על פי כל דין ו/או הסכם זה, מתחייבת  .ג

עבור כל כלי  החברה לערוך ולקיים, בידיה ועל חשבונה, במשך כל תקופת ההסכם, ביטוח

הרכב מכל סוג, אשר יעשה בהם שימוש במסגרת ההסכם ו/או יובאו לאתרי המכללה, 

 כמפורט להלן: 

 ביטוח חובה כנדרש על פי דין.  .1

ביחס לכלי רכב מנועי כהגדרתם בפקודת התעבורה ו/או כל כלי רכב מנועי אחר, שאין  .2

וח אחריות כלפי צד ג' פי דין לערוך ביט-חובה חוקית לבטחם בביטוח חובה כנדרש על

₪  2,000,000בגין נזקי גוף הנובעים משימוש ו/או עקב הכלים בגבולות אחריות של 

 למקרה ולתקופת הביטוח.

ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב שלא יפחת מסך של  .3

 וביטוח מקיף לכלי הרכב.₪  1,000,000

ית שלא לערוך ביטוח מקיף )למעט צד ג'(, למרות האמור לעיל, מוסכם כי החברה רשא .4

 ד להלן במלואו.21במלואו או בחלקו, אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף 
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החברה מצהירה ומתחייבת כי לא תהיה לת ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או  .ד

מי תביעה כנגד המכללה ו/או מי מטעמה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה ו/או 

מטעם כל הנ"ל, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר יובא על ידי החברה ו/או מי 

מטעמה ו/או עבורה למקום מתן השירותים ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר 

עם מתן השירותים ולרבות כל נזק אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל 

האובדן מבוטחים ובין אם לאו(, וכי היא פוטרת את הנ"ל מאחריות לנזק  )בין אם הנזק ו/או

כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. למען הסר ספק, פטור זה בא להוסיף 

 על כל פטור אחר הקיים, ככל וקיים בהסכם לטובת המכללה ולא לגרוע ממנו. 

ם ו/או משלימים לביטוחים הנזכרים היה ולדעת החברה יש צורך בעריכת ביטוחים נוספי .ה

לעיל, רשאית החברה לערוך ביטוחים אלה כנדרש. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים 

כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה ו/או מי מטעמה, אך הויתור 

, יורחב שם לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים כאמור

המבוטח לכלול את המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה, בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או 

 מחדלי החברה ו/או מי מטעמה, וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, החברה מתחייבת להמציא למכללה אישור קיום  .ו

 7 -ה, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מביטוחי החברה, חתום על ידי מבטח

ימים לפני מועד תחילת ההסכם ולהמציאו שוב מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם 

א לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת 21בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף 

תמורה. למען הסר הביטוח כמצוין על האישור, וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון ה

ספק, החברה תמציא את אישורי הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח או כל רשות 

ממשלתית אחרת, אך אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות החברה לעריכת הביטוחים על פי 

הסכם זה. על פי דרישה מאת המכללה, תמציא החברה העתק פוליסות ביטוחי החברה 

 ימי עסקים מיום הבקשה. 5ה על פי הסכם זה וזאת תוך בהתאם להתחייבויותי

למכללה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי החברה ו/או פוליסות  .ז

ביטוחי החברה, שיומצאו על ידי החברה  כאמור לעיל, ועל החברה לבצע כל שינוי, תיקון, 

חברה להתחייבויות החברה על התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי ה

פי הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום ביטוחי החברה ו/או 

בפוליסות שהמציאה החברה לבין האמור בהסכם זה, מתחייבת החברה לגרום לשינויי 

ימים מדרישת המכללה,  3 -הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא יאוחר מ

 ל מנת להתאימם להוראות הסכם זה. וזאת ע

בכל פעם שמבטח החברה יודיע למכללה, כי מי מביטוחי החברה עומד להיות מבוטל או  .ח

עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום ביטוחי החברה ו/או בפוליסות ביטוחי 

 החברה, על החברה לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש,

 לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

 ביטוחי החברה יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או מי מטעמה. .ט

 החברה מתחייבת לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי החברה.  .י
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החברה אחראית לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי  .יא

 ברה.הח

מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בבחינת  .יב

דרישה מזערית המוטלת על החברה שאינה פוטרת אותה ממלוא חבותה לפי הסכם זה ו/או 

על פי כל דין ולחברה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המכללה ו/או מי 

 ריות, למהות הביטוחים הנדרשים ו/או היקפם. מטעמה בקשר לגבולות האח

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוחי החברה ו/או פוליסות  .יג

ביטוחי החברה ו/או בדרישת מי מהם על ידי המכללה ו/או הבאים מטעמה ו/או בדרישה 

דין ו/או להטיל לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

 אחריות כלשהי על המכללה ו/או על הבאים מטעמה. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .יד

או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם החברה, ומבלי לגרוע מאחריות החברה ו/או 

ין, החברה מתחייבת להביא לידיעת כל קבלני התחייבויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל ד

המשנה מטעמה בקשר לשירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב 

את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו 

ישור ד לעיל והמצאת א21)לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 

 עריכת ביטוחים(. 

לא מילאה החברה אחת ו/או יותר מהתחייבויותיה בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציגה את  .טו

אישור קיום ביטוחי החברה בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, 

 אולם לא  יהיה בכך לפטור את החברה מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.   

 שיפוטסמכות  .22

מוסכם בזאת על הצדדים, כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה ו/או כל מחלוקת 

 הנובעת הימנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

 שונות .23

תיקון, שינוי או תוספת להסכם זה יהיו תקפים רק אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי כל  .א

 הצדדים להסכם זה.

על אותה זכות או  כוויתורלא אכף צד להסכם זה זכות מזכויותיו על פיו, לא יראה הדבר  .ב

על זכויות אחרות כלשהן, אלא אם הדבר נעשה במפורש ובכתב. ויתור בעניין מסוים  כוויתור

 ן אחר, אלא אם נאמר בו הדבר במפורש.ילא יפורש כחל על עני

צה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הסכם זה על נספחיו מבטא את ההסכם המלא והממ .ג

 הנדונים בו והוא מבטל כל הסכם, הסכמה או הבנה קודמת שהושגה בין הצדדים.

הח"מ בחתימתם, בשם כל אחד מהצדדים, לפי העניין, מוסמכים לחייב את הצדדים להסכם,   .ד

 בכל התחייבויותיהם מכוח הסכם זה. 
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 הודעות .24

ל, הרי שכל הודעה על פי הסכם זה מצד למשנהו תחשב מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה לעי

שעות מעת שנשלחה לצד השני על פי כתובתו הרשומה בכותרת הסכם זה בדואר  72כנמסרה בתוך 

שעות אם נמסרה ביד או אם נשלחה בפקסימיליה בשעות העסקים וימי  24רשום, או בתוך 

 העסקים המקובלים.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 תמחור עלויות   -נספח א' 
 [2נספח זה יופרד מההצעה ויוגש במעטפה מספר ]

 
 

 לכבוד
 המכללה האקדמית בית ברל

 
אנו הח"מ _________________________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל 

 מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כלהלן:

במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. אנו מצהירים על יסוד בדיקות קראנו והבנו את כל האמור  .1
מוקדמות שביצענו כי המחירים המבוקשים, מוסכמים על ידינו. אנו מסכימים לכל האמור במסמכי 
המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש 

 על טענות כאמור.
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  .2

הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים המבוקשים בהתאם למפרט 
 .ובהסכם ההתקשרות וליתר התנאים שבמסמכי המכרז

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

יחד עם זאת אולם , ₪מיליון  4עומד על כ של המכללה המשוער השנתי כי תקציב הפרסום הובהר לנו  .4
בהתאם להחלטות המכללה ו/או מעל לעת תקציב המכללה עלול להשתנות נמסר לנו ואנו מקבלים כי 

 טענות ואו תביעות בגין שינויים בתקציב האמור. נוכי לא תהיינה לאנו מצהירים מגבלות תקציביות. 
 ידוע לנו כי רק חתימה של המכללה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת עם המכללה.  .5
בהתאם לנוסחה שלהלן  ידי המכללה במכרז תחושב  המבוקשים על םהתמורה בגין השירותיידוע לנו כי  .6

 :בהמשך()בהתאם להגדרת האותיות 

A-B-C+D+E 
 :המוצעת מטעמנו לשם אספת השירותים למכללהלהלן הצעת המחיר  .7

 
 
 
 
 
 
 
 



 מהות השירותים סעיף
 
 

 תמחור מבוקש / מוצע
 ימולא על ידי המציע

X 

 כמות
)תקופה או 

 תקציב(
Y 

תחשיב יבוצע על ידי 
 ןהמכללה כדלקמ

X  *Y 

A ב חברהכל פעילות ה ריטיינר חודשי יהווה תגמול מלא עבור- Off Line  ללא הגבלה( וממוצע(
לרבות אך לא רק שירותי האסטרטגיה, , מלאים בחודש On Lineקמפיינים  4-5חודשי של 

 קריאייטיב, קופי, עיצוב, ביצוע )לרבות הנפשה(, תכנות, גרפיקה, התאמות לכל כלי המדיה וכו';

 נר חודשי מבוקשייגובה ריט
 יצוין בשקלים)

 (:מע"מלפני 

תחשיב שנתי  תקופה
 בש"ח לפני מע"מ

 חודשים 12
 X))כפול 

ריטיינר חודשי 
 מבוקש

 חודשים 12 

B  למכללה בגין מדיה  תשלם החברהעמלה ש החזרגובהOff Line  )הקנויה )הנרכשת באמצעותו
 לדוגמא עיתונות, רדיו, שילוט חוצות, טלוויזיה וכד'

 ₪ Off Line 800,000תקציב משוער למדיה 

 עמלה מוצעת החזרגובה 
 (:יצוין באחוז %)

 ₪ 800,000 תקציב משוער
 X))כפול 

אחוז החזר עמלה 
 מבוקשת

 800,000 ₪ 
 

C   למכללה בגין מדיה  תשלם החברהעמלה ש החזרגובהOn Line )הקנויה )הנרכשת באמצעותו 
קמפיין באנרים/ דיוור באתרי מאס מדיה או אתרי נישה קמפיין וידיאו אתרי תוכן, /דיספליי

 שיתופי פעולה וכו' , לא כולל מדיה פרוגרמטית.
 ₪ On Line 600,000תקציב משוער למדיה  

 עמלה מוצעת החזרגובה 
 (:יצוין באחוז %)

 ₪ 600,000 תקציב משוער
 X))כפול 

אחוז החזר עמלה 
 מבוקשת

 600,000 ₪ 
 

D  כולל: גוגל, פייסבוק,  המדיה הפרוגרמטיתניהול עבור  ישולמו לחברהניהול שהגובה דמי
אינסטגרם, לינקדאין, ורשתות חברתיות נוספות. לרבות: מנוע חיפוש, רשתות תוכן, מייל, יוטיוב , 

 RTBמקודמים וכיו"ב שימוש במערכות הגשה  וידיאו )ארטימדיה(, טאבולה, אאוטבריין, פוסטים
, גובה חיוב העמלה שיציע משרד הפרסום למדיה הנרכשת באופן ישיר על ידי DV 360כגון 

 המכללה.
 ₪ 1,800,000תקציב משוער לניהול מדיה פרוגרמטית 

יצוין ) יםמבוקשהגובה דמי ניהול 
 (:באחוז %

 ₪ 1,800,000 תקציב משוער
 X))כפול 

הול גובה דמי ני
 ₪ 1,800,000  מבוקשת

E מדיה תשולם לחברה עבור רכישת גובה עמלה שOff Line  הקנויה שלא נרכשת באמצעות( לדוגמא(
 עיתונות, רדיו, שילוט חוצות, טלוויזיה וכד'

קמפיין באנרים/ דיוור באתרי /הקנויה )שלא נרכשת באמצעותו(לדוגמא: דיספליי On Lineומדיה 
 מאס מדיה או אתרי נישה, קמפיין וידיאו ,אתרי תוכן וכו' לא כולל מדיה פרוגרמטית. 

 
 ₪  500,000 -עד כ On Line Off Lineתקציב משוער למדיה 

 ,יצוין באחוז %)גובה עמלה מבוקשת 
 :(10%לא יעלה על 

 ₪ 500,000 תקציב משוער
 X))כפול 

אחוז עמלה 
 ₪ 500,000  מבוקשת
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 רותיםימפרט הש  - ' בנספח 

 

דיגיטלית,  ניהול ורכש מדיה/ משרדים לקבלת שירותי  המכללה אקדמית בית ברל מעוניינת לבחור משרד

 .זה מכרזפרסום במסגרת ו עיצוב

והן  Onlineהן  ,והערוצים בארץהבקשה מופנית לגופים המתמחים בניהול קמפיינים בכלל המדיות 

Offlineדיגיטלית. ניהול ורכש מדיה, בדגש על פעילות ו 

מובהר בזאת, כי רשימת השירותים המפורטת להלן אינה רשימה סופית וסגורה וכי המכללה תהא רשאית 

להרחיב או להקטין, מעת לעת, את היקף וסוג השירותים שתקבל מהחברה, בהתאם לצרכי המכללה 

, פיתוחם של צינורות פרסום חדשים וכד'. החברה מוותרת על כל טענה ם, התפתחות טכנולוגיתהמשתני

  ו/או דרישה כלפי המכללה בנושא זה.

 

  רקע אודות המכללה

תחומית להשכלה גבוהה. המכללה הינה אחת -המכללה האקדמית בית ברל היא מכללת אקדמית, רב

ניתן  1976חינוכי בבית ברל עוד לפני קום המדינה. בשנת המכללות הוותיקות בישראל, ופועלת כמוסד 

 . במכללה האישור של המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון

 

 הפקולטה לחינוך

בחינוך  M.Teach תואר שני  |  תואר שני בחינוך  |  הסבת אקדמאים להוראה  |  תואר ראשון בחינוך

 .והוראה

 

 המדרשה -לאמנויות   הפקולטה 

 תואר שני: חינוך לאמנות )עם תיזה(  |  ראשון: חינוך באמנות, חינוך בקולנוע תואר

 

 הפקולטה לטיפול וייעוץ חינוכי 

תואר שני בליקויי למידה: הערכה   |  תואר שני בקידום נוער בסיכון ובמצוקה  |  תואר שני בייעוץ חינוכי

 אמנות חזותית -תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות   |  והתערבות חינוכית

 

 קהילההפקולטה לחברה ו 

 ביטחון והגנת העורף  |  ניהול ארגוני חברתי  |  קרימינולוגיה ואכיפת החוק

 הפתוחה מכללהלימודי תעודה המוכרים לצורך אקרדיטציה בתואר ראשון במדעי החברה והרוח ב *

 המכללה מקיימת אירועים וכנסים באופן שוטף, אשר גם עבורם נדרשת תמיכה פרסומית. 

 

הסכום הנ"ל מחולק ₪. מ' 4 -יעמוד על כשל המכללה השנתי הכולל המתוכנן הפרסום והשיווק גובה תקציב 

 . והוא הערכה בלבד בין הפקולטות השונות

 

 לפקולטות וליחידות השונות במכללה.פעילות הפרסום השנתית כוללת בתמיכה פרסומית 

 

משתנה מעת לעת וצרכי הפרסום יותאמו בהתאם  יםלימודהמובהר בזאת כי היקף המסלולים ותוכניות 

 לשינויים במכללה.
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מהפכה בחינוך, תוך ההבנה שהשינויים היא המכללה האקדמית בית ברל מובילה פעילות חדשנית ש ,בנוסף

הגלובליים, הקדמה הטכנולוגית, מעמדו של המורה והאתגרים בעולם החינוך, מחייבים אותנו להתאים את 

 תפיסת העולם החדשה בחינוך ובראייה עתידית לשנים הבאות. 

 דשנות.מטרת המהפכה להוביל ולעצב את תפקידו של המחנך החדש ואת המודל החינוכי, באומץ ובח

 

בתקופה זו, התגבשה בבית ברל קבוצה שמובילה מהפכה בחינוך. את הקבוצה מובילה פרופ' יולי תמיר יחד 

עם שותפה יעקב הכט איש חינוך ותיק ופורץ דרך, בליווי אנשי הסגל הטובים ביותר. לאחרונה התמנה יו"ר 

 בית ברל.חבר הנאמנים אליעזר שקדי, ויו"ר הועד המנהל זאב בילסקי של מכללת 

 

 :מהי מהפכה בחינוך

תהליך שמגייס אנשים שמאמינים בחינוך, אנשי חינוך בעלי  שינוי חינוכי מתחיל מאנשי החינוך עצמם.

 .יחד ניסיון רב לצד צעירים ויזמים בעלי מעוף שבאים לעבוד, ללמוד ולחשוב 

ה והיא תשקף את תוכנית הלימודים של המהפכה תיבנה על ידי הלומדים בתהליך של שיתוף וחשיב •

 .תחומי העניין שיש לאנשי הסגל וללומדים

חברי הקבוצה ילמדו להוביל שינוי, וישתלבו בפרויקטים ייחודיים במרכז החדשנות שפותחו ע"י  •

 אנשי חינוך ויזמים בתחומי הפדגוגיה וטכנולוגיה.

  .תנאי לימוד חדשניים ומלווים על ידי מרכז החדשנות בבית ברל •

  .שים בכירים בחברה ובמשקחניכה על ידי אנ •

 שילוב בבתי ספר שוחרי מהפכה וליווי אישי בתהליך הקליטה לאחר סיום התואר. •

 אפשר להצטרף למהפכה בכל שלב: תואר ראשון או שני, תעודת הוראה או הרחבת הסכמה.

בלימודי תואר ראשון או שני, תעודת הוראה או הרחבה, כחלק מהמסלול הלימודי הסטודנטים  התהליך:

הופכים להיות שותפים בפרויקטים הלכה למעשה ולקחת חלק במהפכה. הסטודנטים יוכלו לקבוע את סדר 

היום החדש בחינוך ובסיום הלימודים יתאפשר להם להשתלב במגוון בתי ספר שכבר שותפים לתהליכים 

 פורצי דרך בחינוך.

מהיום הסטודנטים שלנו יכולים גם ללמוד תואר בחינוך וגם להיות שותפים במהלך התואר ולהשפיע על  

 המהפכה בחינוך!

 

 מטרות ויעדים

מטרת הפעילות הפרסומית/ שיווקית בכללותה הינה להביא לשיפור התוצאות העסקיות של המכללה 

, מודעות, יעד פעילות ספציפי, הן במונחים איכותיים: תדמית  האקדמית בית ברל. עבור כל פקולטה יקבע

 המרה/ הקלקות /לידים/ וכו'.גיוסים/והן במונחים כמותיים:  בידול

 

שירותי הפרסום, הקריאייטיב, רכישת המדיה, התכנון והניהול אשר יידרש המשרד לספק עבור המכללה 

 האקדמית בית ברל, כוללים את המרכיבים הבאים:

 פרסומית למכללה באופן כללי ולכל אחת מהיחידות האקדמיות בנפרד שיווקית ואסטרטגיה גיבוש  -

 גיבוש קמפיין פרסומי וביצועו. -

 קניית מדיה. -

 ליווי המכללה במהלך כל תקופת ההתקשרות באספקטים הפרסומיים בפרט והשיווקיים בכלל. -
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 כפי שיפורטו להלן. –דיגיטלית  ניהול ורכש מדיהשירותי רכישה ו -

 קופירייטינג ועיצוב לפרסומים שונים, מודעות, באנרים, דיוורים וכו'. -שירותי קריאייטיב  -

  SEOשירותי  -אופציה להרחבה  -

 :פירוט הדרישות עבור שירותי תכנון, אסטרטגיה ושירותי פרסום

 פירוט הדרישות כללי:

 קצרים זמן קמפיינים בטווחי להעלאת זמינות )בהתאם לצורך וירידה משתנים )עליה קמפיינים ניהול •
 ובסופ"ש(. 19:00השעה  )אחרי העבודה לשעות מחוץ גם חריגים ובמקרים

 בקמפיין בדיגיטל. , תוך תמיכהATLיכולת להעלאת קמפיין  •
אפקטיביות  של מתמיד שיפור תוך לקמפיינים ולפעילות שוטפת, אופטימיזציה של יומיומי ביצוע •

ביעדים, הדיווח יבוצע באמצעות דוחות  ועמידה הפעילות ביתקצי של מקסימאלי לניצול המודעות
 שוטפים.

לגבי הקמפיין ומידת האפקטיביות  מסקנות הכוללים מפורטים סיכום דוחות כתיבת קמפיין, בסיום •
 שלו.

 
 פירוט הדרישות למתן שירותי אסטרטגיה:

לימוד ובחינת צרכי השיווק, והתקשורת השיווקית של המכללה האקדמית בית ברל בפלטפורמות  •
השונות, בדגש על פתרונות טכנולוגיים עדכניים וחדשנים בציוד  Offline -הדיגיטליות ובפלטפורמות ה

  .קצה מותאם
שיווקית תובנות, ניתוח התחרות, קהלי יעד וכלל הסביבה ה - ניתוח שווקים נוכחיים ופוטנציאליים •

 .צרכים, חסמים ועמדות

אחת  -ניתוח שוטף של התפתחות הטכנולוגיה בעולם והתאמת התובנות למכללה האקדמית בית ברל   •
 יוצגו חידושים בענף, התפתחויות טכנולוגיות והמלצות ליישום בהתאמה לצורכי המכללה.שנה ל

יבוש אסטרטגיה שיווקית ג - ודיגיטל( Offlineהכנת תכנית אסטרטגית ותכנית עבודה שנתית )הכוללת  •
ופרסומית למכללה באופן כללי ולכל אחת מהיחידות האקדמיות בנפרד, או כל יחידה חדשה שתוקם 
במכללה או שתצורף לפעילות המכללה כנגזרת מהאסטרטגיה הכלל מכללתית, תוך בידול ויצירת יתרון 

 על פני המתחרים.
לידי ביטוי את הפתרון האסטרטגי )לכלל  התארים( גיבוש קמפיין גיבוש פתרון קריאטיבי המביא  •

עבודה שוטפת מול חברת בקרה ואיכות חיצונית על פי בחירת  קניית מדיה ובקרה. פרסומי וביצועו.
 .המכללה. משרד הפרסום יידרש לשתף פעולה בהליכי הבקרה שהיא מקיימת על אפקטיביות הפרסום

גונית, המסר הארגוני, הצהרת המשימה, אסטרטגית השיווק, הפרסום לימוד ובחינת נושאי הזהות האר •
ויחסי הציבור של המכללה, ניתוח שווקים נוכחיים ופוטנציאלים של המכללה והכנת תכנית פרסום 

 מפורטת )להלן: "תוכנית הפרסום"(.
 
 

 פירוט הדרישות למתן שירותי פרסום:

בניית קונספט קריאטיבי לקמפיינים כתיבה הכנת תכנית פרסום ושיווק מבוססת יעדים הכוללת  •
 ועיצוב, בהתאמה למסרים ולקהלי היעד שיוגדרו.

 בניית תכניות מדיה עבור קמפיינים פרסומיים בכל הכלים ובכל ערוצי המדיה. •
פעילות פרסומית ושיתופי פעולה ככל שיתבקשו למול אתרים, מובילי דעה ברשת וגופי תקשורת  •

 דיגיטליים ולא דיגיטליים.
 לפי צורך, שיתופי פעולה עסקיים מול גורמים מסחריים למטרות פרסום )דיגיטלי, ולא דיגיטלי(. •
 לפי צורך, פרסום בפלטפורמות מדיה חדשניות. •

 לפי צורך, אפשרות לפרסום באמצעים דיגיטליים נוספים כגון מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ועוד. •
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 : ורכש מדיהניהול פירוט הדרישות עבור שירותי רכישה ו

 כללי - ניהול ורכש מדיהפירוט הדרישות למתן שירותי רכישה ו
הכנת תכנית מדיה מפורטת ע"פ תקציב שיוגדר ע"י אגף שיווק, הכולל יעדים, אומדן עלויות והוצאות  •

של כל שירותי הפרסום הדיגיטלי באופן מפורט ומדויק, לרבות עלויות צינורות הפרסום, כולל הפקות 
 חומרים

עת יעדי קמפיין איכותיים לדוגמא: מודעות ומעורבות ויעדים כמותיים: חשיפות, הקלקות, יחסי קבי •
 המרה, עלויות הקלקה, עלויות רכישה,  והגדרות נוספות בכפוף לצרכים השיווקיים בכל פעילות.

הוצאה אל הפועל של תכנית הפרסום במדיה הדיגיטלית והלא דיגיטלית במסגרת התקציב שאושר,  •
 נה ושריון של שטחי פרסום, פלטפורמות או כל כלי אחר הנועד לצרכי פרסום עבור המכללה.והזמ

הגשת החומרים הפרסומיים, הכוללים ביצוע כלל ההוראות הנדרשות ליישום הטמעה בקרה ומדידה  •
ומעקב על המהלך מול כלל ערוצי המדיה הרלוונטיים כמו גם תיאום ופיקוח על הביצוע בין כל קבלני 

 ה והספקים בתהליך.המדי
 בקרה שוטפת על איכות הביצוע אל מול היעדים שהוגדרו בכלל הכלים הפרסומיים שנכללים בקמפיין. •

פיקוח ומדידה שוטפים של הפעילות בכלל הכלים, הפלטפורמות והאמצעים הקיימים תוך ביצוע  •
ורמות, העלויות אופטימיזציה של הפעילות לרבות בחירת מערכות הגשה, הכלים הפרסומיים, הפלטפ

 והמסרים.

הקמפיינים הדיגיטלים ינוהלו על ידי מערכת הגשה. למכללה תינתן גישה עצמאית ובלתי תלויה  •
 למערכת באמצעות סיסמה למורשים אשר ייקבעו על ידי המכללה, ולהוצאת דוח"ות מהמערכת.

השיווקי )חשיפות, במהלך ובתום כל קמפיין יוגשו דוח"ות וניתוחים שוטפים בהתאם להגדרת הצורך  •
הקלקות, יחסי המרה, עלויות הקלקה, הורדות, שיתופים וכו'(, מסקנות להמשך, סטטוס תקציבי 

 ודו"חות סיכום נוספים ומפורטים ככל שיידרש.

ספקים ונותני שירותים גשים לתשלום על ידי ערוצי הפרסום, על הזוכה לבצע ביקורת חשבונות המו •
 ת ברל ותשלומם בהתאם לאישורה המוקדם של המכללה.לפני הגשתם למכללה האקדמית בי

אספקה, שמירה ואחזקה הולמת של כל חומרי הפרסום )אשר הינם רכוש המכללה האקדמית בית ברל(  •
והבטחת החזרתם למכללה לאחר השימוש בהם, או שמירתם והעמדתם לרשות המכללה האקדמית 

 בית ברל בכל עת לפי דרישה, גם לאחר סיום ההסכם. 
קת דוח"ות רבעוניים או שנתיים לפי דרישת המכללה האקדמית בית ברל והערכות מפורטות של הפ •

 ביצוע התוכניות שאושרו על ידי המכללה ותוצאותיהן האיכותיות והכמותיות.

תמיכה בפעילות התקשורתית הכוללת של המכללה האקדמית בית ברל, לרבות שיתופי פעולה עם  •
 תי פרסום ושיווק למכללה האקדמית בית ברל.משרדים נוספים המעניקים שירו

פעולות הפקה תכלול: עיצוב, עריכה, קופירייטינג, כתיבה, גרפיקה, פיתוח, תכנות, פיקוח, ייעוץ וכל  •
.  יידרש הספק לספק שירותי כתיבה גם Onlineו Offlineהדרוש לפעילות המכללה האקדמית בית ברל 

  בשפות שונות: ערבית, אנגלית וכיוב'.

( ושיתופי פעולה מול Cost Per Lead) CPLהזוכה יתמוך במידת הצורך בכל פעילות פרסומית  במודל  •
רשתות שותפים, אתרים, מובילי דעה ברשת וגופי תקשורת דיגיטליים, וכן בשיתופי פעולה עסקיים מול 

 למטרות פרסום דיגיטלי ולא דיגיטלי. םמסחרייגורמים 
 

 :עבור שירותי ניהול הפעילות בגוגלא המרכזיות לדוגמפירוט הדרישות 
 
 חשבון גוגל יהיה בבעלותה של  המכללה האקדמית בית ברל •

 יבוצע מחקר ביטויי חיפוש עפ"י נושא הקמפיין והרכבת רשימת מילות חיפוש •

 כתיבת מספר מודעות בהתאמה לרשימת המילים שתאושר •
 עיצוב והעלאת מודעות טקסט ובאנרים •

 דרך גוגל בחיפוש וברשת הדיספליי  בכלל הערוצים CPC (Cost per Click)על פי מודל  •
 ניהול קמפיינים ביוטיוב  •

  GSP -ניהול קמפיינים ב •
במידת הצורך: קישור הפעילות לאנליטיקס וביצוע אופטימיזציה לפי המרות, הפקת קוד רימרקטינג  •

 ולפי מכירות.
 , כולל בתקופות קמפיינים ADWORDSביצוע מעקב שוטף על חשבונות  •
 ניהול קמפיין גוגל לפי פרמטרים שייקבעו בתחילת הקמפיין )המרות, הקלקות וכיו"ב(. •
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 ROI ,  Conversionשימוש בטכנולוגיות מתקדמות בניהול הקמפיין: רימרקטינג, טכנולוגיה מכוונת  •
Optimayzer  תי גוגל / יוטיובכולל מתן מענה לכלים וטכנולוגיות עתידיות שיתווספו לשירו 

 
 

 כל הרשתות החברתיות לקהל המטרהב פירוט הדרישות עבור שירותי ניהול הפעילות בקמפיינים
  (, סנפצטאינסטגרם/טיקטוק/בפייסבוקלדוגמא: )
 הפעילות תנוהל תחת חשבון הנמצא בבעלות המכללה האקדמית בית ברל •

 כתיבה וניסוח מודעות בהתאם למסרים וקהלי היעד שיוגדרו •
 בניית סגמנטים וקבוצות קמפיינים תוך שימוש בכלי הפרסום השונים •

 קופירייטינג ועיצוב עבור כל העמודים ותמיכה ברשתות החברתיות •
 Customer Audiencesביצוע פילוחים וטרגוטים תוך שימוש ביכולות הטרגוט של פייסבוק )קבצי  •

,Lookalike )'תחומי עניין וכו 
 סום לפי אופי ומטרות הקמפייןבחירת סוג המודעה וכלי הפר •
 ניהול הקמפיין לפי פרמטרים שייקבעו בתחילת הקמפיין )המרות, צפיות בוידאו, הקלקות וכיו"ב(. •

 שימוש בטכנולוגיות וכלים מתקדמים בניהול הקמפיין •
 הפקת דו"חות שוטפים למכללה במהלך ובסיום כל קמפיין/פעילות בפייסבוק •
 

 פירוט הדרישות עבור שירותי ניהול הפעילות בקמפיינים של דיספליי

 לאורך השנה בקמפיינים משתנים ניהול ורכש מדיה •

במידת הצורך, קניית מדיה דיספליי בצורה חכמה ויעילה כמו גם פורמטים מתקדמים של פרסום ווידאו  •
 (.ILX)כגון  RTBובאמצעות טכנולוגיות מתקדמות בבורסות פרסום 

 ניהול הקמפיין לפי פרמטרים כמותיים ואיכותיים שיקבעו  •
 

 :בפלטפורמות הייעודיות לקידום תוכןוניהול פעילות  לבנייה תוכן,פירוט הדרישות 
 פלנינג ובניית אסטרטגיית תוכן ליחידות המכללה השונות •
 תחקיר ומיפוי קהלי יעד שונים •

( בפלטפורמות קידום התוכן השונות )למשל Inbound Marketingניהול פעילות קידום התוכן )פעילות  •
 אאוטבריין, טאבולה(

 וכל פעילות סטודיו נדרשת. תמיכה בקריאייטיב תוכן ורעיונות לכתבות •
 הכנת בריף ודגשים לכותבי הכתבה •

 ניהול ואיתור הכתבות מול הפלייסמנטים השונים •
 שימוש באתר כפלטפורמת תוכן •

 מדידה ואנליזה בשוטף עבור התכנים •
 

 וידאו קמפיינים ותוכן פירוט הדרישות עבור שירותי ניהול הפעילות לקידום

 ניהול פעילות קידום הוידאו בפלטפורמות קידום וידאו שונות כגון פרירולים, יוטיוב, פייסבוק ועוד. •
 הכנת בריף ודגשים להפקת הוידאו •

 פלנינג ובניית אסטרטגיית תצוגת הוידאו לפעילויות ולמוצרים השונים •
 מדידה ואנליזה בשוטף עבור התכנים, כולל דוח"ות שוטפים שיועברו למכללה •

 ניהול , בקרה, דיווח הקמפיין לפי פרמטרים שייקבעו בתחילת הקמפיין •
 

 פירוט הדרישות עבור פתרונות טכנולוגיים

 תפעול, סנכרון, ועבודה שוטפת על ומול המערכות הטכנולוגיות השונות של המכללה על פי הנדרש  •
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 ו יסטודורישות עבור מתן שירותי קריאייטיב פירוט הד

לכלל תוצרי הפרסום הדיגיטלי, כגון: ועיצובים פלנינג פק מתחייב למתן שירותי קריאייטיב, הס •
 בנייה ותכנון שלבאנרים, עמודי נחיתה, תמונות לפוסטים בפייסבוק ובאינסטגרם, התאמות שונות, 

לשיווק באינטרנט, ועוד. במסגרת שירותיו, מתחייב הספק לשירותי ייעוץ לגבי  New Mediaסרטוני 
בהפקת באנרים, דפי נחיתה  UI/UXהתדמית הויזואלית והמותגית ככל שיידרש, וכן ייעוץ בנושאי 

 וכיוב'.

, כגון: הפקת Off line -לכל תוצרי הפרסום בועיצובים פלנינג ,הספק מתחייב למתן שירותי קריאייטיב  •
כמפורט  on lineווכו'..  , שילוטטלוויזיה, התאמות שונות, הפקת מודעות פרינט ,קמפיין רדיו, חסויות

 לעיל. 

הספק מתחייב בין היתר לשירותים הבאים: עיצוב, עריכה, קופירייטינג, התאמות, כתיבה והכנת  •
ו/או כל שירותי מצגות חומרים חדשים )כולל קונספט(, מתן פתרונות רעיוניים וקונספטואלים לבריפים, 

סטודיו אחרים הנדרשים לצורך מהלכי שיווק ופרסום אשר יוזמנו בהתאם לצרכי המכללה ועל פי 
 דרישתה. 

כתיבת החומר הפרסומי ביחס למדיות השונות לרבות פרסום באינטרנט כולל הרשתות החברתיות,  •
 .חומר מודפס, מודעות, תשדירי רדיו ושילוט

סקיצות, להמחשת העיצוב להתייחסות נציג המכללה. לאחר מכן יבצע את בעת הצורך, הספק יכין  •
התיקונים על פי הנחיותיו ולבסוף יכין קובץ סופי שיאושר ע"י נציג המכללה. באחריות הספק להעביר 
את הקבצים שאושרו על ידי נציג המכללה ולאחר סגירתם לגורם המפרסם ו/או לחברות אחרות, 

 לה.בהתאם להנחיות נציג המכל
הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש בויז'ואלים ו/או בחומרים גרפיים אחרים שיסופקו על ידי  •

המכללה האקדמית בית ברל אלא עבור עבודות קריאייטיב שהינן עבור המכללה האקדמית בית ברל 
 בלבד. 

ת במהלך הספק נדרש ומתחייב לגמישות גבוהה מבחינת היקף השירותים, כמות העבודה ושינויי סקיצו •
העבודה. במקרים בהם יימסרו למעצב מספר בקשות לעיצוב, הנדרשות למועדי אספקה חופפים, יעמיד 
הספק לטובת ביצוע העבודות מספר מעצבים במקביל, בהתאם לצורך. הספק מתחייב במסגרת שירותיו 

 למחיר הריטיינר.לאפשר סבבי תיקונים פר עבודה ואלו לא יוגבלו על ידי הספק ו/או לא יתומחרו בנוסף 

הספק מתחייב ליכולת תגובה מהירה. מועדי הביצוע לכל משימת עיצוב ייקבעו על ידי נציג המכללה עם  •
"(. על הספק לעמוד במועדים אלו, אף אם המדובר לעיתים תאריך היעדמסירת העבודה לספק )להלן: "

על  לא יעלה רגע קבלת הבריףיחד עם זאת זמן ממוצע לקבלת תוצרים לסטודיו מ בזמני עבודה צפופים.
 ובמקרים דחופים יעשה מאמץ להקדים בתיאום עם נציג המכללה. ימים 3

ולצרכיה,  -ה'. במידת הצורך ובכפוף לדרישות המכללה  -ימים בשבוע, בימים א'  5השירותים יינתנו  •
 ם נוסף.הספק יעניק שירותים גם בהתראה מיידית ובשעות וימים מעבר למפורט לעיל, ללא כל תשלו

מובהר שהתשלום עבור השירות יהיה רק עבור דרישות שאושרו בכתב ומראש על ידי הגורם המקצועי  •
ונציג המכללה. סיום העבודה ייחשב כשנציג המכללה יאשר כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו ובהתאם 

 לאישור העבודות בכתב.  
או טלפוניות בהתאם לצרכי ודרישות המכללה. הספק \יכללו פגישות אישיות ו שירותי הקריאייטיב •

מתחייב להשתתף ולקחת חלק פעיל בישיבות המכללה, על פי בקשת נציגה, במשרדי המכללה ו/או 
מחוצה להם ולקיים פגישות ייעוץ ומעקב שוטפות לשם הצגת תוצרים עם כל הגורמים הנדרשים, ככל 

 שירותים ו/או לפי דרישת המכללה.שיידרש לצורך אספקת ה
 

 במסגרת הפעילות יידרש הספק לתת מענה עבור כלל הנכסים הדיגיטליים של המכללה לדוגמא:
o  מדרשה, מכללה –עמודי פייסבוק 

o  האקדמית לתקשוב היחידה, קולנוע –עמודי פייסבוק המתופעלים בשוטף על ידי יחידות משנה ,
 ועוד.עמוד המכללה באנגלית , בית ימימה, ספרייה

o ומדרשהמכללה  – יוטיוב 
o  מכללה, מדרשה –אינסטגרם 
o אתר המכללה 

 

 

 

https://www.facebook.com/BeitBerl.ac/
https://www.facebook.com/midrasha.BeitBerl
https://www.facebook.com/filmdept.hamidrasha
https://www.facebook.com/groups/134639786935362/197984610600879/?notif_t=group_activity&notif_id=1465103062494929
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%9C/102555459841148
https://www.facebook.com/yemimacenter
https://www.facebook.com/BeitBerlCollege19/
https://www.youtube.com/user/BeitBerl
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 נהלי עבודה

 משרד הפרסום יידרש לישיבות עבודה עם נציגי המכללה באופן שוטף ועל פי דרישת המכללה.

מבצע השירותים מתחייב כי כל שירותי הפרסום שיבוצעו על ידו יבוצעו תוך קשר מלא עם נציגי המכללה 
המחיר, המיקום, השטח, , פרסום לא יבוצע, אלא לאחר שתאושר המדיההממונים על כך. שום שירות 

 .התוכן, האופן והסגנון על ידי נציגי המכללה הממונים לכך

במידה והמודעה תפורסם שלא בהתאם לדרישות הממונים לכך מטעם המכללה ולא על פי הפרמטרים 
הכל בהתאם להוראות , ה חלופיתשיקבעו מראש, משרד הפרסום יספוג את עלות הפרסום ו/או יממן מודע

 .נציגי המכללה

משרד הפרסום יפעל להשגת הנחה מרבית מהתמורה הנדרשת מאמצעי המדיה השונים בגין הפרסום על ידי 
 .הכל בהתאם להוראות נציגי המכללה ,מן מודעה חלופית .המכללה

בגין הפרסום על ידי משרד הפרסום יפעל להשגת הנחה מרבית מהתמורה הנדרשת מאמצעי המדיה השונים 
 .המכללה

 .משרד הפרסום יעביר את התשלום לספקי המדיה השונים ללא כל קשר בהעברת התמורה מצד המכללה

 בהתאם לעמלה שנקבעה במכרז.  ,קיימת האופציה לרכוש מדיה ישירות מספקים נוספים מכללהיובהר כי ל

ד מחברי הצוות המספק שירותים להחליף את הצוות ו/או כל אח מכללההמציע מתחייב כי יאפשר ל
 ., בעקבות בקשה של המכללהמכללהל

באחריותו ועל חשבונו של משרד הפרסום לדאוג לממשקים נאותים עם כל מערכות המחשוב הרלוונטיות 
 לרבות מערכת קליטת לידים. ,של המכללה

 :A תכולת הריטיינר החודשי
לרבות   *()ללא הגבלה On-Lineו  Off-Line -ריטיינר חודשי יהווה תגמול מלא עבור כל פעילות המציע ב

 כל השירותים כפי שפורטו בנספח ב'. 
  :העבר ניסיון

מקומית, ארצית  -גלי פרסום, עיתונות 2-3 -התמקדה בשנה ממוצעת ב: רדיו  Off-Lineפעילות ה •
 '.וכדומקצועית, שילוט חוצות 

 קטנים גלים ובנוסף( Off-Line תומכיגלים )לרוב  2-3: בממוצעת  בשנה התמקדה On-Line ה  פעילות •
 גלים(. 12 -. )סה"כ כוגיוסים, תדמית, חשיפה להגדלת שוטפים חודשיים

 : הערה

דשית יקבע על פי האסטרטגיה שתקבע ע"י משרד הפרסום בשיתוף המכללה ונתון לשינוי ונפח ההפקה הח

 לשינויים אסטרטגיים ו / או תקציביים.בהתאם 

 :שירותים נוספים
הזכות להזמין שירותים  למכללהבמהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת תהא 

, המכללהנוספים מהמציע הזוכה, בתשלום, כגון: שירותי מיתוג באמצעות ספקי משנה מאושרים ע"י 

ריטיינר בגין תחזוקה שוטפת של עמודים ברשתות חברתיות, הפצת ניוזלטרים, ריטיינר בגין ניטור קבוע של 
בנייה וקידום בחנויות של אפליקציות סלולאר  ,השיח ברשת, פרויקט טיוב והשבחה של מאגר נתונים

פתוחים וירטואליים  מורכבות, הפקות וידיאו, פיתוח דפי נחיתה מורכבים, בנייה של פלטפורמות לימים
 .ועוד

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבל שירותים נוספים כנגד הצעות מחיר מהספק הזוכה להתקשרות 
אחרת אשר  פעילות כל או צילומים, תשדירים, לקמפיינים הפקות, וניטור אתרים SEOגם עבור שירותי 

 ירכשו באמצעות גורם צד שלישי.
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 החברהמטעם  הצוות המוצעיםאנשי פרטי דרישות ו - 1נספח ב'

 :החברהבמסגרת העבודה השוטפת עם 

המכללה צוות קבוע מטעם החברה, בהתאם למפורט מטה. בכל מקרה של החלפת מי  לרשותיעמוד  •

 מבין אנשי הצוות אשר הוצע בהצעה, יידרש אישור מראש ובכתב של המכללה. 

הישיבות  .פי הצורך-וישיבות נוספות על החברהבהשתתפות נציגי תתקיימנה ישיבות שבועיות  •

 תתקיימנה במשרדי המכללה )בהתאם לצרכי המכללה(.

פעל באופן שוטף להגשת מספר חלופות לעבודות: קונספט עיצובי, מודעה, סלוגנים וכו', ת החברה •

 הבחירה בין החלופות תהיה של המכללה.כאשר 

ומסגרת ההסכם היא מנהלת יחידת נציגת המכללה האחראית ליישום תהליכי העבודה השוטפים  •

נציגיה ישירות מול יחידת השיווק במכללה ו החברהעבוד תהשיווק והפרסום במכללה. בהתאם, 

 , על פי הצורך ובהתאם להנחיות יחידת השיווק, עם גורמים נוספים במכללה.וייפגש

 

 דרישות בדבר הצוות המוצע 

 להרכיב צוות המורכב מבעלי התפקידים הבאים:על מנת לספק למכללה את השירותים, על החברה 

שנים בניהול תקציב פרסום  ת חמשניסיון של לפחו בעל -מרכז השירותים  -בכיר  לקוחות מנהל .1

 בהיקף הדומה לתקציב המכללה. 

והוא מנהל זה רשאי להפעיל בנוסף אליו מנהלי לקוח ו/או תקציבאים נוספים בהתאם לצרכים, 

ביצוע מתן השירותים למכללה ועל ויפקח על  ירכז, המכללהיהיה אחראי לכל חומר שיווקי של 

 .הפרסום תוכנית

לפי  ,תהיה מעורבות קבועה וזמינה במתן שירות אסטרטגיה וייעוץ החברהבעלים של  /למנכ"ל 

 .קריאת הנהלת המכללה ומנהלת אגף השיווק והדוברות

 .שנתייםבעל ניסיון של לפחות  - תקציבאי .2

 .בעל ניסיון של לפחות שנתיים – דיגיטל תקציבאי מומחה .3

)ניתן גם כניסיון ארבע שנים. בעל ניסיון של לפחות  -  סמנכ"ל קריאייטיב ו/או מנהל קריאייטיב .4

 .מצטבר(

 .עם המכללה )כולל מעצב, קופי וכו'( יעבוד מטעם החברה שקבוע צוות  -  צוות קריאטיב .5

 לרבות Google Partners, מוסמך  , בעל ניסיון של לפחות שנתיים - דיגיטליתמדיה  מומחה .6

 .כד'והתמחות בניהול קמפיינים בפייסבוק, מובייל 

 .בעל ניסיון של לפחות שנתיים – Off Lineמומחה מדיה  .7

 .בעל ניסיון של לפחות שנתיים - מומחה מדיה פרוגרמטית בדגש על לידים .8

 .בעל ניסיון של לפחות שנתיים – אנליסט .9

 .ארבע שניםבעל ניסיון של לפחות  – מנהל אסטרטגיה .10

 ארבע שנים.בעל ניסיון של לפחות  – אחראי על תוצרי הסטודיו/מנהל .11

 ארבע שנים.בעל ניסיון של לפחות  – הפקה מנהל .12

 .בעל ניסיון של לפחות שנתיים  - תוכן מנהל .13
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 של כל אחד מחברי הצוות. לצרף קו"חוהמוצע יש לפרט בטבלה הבאה את פרטי הצוות 

ניתן לספק שמות  .המציע להשלים את שמות, תפקידי העובדים ומועד העסקה כמפורט בטבלהעל 

בעלי הכשרה הרלבנטית ומבצעים את התפקידים באופן שוטף הם עובדים ליותר מתפקיד אחד במידה ו

 .ופעיל כיום בחברה

 )ניתן לספק טבלה נפרדת(

שנות  תפקיד/מחלקה תפקיד בצוות שם מלא 
ותק 
 בענף

שנות 
ותק 

 בחברה

שמות ממליצים: שם 
לקוח, איש קשר 

 וטלפון להתקשרות

 -בכיר  לקוחותמנהל   1

 מרכז השירותים

    

 

     תקציבאי   2

 

תקציבאי/מומחה   .3

 דיגיטל

    

סמנכ"ל או מנהל   4

 קריאטיב

    

 צוות קריאטיב)לפרט(  5

 

    

 דיגיטליתמדיה  מומחה  6

 

    

 Off Lineמומחה מדיה   7

 

    

מומחה מדיה   8

 פרוגרמטית
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שנות  מחלקה/תפקיד תפקיד בצוות שם מלא 
ותק 
 בענף

שנות 
ותק 

 בחברה

שמות ממליצים: שם 
לקוח, איש קשר 

 וטלפון להתקשרות

 אנליסט  9

 

    

 מנהל אסטרטגיה  10

 

    

אחראי על תוצרי   11

  הסטודיו/מנהל

    

 מנהל תוכן  12

 

    

 מנהל הפקה  13
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 Offlineערוצי מדיה לתמחור   -  2נספח ב'

קבלת עד עשרה ימים עבודה ממועד Off line  -ערוצי מדיה של  םמחירוניהמכללה עביר לידי יהמציע הזוכה 

  .במכרז מהמכללה זכייתוה בדבר הודע

 המחירונים יבדקו ויאושרו על ידי המכללה.

 המחירונים יהווה מחירי תקרה לערוצי המדיה אשר ירכשו על ידי המכללה באמצעות המציע.

לרכוש שירותי  די,ע, בהתאם לשיקול דעתה הבלבכל מקרה המכללה שומרת לעצמה את הזכותמודגש, כי 

המציע מוותר בזאת על כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  שלא באמצעות המציע. Offlineמדיה 

 כללה בעניין זה.המ
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 המציעתצהיר  -נספח ג' 

 
אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר 

 ה/לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ה/מר את האמת וכי אהיה צפויושהוזהרתי כי עלי ל

 בזה בכתב כדלקמן:

 __________________________________  נפרד מהצעת חברתתצהיר זה ניתן כחלק בלתי  .1

דיגיטאלית, עיצוב  ניהול ורכש מדיהלהספקת שירותי  מכרז פומביהמוגשת במסגרת "( המציע)להלן: "

 "(.המכרזהמכללה האקדמית בית ברל )להלן: "שפרסמה  ,5תשפ"ב  -פרסום ו

ו ליתן תצהיר זה בשמ ת/ומוסמך מציעבתפקיד __________________________ ב ת/הנני משמש .2

 .ומטעמו

החל משנת בשוק הינו תאגיד המתמחה במתן שירותי שיווק, פרסום, ניהול ורכש מדיה הפועל  מציעה .3

 .(לפחות שנים 5 -___________ )תנאי סף 

גופים )בהיקף תקציב שנתי של  לפחות  2המציע בעל ניסיון בטיפול בתקציבי פרסום של לפחות  .4

מתקציב ₪   1,500,000(, כאשר לפחות  2020-2021כל אחד( במהלך השנתיים האחרונות )₪  3,000,000

 . On-lineהפרסום של כל אחד מהלקוחות האלה מיועד לדיגיטל 

 : )ניתן לצרף טבלה נפרדת( כדלקמןשל המציע מפורטת רשימת לקוחות זה להוכחת סעיף 

 שם הגוף 
תחומי 

 רותיש
)פרסום, 

רות יש
דיגיטל, 
 עיצוב(

היקף 
פעילות 

שנתי מעל 
מלש"ח  3

תנאי ₪ 
 סף

היקף 
פעילות 

שנתי מעל 
1.5 

 ₪מלש"ח 
לדיגיטל 
On-line  .
 תנאי סף

תקופת 
מתן 

 השירותים

איש 
קשר 

 ותפקיד

 טלפון

1        

2        

3        

4        

5        

 

: תכנון אסטרטגיה On- Line במשרדו של המציע קיימות כל המחלקות הבאות, בדגש על הנני מצהיר כי  .5

 .  )פלנינג(, קריאייטיב, סטודיו, ניהול לקוחות, מחלקת דיגיטל  ותכנון רכש מדיה

 מבנה ארגוני וחלוקת תחומי פעילות של משרד המציע.  מצורפים האמורלהוכחת 

 

  .(עובדים 15לפחות _____________ עובדים )כעובדיו )במשרה מלאה(  מועסקים במשרדו של המציע .6

  .:)ניתן לצרף טבלה נפרדת(של המציע  רשימת עובדיםפורטת להלן מלהוכחת סעיף זה        

 שנות ותק בענף מחלקה תפקיד בצוות שם מלא 

1     

2     
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3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. ה/הנני מצהיר .7
 

_______________     _______________________ 

 שם מלא                        ת א ר י ך          
 
 
 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

. ______________ מרחוב______________, מאשר/ת בזה אני הח"מ, עו"ד /  רו"ח ____________, מ.ר
ה ה/תאשר הזדה_______________ ת.ז_______________, ביום ____________ הופיע בפני מר/גב' כי 

יהיה ת/להצהיר את האמת וכי  ה/עליוכי  ולאחר שהזהרתיו/ה בפניי באמצעות ת.ז. מספר ______________
 עליה. ה/וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/הנ"ל אישר ,יעשה כןת/חוק אם לא בלעונשים הקבועים  ה/צפוי

    
               

 __________________                                                        ___________________ 
 חתימת עו"ד + חותמת                                                                              תאריך            
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 אישור קיום ביטוחים  –' דנספח 

 :תאריך הנפקת האישור אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל 
וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

  שם
המכללה האקדמית 

ו/או עובדיה  בית ברל
 ו/או מנהליה 

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

שירותי ניהול ורכש מדיה אחר: ☒
וכל  דיגיטאלית, עיצוב ופרסום

 שרות נלווה בקשר לאמור לעיל.

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
580029429 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 44905דואר בית ברל, 

 מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

כיסויים  גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
נוספים 
בתוקף 
וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד 
כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

ביטוח צד 
 ג' 

ביט  
מהדורה 

_____ 

,  304, 302 ש"ח 4,000,000  
309 ,315  ,
321 ,322   ,
328 ,329 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
מהדורה 

_____ 

,  309, 304 ש"ח 20,000,000  
319 ,328 

ביטוח 
אחריות 

 מקצועית 

, 302, 301 ש"ח 4,000,000    
303 ,304  ,
309 ,321  ,
325 ,326 ,
327 ,328  ,
332 -12 

   חודשים 
 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים 
 

019 ,038 ,082 ,084 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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  התחייבות לשמירת סודיות -' הנספח 
 מבוא 

 

"( לבין המכללה השירותיםנותן ונחתם בין  __________________________ )להלן: " הואיל

ניהול ורכש שירותי קבלת "( הסכם מכוח מכרז פומבי להמכללההאקדמית בית ברל )להלן: "

)להלן:  2016ביום  _______בחודש_______ שנת  ,5תשפ"ב  -פרסום דיגיטאלית, עיצוב ו מדיה

 ;"(השירותים"( שעניינו מתן שירותי פרסום למכללה )להלן: "ההסכם"

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

 למכללה; 

והמכללה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לכך שנותן השירותים, לרבות עובדיו,  והואיל

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

חייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות הת

 המידע כהגדרתו להלן;

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

עובדיה  אודות המכללה,( כלשהם, (Know- How(, או ידע Informationיבוא לידיעתי מידע )

לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, והסטודנטים הלומדים אצלה, 

מסוגים  1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 

שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע 

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין  -ו תשמש ל שידיעת

בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין 

 ;"המידע"( להלן:)עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות 

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

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

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

 ; 1977 -תשל"ז לחוק העונשין, 118סעיף 

 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי המכללה האקדמית בית ברל  כדלקמן:

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1
אני מתחייב בזאת לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן  .2

 השירותים. 
נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן  ולשמשאני מתחייב בזאת להשתמש במידע אך ורק למטרה  .3

השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר 
שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את 

 המידע. 
ידי נותן -לי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי עלומב .4

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

י את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד להוציא מחזקת
 כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות  .5
זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה 
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 ביטחונית, נוהלית או אחרת . בטיחותית,
להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של  .6

 שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 
 

 שם מלא: ___________________________

 ת.ז: _______________________________

 

 _________חתימה: ___________________
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 חברה     ה                                                           המכללה האקדמית בית ברל              
 

 

 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים -' ונספח 
"( לבין המכללה נותן השירותיםונחתם בין  __________________________ )להלן: " הואיל

ניהול ורכש שירותי קבלת "( הסכם מכוח מכרז פומבי להמכללההאקדמית בית ברל )להלן: "
)להלן:  2022ביום  _______בחודש_______ שנת  ,5תשפ"ב  - פרסוםדיגיטאלית, עיצוב ו מדיה

 ;"(השירותים"( שעניינו מתן שירותי פרסום למכללה האקדמית בית ברל )להלן: "ההסכם"
ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם -והנני נותן השירותים או מועסק על והואיל

 אספקת השירותים למכללה. 
וידוע לי כי המכללה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לכך שנותן השירותים, לרבות  והואיל

יינים עם מתן השירותים עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו לא ימצאו במצב של ניגוד ענ
  לכל אורך תקופת ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה;

   והוסבר לי וידוע לי כי הימצאותי במצב של ניגוד עניינים עלול לגרום למכללה נזק מרובה; והואיל
 אי לזאת, אני הח"מ מצהיר ומתחייב כלפי המכללה האקדמית בית ברל  כדלקמן:

נותן חתימתי על התחייבות זו לא ידוע לי על כל עניין או עיסוק העלול לגרום ל אני מצהיר כי במועד .1
לאספקת מכוח ההסכם  ולהימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התחייבות השירותים

 שירותים למכללה.ה
להיות  ומתחייב שלא לעסוק, לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לנותן השירותים  .2

 במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים כאמור לעיל, במישרין או בעקיפין.
נכון למועד הגשת ההצעה מצהיר ומתחייב כי נותן השירותים לעיל, מבלי לגרוע מכלליות האמור  .3

במצב של ניגוד מצא ינמצא ולא הוא לא ת האופציה, ו, לרבות תקופהתקשרותולאורך כל תקופת ה
מעורב, במישרין או בעקיפין,  שלא להיותעם אספקת השירותים למכללה ובכלל זה  עניינים בקשר

במתן שירותי ניהול ורכש מדיה דיגיטלית ו/או ו/או קריאייטיב ו/או פרסום ו/או שיווק ו/או תדמית 
או גוף אחר המתחרים  החינוך בתחום ו/או שירותי ייעוץ אסטרטגיים למוסד השכלה גבוהה

 במכללה. 
ייב להודיע למכללה, לאלתר, בכתב, על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר עלול להעמיד אותי אני מתח .4

 במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של המכללה. 
 " בהתחייבות זו מתייחס:ניגוד עניינים" .5

-לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על
ידי לצורך מתן השירותים למכללה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי -ידי ו/או נשכרו על

דרגה או עובדי, מיצגים או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מ
חבר בו, מנהל אותו או עובד בו,  –ראשונה, או למי מהעובדים אצל נותן השירותים יש קשר עימו 

או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או בעל שליטה בו, כהגדרתן בחוק ניירות 
 ערך.

 של כל אחד מאלה.בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם  –" משמעותו בן משפחה ממדרגה ראשונה"
התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים למכללה ותהא תקפה לכל  .6

 העובדים אצל נותן השירותים ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למכללה.
למען  –ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה מטעמו -ככל שהתחייבות זו ממולאת על .7

-ספק, אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על הסר
-ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל על

 ידי במסגרת מתן השירותים למכללה.   
 ולראיה באתי על החתום:

 _______________    __________________________ 

  חותמת( נותן השירותים )חתימות +     תאריך                       

 :באמצעות

 תפקיד: ______________    ת.ז: ___________________    ________________ :שם

 תפקיד: ______________    ________________    ת.ז: ___________________ :שם

  עו"ד ידי-אישור חתימה על
אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז. _________________ מאשר בזאת 
כי ____________________________ הינו תאגיד הרשום כדין בישראל וכי ה"ה 

_____________________ אשר חתמו על התחייבות זו בפניי מוסמכים לעשות  -________________ ו
 .עמוומט זאת בשמו

 
 תאריך: ______________     חתימה: _________________  חותמת: ______________


