
 

 

 

 

 

מכרז פומבי למתן שירותי 

עבור  ניהול רשתות חברתיות

 -המכללה האקדמית בית ברל 

 2תשפ"ג 

 

אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב  ©
המכללה האקדמית הבלעדי של  ם. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושברל-האקדמית ביתמהמכללה 

 ברל בית

הקורא מסמך זה, כולו או מקצתו, ואינו מורשה לצפות במידע המופיע בו, חשוף לתביעה משפטית.  
 .ברל-המכללה האקדמית ביתהמוצא מסמך זה מתבקש להעבירו לידי 
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 מכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(ה

 "(המכללה)להלן: "
 לכבוד
 א.ג.נ.,

 
 -עבור המכללה האקדמית בית ברל  ניהול רשתות חברתיותכרז פומבי למתן שירותי מלהציע הצעות במסגרת הזמנה  הנדון:

 2תשפ"ג 

מפורט בהתאם ל ,האקדמית בית ברלמכללה העבור  ניהול רשתות חברתיות למתן שירותיהינך מוזמן בזאת להגיש הצעה  .1
 ".השירותיםלהלן: "במסמך זה יכונו  בוקשיםהשירותים המ ."תיאור השירותים המבוקשים" –להסכם ' בנספח ב

רקע ותיאור השירותים  -)פירוט נוסף בנספח א'  גופים 2 עבור חברתיות רשתות ניהול שירותי לקבלמבקשת  המכללה .2
 :המבוקשים(

 מרכז, קהילההפקולטה לחברה ו הכוללת את הפקולטה לחינוך, הפקולטה לטיפול וייעוץ חינוכי, – המכללה כלל .2.1
 מגוונים בנושאים חברתיות רשתות שירותי מתן כןו", בחינוך"מהפכה תוכנית הליזמות ולחדשנות, המרכז קשת, 

, ולמידה להוראה מרכז, משותפים לחיים מרכז, וברב מרכז כדוגמת, במכללה מטה ויחידות אקדמיות יחידות עבור
 .ועוד הספרייה

 .המדרשה לאומנויות הפקולטה .2.2
 

לעצמה  שומרתהמכללה  הגופים יחדיו. 2המציע רשאי להגיש לאחד מהגופים מלבד, או ל  זה מכרז במסגרת כי, מובהר
 הגופים שני עבורספק זוכה אחד  צעותמבא המכרז נשוא השירותיםאת  לקבלאת הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, 

 .ור גוף אחד בלבדב, כאשר כל זוכה יספק את השירותים עזכיינים לשני הזכייה פיצול באמצעות אולעיל  המפורטים
 לא, בהתאם. מראש על ידי המכללה הנקבע השירותים בגין התמורה וכי איכות 100%כי המכרז הינו מכרז  ,מובהר כן

הגשת הצעה במסגרת המכרז מהווה הצהרה מטעם המציע לפיה  ביחס לסכום התמורה. המציעים עם ומתן משא יתקיים
 במסגרת מסמכי המכרז מקובלת עליו והוא מוותר על כל טענה או דרישה כלפי המכללה בנושא זה.התמורה שנקבעה 

 .בלבד המוגש השירות בגין תבחן הצעתוו בלבדהגופים  אחדהשירותים עבור  מתןל הצעה להגיש רשאי מציע

 כללי

 נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן:

אשר יש "(, וכן בהשלמת כל הנתונים ההסכםההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על ההסכם המצורף להזמנה זו )להלן: " .3
להשלימם כמפורט להלן. ההסכם אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט להלן, לאחר שמולאו בו כל הפרטים יהווה את הצעתו 

 "(.ההצעהחוזרת של המציע )להלן: "-הבלתי

למען הסר ספק, הסכם אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, יגרום לפסילת הצעת המציע, אלא אם  .4
בכלל זה מחיקות,  ההזמנה להציע הצעות/בוצעו שינויים כלשהם במסמכי הפניה המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.תקבע 

הסתייגויות, ו/או כל שינוי כלשהו, במסמכי ההצעה או ההסכם ו/או נספחיו יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה על הסף, לפי 
מור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול מבלי לגרוע מכלליות הא שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

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

על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת ההזמנה, דרישותיה וכל  .5
להכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי הקשור בה ו

תה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ישערך כל בדיקה שהי
הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו ין יו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענ

 מופיע בה. 

להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע. מילוי התנאים המפורטים בבקשה  .6
 .תהליךזו מהווה תנאי סף להשתתפות ב
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  מילוי פרטי ההצעה

 פרטיו במבוא להסכם.על המציע להשלים בכתב, בהסכם, את כל  .7

 וקו"ח של הצוות המוצע של המציעלצרף פרופיל  ,"תצהיר המציע" -' בנספח הנתונים הנדרשים בלמלא את על המציע  .8
 עורך דין.המציע באמצעות החותמים על המסמכים מטעם חתימת את  אמת. יש למטעמו

ההסכם המחייב את המציע, וכל שינוי ו/או ההסכם וההצעה, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח  .9
תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף ההסכם או ההצעה ובין במסמך נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינם 

 מהווים חלק מנוסח ההסכם המחייב ועלולים להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.

ימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח ההסכם ושל נספחי ההסכם, וכן ליד כל סעיף על המציע לחתום את חת .10
+חותמת התאגיד( בכל מקום  המציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה חתימה מלאה )חתימהששיושלם בכתב יד. במידה 

 כאמור.

יועד לכך, וכן בהצהרה שבשולי הזמנה +חותמת(, בסוף ההסכם, במקום המ על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה .11
 זו. 

, תאומת ותאושר על ידי ובנספח ד' תצהיר המציע חתימתו של המציע בנוסח ההסכם וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו .12
 עורך דין, כמחייבת את המציע.

 איש קשר

והם  ומטעמ ראש הצוותיכהן כאשר ו מכרזיאיש הקשר מטעם המציע לצורך כל עניין הקשור בהסכם או בהליך הפרטיו של  .13
 כדלקמן:

 שם מלא: ____________________  תפקיד: ____________________

 דואל': _____________________________   טלפון )זמין(: ________________________

 דרישות סף ומסמכים נדרשים

המפורטים להלן. יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה  הסףתנאי כל בעל המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד  .14
"תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים  –' בחתימה מטעם המציע בנוסח נספח 

 ואישורים כנדרש.

רשתות ניהול שירותי במתן  2022עד  2019במהלך השנים שנים  (שלוש) 3לפחות  שלבעל ניסיון מקצועי המציע הינו  .14.1
 :, ובכלל זה(תנאי סף) פרטיים/ או  ציבוריים ו ,למוסדות וארגונים חברתיות

 ;, עריכה, ניסוח וחשיבה קריאטיבית גבוההבכתיבה ניסיון עלהוא ב •

 ;ברשתות החברתיות פעילות דיגיטליתניסיון בניהול בעל הוא  •

 ; ממומן ברשתות החברתיותאורגני וניסיון בתחום קידום הוא בעל  •

לפחות  תצהיר המציע – 'בנספח באמצעות  ,ולפרט המשרדהפעילות של להוכחת תנאי זה על המציע להצהיר על שנות 
 .תצהיר המציע – באמצעות הטבלה בנספח ב'עימם עבד / עובד  לקוחות( ארבעה) 4

לו הוענקו השירותים, תחום התמחות,  לקוחאת ניסיון המציע במתן שירותים דומים, יש לפרט את שם היש לפרט 
יש לצרף קישור  ,עובד עימם כיוםהמציע במידה ו תקופת מתן השירותים, איש קשר ותפקיד, טלפון ליצירת קשר.

 לרשתות החברתיות המנוהלות כיום על ידי המציע.

בעניין זה על   .אי סףתנ .1976 –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו מחזיק במציע ה .14.2
 : להצעתולצרף המציע 

 .  תנאי סף אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ •

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

  המצורפים להסכם הנכלל במסמכי המכרז. כל הנספחים אתולאשר על המציע לחתום  .15

, תחומי התמחותו, שנות ותק, כמות ותחומי מציעמבנה ה מסמך המתאר אתעל המציע לצרף להצעתו  – צירוף פרופיל המציע .16
 למכללהאספקת השירותים  לשם מטעמופרטי נותן השירותים בפועל  פירוט, תיאור לקוחותיו ,)במידה ויש( התמחות עובדיו

 . ווכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול להעיד על ניסיון ומקצועיות

על המציע לצרף להצעתו את המצגת מטעמו אשר תוצגנה על ידו בפני נציגי המכללה, אם וכאשר יזומן על   -  צירוף המצגות .17
, לבחינת איכות ההצעות המידההלן. החומרים יכללו פרטים כמפורט בטבלת אמות ל 26-28פים ידי המכללה, כאמור בסעי

. חומרים שלא ישלחו נותן השירותיםלהלן, לרבות מתודולוגיית העבודה, דוגמאות תיק עבודות, פרטי  30ף כאמור בסעי
 .מסגרת שלב המצגות, כמפורט להלןמראש לא יוכלו להיות מוצגים ב

. בעת הגשת הצעתו על המציע לצרף לה את על המציע להתחייב לשמירת סודיות כלפי המכללה התחייבות לשמירת סודיות: .18
 . מטעם המציעהתחייבות לשמירת סודיות, חתום על ידי כל אחד מחברי הצוות המוצעים  -' גנספח 

, לרבות תקופת התקשרותנכון למועד הגשת ההצעה ולאורך כל תקופת העל המציע להתחייב,  אי קיום ניגוד עניינים: .19
 . לעניין  יובהר כי המציע לא יהיהד עניינים בקשר עם אספקת השירותים למכללהשלא להימצא במצב של ניגוהאופציה, 

 שעיקרהשכלה גבוהה   למוסדות ניהול רשתות חברתיותמעורב ולא יהיה מעורב, במישרין או בעקיפין, במתן שירותי 
לעניין זה, על המציע לצרף להצעתו נוסח חתום של  .והמתחרים באופן ישיר במכללה ולהוראה לחינוך בהכשרההתמחותם 

 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים. -' דנספח 

 צירוף מסמכים והגשת ההצעה

לא עד ו, 41באמצעות דואר אלקטרוני לאשת הקשר הרשומה בסעיף  חתומים נדרשיםהמציע יגיש את כל המסמכים ה .20
 יש לוודא באישור חוזר לקבלת המייל על ידי המכללה.. 12:00בשעה  ,202227.12. – ה ,שלישימיום  יאוחר

החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההסכם שצורף להצעה וחתימתה על ההסכם, והיא בלבד, תיחשב כקיבול  .21
ללה של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על ההסכם כאמור יכנס ההסכם לתוקף, ויהווה הסכם מחייב לגבי המכ

 לכל דבר ועניין. 

כולם או אחדים מהם, לקבל  ,הזמנה זו אינה מהווה הצעה. המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים .22
להזמין מהמציע/ים  הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו, לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים,

והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי , רק מרכיב אחד מבין מרכיבי השירותים לבצעוהזוכה/ים רק חלק ממכלול השירותים 
למציע הזוכה לא תהיינה טענות כספיות כלשהן במידה והמכללה תפעל בהתאם  והבלתי מסויג ובהתאם להוראות כל דין.

 .תרכוש רק חלק מהשירותיםלאפשרות לפצל את ההתקשרות ו/או 

 זהליך בחינת ההצעות שתוגשנה במסגרת המכר

בהתאם לאמות  ,כמפורט במסמכי המכרז, תיבדקנה מבחינת איכות מקצועית ,תנאי הסףכל רק הצעות אשר תעמודנה ב .23
 המידה המפורטות להלן.

, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הזכות את לעצמה שומרת המכללההמכרז,  במסגרת רבות הצעותכי אם יוגשו  ,מובהר .24
על מנת ליצור רשימה מצומצמת של הצעות לגביהן יימשך ההליך לפני שלב הראיונות, , ההצעות שללערוך מיון מוקדם 

המכרזי. המיון הראשוני כאמור יבוצע על סמך נתוני הניסיון המקצועי והפרופיל המקצועי שיציג כל מציע. ההצעות אשר 
ראיונות שייערכו על ידי הוועדה יקבלו את הערכה המירבית במסגרת הליך המיון המוקדם יוזמנו להמשך התהליך באמצעות 

המקצועית שתמנה המכללה. מודגש ומובהר כי המכללה איננה חייבת לממש הליך מיון מוקדם זה, ושומרת לעצמה את 
 את כל המציעים. נותראיושלב ההזכות לזמן ל

בעת הראיונות פי המידע המוגש והן על סמך התרשמות המכללה -יתבצע הן עלמטעם המציעים הצעות האיכות ניתוח  .25
 המקצועיים.

 מטעם המציעים מצגותה שלב
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 זהעל המציעים לשריין מועד  .02.01.2023 -יתקיימו בין ההמכללה תזמן את המציעים, כולם או חלקם, לסבב מצגות אשר  .26
ששלב מאחר יודגש, כי מטעם המציע.  נותן / נותני השירותים המוצע/יםבהשתתפות בפני נציגי המכללה, הצגת המצגת שם ל

נדרשת נוכחות מלאה וד האיכותי של ההצעות שתוגשנה במסגרת המכרז, קהמצגות מהווה חלק בלתי נפרד מהליך קביעת הני
  נותני השירותים. כלשל 

 .29.12.2022הודעה בדבר זימון המציעים לראיון לשם הצגת המצגות תימסר למציעים עד ליום  .27

גשנה מטעם המציעים, תוצג בפני חברי הוועדה המקצועית מטעם לשם בחינת האיכות המקצועית של ההצעות אשר תו .28
מטעם המציעים אשר עמדו בכל תנאי הסף, אשר תוצג על  מצגת , במסגרת הראיון,"(הוועדה המקצועיתהמכללה )להלן: "

מצגת זו.  דקות להצגת 45 -מטעם כל מציע. לרשות נציגי כל מציע יעמדו כבפועל השירותים  מתןידי אנשי הצוות המוצעים ל
שאלות הקשורות את חברי הצוות המוצעים מטעם המציע במהלך המצגת ולאחריה רשאים חברי הוועדה המקצועית לשאול 

 לשירותים נשוא המכרז.

ועדת המכרזים רשאית לפסול על הסף או לא להתחשב במצגת מטעם מציע,  במקרה שלא תהיה תאימות בין המצגת לבין  .29
 ציע במסגרת מסמכי המכרז.החומרים אשר הוגשו מטעם המ

 ההצעות של האיכות ניקוד לקביעת הקריטריונים

 :צעתוקריטריונים לבחינת איכות מקצועית של המציע והלהלן מפורטים ה .30

 . בנפרד יבחנולעיל,  2עבור כל אחד מהגופים המפורטים בסעיף  ציעמה הצעות כי מובהר

ומידע אחר שיהיה ברשות  שלב המצגות עלמטעם המציע ו שיוגשומסמכים  עלמבוססת  תהאהתרשמות הועדה המקצועית 
 .שהוא מקור מכל, הועדה המקצועית בעת בחינת ההצעות

 אחוז עבור המדרשהנים קריטריו קריטריון עבור המכללה
 )נותן השירותים בפועל(מניסיון המציע התרשמות 

נותן ותק ניסיון ומ התרשמות , ובכלל זהמטעמו
, לרבות ניסיון והכרות בפועל עם השירותים בפועל

ההשכלה הגבוהה, החינוך, , האקדמיהעולם 
 . וכדומה התרבות,  חברה וקהילה ההוראה,

 מניסיון המציע )נותן השירותים בפועל(התרשמות 
נותן ותק ניסיון ומ התרשמות מטעמו, ובכלל זה

, לרבות ניסיון והכרות בפועל עם עולם השירותים בפועל
 בתחומי האומנות, דרשה, ובכלל זההמעולם , האקדמיה
 ., עיצוב וכדומה life Styleהקולנוע,  התרבות 

30% 

צגת ה המציע: תמהיל ומגוון לקוחותמהתרשמות 
עמותות מגזר ציבורי, המציע  לקוחותומגוון תמהיל 

 מגזר פרטי.

צגת ה מתמהיל ומגוון לקוחות המציע:התרשמות 
המציע עמותות מגזר ציבורי,  לקוחותומגוון תמהיל 

 מגזר פרטי.

20% 

התרשמות מפעילות מתיק עבודות : מהלכים 
קריאטיבים, הצגת חשיבה יצירתית, קמפיינים, 

לשיפור  מעכב ובקרה אחר תוצאות אפקטיוביות
 .  המדדים

התרשמות מפעילות מתיק עבודות : מהלכים 
, הצגת חשיבה יצירתית, קמפיינים, מעכב קריאטיבים

 .  לשיפור המדדים ובקרה אחר תוצאות אפקטיוביות

30% 

 התרשמות כללית משביעות רצון לקוחות 
מכתבי המלצה / רשימת ממליצים ייקבע על סמך 

שיחות עם שיסופקו על ידי המציע וכן על בסיס 
קבלת חוות דעתם אודות איכות ו של המציע לקוחות

השירותים שמעניק המציע ללקוחותיו. שיחות עם 
ידי נציגי הועדה המקצועית -ממליצים תתבצענה על

 של המכללה. 
אמות המידה לקביעת הניקוד בקריטריון זה יכללו 

רלוונטיות ההמלצות לאופי וסוג בין השאר 
, מקצועיות, רמת מדרשההשירותים הנדרשים ל

, עמידת המציע , משך התקשרותזמינותחדשנות, 
 בציפיות הלקוח.

מובהר, כי המכללה תהא רשאית לקבל חוות דעת 
אודות איכות השירותים שמעניק המציע ללקוחותיו 

לגביהם יספק המציע פרטים / מכתבי הן מהלקוחות 
המלצה והן מהלקוחות שאותרו על ידי הועדה 

 המקצועית.

 חות התרשמות כללית משביעות רצון לקו
מכתבי המלצה / רשימת ממליצים ייקבע על סמך 

 שיחות עם לקוחותשיסופקו על ידי המציע וכן על בסיס 
קבלת חוות דעתם אודות איכות השירותים ו של המציע

שמעניק המציע ללקוחותיו. שיחות עם ממליצים 
 ידי נציגי הועדה המקצועית של המכללה. -תתבצענה על

קריטריון זה יכללו בין אמות המידה לקביעת הניקוד ב
רלוונטיות ההמלצות לאופי וסוג השירותים השאר 

, , מקצועיות, רמת חדשנות, זמינותמדרשההנדרשים ל
 , עמידת המציע בציפיות הלקוח.משך התקשרות

מובהר, כי המכללה תהא רשאית לקבל חוות דעת אודות 
איכות השירותים שמעניק המציע ללקוחותיו הן 

ספק המציע פרטים / מכתבי לגביהם ימהלקוחות 
המלצה והן מהלקוחות שאותרו על ידי הועדה 

 המקצועית.

20% 

 100% סה"כ  
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 בחירת ההצעה הזוכהאופן 

, ככל שתאושר על ידי ועדת הועדה המקצועיתבהתאם להחלטת ההצעה אשר תקבל את הציון האיכותי הגבוה ביותר  .31
 .המכרז הינו מכרז איכות בלבד תיקבע כהצעה הזוכה במכרז. המכרזים של המכללה,

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים 

"( שלדעתו אין חלקים סודיים" ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: .32
לאיסור העיון לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים 

 מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם זכה בתהליך.  בהם.

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרים, יחשבו סודיים, היינו,  .33
 צעות של אחרים. שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בה

ועדת המכרזים של המכללה. כל ויודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונה ל .34
 מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק

, יצרף 1992 -ב בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 2דפה הקבועה בסעיף עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההע .35
 ידי רואה חשבון.-להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא התוצאה הגבוהה  .36
 ליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בש

 נוהל העברת שאלות ובירורים

כמפורט  ,אשת הקשר מטעם המכללהגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או פקס( לבנוגע למסמכי המכרז תו מציעיםשאלות ה .37
 . ועד בכלל 12:00בשעה  12.202212. -ה ,שנימיום ולא יאוחר עד להלן,  41בסעיף 

המכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל סוג  על השואל לציין בברור לאיזה מסמך וסעיף מתייחסת השאלה. .38
 .מועד זהשתתקבלנה לאחר 

 קבלת הצעתו. -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי .39

 -ה שני עד ליוםהשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת המכרז להירשם  .40
עד למועד האמור לא יוכל להגיש רשם ימציע שלא . שפרטיה נזכרים להלןמטעם המכללה באמצעות אשת הקשר , 022.12.212

 מציעים יופץ במרוכז למציעים הרשומים בלבד.מענה לשאלות כל מובהר בזאת, כי הצעה במסגרת המכרז. 

  , אשר פרטי ההתקשרות עימה הם כדלקמן:הרכש והתפעולמנהלת  –אשת הקשר מטעם המכללה הינה הגב' פלדמן שגב נעה  .41
 .noaf@beitberl.ac.ilמייל  09-7476409  :/ פקס טל

  טבלת לוח זמנים מרוכזת 

 הערות מועד פעילות
  30.11.2022 מכרז ליציאה למועד משוער 

  12.12.2022 מועד אחרון לרישום למכרז
מועד אחרון לשליחת 

 שאלות
 12.12.2022' בעד ולא יאוחר מיום 

 12:00בשעה 
או    noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל 

 09-7476409פקס 
אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות  14.12.2022 מועד משוער למתן תשובות 

 ולצרפם למסמכי המכרז חתומים.
מועד אחרון להגשת הצעות 

 לתיבת המכרזים
 27.12.2022' געד ולא יאוחר מיום 

 12:00בשעה 
 באמצעות המייל

 מועד משוער לסבב ראיונות
 במכללה

זימון הראיונות יבוצע על ידי המכללה בכפוף  02.01.2023
 .לעמידה בתנאי סף

מועד משוער לקביעת מציע 
 זוכה

  2023ינואר אמצע חודש 

 

mailto:noaf@beitberl.ac.il
mailto:noaf@beitberl.ac.il
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 הצהרת המציע

נעשתה  הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח ההסכם המצ"ב
 בהסתמך על האמור לעיל.

 

 

 ____________________         _________________________             _______________ 

 שם מלא של המציע                                חתימת המציע           תאריך            

 

 אימות חתימה/ות

 אם המציע הוא תאגיד

_____ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי ה"ה אני הח"מ, _________
______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד הנ"ל, וכי חתימתם מחייבת את 

 התאגיד.

 _____________ _________________________ 

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח תאריך               

 

                 חתימת מציע פרטי

 
          _______________ ____________ 

 שם                                   חתימה               
_______________  _____________ 

 שם                                  חתימה               

 אישור

רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי החתימות הנ"ל הנן אני הח"מ, ______________ עו"ד/
 חתימותיהם של ה"ה _____________________________________, שזהותם הוכחה בפני להנחת דעתי.

 

 _______________ __________________________  

 ו"ד/רו"ח)שם פרטי ושם משפחה( ע  תאריך                                
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  ניהול רשתות חברתיותמכרז פומבי למתן שירותי מכוח  הסכם

 2תשפ"ג  -עבור המכללה האקדמית בית ברל 
 2022שנערך ונחתם ביום ____ בחודש ______________ 

 

 בית ברלהאקדמית  המכללה             בין:

 (580029429עמותה מספר )                                       

 44905דואר בית ברל,  -בית ברל    

 טל: ______ פקס: ________   

 "(המכללה)להלן: "

 ;מצד אחד

  ___________________________________               לבין: 

 מרחוב _____________________________

 ______________פקס:  ______טל: ______

 "( נותן השירותים)להלן: "   

 ;מצד שני

 

  .להסכםא' כמפורט בנספח  ,ניהול רשתות חברתיות ינת בקבלת שירותיימעונ ,המכללה האקדמית בית ברל הואיל : ו

המאפשרים לו לקבל והזמינות היכולת המקצועית  ,סיוןיונותן השירותים הצהיר בפני המכללה כי הוא בעל הנ :  והואיל
 לתנאי חוזה זה;העניק למכללה את השירותים, והכל בהתאם על עצמו ול

והצדדים מסכימים כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד, אלא על  :  והואיל
 בסיס חוזה קבלני של נותן השירותים; 

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

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

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

בפרשנות חלוקת ההסכם לסעיפים, ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות  1.2
 ההסכם.

 :הנספחים להסכם זה הינם כדלקמן 1.3

  .תיאור השירותים המבוקשים -' אנספח 

 .תצהיר המציע -ב' נספח 

 .סודיות ה עלהתחייבות לשמיר - 'גנספח 

 .הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים - ד' נספח 
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 ההתקשרות .2

העניק למכללה את השירותים ונותן השירותים מתחייב בזה להמכללה אצל נותן בכפוף לתנאי הסכם זה מזמינה בזאת 
 "(.השירותים)להלן: " ובנספח א' להסכם להלן 4בהתאם למפורט בסעיף במלואם ובמועדם, השירותים, 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר בזאת כדלקמן: נותן השירותים           

 ;חברתיותניהול רשתות המספק שירותי פעיל משרד הוא  3.1

טכנית והכלכלית ה ,מקצועיתכי ברשותו כוח האדם, הציוד, המכשירים, הידע, הניסיון, האמצעים והיכולת ה 3.2
פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, בהתאם לדרישות כל דין וברמה -הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו על

 מקצועית גבוהה.

זכויות צד ג' שהוא אשר עלולים למנוע או להפריע לקיום התחייבויותיו אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או כל  3.3
 ע"פ הוראות הסכם זה.

כי בחן את אופי הפעילות של המכללה, צרכיה וכל שאר הנתונים, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, תנאי  3.4
מים על מנת לאפשר לו העבודה העלולים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, ומצא אותם מתאי

 לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, על הצד הטוב ביותר.

 מתחייב בזאת כדלקמן: נותן השירותים

תוך השקעת מירב המאמצים , פי הסכם זה, במומחיות, בנאמנות  ובמהימנות-לקיים את התחייבויותיו על 3.5
והכל תוך מילוי דייקני של הוראות הסכם זה וההוראות שינתנו לו מעת  ,והכישורים ותוך ניצול כל הידע לביצועם

 לעת על ידי המכללה ו/או ע"י מי מטעמה.

לספק את השירותים תוך הקפדה מלאה אחר כללי והוראות כל דין רלוונטי החל על ביצוע השירותים, או כל חלק  3.6
 מהם, ובהתאם לשינויים שיחולו בהם במידה ויחולו.

 םשירותיהפי כל דין לשם הענקת -על י אחריות בלעדית להשגת כל רשיון, הרשאה או היתר הנדרשיםכי יהיה אחרא 3.7
פי הסכם זה החל ממועד שבו -לא יהיה זכאי לכל זכות על נותן השירותיםומילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 תוקפו של כל רישיון או היתר הנדרשים כאמור. פקע ו/או בוטל ו/או הושהה

 ותיםהשיר .4

(, במלואם תיאור השירותים) 'א נספחבכמפורט נותן השירותים מתחייב בזה להעניק למכללה את השירותים  4.1
 .הנדרשתובכמות בזמינות  ,וכוח האדם הנדרש המשאביםכל כך את שם ויקצה ל ,ובמועדם

כל הפעולות שיבצע נותן השירותים במסגרת מתן השירותים למכללה יהיו באישורה של המכללה ויתואמו עמה  4.2
 מראש.  

  ."תצהיר המציע" –להסכם  ב'בנספח המפורטים  נציגי נותן השירותיםידי -על בפועלהשירותים יוענקו למכללה  4.3

יום בכתב על  30 תבמראש אלא לאחר מתן הודעה  או עובדיומי מנציגיו נותן השירותים לא יהיה רשאי להחליף  4.4
נציג החדש אשר נותן השירותים מעוניין למנות במקום הנציג/ ים זהות הכך למכללה וקבלת אישור המכללה ל

 ים./הקודמ

 התמורה .5

תשלם המכללה לנותן  , במלואם ובמועדם,ומילוי כל התנאים המוגדרים בהסכם זה הענקת השירותיםבתמורה ל 5.1
 כדלקמן:ריטיינר חודשי השירותים 

o  9,000מציע אשר יזכה ויתן את השירותים עבור המכללה בלבד: יקבל ריטיינר חודשי בסך ₪, 
 .בתוספת מע"מ

o  מציע אשר יזכה ויתן את השירותים עבור המדרשה, הפקולטה לאומנויות בלבד : יקבל ריטיינר
 .בתוספת מע"מ₪,  5,000חודשי בסך 
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o את השירותים עבור המכללה ועבור המדרשה, הפקולטה לאומנויות יחדיו:  מציע אשר יזכה ויתן
  בתוספת מע"מ₪,  14,000יקבל ריטיינר חודשי בסך 

התשלום " לאפשרויות המפורטות לעיל יכונו להלן:התשלומים שתשלם המכללה לנותן השירותים, בהתאם 
 ".החודשי לנותן השירותים

בהן יישא נותן השירותים  משרדיות כולל את כל ההוצאותתן השירותים התשלום החודשי לנוכי  ,מובהר ומוסכם 5.2
מלבד  .וכד' , הוצאות משרדיות אחרותהדפסות ,הוצאות נסיעה, שכפוליםלמכללה, לרבות בגין מתן השירותים 

, למעט אם תחליט לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו מהמכללה התשלום החודשי לנותן השירותים, הוא
, כאמור בנספח בהתאם לשיקול דעתה, לממש את האופציה הנתונה לה ולהרחיב את היקף השירותיםהמכללה, 

. במקרה כזה, תשולם לנותן השירותים תמורה נוספת בהתאם, בהתאם להיקף תיאור השירותים המבוקשים -א' 
 .עליו יסכימו הצדדים מראש

נוספים  כך שתכסה גם תחומי פעילות ותיםעם נותן השיר במידה שהמכללה תבקש להרחיב את היקף ההתקשרות 5.3
הפקה של סרטוני טיקטוק ו / או הפקה תכנון וצילום  ,הפקה, ימי צילום, פעילויות תוכן, שיתופי פעולה כגון

תיאור השירותים רקע אודות המכללה ו - נספח א'ב 5.12 - 5.13ועריכת סרטוני רילס )שלא מוזכרים בסעיפים 
ון, ו/או שירותים נוספים שאינם כלולים בהסכם, יסכימו הצדדים על התמורה (, ו/או קידום מממהמבוקשים

 הנוספת שתושלם לנותן השירותים בגין מתן השירותים הנוספים למכללה כאמור. 

מנותן השירותים בגין  ממועד קבלת חשבונית יום 30יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + לנותן השירותים התשלום  5.4
 .השירותים שהעניק למכללה במהלך החודש החולף

 תקופת ההסכם .6

 (."תקופת ההסכם")להלן:  .20240130.ועד ליום   .2023.0201 הסכם זה יהיה בתוקף החל מיום 6.1

תקופות נוספות בנות  3  -למכללה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקפו של הסכם זה ל  6.2
יום לפני תום תקופת ההסכם או תקופה נוספת,  30שתיתן לנותן השירותים עד בכתב שנה אחת כל אחת, בהודעה 

 לפי העניין. 

 ביטול ההסכם .7

 נה, ובלבד שנתוללא צורך לנמק החלטתה מכל טעם שהואבכל עת, לבטל תוקפו של ההסכם, המכללה רשאית  7.1
 יום.   30של  הודעה מראש נותן השירותיםל

פסיק לנהל הנותן השירותים באופן מייד אם המכללה תהא רשאית לבטל הסכם זה ולהביאו לידי סיום מוקדם  7.2
יום או אם תוגש לביהמ"ש המוסמך בקשה להכריז על פירוקו של נותן  30עסקיו למשך תקופה רצופה של 

ם אותו בביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, השירותים ו/או למינוי כונס נכסים על נכסיו, לרבות נכסים המשמשי
 יום ממועד הגשתה. 30ובלבד שבקשה כאמור לא הוסרה או בוטלה תוך 

( ביטול ההסכם בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה בו כדי להביא לידי ביטולה או אלמען הסר ספק, מובהר בזה, כי ) 7.3
( אין בביטול או בסיום באשר תמשיך להתקיים על אף הביטול. וכן ) ,להסכם זה 10בטלותה של הוראת סעיף 

בגין שירותים המגיעה לו תמורה קבלת ההסכם זה, מסיבה כלשהי, בכדי לגרוע מזכותו של נותן השירותים ל
 פי העניין(.-עד למועד סיום או ביטול הסכם זה )עללמכללה שסופקו על ידו בפועל 

 מעמדו של נותן השירותים .8

השירותים וכן כל מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו ושלוחיו, אינם ולא יחשבו לכל דבר וענין כעובדי המכללה נותן  8.1
אלא כקבלן עצמאי בלבד, ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין המכללה או מי מטעמה ובין נותן השירותים או מי 

 מטעמו, לשום דבר ועניין.
את מלוא זכויותיהם, על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי ו/או  ותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיונ 8.2

 הסדר קיבוצי בענף הרלבנטי.
בין נותן השירותים לבין ש יםנותן השירותים מתחייב לשפות את המכללה בגין כל תשלום שתחויב בו בגין הקשר 8.3

גין כל תשלום שישולם על ידי עובדיו, חרף האמור ברישא לסעיף זה, על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ו/או ב
 המכללה חרף האמור ברישא לסעיף זה.
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מעביד בין -כן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי עובד 8.4
המכללה לבין מי מעובדי נותן השירותים, יחושבו זכויותיו של העובד כאמור על בסיס "שכר מינימום", כפי שהוא 

 בע מעת לעת, ונותן השירותים יהיה חייב להשיב למכללה כל סכום ששולם לו ביתר.נק

 זכויות יוצרים .9

נותן בכל היצירות ו/או המסמכים שיועברו לידי הבלעדית כי המכללה תהיה בעלת זכויות היוצרים  ,מוסכם בזאת
השירותים במסגרת מילוי  ידי נותן-שיוכנו עלוהחומרים לצורך מתן השירותים וכן בכל המסמכים  השירותים

 .אלה התחייבויותיו מכוח הסכם זה, וכי אין בהוראות הסכם זה כדי להעניק לנותן השירותים זכות כלשהי ביצירות

 שמירת סודיות .10

נותן השירותים, מנהליו, עובדיו, חברות קשורות ו/או מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע בכתב, בע"פ  10.1
ות תכנים, מידע, ידיעה, מסמך, נתונים, שיטות עבודה ונהלי עבודה, תוכנה וחפץ מכל או בכל צורה אחרת, לרב

הסטודנטים הלומדים אצלה, תכניות לימודים המתקיימות אצלה, סוג ומין הנוגעים למכללה, עסקיה, לקוחותיה, 
ולא יעשו בו שימוש  "(, אשר הגיע לידיעתם, במישרין או בעקיפין,הסודי המידעידע מקצועי שלה וכיו"ב )להלן: "

כלשהו זולת לצורכי ביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב נותן השירותים לא לפרסם, להעביר 
לצד שלישי כלשהו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת  ,, במישרין או בעקיפיןהסודי או לחשוף את המידע

 או הגעתו לאחר כלשהו.הסודי אובדן המידע 
: )א( מידע שהינו נחלת הכלל או כזה שהפך להיות נחלת הכלל שלא מובהר, כי במסגרת המידע הסודי לא יכלל

עקב הפרת התחייבות נותן השירותים לשמירת סודיות, )ב( מידע אשר גולה לנותן השירותים כדין בכל עת מצד 
ל פי החלטתה שיפוטית או על פי הוראה שלישי שאינו חב חובת סודיות למכללה, וכן )ג( מידע אשר נדרש לגלותו ע

נותן השירותים יעדכן את המכללה בהקדם  מחייבת של רשות מוסמכת, ובלבד שככל הניתן )לרבות על פי דין(
אודות המידע שגילויו התבקש על ידי ההחלטה/הרשות המוסמכת על מנת לאפשר למכללה לפעול לביטול ו/או 

 לצמצום הדרישה לגילוי המידע.
 ירותים מצהיר ומתחייב שכל המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרושים לשם שמירתו.נותן הש 10.2
נותן השירותים מתחייב להחזיר למכללה, עם סיום ההתקשרות ביניהם, מכל סיבה שהיא, או על פי דרישתה  10.3

ר הקשור או מתייחס הראשונה של המכללה, לפי המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל דבר אח
 , מבלי להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או תמצית או רישום או עותק שלהם.הסודי למידע

התחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף גם לאחר תום  10.4
 .מכל סיבה שהיא ,תוקפו של הסכם זה

 , באמצעות הנציג/ה שנקבע/ה כאיש/ת הקשר מטעמה, יאשרו מראש ובכתב כל מידעמוסכם בזאת, כי המכללה 10.5
 ידי נותן השירותים לצדדים שלישיים במסגרת מתן השירותים למכללה. -יועבר עלר שא הנוגע למכללה

 אחריות וביטוח .11

סוג שהוא )להלן: רכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל לגוף ו/או לישא באחריות הבלעדית לכל נזק ינותן השירותים  11.1
-"( שייגרם, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף ובכלל זה למכללה ו/או לעובדיה ו/או למועסקים עלהנזק"

ידה ו/או לכל צד ג', לרבות עובדי נותן השירותים שיהיו מעורבים במתן השירותים למכללה, עקב ו/או כתוצאה 
 ממעשה או מחדל של נותן השירותים. 

פי הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי עליו בלבד תחול -תים מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו עלנותן השירו 11.2
האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו 

 של המכללה. לו או לעובדיו או לכל מי מטעמו, ובלבד שלא ייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל 
פי פסק -נותן השירותים מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר תידרש המכללה לשלם על 11.3

דין חלוט ו/או להוציא בכל דרך שהיא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנגרם או נעשה ע"י נותן השירותים ו/או 
-פי הסכם זה ו/או הפרה ו/או אי-השירותים עלקיום התחייבות כלשהי החלה על נותן -כתוצאה מהפרה ו/או מאי

דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה בגין נזק או חבות -קיום התחייבות של כל הוראה על פי
פי כל דין. הפיצוי ו/או השיפוי האמורים יחולו גם על -שנותן השירותים אחראי לגביהם על פי הסכם זה ו/או על

המכללה  תודיע  לנותן  ות משפט, ככל שיהיו סבירים, שיוצאו ע"י המכללה בנסיבות הנ"ל.שכ"ט עו"ד והוצא
השירותים בסמוך לאחר קבלת התביעה ו/או הדרישה, ונותן השירותים יהיה רשאי להתפשר ו/או להתגונן בשם 

כאמור ללא אישור המכללה נגד תביעה כאמור, עד לפסק דין חלוט, ובלבד שנותן השירותים לא יתפשר בכל תביעה 
מראש ובכתב של המכללה, למעט אם הסדר הפשרה כולל ויתור תביעות ושחרור מלא של המכללה מכל אחריות 
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כלפי התובע, הסדר הפשרה אינו מכיל כל סעד למעט פיצוי כספי אשר ישולם במלואו על ידי  ונתן השירותים, 
 מטענות התובע.והסדר הפשרה אינו כולל הודאה או הסכמה של המכללה לאיזו 

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ועל פי דין, מתחייב נותן השירותים לערוך ולקיים, על  11.4
 להלן:חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ביטוחים כמפורט 

 חבות מעבידים; 11.4.1
 אחריות כלפי צד שלישי; 11.4.2
 אחריות מקצועית. 11.4.3

, מתחייב לעילים יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנזכרים היה ולדעת נותן השירות 11.5
נותן השירותים לערוך ביטוחים אלה כנדרש. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור 

ול את המכללה על זכות התחלוף כלפי המכללה והבאים מטעמה. לעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם המבוטח לכל
 בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.

נותן השירותים פוטר בזאת במפורש את המכללה ו/או הבאים מטעמה מכל אחריות לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי  11.6
ים שיירכשו על פי הביטוח-מית הנקובה בפוליסה( עלבגינו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצ

דרישה כלפי הנ"ל בגין נזק כאמור. האמור בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת  , ולא תהיה לו כל טענה ו/אוידו
 לנזק מתוך כוונת זדון. אדם שגרם

הביטוח במלואם נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל תנאי מתנאי הפוליסה ככתבו וכלשונו, לשלם את דמי  11.7
ובמועדם, ולדאוג לוודא כי פוליסות הביטוח תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. כמו כן מתחייב נותן 
השירותים למנוע כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים, וכן לשתף פעולה עם המכללה והבאים 

הודיע בכתב למבטח מיד עם היוודע לה על קרות מטעמה, ככל שיידרש, לשם שמירה על זכויותיהם, ובכלל זה ל
 אירוע העלול לשמש בסיס לתביעה על פי הביטוחים.

 הסבה, המחאה והעברה .12

להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את חיוביו, חובותיו ו/או זכויותיו ע"פ הסכם זה  ירשא ואיננותן השירותים 
העברה ו/או המחאה ו/או הסבה ו/או שעבוד  , מראש ובכתב.המכללה לצד שלישי כלשהו אלא במידה ונתנה לכך הסכמת

 שנעשו בניגוד לאמור בסעיף זה הינם בטלים ומבוטלים.

 הפרות וסעדים .13

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה וסעד אחרים  13.1
 כל דין. פי-הנתונים לו על פי הסכם זה או על

ויתור צד כלשהו להסכם זה או מי מטעמו על זכויותיו על פי ההסכם במקרה מסוים לא יהווה וויתור על זכות זו  13.2
עמידה על זכויות צד כלשהו להסכם זה לא תהווה וויתור מצידו על זכות זו. כל וויתור על כל -בכל מקרה אחר. אי

 ע"י שני הצדדים.זכות וכל שינוי אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו בכתב 
)ג( לחוק החוזים )תרופות 7הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף  13.3

 .1970-בשל הפרת חוזה(, התשל"א
 .12-ו 11, 10, 9, 8.4, 8.3, 8.2, 5.4, 5.2, 5.1, 4, 3, 2הפרת הסעיפים הבאים, תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה:  13.4
כמו כן, כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופייה ו/או נסיבותיה בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה  13.5

)ארבעה עשר( יום והוא לא מילא אחריה  14יסודית, תיחשב ככזו ובלבד שניתנה למפר התראה מוקדמת בכתב של 
 ו/או לא תיקן את ההפרה.

עם הפרת ההסכם בידי הצד האחר, באים הם להוסיף על כל סעד כל סעד או זכות הניתנים לצד להסכם זה בקשר  13.6
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 הפרה, את מירב הסעדים הנתונים על פי הדין או ההסכם, במקביל, 

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

 שונות .14

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ופירושו הינו  14.1
 אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

איזו מזכויותיו ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין, או כויתור או  שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על 14.2
הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלה אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או 

 התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
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 לו. כל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב וייחתמו ע"י כל הצדדים 14.3
כל ההודעות במסגרת הסכם זה תהיינה בכתב, ותימסרנה ביד או תשלחנה בפקסימיליה או בדואר רשום לפי  14.4

( שעות מהמשלוח בדואר רשום או 72הכתובות המופיעות להלן, ותחשבנה כנמסרות לנמען תוך שבעים ושתיים )
טלפונית על משלוח הפקסימיליה  ( שעות מהמסירה ביד או באמצעות פקסימיליה המלווה בהודעה4כעבור ארבע )

 )ובלבד שלמסירה בפקסימיליה יהיה אישור מסירה מודפס ממכשיר הפקסימיליה(.
 כתובת הצדדים ומספרי הפקסימילה שלהם לצורך חוזה הן כנקוב במבוא לחוזה זה. 14.5

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 נספח א'

  תיאור השירותים המבוקשיםואודות המכללה רקע 

 רקע אודות המכללה 

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

 )למעט המכון הערבי( הפקולטה לחינוך •

 קולטה לטיפול וייעוץ חינוכיהפ •

 קהילההפקולטה לחברה ו •

 המדרשה –לאמנויות   קולטההפ •

 קשת  מרכז •

 ובר,בכמו כן מתן שירותי רשתות חברתיות בנושאים מגוונים עבור יחידות אקדמיות ויחידות מטה במכללה, כדוגמת מרכז 
 מרכז לחיים משותפים, מרכז להוראה ולמידה, הספרייה ועוד.מכרז החדשנות, 

______________________________________________________________________________________ 

 ."מנהל רשתות חברתיות" נציג נותן השירותים לצורך מסמך זה יכונה:

 הנדרשים השירותים והיקף תוכן

 ן.או מי מטעמ/ רפרנט המדרשה לאומנות,  מחלקת ההשיווק באופן שוטף עם ובהנחיית " יעבוד"מנהל רשתות חברתיות .1
ת ופגישלדוגמא: פגישות אסטרטגיה, פגישות הערכות שנתיות,  שיווקיידרש לקחת חלק בפגישות " "מנהל רשתות חברתיות .2

)פרונטליות  פגישות יתקיימו אחת לשבועה , במידת הצורך בתיאום עם המכללה., קמפייניםירועי משברגאנט חודשיות, א
 .זום בהתאם לשיקול דעת המכללה( /

 מקצועי, מיומן ומנוסה לפעילויות השוטפות. הינו מנהל רשתות חברתיות .3
מגוון תכניות הפקולטות השונות, , כולל המכללה האקדמית בית ברל תוכניות ומשימותילמד את  מנהל רשתות חברתיות .4

 הלימודים, הפעילויות השונות ובעלי התפקידים.
 ם:למכללה יכללו, בין היתר, את המרכיבים הבאי"מנהל רשתות חברתיות" שיעניק השירותים  .5

במעטפת עמודי הפייסבוק והאינסטגרם של המכללה / המדרשה באופן שוטף  של יקוח ותחזוקה שוטפתניהול פ .5.1
 ( וכו'BIOהעמודים )קאבר, פרופיל, 

 .של המכללה בניית אסטרטגיה והמעטפת הקריאטיבית לעמודי הסושיאל .5.2

ניהול הרשתות באופן שוטף ויומיומי במטרה להביא לעלייה בכמות העוקבים בכל אחת מהפלטפורמות על מנת לקדם  .5.3
)בהתאם לפירוט  ולעודד הרשמה בקרב מתענינים פוטנציאליים. מודעותהן מבחינת תדמית והן מבחינת  את המכללה

 מטה(

תוך אישור הגורמים הרלבנטיים מראש על , ייסבוק ואינסטגרםפ ברשתות החברתיות לפניותחריות לניסוח מענה א .5.4
 ידי מחלקת השיווק / המדרשה.

 על ידי יחידת השיווק / המדרשה. מראש בנית גאנט חודשי ואישורו .5.5

 .ת בעולמות הסושיאלות ורלוונטיועדכני שימור ומקסום Awarenessחיזוק מודעות ושימור תודעתי  .5.6

לאספקת חומרים פרסומיים ובוגרים, סטודנטים  ,עם סגל מחלקת השיווק, הנחייתו שוטפת בהתאם לצורךתקשורת  .5.7
 , הכנה לסרטונים, שיתוף בחשיבה לקראת פרוייקטים שיווקיםושיווקים הכוללים מידע ועדכונים על הנעשה במכללה

 .קריאטיב לסרטונים וכן לדאוג לפרסמם ברשתות החברתיות

ימים פתוחים, טקסי בוגרים, כמו גם פעילויות מרכזיות )למשל: קידום נושאי המפתח וערכי הליבה של המכללה  .5.8
או מי השיווק, מחלקת הכפי שיוגדרו מעת לעת ע"י וכד'(  השקות פתיחת תכניותתערוכות, כנסים, אירועים, תצוגות, 

 ן.מטעמ
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 .ברשתות החברתיות השונותהשוטפת  אחריות לתכנון, ריכוז, הפצה ותחזוקת מערך הפעילויות .5.9

 שיתוף פעולה עם משרד הפרסום ומשרד היח"צ במידת הצורך. .5.10

   .תכנון, ייזום, כתיבה פוסטים .5.11

 .לא פוסטים מראה – ואינסטגרם פייסבוקעבור המכללה בכל מדיה  שבועב 4 

 .לא פוסטים מראה – ואינסטגרם פייסבוקעבור המדרשה בכל מדיה  שבועב 2 

 .באינסטגרם סרטוני רילסוהפקה בסיסית של תכנון, ייזום,  .5.12

   .בחודש עבור המכללה 1

  .בחודש עבור המדרשה 1

  .העלאת של סרטוני טיקטוק קיימים .5.13

 .בחודש עבור המכללה 1-2

  .בחודש עבור המדרשה 2

 בהתאם להנחיות יחידת השיווק / המדרשה.ברשתות החברתיות מתן מענה לתגובות  .5.14

טקסים, אירועים, ימי  עיון, אירועי אגודה וכדומה  –של המכללה שונים  יםאירוע צילום )או מי מטעמו( בשטח נוכחות .5.15
 .בממוצע בחודש עבור המכללה 2-3 –

 הנחיות המכללה.ומתן מענה, בהתאם ל בתכנים אקדמיםיטור וזיהוי תכנים ברשתות החברתיות העוסקות נ .5.16

 .והעלאתם ברשתות החברתיותה המכלל תכנים מצולמים מאירועי עלאתיכוז והר .5.17

 .במדיות הדיגיטליות השונות המותג וגברת חשיפותייזום חידושים ושיפורים לחיזוק  .5.18

תכן אופציה לקידום ימומן יעשה בשלב זה ע"י משרד הפרסום המעניק שירותים למכללה. תמהקידום המובהר כי  .5.19
 )יבוצע בהתאם לסיכום בין הצדדים(. ע"י המציע.

 

כי לא ישולם  ,. מובהר ומודגשמתן השירותיםהכרוכות ב עלויות הנלוותאת כל הכולל  נותן השירותיםשישולם להתשלום החודשי 
 בגין החזר הוצאות, החזר הוצאות חנייה או הוצאות אחרות מכל סוג.  נותן השירותיםלתשלום נוסף כלשהו 

 אופציה לזכות המכללה

הפקה,  נוספים כגון כך שתכסה גם תחומי פעילות עם נותן השירותים במידה שהמכללה תבקש להרחיב את היקף ההתקשרות
סרטוני טיקטוק ו / או הפקה תכנון וצילום ועריכת סרטוני רילס )שלא הפקה של  ,ימי צילום, פעילויות תוכן, שיתופי פעולה

ה ריסכימו הצדדים על התמוסכם, ו/או שירותים נוספים שאינם כלולים בה , ו/או קידום מממון,(5.12 - 5.13 פים מוזכרים בסעי
 בגין מתן השירותים הנוספים למכללה כאמור.  נותן השירותיםהנוספת שתושלם ל

   



 תצהיר המציע - נספח ב'

 

את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

"( המוגשת במסגרת מכרז פומבי לאספקת שירותי ניהול רשתות חברתיות מציע)להלן: "ה _______________________________תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1
 "(.המכרז)להלן: " 2תשפ"ג עבור המכללה האקדמית בית ברל 

 .ומטעמו הנני משמש/ת בתפקיד __________________________ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמו .2
 

 מגיש את הצעתי למתן השירותים הבאים )יש לסמן(:אני  .3
 

o  ליזמות ולחדשנות, "מהפכה בחינוך" ,  כן מתן , המרכז רכז קשתהכוללת את הפקולטה לחינוך, הפקולטה לטיפול וייעוץ חינוכי, הפקולטה לחברה וקהילה, מ –כלל המכללה
 ה ולמידה, הספרייה ועוד.שירותי רשתות חברתיות בנושאים מגוונים עבור יחידות אקדמיות ויחידות מטה במכללה, כדוגמת מרכז הובר, מרכז לחיים משותפים, מרכז להורא

o .הפקולטה לאומנויות המדרשה 
 השירותיםאת  לקבללעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה,  שומרתהמכללה  הגופים יחדיו. 2המציע רשאי להגיש לאחד מהגופים מלבד, או ל  זה מכרז במסגרת כי, מובהר

 .ר גוף אחד בלבד, כאשר כל זוכה יספק את השירותים עבוזכיינים לשני הזכייה פיצול באמצעות אולעיל  המפורטים הגופים שני עבורספק זוכה אחד  צעותמבא המכרז נשוא
 

במתן שירותי ניהול רשתות חברתיות למוסדות וארגונים  2022עד  2019שלוש( שנים במהלך השנים  3לפחות )  ______________המציע הינו משרד פעיל בעל ניסיון מקצועי של  .4
ממומן אורגני וניסיון בתחום קידום ; הוא בעל ברשתות החברתיות פעילות דיגיטלית, עריכה, ניסוח וחשיבה קריאטיבית גבוהה; ניסיון בניהול בכתיבה ניסיוןציבוריים ופרטיים. 
 ; ברשתות החברתיות

 
 –( לקוחות עימם עבד / עובד באמצעות הטבלה בנספח ב' ארבעה) 4לפחות  טבלה שלהלן,אמצעות הבלהוכחת תנאי זה על המציע להצהיר על שנות הפעילות של המשרד ולפרט, 

 תצהיר המציע.
קיד, טלפון ליצירת קשר. לפרט את ניסיון המציע במתן שירותים דומים, יש לפרט את שם הלקוח לו הוענקו השירותים, תחום התמחות, תקופת מתן השירותים, איש קשר ותפ יש

 במידה ועובד עימם כיום יש לצרף קישור לרשתות החברתיות המנוהלות כיום על ידי המציע.
 

 אישור עו"ד 

_______________ ת.ז_______________,  מר/גב'______________, מאשר/ת בזה כי _________ ____________, מ.ר. ______________ מרחוב_____ אני הח"מ, עו"ד
 ה/וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/הנ"ל אישר ,עשה כןת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא י ה/היה צפוית/להצהיר את האמת וכי י ה/כי עליו ה/שהזהרתיועל תצהיר זה בפניי, לאשר  ה/חתם

 עליה.

 

 

 ___________________                                                                          ___________________ 

 עו"ד + חותמתחתימת                                                                                    תאריך
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______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים        המכללה האקדמית בית ברל                                                         

 

תקופת מתן  התמחותתחום  הלקוחשם  מס
 השירותים

איש קשר 
 ותפקיד

טלפון זמין 
 להתקשרות

 קישור לרשתות החברתיות המנוהלות
 כיום על ידי המציע.

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4 

 

      

5 

 

      



 

 ג'נספח 

 תחייבות לשמירת סודיותה
 

 מבוא 

 

"( לבין המכללה האקדמית בית נותן השירותיםבין  __________________________ )להלן: "הסכם ונחתם  הואיל
מכרז פומבי לאספקת מכוח "( ההסכם)להלן: ", 2022"( ביום  _______בחודש_______ שנת המכללהברל )להלן: "

 ;"(השירותים)להלן: " 2תשפ"ג עבור המכללה האקדמית בית ברל  ניהול רשתות חברתיותשירותי 

  ;ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למכללה-ואני מועסק על והואיל

והמכללה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לכך שנותן השירותים, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם  והואיל
אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן 

 ;השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן

יעתי מידע והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא ליד והואיל
(Information או ידע ,)Know- How)לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך,  ,בנוגע למכללה ( כלשהם

מסוגים שונים, שאינו  1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 
"קיצור דרך"  -ב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עק

לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי 
אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות 

 ;"המידע"( ן:להל)

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד  והואיל
לנציגי המכללה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המכללה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום 

  ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118ילית לפי סעיף למכללה או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פל

 

 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 השירותים.  .2
אני מתחייב בזאת להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף  .3

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 השירותים  או לאחר מכן -י לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי עלמבל .4
לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, 

את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר,  למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי
 בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על  .5
 ביטחונית, נוהלית או אחרת .סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, 

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת  .6
 העונש על אי מילוי החובה. 

 
 שם מלא: ___________________________              

 ת.ז: _______________________________
 ____________________________חתימה: 
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______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים        המכללה האקדמית בית ברל                                                         

 

 ד'נספח 
 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים

 מבוא 

"( לבין המכללה האקדמית בית נותן השירותיםונחתם הסכם בין  __________________________ )להלן: " הואיל
ניהול מכרז פומבי לאספקת שירותי , מכוח 2022"( ביום  _______בחודש_______ שנת המכללהברל )להלן: "

ניהול רשתות "(, למתן שירותי ההסכם)להלן: " 2תשפ"ג עבור המכללה האקדמית בית ברל  רשתות חברתיות
 ;"(השירותים)להלן: " מכללהל חברתיות

תים ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירו-והנני נותן השירותים או מועסק על והואיל
 למכללה. 

וידוע לי כי המכללה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לכך שנותן השירותים, לרבות עובדיו, קבלני משנה  והואיל
וכל אדם אחר מטעמו לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות ואף 

  במהלך תקופה של שנה לאחריה;

   לי וידוע לי כי הימצאותי במצב של ניגוד עניינים עלול לגרום למכללה נזק מרובה;והוסבר  והואיל

 אי לזאת, אני הח"מ מצהיר ומתחייב כלפי המכללה האקדמית בית ברל כדלקמן:

אני מתצהיר כי במועד חתימתי על התחייבות זו לא ידוע לי על כל עניין או עיסוק העלול לגרום לי להימצא במצב של  .1
 לניגוד עניינים עם התחייבותי לאספקת שירותים למכללה.חשש 

אני מתחייב שלא לעסוק, לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן  .2
 השירותים כאמור לעיל, במישרין או בעקיפין.

פולי אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד להודיע למכללה, לאלתר, בכתב, על כל תיק או עניין שבטיאני מתחייב  .3
 עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של המכללה. 

 " בהתחייבות זו מתייחס:ניגוד עניינים" .4
-ידי ו/או נשכרו על-לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על

ן השירותים למכללה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובדי, מיצגים או מייעצים או ידי לצורך מת
מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים אצל נותן השירותים 

מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או בעל  חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון –יש קשר עימו 
 שליטה בו, כהגדרתן בחוק ניירות ערך.

 בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה. –" משמעותו בן משפחה ממדרגה ראשונה"
התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים למכללה ותהא תקפה לכל העובדים אצל נותן  .5

 רותים ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למכללה.השי
למען הסר ספק, אין  –ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה מטעמו -ככל שהתחייבות זו ממולאת על .6

ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע -בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על
 ידי במסגרת מתן השירותים למכללה.   -של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל על ממצב

 
 ולראיה באתי על החתום:

 
 
 
 

 
___________________               _______________________________ 

      תאריך                                                       חתימה + חותמת               

 


