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ברל. המידע המופיע -אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית© 
ברל כל הקורא מסמך זה, כולו או מקצתו, ואינו מורשה לצפות במידע המופיע בו, חשוף -תבמסמך זה הנו רכושו הבלעדי של המכללה האקדמית בי

 ברל,-לתביעה משפטית. המוצא מסמך זה מתבקש להעבירו לידי המכללה האקדמית בית
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 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(

 )להלן: "המכללה"(       

 א.ג.נ., לכבוד

 

שיווק וגיוס  ,להספקת שירותי יעוץפומבי מכרז הזמנה להציע הצעות במסגרת הנדון: 

  4תשפ"ב  –למכללה האקדמית בית ברל  ים מהמגזר החרדיסטודנט

להלן: )שיווק וגיוס סטודנטים מהמגזר החרדי  ,להספקת שירותי יעוץלמכללה הינך מוזמן בזאת להגיש הצעה 

 .("השירותים"

 כללי

 נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן:

וכן בהשלמת כל , נוסח הסכם ההתקשרותלרבות הזמנה זו,  נוסחל ההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע ע .1

את הצעתו טופס ההזמנה הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. לאחר שמולאו בו כל הפרטים יהווה 

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

 על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ולהלן.  .2

ור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מבלי לגרוע מכלליות האמ .3

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

ישאו באחריות כלשהי לנכונות הפרטים שימסרו על ידם, יהמכללה ו/או מי מטעמה, לרבות עורכי דינה, לא  .4

 במסגרת ההזמנה ונספחיה.

המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת ההזמנה,  על .5

דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות 

תה, ולא תישמע והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגש

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. 

 תנאי סף

, יש לצרף הצהרה על המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן. .6
"תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח  –חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בנוסח נספח ב' 

 לאימות החתימה, וכן מסמכים ואישורים כנדרש.

, של שנתיים לפחות )במהלך שלוש שהשנים שקדמו למועד עריכת המכרזבעל ניסיון הינו המציע  6.1
 מוסד לפחותעבור , גיוס סטודנטים לתחום החינוך מהמגזר החרדימתן שירותי ב( 2021עד  2019

 תנאי סף הה אחד.והשכלה גבל

יש לצרף את ) 1976 - תשל"ו, לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהבאים אישורים הבעל הינו המציע  6.2
 :(, כדלקמןהאישורים למסמכי המכרז

 תנאי סףלצורך מע"מ.   פתיחת תיקאישור  •

י חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות אישור על ניהול ספר •

 תנאי סף. 1976-ותשלום חובות מס(, התשל"ו
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 להגשה במסגרת ההצעהנוספים מסמכים 

, הנדרשים לשם בחינת איכות שעל המציע לצרף להצעתונוספים אסמכתאות ואישורים  ,יסיון רלוונטינ .7

 ההצעה:

המתקיימות תכניות הלימודים עבודה מפורטת לשם שיווק תוכנית הכין ע לעל המצי –תוכנית עבודה  7.1

' גנספח תוגש כמענה ל"של סטודנטים חרדיים למכללה. תכנית זו גיוס והחרדי המגזר בקרב במכללה 

 ,ה הרלבנטית לתוכניות הלימוד המבוקשותי". התוכנית תכלול ניתוח האוכלוסיתוכנית עבודה מוצעת -

תמהיל שיווק, אמצעי תקשורת, אמצעי פרסום, יחסי  הסטודנטים הפוטנציאלים, אופן איתור לרבות

 לשתי תוכניות לימוד מתוכננות:החרדי ביחס קשרים במגזר וציבור 

 לגיל הרך, נשים,  B.Edהשלמת  •

 לחינוך מיוחד + תעודת עובד קידום נוער, גברים. B.Edהשלמת  •

                    

על המציע לצרף להצעתו המלצות של לקוחות להם  -השירותים בפועל מציע ונותן ל ביחסהמלצות  7.2
במהלך השנים האחרונות זאת  ,בדומה לשירותים הנדרשים במסגרת מכרז זההעניק שירותים 

  רשימת אנשי קשר וטלפונים.לכל המלצה (. יש לצרף 2016-2021)

ו ם על ידמיחתו ,1'ד-' ודספח , נאישור קיום ביטוחיםנספח ביטוח ועל המציע לצרף להצעתו  - ביטוח 7.3
, יומצא על ידי (1'דנספח בנוסח ) על ידי חברת ביטוח מורשית, אישור קיום ביטוחים חתום. בלבד

נספח הביטוח בהתאם לתנאים ולמועדים המפורטים בלאחר קבלת הודעת הזכיה, המציע הזוכה, 
של המציע על אישור  יטוחאין להחתים את חברת הביובהר כי בשלב הגשת ההצעה  להסכם. 'דנספח 

 קיום הביטוחים.

 ."תחייבות לשמירת סודיותה -' ה נספחעל המציע לחתום על " 7.4

  ."מניעת ניגוד ענייניםהתחייבות להצהרה בדבר  -' ו נספחעל המציע לחתום על  " 7.5

כאמור לעיל, יהוו את  נוסח ההצעה  המסמכים הנלווים הנדרשיםידי המציע, בצירוף -ההצעה שתוגש על .8

מחייב את המציע, וכל שינוי ו/או תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף ההצעה או הנספח ובין ה

במסמך נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, אינם מהווים חלק מנוסח ההצעה המחייב ועלולים 

 להביא לפסילת ההצעה.

"(, איש הקשרמכוח הצעה זו )להלן: "המציע הזוכה ימנה איש קשר יחיד מטעמו לצורך קיום התחייבויותיו  .9

 אשר פרטיו הינם כדלקמן: 

    מספר הטלפון____________                שם ___________________  

 דואל': ___________________          

 הגשת ההצעהאופן 

חוץ למבנה כמפורט מטה, לתיבת המכרזים המיועדת לכך מ במעטפההמציע יגיש את כל המסמכים הנדרשים  .10

. 12:00, בשעה 24.03.2022 –, ה  חמישיעד ולא יאוחר מיום , 421’ , אזור דקל, בית מסבמכללה רכש ותפעול

בעלי התפקיד מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי  הגדול האין לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפ

 היושבים במבנה.
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עות + נספחים ממולאים העתקים חתומים של החוזה וההזמנה להציע הצ 2 10.1.1

 וחתומים כמפורט לעיל  

 

  לעיל. 9פרטי איש קשר כאמור בסעיף  10.1.2

 תנאי סף תצהיר המציע חתום ע"י מורשי חתימה מטעם המציע. - ב'צירוף נספח  10.1.3

  תוכנית עבודה מוצעת". -' גצירוף תוכנית עבודה בהתאם להנחיות "נספח  10.1.4

  . פח ואישור קיום ביטוחיםנס-  1'ד-' ודעל "נספח  בלבד ת המציעחתימ 10.1.5

  ".תחייבות לשמירת סודיותה -' ה נספחחתימה על " 10.1.6

  מניעת ניגוד עניינים".התחייבות להצהרה בדבר  -' ו נספחחתימה על " 10.1.7

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:צירוף  10.1.8

 אישור פתיחת תיק לצורך מע"מ.   •

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

 תנאי סף

  אישור עו"ד המפרט את מורשי החתימה בשמו, אם הוא תאגיד. 10.1.9

מובהר בזאת, כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף הינם בגדר חובת הגשה בהתאם להוראות ולהנחיות  .11

כות לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו בה כל המסמכים המוגדרים לעיל. המכללה שומרת לעצמה את הז

כתנאי סף, בשלב פתיחת המעטפות, והיא לא תועבר לשלב  ניתוח ההצעות. למכללה שמורה הזכות בהתאם 

לשיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציעים לבצע השלמות ו/או הבהרות למסמכים הנדרשים להוכיח את עמידת 

 רז זה.המציעים בתנאי הסף במכ

המכללה אינה מתחייבת לקנות את כל השירותים הדרושים לה במסגרת הזמנה זו ממציע אחד. כמו כן,  .12

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע יותר מזוכה אחד למכרז זה ולפצל את ההתקשרות בין מספר 

, בהתאם מציעים לאותו סוג של שירותים. כמו כן, המכללה רשאית לקבל הצעה מכמה ספקים במקביל

 לשיקול דעתה הבלעדי. 

במידה המכללה תממש את זכותה לקבל את השרות ממספר ספקים, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או  .13

 שיפוי ו/או תוספת מחיר בשל כך. 

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד  27, כאמור בתקנה המכרז הנו מכרז עם בחינה דו שלבית .14

החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על החוזה  (."התקנות")להלן:  2010 –להשכלה גבוהה(, תש"ע 

שצורף להצעה וחתימתה על החוזה, והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה 

על החוזה כאמור, יכנס החוזה לתוקף, ויהווה חוזה מחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין. כל עוד לא נחתם 

חוזרת מצד המציע, עד למועד שבו היא תתקבל ע"י -החוזה על ידי המכללה, תחשב ההצעה להצעה בלתי

 המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן. 

 קבלת הצעתו. -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי .15

וה הצעה. המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. הזמנה זו אינה מהו .16

המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים כולם או אחדים מהם, לקבל הצעה אחת או 

מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של המכללה ובהתאם 

 ת כל דין.להוראו
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 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים  .17

חלקים " ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: 17.1

"( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את סודיים

 החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.

ציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם זכה מ  17.2

 במכרז.

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרים,  17.3

 יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים. 

ועדת ו, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי המכרז נתונה ליודגש 17.4

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

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק .18

רזים, ב בחוק חובת המכ2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  18.1

 ידי רואה חשבון.-, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר על1992 -תשנ"ב 

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת המכרז קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא  18.2

התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, 

 הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.בעת 

 הצעותהאמות מידה לבחינת  .19

תעבורנה לשלב קביעת ניקוד רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז,  19.1

  בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן. האיכות של ההצעה,

ל המציעים במידה והמכללה תחליט לערוך ראיונות אישים עם המציעים, הראיונות יערכו עם כ 19.2

והערכת הצעות המציעים יהווה חלק בלתי נפרד משלב התרשמות הועדה מהצעות המציעים  

 בהתאמה לקריטריונים השונים.

 אחוז קריטריון
 מציעניסיון ה

 התרשמות הועדה המקצועית מניסיון המציע במתן שירותי דומים למוסדות הדומים למכללה
– 20%; 

 ;5% – בנטיים לאוכלוסייה מהמגזר החרדיניסיון וקשרים מול אמצעי מדיה רל
 ;10% –הוכחת קשרים מגוונים ורלבנטיים בחברה החרדית 

 ;10% באיתור מידע אודות מלגות והגשת בקשות למלגות עבור הסטודנטים.ניסיון הוכחת 
תוכנית עבודה  " –נספח ג' וב ."תצהיר המציע" –' בנספח על האמור בנתונים יתבססו ה

 "מוצעת

45% 
 
 

 העבודה תרשמות מתוכנית ה
אספקת השירותים למטעם המציע התרשמות הועדה המקצועית מתוכנית העבודה המוצעת 

מכללה, לרבות ישימות התוכנית, הבנת הצרכים, ישימות כלכלית וסבירות הנדרשים ל
 ההצעות.

 "תוכנית עבודה מוצעת " –' גנספח ב ל האמורנתונים יתבססו עה

25% 

  –בדגש על נותני השירות בפועל המציע  של מוניטין והמלצות
/  ידי המציע ושיחות עם ממליצים-שיסופקו עלרשימת לקוחות  /על סמך מכתבי המלצה 

וחוות דעתם. תיבחן הרלוונטיות של ההמלצות לאופי וסוג השירותים הנדרשים  לקוחות
 .וכן כמות ההמלצות ואיכותן למכללה

30% 
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מקצועית מטעמה שומרת לעצמה את הזכות המכללה באמצעות ועדת המכרזים והועדה ה
לפנות ללקוחות של המציע, לבצע בירור טלפוני או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ובכלל זה 

ידי המציע -להביא בחשבון שירותים שהוענקו בעבר למכללה עצמה ו/או לגופים דומים על
  מציע. )לרבות ניסיון עם המכללה(, לרבות במסגרת לקוחות שלא הוצגו על ידי ה

 
 סה"כ 

100% 

 אופן בחירת ההצעה הזוכה .20

. ההצעה שתקבל את ניקוד האיכות הגבוה ביותר, בהתאם מכרז איכות בלבדהמכרז הינו  20.1

לקריטריונים המפורטים לעיל, תוכרז בהצעה הזוכה במכרז, אלא אם כן המכללה תחליט לבחור 

 יותר ממציע זוכה אחד.

 בל מספר הצעות כהצעות זוכות במכרז.המכללה שומרת לעצמה את הזכות לק 20.2

 נוהל העברת שאלות ובירורים יהיה כדלקמן: .21

שאלות הספקים, בנושא המפרט ובנושא חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או פקס( לנציג 

ועד בכלל. המכללה אינה מתחייבת  0041:בשעה  06.03.2022 יוםעד ללהלן,  26המכללה, כמפורט בסעיף 

 .יב על שאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר מועד זהולהג

 רכישת מסמכי המכרז .22

עד השתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת המכרז להירשם 

, באמצעות אשת הקשר הרשומה מטה. מובהר בזאת, כי מענה לשאלות 0041:, בשעה 06.03.2022ליום 

 יעים הרשומים בלבד.מציעים יופץ במרוכז למצ

 קבלת הצעה .23

בלבד תיחשב כקיבול של  פעולה זוהצעה, ונוסח ההחליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על  23.1

 . מטעם המציע הזוכה ההצעה

 קבלת הצעתו. -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי 23.2

 המכללה לא תשלם דמי תווך כלשהם. .24

 לא יתקיים מפגש מציעים. .25

, 09-7476409מנהלת תחום הרכש והתפעול , טל:  –שת הקשר מטעם המכללה הינה הגב' פלדמן שגב נעה א .26

 .noaf@beitberl.ac.ilמייל 

 טבלת לוח זמנים מרוכזת:  .27

 הערות מועד פעילות
 28.02.2022 מועד פרסום המכרז

 
 

ובהר בזאת, כי מענה לשאלות מציעים יופץ במרוכז מ 06.03.2022 רישום למכרז

 למציעים הרשומים בלבד.

מועד אחרון לשליחת 
 שאלות

 או    noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל      06.03.2022
 09-7476409פקס 

מועד משוער למתן 
 תשובות 

ציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ולצרפם אחריות המ 09.03.2022
ידי -למסמכי המכרז בעת הגשתם כאשר הם חתומים על

 המציע.
מועד אחרון להגשת 

 ההצעות 
 420תיבת המציעים באגף מערכות מידע דקל  24.03.2022

mailto:noaf@beitberl.ac.il
mailto:noaf@beitberl.ac.il
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מועד משוער לקביעת 
 מציע זוכה

  2022חודש אפריל 

 הצהרת המציע

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

 המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 _______________             ____________________         _________________________ 

 מת המציעם מלא של המציע                                חתיש           תאריך            

 אימות חתימה/ות

 אם המציע הוא תאגיד

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

                 חתימת מציע פרטי

_______________           ____________    
 חתימה                  שם                 

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

 _______________ __________________________  

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח                       תאריך           
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שיווק וגיוס סטודנטים מהמגזר  ,שירותי יעוץ להספקת –הסכם התקשרות מכוח מכרז פומבי 
 4ב "תשפ –למכללה האקדמית בית ברל החרדי 

 2022אשר נחתם ב ________ לחודש __________  

 

 המכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(  בין:
 44905בית ברל דואר בית ברל 

 ;מצד אחד      (ה"המכלל")להלן:  
 

   שם החברה: __________________  לבין:
 . ________________________ח.פ

 :______________________כתובת
         ("ספקה")להלן:  
 ;מצד שני                      

 

גיוס של סטודנטים מהמגזר החרדי ללימודים ייעוץ, שיווק ווהמכללה מעוניינת לקבל שירותי   הואיל
 "(;השירותיםבמכללה )להלן: "

 ספק למכללה, כקבלן עצמאי ובאמצעות עובדיו או מי מטעמו את השירותים.והספק מעוניין ל והואיל

 והצעתו של הספק הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז שפרסמה המכללה לקבלת השירותים;                 והואיל

 והצדדים מבקשים להסדיר תנאי ההתקשרות ביניהם ולהעלותם על הכתב;                  והואיל

 

 :והותנה בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוסכם 

 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כמותו. 1.1

 הנספחים להסכם זה הנם כדלקמן: 1.2

 רקע ושירותים נדרשים 'אנספח 
 תצהיר המציע 'בנספח 
 תוכנית עבודה מוצעת 'גנספח 
 'ד נספח
 1'דנספח 

 נספח ביטוח
 אישור קיום ביטוחים

 תחייבות לשמירת סודיותה 'ה חנספ
 מניעת ניגוד ענייניםהתחייבות להצהרה בדבר  'ונספח 

 

 מהות ההתקשרות .2

גיוס של סטודנטים מהמגזר החרדי )להלן: יעוץ, שיווק והספק יספק למכללה שירותי  2.1
"( לשם לימודים בתכניות לימודים שונות אותן תציע המכללה מעת לעת, בהתאם הסטודנטים"

 רקע ושירותים נדרשים". –' בב"נספח "(, הכל כמפורט תכנית הלימודיםללה )להלן: "לצרכי המכ

או כל  ראש היחידה ללימודי חרדים בפקולטה לחינוך –ד"ר עוזי ששון המכללה ממנה בזאת את  2.2
, להיות ממונה תחליט הנהלת המכללהכל בעל תפקיד אחר עליו או  אדם אחר שיישא בתפקיד זה

"(. נציג המכללה יבדוק את טיב נציג המכללהסכם זה וביצועו )להלן: "מטעמה בכל הקשור לה
ידי הספק, איכות ביצועם וכן יבדוק את קיום הוראות ההסכם על ידי -השירותים המוענקים על

 .הספק, )במלואן ובמועדן( הספק מתחייב כי ימלא אחר הוראות נציג המכללה, במלואן ובמועדן
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 הצהרות והתחייבויות הספק .3

פק מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא בעל הידע והניסיון הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו על פי הס
פי כל דין -, בהתאם לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה, וכי אין מניעה עלןובמועד ןהסכם זה, במלוא

 ותיו.החל עליו ו/או הסכם, להתקשרותו בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו בהתאם להורא

 תקופת ההתקשרות .4

 "(.תקופת ההתקשרות)להלן: " 30.09.2024ועד ה  01.05.2022החל מה הסכם זה יהיה בתוקף  4.1

מוענקת בזאת אופציה למכללה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  4.2
ם "(, בהתאתקופות האופציהתקופות נוספות, בנות שנה אחת כל אחת )להלן: " 5-המקורית ב

, בין היתר, בהתאם לתכניות הלימודים ידי הספק-להצעות מחיר עדכניות אשר יוגש למכללה על
 .ע"י המכללה וויאושר לגביהן יתבקש הספק להעניק את השירותים למכללה,

כל צד להסכם יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא וללא צורך לנמק החלטתו, בכפוף  4.3
 יום מראש.  30לצד האחר,  למסירת הודעה מוקדמת בכתב

  בלעדיות .5

הספק מתחייב, כי במהלך תקופת ההתקשרות לא יתקשר עם גורמים אחרים מלבד המכללה לשם  5.1
לעיל, וכי לא יעניק את השירותים לגורמים אחרים, אלא  2.1אספקת השירותים המפורטים בסעיף 

 אם כן קיבל את הסכמת המכללה לכך, מראש ובכתב.

למכללה לקבלת מידע ו/או ייעוץ לימודים במסגרת תכנית הלימודים ישירות כל סטודנט שיפנה  5.2
למגזר החרדי, יופנה ע"י  המכללה ישירות לספק, והוא ייחשב כסטודנט שגויס ע"י הספק לעניין 

 .הסכם זה

למען הסר ספק מובהר, כי המכללה תהא רשאית לרכוש את השירותים גם מגורמים נוספים, מלבד  5.3
תר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה והספק מוו הספק

 .בעניין זה

 התמורה ואופן ביצוע התשלום .6

בתמורה להענקת השירותים ומילוי כל התנאים המוגדרים בהסכם זה, במלואם ובמועדם, תשלם  6.1
 :"(מורההת)להלן: "  באהאת התמורה ה המכללה לנותן השירותים

של סטודנטים חרדים לעודד גיוס קבוצות גדולות ק הספק למכללה נועדו השירותים שיעני 6.1.1
 ללימודים במכללה.

 36-45בה לומדים  קבוצה, היא "1קבוצה גדולה דרגה ", סכום התמורהלצורכי קביעת  6.1.2
 סטודנטים ומעלה. 46, הינה קבוצה בה לומדים "2קבוצה גדולה דרגה " ואילוסטודנטים 

 :בתנאים הבאים עמידתותשולם לספק בכפוף ל מורההת 6.1.3

כמתואר מעלה, כולל עמידה (, 2או  1) "קבוצה גדולה"של הקבוצה עומדת בקריטריון 
חריגים להגדרת "מיהו חרדי" )כלומר בגודל הקבוצה  10%-בהנחיות מל"ג ללא יותר מ

סטודנטים שאינם עומדים בהגדרת מל"ג  10%המחושב ייספרו רק חרדים מאושרים + עד 
 למיהו חרדי(.

קבוצה כל סטודנט שגייס לבגין ₪  2,100יקבל הספק בתחילת הסמסטר השני ללימודים  6.1.4
. המדידה תהיה לפי מספר 2קבוצה דרגה סטודנט שגייס לכל בגין ₪  3,000-ו 1דרגה 

 לימודים.בשנת הסמסטר ב'  הסטודנטים אשר יתחילו את 

 6.1.4בסעיף  נזכרסכום כסף דומה לזה ה הספקעם תחילת השנה השנייה ללימודים יקבל  6.1.5
הלימודים בשנה ב' הסטודנטים החרדים שהתחילו את . המדידה תהיה לפי מספר לעיל

 ."(היהשנה השני גיןהתשלום ב)להלן: " בפועל

ככל שניתוח הלמ"ס את מאפייני הקבוצה, ובהתאם גם תקצוב ות"ת, יהיה שונה מובהר כי  6.1.6
אפייני הקבוצה, יבוצע קיזוז ונמוך מזה שהיה צפוי בניתוח הראשוני של המכללה את מ

ובמידת הצורך הספק גם יחזיר כספים למכללה , בגין השנה השנייהמסגרת התשלום ב
תעודכן התמורה לה יהיה . ככל שניתוח זה יוביל לתקצוב גבוה מהצפוי, ששולמו לו ביתר

 .בהתאם לנתונים המעודכניםזכאי הספק כלפי מעלה, 
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 הספקאת כל ההוצאות בהן יישא  תכלול פק, אם תשולם,סלמורה שתשולם מובהר ומוסכם, כי הת 6.2
בגין מתן השירותים למכללה, לרבות הוצאות נסיעה, הוצאות צילומים, שכפולים, הדפסות, הוצאות 

הוא לא יהיה  זה, 6תמורה לספק, כמפורט בסעיף מלבד תשלום המוסכם כי משרדיות אחרות וכד'. 
  .פקת השירותיםבגין אס זכאי לתשלום נוסף כלשהו מהמכללה

, אשר תפרט הספקיום ממועד קבלת חשבונית מ 30יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  ספקהתשלום ל 6.3
תשלום התמורה יותנה באישור החשבונית שהגיש הספק על ידי הנציגים  .את התמורה המגיעה לו

 המורשים מטעם המכללה.

  אחריות וביטוח .7

זק, אובדן, ופגיעה שיגרמו לכל גוף ולכל רכוש של הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ובלעדית לכל נ 7.1
ידו בקשר עם ההסכם, למכללה ו/או לכל אדם מטעמה, לסטודנטים או -כל אחד מן המועסקים על

 לכל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל שלו.

הספק מתחייב לשפות את המכללה ולפצותה בכל סכום תביעה, חיוב, הוצאה, נזק או הפסד שתחויב  7.2
משפט או בהכרעת בורר בגין מעשה או מחדל של -דין של בית-לשלם למאן דהוא בפסק המכללה

מכוח הסכם  , הקשורים בהתחייבויותיוהחורג ו/או המפר הוראות הסכם זה הספק ו/או מי מטעמו
 זה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, וזאת מייד עם דרישה ראשונה של המכללה.

על הספק יחולו , או על פי דין/הספק על פי הסכם זה ומאחריות ו/או מבלי לגרוע מהתחייבויות   7.3
  המצ"ב להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1'ד-ו' דהוראות הביטוח המפורטות בנספח 

 שמירת סודיות .8

כל מידע, הן בכתב והן בעל פה, שיימסר לספק, או למי מעובדיו, או למי מטעמו, על ידי המכללה ו/או מי 
ו שיגיע לידיו או למי מטעמו, בקשר למכללה ו/או לסטודנטים ו/או להתקשרות נשוא הסכם זה, מטעמה ו/א

"( , לא יועבר לכל צד אחר, והספק ו/או מי מטעמו לא יעשו בו כל שימוש המידעבמישרין או בעקיפין )להלן: "
ם, לגלות ו/או שהוא, למעט לפי המוסכם עם המכללה מראש ובכתב. הספק מתחייב להימנע מלמסור, לפרס

להעביר בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לכל אדם או גוף, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, ולרבות 
לא באופן של פרסומו בכל אמצעי תקשורת כלשהו, כל פרט הקשור ו/או הנוגע למידע או הנובע ממנו. 

והיא תהא בתוקף גם לאחר תום התחייבות זו תעמוד בתוקפה מיום חתימת הסכם זה ללא הגבלה בזמן 
 תוקפו של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.

 איסור המחאה .9

הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים להעביר ו/או להמחות ו/או להסב ו/או לשעבד לכל צד שלישי שהוא 
ולן או חלקן, מבלי שניתנה במישרין ו/או בעקיפין את זכויות הספק ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, כ

 לכך הסכמתה של המכללה, מראש ובכתב.

 קיזוז .10

 הצדדים יהיו רשאים לקזז מחובותיהם זה כלפי זה, אם יהיו, חובות שיחובו אחד לשני, במסגרת הסכם זה
, בין שחובות אלו קצובים ובין שאינם קצובים, בין אם תלויה ועומדת בקשה לפירוק ובין אם כבר ניתן בלבד

 לפירוקו, לרבות נזקים בגין הפרת הסכם זה, ובלבד שניתנה הודעת קיזוז כדין.צו 

 שונות .11

 כל שינוי של הסכם זה חייב להיעשות בכתב ובחתימת הצדדים.     11.1

כל הודעה שצד ירצה לתת למשנהו על פי או בקשר להסכם זה, תימסר בכתב בהתאם לכתובת הצד      11.2
ה בדואר רשום לפי אחת הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הנמען הרשומה בראש ההסכם. הודעה שנשלח

בעת מסירתה, ואם שוגרה  -)שלושה( ימי עסקים לאחר משלוחה, אם נמסרה ביד  3נתקבלה 
 בפקסימיליה ביום העסקים שמיד לאחר היום בו שוגרה.

ו הצדדים מסכימים בזה כי מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת הנובעת ו/או קשורה בהסכם זה ו/א     11.3
יפו, וכי לכל בית משפט אחר לא -אביב-בשירות נשוא הסכם זה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל

תהא סמכות לדון בעניינים כאמור, אלא אם כן יסכימו בניהם הצדדים שמקום השיפוט יהיה בבית 
 משפט אחר במדינת ישראל.

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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 'אנספח 

 שירותים נדרשיםרקע ו

 )מבוסס על נתוני המועצה להשכלה גבוהה( חרדיםנטים סטודגיוס 

להקים  1999 שנתהכירה בצרכים המיוחדים של סטודנטים חרדים, והחליטה בועצה להשכלה גבוהה המ
 מסגרות מיוחדות להם, ה"פלטפורמות" החרדיות בירושלים ובבני ברק.

ת את תכניותיהן הרגילות, מוסדות אלה מתנהלים כגופי מסגרת, בהם אוניברסיטאות ומכללות מלמדו
 ומעניקות לבוגרים תארים מטעמן. 

 הפלטפורמות, ומסגרות נוספות שקמו בהמשך, הביאו לפריצת דרך היסטורית. 
 .סטודנטים 2,100-בתשע"ד לומדים בשתי הפלטפורמות יחד כ

לה המכללה האקדמית בית ברל מבקשת לגייס סטודנטים מהמגזר החרדי בהתאם להנחיות המועצה להשכ
 הגבוהה.

המספק  ה החרדית בלבד, תוך הקצאת משאביםיחודיות המותאמות לאוכלוסייהמכללה תפתח תוכניות לימוד י
 החיים החרדי. יבוד אורחתוך כ הולם לצרכיהם ושאיפותיהם מענה 

 

 :הינה הל.מ.ס.והגדרה של משרד החינוך הגדרת "חרדי" בהתאם ל

ינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים בנים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד ח
, או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד 2008 –ייחודיים, תשס"ח 

 החינוך.

בנות: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר 
 חינוך.של משרד ה

יב, באחד מבתי הספר שמוגדרים כחרדיים על -כמי שלמד בחטיבה עליונה, טהינו חרדי על ידי המל"ג הגדרת 

 http://hinuch.education.gov.il/imsnet/itur.aspx ידי משרד החינוך, ומופיעים בקישור הבא:

.ס. מגדירה משק בית חרדי כמשק בית בו לפחות אחד מבני המשפחה מקיים את ההגדרה הנ"ל. אנו *הל.מ
 פועלים בימים אלה על מנת לבנות מנגנון המכליל גם את אוכלוסיית חרדים חוזרים בתשובה.

 

 רקע אודות המכללה

שכלה גבוהה ידי המועצה לה-המכללה האקדמית בית ברל הנה מוסד אקדמי מוכר ומפוקח אקדמית על
 ומתוקצב על ידי משרד החינוך.

 וההוראה, אמנות החינוך בתחומי תעודה ולימודי ושני ראשון לתואר לימוד תכניות מגוון מציעה המכללה
 הסביבה.  ומדעי וההתנהגות החברה הרוח, מדעי מדעי על הנסמכים מקצועיים ובתחומים

 ההוראה תחומי בכל הפעילים מרצים 850 -כ המונ המכללה סטודנטים, וסגל 10,000 -כ לומדים במכללה
 .והמחקר

 במכללה פועלות שלוש פקולטות:

 הפקולטה לחינוך 

, במסלולי גיל שונים ובמגוון .B.Edלחינוך מגוון תכניות לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה"  פקולטהב
מיוחד, בחינוך בלתי פורמלי מקצועות הוראה הנדרשים בבתי הספר, כמו גם מסלולי הכשרה ייחודיים בחינוך 

 ובקידום נוער.

בקידום נוער בסיכון ובמצוקה, בייעוץ חינוכי, בהערכה ותכנון לימודים,  .M.Edלתואר שני מוצעות תכניות 
בליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית, בניהול וארגון מערכות חינוך, קידום נוער בסיכון ובמצוקה ותכנית 

M.Teach יסודי.-ה" למסלול העל"מוסמך בהורא 

http://hinuch.education.gov.il/imsnet/itur.aspx
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בית הספר מציע תכניות לימוד לקבוצות ייחודיות ובהן, תנועות נוער, יוצאי צבא ומחנכי פנימיות. בנוסף, 
מוצעות תכניות לפיתוח מקצועי: הכשרת אקדמאים להוראה, הכשרה ופיתוח מנהלי בתי ספר והשתלמויות 

 לעובדי הוראה.

במגוון  .B.Edון לומדים סטודנטים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" במכ -בפקולטה מכון אקדמי ערבי לחינוך 
התמחויות הוראה ובכל מסלולי הגיל וכן מתקיימת בו תכנית מצוינים המשותפת לכל בתי הספר להכשרה 

 יסודי.-"מוסמך בהוראה" למסלול העל M.Teachלהוראה במכללה. בנוסף, מציע המכון תואר שני 

 הפקולטה לחברה ולתרבות

ות הפקולטה לחברה ולממשל כוללות את התחומים הבאים: מדיניות ומנהיגות חברתית, מינהל ומדיניות תכני
ציבורית, קרימינולוגיה, שלטון מקומי, ביטחון והגנת העורף, ניהול מידע וידע, מגדר ופיתוח ארגוני ויישוב 

של האוניברסיטה הפתוחה. במדעי החברה והרוח  .B.Aסכסוכים. על לימודים אלה ניתן לקבל הכרה לתואר 
בנוסף, תכניות הפקולטה כוללות גם  לימודי תעודה בהנחיית קבוצות בחברה מרובת תרבויות, במידע וספרנות, 

 ובארכיונאות.

 "המדרשה" -הפקולטה לאמנויות 

מורים -המדרשה הנו המוסד היחיד בארץ המשלב לימודי אמנות גבוהים עם הכשרת אמנים –הפקולטה לאמנות 
באמנות ובקולנוע. כמו כן, מציעה המדרשה לאמנות תואר  .B.Ed.F.Aמודי תואר ראשון "בוגר בהוראה" בלי

בחינוך לאמנות, תכנית לימודי המשך לאמנים צעירים בעלי תואר ראשון, ותכניות נוספות ביניהן:  .M.Edשני 
ת מפעילה ארבע גלריות עיצוב ופיתוח משחקים, הכשרת מדריכים לאמנות וטיפול באמנות. המדרשה לאמנו

שונות, מוציאה לאור כתב עת ייחודי, משמשת במה להרצאות אורח מהארץ ומחו"ל, מקיימת לאורך השנה ימי 
 עיון ויוזמת שיתופי פעולה עם מוסדות מקבילים.

 המדרשה לאמנות היא מוסד מוביל בהכשרת אמנים בתחום האמנות הפלסטית, הווידאו והקולנוע.

 מסגרות הלימוד:

 באמנות. B.Ed.F.Aואר אקדמי ראשון .ת •

 B.Ed.F.A תואר ראשון בקולנוע . •

 לימודי המשך באמנות. •

 בחינוך לאמנות. .M.Edלימודי תואר שני  •

 לימודי תעודה באמנו ובקולנוע. •

 עיצוב ופיתוח משחקים •

 לימודי טיפול באמנות •

 לימודי הכשרת מדריכים •

 הפקולטה לחברה ולתרבות  

 החברה, התרבות ממדעי תחומים במגוון וידע מומחיות אחת גג קורת תחת מאגדת ולתרבות לחברה הפקולטה
 :והרוח באמצעות

 להוראה. הכשרה לצורכי החברה ובמדעי הרוח במדעי חוגים ורוח שכוללת תרבות ללימודי החטיבה

שונות כחלק מלימודים לקראת תואר ראשון של  תכניות מוצעות שבמסגרתו ולממשל לחברה הספר בית
 ומדיניות מינהל חוק, ואכיפת וניברסיטה הפתוחה במדעי החברה והרוח, בהתמחויות: קרימינולוגיההא

ויישוב  ארגוני העורף, פיתוח והגנת וידע, ביטחון מידע וקהילה, ניהול חברה מגדר, ניהול ,מקומי שלטון ציבורית,
שנים ועוד סמסטר משך יום בשבוע ובתומם מקבל הבוגר תואר ראשון  3סכסוכים. הלימודים מתקיימים משך 

 במדעי החברה והרוח של האוניברסיטה הפתוחה.

 ניסיון השונים, בעלי הדעת בתחומי ובכירים שלישי תואר ות/בעלי ומרצות כולל מרצים בפקולטה ההוראה סגל

 .השדה בעבודת והן ובהוראה במחקר הן רחב

 .www.beitberl.ac.ilמידע כללי נוסף על המכללה ניתן לראות באתר המכללה 

http://www.beitberl.ac.il/
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 השירותים המבוקשים:

 גיוס סטודנטים פוטנציאלים .א

י והעומדים בהגדרת סטודנט חרד מהמגזר החרדיפוטנציאלים באחריות הספק לאתר ולגייס סטודנטים  .1
 ת הלימודיםו, המעוניינים להשתתף בתכניעפ"י הגדרת משרד החינוך או מל"ג/ ות"ת, כמופיע מעלה

לרבות מכינה בעת  ,הלימודים במכללה/ תוכניות  , לתאם את הרשמתם לתכניתהמפורסמות מעת לעת
 בהליך ההרשמה למכללה ובתיאום ציפיות ביניהם לבין המכללה. וללוות אותם ,הצורך

ויעבירם לידי הגורמים המתאימים במכללה, בהתאם הפוטנציאלים את פרטי הסטודנטים הספק ירכז  .2
שתהיה דרושה לשם בהתאם להסכם זה נוספת  סבירהוכן יבצע כל פעולה  להנחיות נציג המכללה
 לתכנית הלימודים.סטודנטים השלמת רישומם של ה

 של הסטודנטים ללימודים במכללה. םבאחריות הספק לוודא הרשמת .3

 :הינן כיום  וכניות השונות אשר המכללה מבקשת לגייס סטודנטיםהת .4

 נשים, לגיל הרך,  B.Edהשלמת  •

 לחינוך מיוחד + תעודת עובד קידום נוער, גברים. B.Edהשלמת  •
 מל"ג.הבהתאם לאישור  ,תוכניות נוספות  תווספנהייתכנו ות

 שימור סטודנטים  .ב

 הלומדים במכינה ובשנת הלימודים הראשונה יםהספק ישמש כגורם מקשר בין המכללה לבין הסטודנט .5
 .ויתמוך בפתרון ובגישור בעיות

ככל שיהיה בכך צורך, בהתאם לשיקול דעת המכללה, יעמוד הספק לרשות המכללה לצורך מתן ייעוץ  .6
 מקצועי כללי בכל הקשור ללימודי החרדים במכללה.

 תוכנית עבודה שנתית לגיוס סטודנטים .ג

נית עבודה ייעודית לכל תוכנית, לאשרה מול המכללה ולעדכן את המכללה תוכ באחריות הספק להכין .7
תוכנית העבודה. תוכנית העבודה תכלול מיפוי קהל סטודנטים פוטנציאלי בהתאם ביצוע בהתקדמות 

לתוכנית הלימוד ודרישותיה, הכנת חומרים הפרסום והשיווק לרבות ניסוחם ועיצובם והמלצה על ספקי 
עיתונות רלבנטית, ערוצי רדיו, לוחות  בחינת הצעות מחיר הכולל: לרבותים, מתאימפרסום ושיווק 

 אחרים.  ויח"צ מודעות, ואמצעי פרסום

מראש מטעם אישור קבלת כל פרסום יתבצע רק לאחר . המכללה תישא בעלות הפרסום במדיה .8
קת )הפ לגבי התוכן, העיצוב ועצם ההתקשרות עצמה עם ספק שירותי הפרסום , בכתב,המכללה
להיות ממונה על אישור הפרסום לעניין סעיף  אורית לרר כנפוהמכללה ממנה בזאת את גב'  .הזמנות(

כי המכללה לא תשלם בגין הוצאות אשר לא אושרו עימה מראש ואשר לא הפיקה  ,מובהר בזאת זה.
 בגינם הזמנות מבעוד מועד.

 שירותי גיוס מלגות .ד

לבנטיות לאוכלוסייה החרדית, יעזור לסטודנטים המלגות הראפשרויות גיוס יכיר את כל הספק  .9
 במילוי טפסים והשגת אישורים עד קבלת המלגה במלואה. ,הפוטנציאלים בגיוס המלגות

  מלגות נוספים.הספק יאתר מקורות  .10

 



15 

_________________________________________________                                     ______________________________________________________ 

 החברה                                                                          ית בית ברלהמכללה האקדמ               

 

 'בנספח 

 תצהיר המציע

כי  אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר שהוזהרתי

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

המוגשת  ,"(המציע)להלן: " _______________________ תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת .1

שפרסמה , 4ב "תשפ –די שיווק וגיוס סטודנטים מהמגזר החר ,להספקת שירותי יעוץבמסגרת מכרז פומבי  

 "(.המכרזהמכללה האקדמית בית ברל )להלן: "

ו ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמ מציעהנני משמש/ת בתפקיד __________________________ ב .2

 .ומטעמו

 (:גיוס סטודנטיםמצ"ב פירוט ניסיון המציע במתן שירותים הדומים למבוקש על ידי המכללה ) .3

 היקפי השירותים / תקופה תחום מתן השירותים שם לקוח
 הגיוסים

איש קשר ומספר 
 טלפון 

     

     

     

     

 :(גיוס מלגותאיתור ומצ"ב פירוט ניסיון המציע במתן שירותים הדומים למבוקש על ידי המכללה ) .4

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

__________________________ 

               _________________ 

 אישור

גב' /מרחתם על התצהיר שלעיל  יום __________בכי  ת/מאשר ,____________ עו"ד ,הח"מ אני

להצהיר  ה/כי עליו ה/, ולאחר שהזהרתיונושא/ת ת.ז. שמספרה ______________ ,___________________

 ה/וחתם ההצהרה הנ"לנכונות  ה את/יעשה כן, אישרת/נשים הקבועים בחוק אם לא לעו ה/צפוי איהת/אמת וכי 

 י.בפני העלי

                                                                                         _________________________                                                              

 , עו"ד____________                                                                                                        
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 'גנספח 

 מטעם המציע תוכנית עבודה מוצעת

של תכניות לימודים של המכללה לסטודנטים מהמגזר עבודה מפורטת לשיווק תוכנית  הגישעל המציע ל

 . גיוס של סטודנטים חרדים לתכניות הלימוד, כמפורט להן, וכן להחרדי

לרבות אופן איתור  ,התוכנית תכלול ניתוח האוכלוסייה הרלבנטית לתוכניות הלימוד המבוקשות

קשרים במגזר והסטודנטים הפוטנציאלים, תמהיל שיווק, אמצעי תקשורת, אמצעי פרסום, יחסי ציבור 

 יות לימוד מתוכננות:תוכנ תילשהחרדי, וזאת בנוגע 

 

 ליסודי עם התמקצעות במתמטיקה ומדעים, גברים.  B.Edלימודים לתואר  .1

בית הספר היסודי פותח בפני תלמידיו דלתות לעולמות של דעת ומניח את היסודות האקדמיים, הערכיים 
הספר  והחברתיים לטיפוחם של אזרחים משכילים ומעורבים בקהילה ובחברה. מטרת ההכשרה להוראת בית

ו( היא לטפח מורה בעל תשתית פדגוגית ומקצועית, בעל ידע דיסציפלינרי מעמיק, המכיר היטב -היסודי )כיתות א
 את החברה והתרבות שבתוכה מתחנכים תלמידיו, ומיטיב להתמודד עם האתגרים שאלה מציבים בפניו.

( ותעודת הוראה .B.Edבהוראה" )שנים ומקנים תואר "בוגר  4הלימודים להוראה בבית הספר היסודי נמשכים 
 לבית הספר היסודי.

 

 פרטים נוספים:

http://www.beitberl.ac.il/academic/education/maslulim/2/Pages/default.aspx 

 

 נשים. אנגלית רב גילאי, B.Edהשלמת  .2

החל ממדע וטכנולוגיה דרך כלכלה ועד  ,ידע בשפה האנגלית הוא תנאי הכרחי לפיתוחה של כל חברה בכל תחום
האנגלית, ומקנים ללומדים מיומנות גבוהה בשפה  חברה ואמנות. הלימודים בחוג מתקיימים ברובם בשפה

במורים  ר במקצוע בו יש מחסור גדולבוגרי החוג לאנגלית יכולים להשתלב בהוראה בבתי ספ .המדוברת והכתובה
טק, עולם -טק וביו-היי כמו גם בקשת רחבה של תחומי עשייה, בהם כתיבה, עריכה, תרגום, עסקים, חברות

  .התרבות, הבידור והתקשורת

  ?למי מיועדת התכנית

 .גילאי-מקצוע מבוקש בהיבט רב המעוניינים להתמחות בהוראת סטודנטים •

תעודת הוראה  המעוניינים בתכנית לימודים ייחודית וגמישה לקבלת בפועל ומורים בעלי תואר אקדמי •
 .תואר או להשלמת באנגלית

בעלי תואר אקדמי בתחומי התמחות של ספרות אנגלית או בלשנות או אקדמאים דוברי אנגלית  •
ינים בתכנית מואצת לאקדמאים. סטודנטים המתקבלים לתכנית מלמדים אנגלית בבתי הספר המתעני

 במקביל ללימודים במכללה. 

  מלגות לסטודנטים בחוג לאנגלית •

אנגלית הוא אחד המקצועות המרכזיים בתכניות הלימודים במערכת החינוך בישראל ונחשב מקצוע מועדף. 
 במשך כל שנות הלימוד. מלגותענקות לסטודנטים המתקבלים לחוג לאנגלית מו

  מטרות תכנית הלימודים -החוג לאנגלית 

http://www.beitberl.ac.il/academic/education/maslulim/2/Pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/tearim/Pages/horaah_hinuch.aspx
http://www.beitberl.ac.il/tearim/Pages/horaah_hinuch.aspx
http://www.beitberl.ac.il/about/dikanat/milgot/Pages/motnot_moadafot.aspx
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לשונית, המהווה תשתית -תרבותית ורב-רב בראייה בבלשנות ובספרות אנגלית רכישת ידע דיסציפלינרי •
מגוונות )תלמידים עולים, תלמידים מן המגזרים היהודי  וראת השפה האנגלית לאוכלוסיות תלמידיםלה

 מיוחדים, ותלמידים דוברי אנגלית( והערבי, תלמידים בעלי צרכים

  .בכל מיומנויות השפה הדבורה והכתובה שיפור, חיזוק ופיתוח היכולת הלשונית •

  תכנית הלימודים בחוג לאנגלית •

 ודים בחוג לאנגלית כוללת את המרכיבים הבאים:תכנית הלימ •

מבנה השפה, דרכי רכישת השפה, הבדלים בין רכישת שפה ראשונה, שנייה ושלישית,  -בלשנות אנגלית  •
 השפה בחברה, ונושאים קוגניטיביים ותקשורתיים. 

ות מבואות לשירה, סיפורת ודרמה, תולדות הספרות האמריקאית והבריטית, ספר -ספרות אנגלית  •
 ילדים, ספרות נשים.

דקדוק פדגוגי, מדידה והערכה בהוראת שפה, הוראת אנגלית  -הוראה ורכישת אנגלית כשפה זרה/שנייה  •
 לבעלי צרכים מיוחדים. 

 פיתוח מיומנויות השפה בכתיבה ודיבור. •

 (.המסלול לאנגליתהתנסות מודרכת ומתודיקה של ההוראה )במסגרת  •
  קורסים לדוגמה במסגרת החוג לאנגלית •

להתמודד עם תפקידם כמורים לאנגלית.  תכנית הלימודים כוללת קורסים ייחודיים המכשירים את הסטודנטים
אמריקאית, שייקספיר, זיהוי -ית, ספרות אפרולשונ מדיניות ,שפת אם ושפות נוספות התפתחות :בין הקורסים

 .באנגלית וטיפול בקשיי קריאה

 פרטים נוספים:

http://www.beitberl.ac.il/academic/education/chugim/English/Pages/default.aspx 

 

 

 

 

http://www.beitberl.ac.il/academic/education/maslulim/English/Pages/default.aspx
http://www.beitberl.ac.il/academic/education/chugim/English/Pages/default.aspx
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 'דנספח 

 נספח ביטוח

, מתחייב הספק לערוך הסכם זה ו/או על פי דיןעל פי  הספקו/או אחריותו של  מהתחייבויותיומבלי לגרוע  .1

לטובתו ביטוחים  אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל, בידיו ועל חשבונו, ,ולקיים

ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים , הספקשל  על פי שיקול דעתוו ושיקבעו על יד ,המכללהולטובת 

, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו 1'ד כנספחהמפורטים בטופס אישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה 

(, ומהביטוחים והתנאים המפורטים להלן )כל הביטוחים יחדיו ייקראו "הספקאישור קיום ביטוחי " :לןה)ל

לעניין ביטוחים הנערכים על וההסכם  משך כל תקופתי הספק יהיו בתוקף ב"(. ביטוחהספק ביטוחילהלן: "

 ו/או על פי ההסכם:   אחריות שבדין הספק יות קיימת כלפיהל יכולהכל עוד בסיס תביעה 

, על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק הספקאחריותו של  ביטוח– מעבידים אחריות ביטוח .1.1

, כלפי עובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק 1980-האחריות למוצרים פגומים תש"ם

, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו לשירותיםנפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בקשר 

לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר  הביטוחלמקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  20,000,000מסך של 

היה וייחשב המבוטח  ,ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפיות עבודה, העסקת נוער, חבות ושע ימיל: 

נטען כי מי מהם נושא  אם הו/או עובדי הו/או מנהלי המכללהלמעבידם. הביטוח מורחב לשפות את 

 הספק חבות לעניין שילוחית באחריות נושא מהם מי כי נטען או/ו הספקבחבות מעביד כלפי מי מעובדי 

 . עובדיו פיכל

, על פי דין, בגין נזק ו/או אובדן לגוף ו/או הספקאחריותו של  ביטוח -אחריות כלפי צד שלישי  ביטוח .1.2

, בגבולות אחריות אשר לא השירותים, בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע כלשהורכוש לצד שלישי 

 הגבלהאו /ו חריג יכלול לא הביטוחאחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.  למקרה ₪ 2,000,000יפחתו מסך של 

: אש, עשן, התפוצצות, כל דבר מזיק במזון או במשקה, בהלה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני ל בקשר

 המכללהמשנה ועובדיהם, הרעלה, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. רכוש 

מורחב וכמו כן הביטוח  פתנוס תטחכמבו המכללה את לכלול מורחב הביטוחיחשב לרכוש צד שלישי. 

ו/או  הספקמהם עקב מעשי ו/או מחדלי מי  בגין אחריות הו/או עובדי הו/או מנהלי המכללהלשפות את 

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

 מיחידי המבוטח. 

, על פי דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספקיותו של אחר לכיסוי-ביטוח אחריות מקצועית  .1.3

למתן השירותים, בגבולות אחריות  בקשר ,ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה הספק

 או חריג יכלול לא הביטוחאחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.  למקרה ₪ 4,000,000אשר לא יפחתו מסך של 

יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב בקשר ל: מרמה ואי  הגבלה

, דיבה, אלקטרוניתאו /ו מגנטית מדיה לרבות מסמכים אובדן, בפרטיות פגיעהבעקבות מקרה ביטוח, 

 המכללה. הביטוח מורחב לשפות את רכוש או לגוף נזקאו /ו אובדן, הפרת סודיות, הרע לשוןאו /ו השמצה

 .ו/או של הבאים מטעמו הספקעקב מעשה ו/או מחדל של  אחריות מי מהם בגין הו/או עובדי הו/או מנהלי

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

תאריך . החודשים 12 בת גילוי תקופת כולל הביטוח. המכללהכלפי  הספקמבלי לגרוע מביטוח חבותו של 

השירותים  בביצועו/או מי מטעמו  הספקהרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל 

 לראשונה. 

 כל ביטוחי הספק כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: .2
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אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות  ,מקצועית אחריות ביטוח למעטהיקף הכיסוי בביטוחים,  .2.1

 . בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעילעל כל ההרחבות הכלולות בפוליסות,  הידוע כפוליסת "ביט",

חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג לעניין התנהגות המבוטח החורגת מסטנדרט  מבוטל/לא קיים ותבפוליס .2.2

של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אולם אין בביטול החריג כאמור 

  .1981 -ע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א בכדי לגרו

של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הספק לא תפגע בזכויות  לב בתום קיום איאו /ו הפרה .2.3

 להרחבי השיפוי כאמור לעיל. 

, ומבטחו העובדיו/או  הו/או מנהלי המכללההינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי  הביטוחים .2.4

 "ל. והנ המכללהמוותר על הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי  הספקשל 

 הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי הספק.  .2.5

 המנהליו/או ו/או מי מטעמה  המכללהכלפי  התחלוףהביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות  .2.6

 שגרם מי לטובת יחול לא התחלוף זכות על הוויתור בדבר שהאמור ובלבד, התלמידיאו /ו הו/או עובדי

 .זדון כוונת מתוך לנזק

הודעה  למכללהאינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח  המבטח .2.7

ול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי יום לפני כניסתו של ביט 60על כוונתו לעשות כן  רשום בדואר

 הביטוחי.

ו/או  המכללה כנגד תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענהאו למי מטעמו כל /ולא תהיה לו  כי ומתחייבמצהיר  הספק .3

 שייגרם אובדן או/ו נזק כל בגיןו/או מי מטעם כל הנ"ל,  התלמידיאו /ו הו/או עובדי הו/או מנהלימי מטעמה 

 כלו/או  סביבתם או/ו השירותים מתן למקוםאו עבורו /ו מטעמו מי או/ו הספק ידי על יובא אשר רכוש לכל

 כאמור לרכושעקב נזק ו/או אבדן  תוצאתי אובדן נזק כל ולרבות השירותים מתן עם בקשר ישמש אשררכוש 

 הפטורמור, הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כא וכי)בין אם הנזק ו/או האובדן מבוטחים ובין אם לאו(,  לעיל

הסר ספק, פטור זה בא להוסיף על כל פטור אחר הקיים, ככל וקיים  למען. בזדון לנזק שגרם אדם כלפי יחול לא

 בהסכם לטובת המכללה ולא לגרוע ממנו. 

 הספק רשאי, לעילו/או משלימים לביטוחים הנזכרים  נוספיםיש צורך בעריכת ביטוחים  הספקולדעת  היה .4

ויתור על זכות  בדברדרש. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף לערוך ביטוחים אלה כנ

 אךו/או מי מטעם כל הנ"ל,  התלמידיאו /ו הו/או עובדי הו/או מנהליו/או מי מטעמה  המכללההתחלוף כלפי 

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

, ו/או מי מטעמו , בגין אחריות מי מהם למעשי ו/או מחדלי הספקהו/או עובדי האו מנהלי/ו המכללהלכלול את 

 וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.

, חתום על קיום ביטוחי הספק אישור ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, הספק מתחייב להמציא למכללה .5

ימים לפני מועד תחילת מתן השירותים ולהמציאו  7-זה ובכל מקרה לא יאוחר מ ידי מבטחו, עם חתימת הסכם

לעיל(, ולא  1מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור בסעיף שוב 

למען . וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון התמורה יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור,

הפיקוח על הביטוח או כל רשות ממשלתית ימציא את אישורי הביטוח בהתאם להוראות ספק ההסר ספק, 

מאת על פי דרישה  .זה הסכםאחרת, אך אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לעריכת הביטוחים על פי 

ימי  5וזאת תוך על פי הסכם זה  וי הספק בהתאם להתחייבויותיביטוח ימציא הספק העתק פוליסות, המכללה

 .עסקים מיום הבקשה
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, קיום ביטוחי הספק ו/או פוליסות ביטוחי הספקהזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור  יהתהמכללה ל .6

שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת כל לבצע ספק כאמור לעיל, ועל ה ספק על ידי ה ושיומצא

בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור  על פי הסכם זה. ספקלהתחייבויות הספק להתאים את ביטוחי ה

לגרום  הספקבאישור קיום ביטוחי הספק ו/או בפוליסות שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה, מתחייב 

, וזאת על המכללהימים מדרישת  3 -ולא יאוחר מ ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי הענייןלשינויי הביטוחים 

 זה. מנת להתאימם להוראות הסכם 

, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי למכללהיודיע  הספקבכל פעם שמבטח  .7

קיום ביטוחי הספק ו/או בפוליסות ביטוחי הספק, על הספק לערוך את אותו הביטוח  אישורלרעה, כאמור ב

 בביטוח כאמור.  מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה

 ה.תלמידיאו /ו הו/או עובדי הו/או מנהלי המכללהיהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  הספק ביטוחי .8

  .י הספקמתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחהספק  .9

 .קשר לביטוחי הספקאחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות ב הספק .10

יטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בבחינת דרישה מזערית מובהר כי הב .11

 כל לא תהיה ולספק כל דין פי על או/ו זה הסכם לפי חבותו ממלוא אותו פוטרת המוטלת על הספק שאינה

 יםהביטוח לגבולות האחריות, למהות בקשר מטעמה מי או/ו המכללה כנגד דרישה או/ו תביעה או/ו טענה

 . ו/או היקפם הנדרשים

ו/או  הספקו/או פוליסות ביטוחי  הספקקיום ביטוחי  אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור .12

כדי לגרוע מאחריותו של הספק ו/או בדרישה לשינוים  האו הבאים מטעמ/ועל ידי המכללה  מי מהם בדרישת

 ה. מטעמ הבאיםעל המכללה ו/או על כלשהי  אחריותטיל העל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או ל

חלק מהם יינתנו או מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .13

ספק, ומבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי על ידי קבלני משנה מטעם ה

, את האמור בכל סעיפי לשירותיםידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר כל דין, הספק מתחייב להביא ל

הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות 

לעיל והמצאת אישור עריכת  3סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 

 ביטוחים(. 

קיום ביטוחי  אישורלא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את לא מי .14

 הספקבחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור את  הספק

 מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.   
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 אישור קיום ביטוחים – 1'דנספח 

 

 :הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
אים הקבועים בפוליסת הביטוח במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאת כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

  שם
המכללה האקדמית בית 

ו/או עובדיה  ברל )ע.ר.(
 ו/או מנהליה

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

ייעוץ, ותי שיראחר: ☒
גיוס של שיווק ו

סטודנטים מהמגזר 
החרדי ללימודים 

לרבות  במכללה
פרסום וכל שירות 

 נלווה בקשר לאמור.
 

 

 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

וג ס
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

ביט   צד ג'
מהדורה 

_____ 

, 309, 304, 302 ש"ח 2,000,000  
315 ,321 ,322 ,
328 ,329    

אחריות 
 מעבידים

ביט  
מהדורה 

_____ 

, 319,  309, 304 ש"ח 20,000,000  
328 

אחריות 
 מקצועית

, 303, 302, 301 ש"ח 4,000,000    
304 ,309 ,321 ,
325 ,326 ,327 ,
328 ,332- 12 

 חודשים, 
 

 רטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:)בכפוף, לשירותים המפופירוט השירותים 
 

019 ,038 ,082 ,084 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ה' נספח
 ירת סודיותתחייבות לשמה

 מבוא 

המכללה "( לבין נותן השירותים" ____________ )להלן:______________בין  הסכם ונחתם  הואיל
"( ההסכם)להלן: " ,2022_______בחודש_______ שנת  ביום  "(מכללהה)להלן: " האקדמית בית ברל
ר החרדי לשם לימודים למתן שירותי ייעוץ, שיווק וגיוס סטודנטים מהמגז 4ב "תשפמכוח מכרז פומבי 

 ;("השירותים")להלן: במכללה 
  מכללה;, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים לנותן השירותיםידי -ואני מועסק על והואיל
לרבות עובדיו, קבלני משנה  ,נותן השירותיםכפוף לכך שלהתקשר עם נותן השירותים ב מהוהמכללה הסכי והואיל

ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על וכל אדם אחר מטעמו 
 כהגדרתו להלן; סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע

לידיעתי מידע  גיעאו בקשר אליה יתכן כי אקבל לחזקתי או י והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי והואיל

(Informationאו ידע ,) Know- How) כלשהם, לרבות בקשר עם המכללה, עובדיה, הסטודנטים הלומדים )
 ,ידיעהבה, וכן לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או 

או מידע  מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91כהגדרתה בסעיף 
"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל  -שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל 

לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, 
 להלן:)נים, מסמכים ודו"חות בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתומידע 

 ;"המידע"(
והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם  והואיל

מלבד לנציגי המכללה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המכללה המוסמך מראש ובכתב 
 -לחוק העונשין, תשל"ז 118ק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף עלול לגרום למכללה או לצדדים נז

1977;  
 כדלקמן:  האקדמית בית ברל מכללההאי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

  .ממתן השירותים לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובעאני מתחייב בזאת  .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן אני מתחייב בזאת  .3
לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא או לנצלו לא להשתמש במידע בכפוף לאמור לעיל, השירותים, ו

 ם, את המידע. , וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהבהתאם לאמור לעיל

ידי נותן השירותים  או -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לאחר מכן לא 

וציא מחזקתי את המידע או כל להלא  לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן
 חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

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

 . נוהלית או אחרת

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

                                                              
 ____________שם מלא: _______________

 ת.ז: _______________________________
 חתימה: ____________________________
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 'ו נספח
 מניעת ניגוד ענייניםהתחייבות להצהרה בדבר 

 מבוא 

 

המכללה "( לבין נותן השירותים" ____________ )להלן:______________בין  הסכם ונחתם  הואיל
מכרז פומבי מכוח  ,2022_______בחודש_______ שנת  ביום  "(ללהמכה)להלן: " האקדמית בית ברל

)להלן: למתן שירותי ייעוץ, שיווק וגיוס סטודנטים מהמגזר החרדי לשם לימודים במכללה  4ב "תשפ

 ;("השירותים"

, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת נותן השירותיםידי -מועסק עלהנני נותן השירותים או ו והואיל
  מכללה.ותים להשיר

לרבות עובדיו,  ,נותן השירותיםכפוף לכך שלהתקשר עם נותן השירותים ב מההמכללה הסכיידוע לי כי ו והואיל
לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך תקופת  קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו

  ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה;

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

 

 כדלקמן:  האקדמית בית ברל מכללההמתחייב כלפי מצהיר ואי לזאת, אני הח"מ 

אני מתצהיר כי במועד חתימתי על התחייבות זו לא ידוע לי על כל עניין או עיסוק העלול לגרום לי להימצא  .1

 לניגוד עניינים עם התחייבותי לאספקת השירותים למכללה.במצב של חשש 

אני מתחייב שלא לעסוק, לטפל או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים  .2

 עם מתן השירותים כאמור לעיל, במישרין או בעקיפין.

יפולי אשר עלול להעמיד אותי במצב אני מתחייב להודיע למכללה, לאלתר, בכתב, על כל תיק או עניין שבט .3

 של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על פי הוראותיה של המכללה. 

 " בהתחייבות זו מתייחס:ניגוד עניינים" .4

ידי ו/או -לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על

תן השירותים למכללה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובדי, מיצגים ידי לצורך מ-נשכרו על

או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה, או למי 

ן חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהו –מהעובדים אצל נותן השירותים יש קשר עימו 

 מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או בעל 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  .5

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

ידי ו/או הפועלים -אין בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על

ידי במסגרת מתן -צב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל עלמטעמי, להימנע ממ

  השירותים למכללה.  

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 שם מלא: ___________________________

 ת.ז/ח.פ.: _______________________________

 

 חתימה: ____________________________

 

 ___________חותמת: _________________

 

 

 

 )במקרה של תאגיד(: ידי עו"ד-אישור חתימה על

 

אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז. _________________ מאשר בזאת כי 
 -____________________________ הינו תאגיד הרשום כדין בישראל וכי ה"ה ________________ ו

 תמו על התחייבות זו בפניי מוסמכים לעשות זאת בשמו._____________________ אשר ח

 

 

 תאריך: ______________     חתימה: _________________  חותמת: ______________

 

 

 )במקרה של אדם פרטי(: ידי עו"ד-אישור חתימה על

 

י מר אני הח"מ ________________ עו"ד _________________ ת.ז. _________________ מאשר בזאת כ
_________________ נושא ת.ז. ___________________, אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ולאחר שהזהרתי אותו כי 
עליו להצהיר את אמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 

 והתחייבותו לעיל וחתם עליה.

 

 

 _____________  חותמת: ______________תאריך: ______________     חתימה: ____

 


