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יעוץ וליווי למערך 
 1תשפ"ב -המכירות 

 

 

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

 ברל,-לתביעה משפטית. המוצא מסמך זה מתבקש להעבירו לידי המכללה האקדמית בית
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 מכללה האקדמית בית ברל )ע.ר.(ה
 "(המכללה)להלן: "

 לכבוד
 א.ג.נ.,

 1תשפ"ב -מערך המכירות לשירותי יעוץ וליווי מתן מכרז פומבי ללהציע הצעות במסגרת הזמנה  הנדון:
 

 ,האקדמית בית ברלמכללה השל למערך המכירות ייעוץ וליווי  למתן שירותיהינך מוזמן בזאת להגיש הצעה  .1
במסמך זה יכונו  בוקשיםהשירותים המ ."תיאור השירותים המבוקשים" –להסכם ' בנספח מפורט בהתאם לב

 ".השירותיםלהלן: "

 כללי

 נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן:

ת כל "(, וכן בהשלמההסכםההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על ההסכם המצורף להזמנה זו )להלן: " .2
הנתונים אשר יש להשלימם כמפורט להלן. ההסכם אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט להלן, לאחר שמולאו בו כל 

 "(.ההצעהחוזרת של המציע )להלן: "-הפרטים יהווה את הצעתו הבלתי

למען הסר ספק, הסכם אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתונים כנדרש, יגרום לפסילת הצעת המציע,  .3
 אם תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים. אלא

בכלל זה מחיקות, הסתייגויות, ו/או כל שינוי  ההזמנה להציע הצעות/בוצעו שינויים כלשהם במסמכי הפניה .4

כלשהו, במסמכי ההצעה או ההסכם ו/או נספחיו יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה על הסף, לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי של המכללה.

כלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מבלי לגרוע מ .5
 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,  .6
קשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות דרישותיה וכל ה

תה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של יידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהי
ין הקשור יכל ענהמציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי 

 בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה. 

להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע. מילוי התנאים  .7
 .תהליךהמפורטים בבקשה זו מהווה תנאי סף להשתתפות ב

  מילוי פרטי ההצעה

 את כל פרטיו במבוא להסכם. על המציע להשלים בכתב, בהסכם, .8

"תצהיר  – ג'נספח הנתונים הנדרשים ב'( וכן את הנתונים הנדרשים בהצעת המחיר )נספח אלמלא את על המציע  .9
המציע . יש לצרף אימות חתימת צים המוצעיםיועתעודות השכלה וקו"ח של ה וכן לצרף פרופיל חברה ,המציע"

 עורך דין.באמצעות 

השלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח ההסכם המחייב את המציע, וכל ההסכם וההצעה, בצירוף ה .10
שינוי ו/או 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 

 עתה הבלעדי של המכללה.ד
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על המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח ההסכם ושל נספחי ההסכם, וכן ליד  .11
+חותמת  המציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה חתימה מלאה )חתימהשכל סעיף שיושלם בכתב יד. במידה 

 התאגיד( בכל מקום כאמור.

+חותמת(, בסוף ההסכם, במקום המיועד לכך, וכן בהצהרה  המלאה )חתימהעל המציע לחתום את חתימתו  .12
 שבשולי הזמנה זו. 

, תאומת ' תצהיר המציעגובנספח  חתימתו של המציע בנוסח ההסכם וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו .13
 ותאושר על ידי עורך דין, כמחייבת את המציע.

 איש קשר

 הקשור בהסכם או בהליך ההצעות ומהווה ראש הצוות.איש הקשר מטעם המציע לצורך כל עניין  .14

 שם מלא: ____________________  תפקיד: ____________________

 טלפון )זמין(: _____________________________________________

 דואל': __________________________________________________

 סף ומסמכים נדרשיםתנאי 

 15.1-15.4המפורטים להלן. לאימות סעיפים הסף תנאי כל מו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד בעל המציע עצ .15
"תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח  –' גלהלן, יש לצרף הצהרה חתומה מטעם המציע בנוסח נספח 

 לאימות החתימה, וכן מסמכים ואישורים כנדרש.

כל הפחות למוסד להעניק את השירותים המבוקשים  רהחבהמציע / בעל ה 2016-2021במהלך השנים  .15.1
 .תנאי סף -להשכלה גבוהה או מוסד חינוך והשכלה למבוגרים אחד 

 
 -להסכם  'גנספח ב 1מס'  אמצעות הטבלהעל המציע לפרט, ב ,זהסף תנאי עמידת המציע בלהוכחת 

שים, במהלך התקופה תצהיר המציע, את נסיונו )או את ניסיון בעל החברה( במתן השירותים המבוק
את שם בטבלה יש לפרט המוגדרת לעיל, למוסד להשכלה גבוהה או מוסד חינוך והשכלה למבוגרים. 

המוסד/הלקוח לו הוענקו השירותים, תחום התמחות, תקופת מתן השירותים, איש קשר ותפקיד, טלפון 
 ליצירת קשר.

י של בעל ההחברה עצמו ו/או נותן מובהר, כי תנאי סף זה ייבחן גם ביחס לניסיון המקצועי האיש
 השירתים בפועל ולא רק ביחס לשנות קיומה של החברה המציעה.

 
-2016)במהלך השנים  רצופות שנים )חמש( 5הינו בעל ניסיון מקצועי של לפחות  חברהההמציע / בעל  .15.2

תכנית ל הכנת כול ,ם נותני שירותיםלמוסדות וארגוני בתחומי המכירותייעוץ וליווי  במתן שירותי( 2021
 במוקדי מידע ומוקדי מכירה, ביצוע הדרכות וליווי שוטף, יםגוניפנים ארמכירה תהליכי  , ליוויעבודה

 .תנאי סף - "(המבוקשים השירותים)להלן: "
 . את שנות ניסיונו על המציע לפרט ,זהסף תנאי ב המציע עמידתלהוכחת 

)או את ניסיון בעל  נסיונו, את המציע תצהיר -להסכם  'גנספח ב 2מס' אמצעות הטבלה ב כמו כן לפרט 
 קתפסהל עדיפות מתן תוך, במהלך התקופה המוגדרת לעיל המבוקשים םשירותיה במתןהחברה( 

את שם בטבלה יש לפרט  .מוסדות להשכלה גבוהה או מוסדות חינוך והשכלה למבוגריםלהשירותים 
מתן השירותים, איש קשר ותפקיד, טלפון לו הוענקו השירותים, תחום התמחות, תקופת  הלקוח/המוסד

 .ליצירת קשר
מובהר, כי תנאי סף זה ייבחן גם ביחס לניסיון המקצועי האישי של בעל ההחברה עצמו ו/או נותן 

 תים בפועל ולא רק ביחס לשנות קיומה של החברה המציעה.והשיר
 

בכיר  עובד הינו, מכללהאשר יספק את השירותים בפועל לעובד מטעם המציע, אשר יכהן כראש הצוות  .15.3
השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות בתחומים  בעל השכלה וניסיון כמפורט להלן:ואצל המציע 
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 ם המבוקשיםשירותיהשנים, במתן  5ניסיון וותק של לפחות ו)שיווק, פרסום, תקשורת וכד'(  רלבנטיים
 סף. תנאי - (2021עד  2015במהלך שבע השנים שקדמו למועד פרסום המכרז )

 
 השכלתו בדברנתונים , תצהיר המציע - להסכם 'ג בנספח, יפרט המציע זה בתנאי המציע עמידתלהוכחת 

, תוך מתן עדיפות להספקת הפרוייקטים השונים שליווה מסגרתב הצוות ראש שלוניסיונו המקצועי 
 העתקי לצרף יש. למוסד להשכלה גבוהה או מוסד חינוך והשכלה למבוגריםהמבוקשים השירותים 

 .חיים וקורות השכלה תעודות
 

 ידע ומומחיותעלי ב ,)במשרה מלאה(עובדים  2המציע מעסיק לפחות בנוסף לראש הצוות המוצע,  .15.4
  .תנאי סף - המבוקשים)כל אחד( במתן השירותים  שנתיים, ובעלי ניסיון מקצועי של לפחות יםמתאימ

 
תצהיר המציע ולפרט את  - םלהסכ 'גנספח לצרף רשימת עובדים כמפורט בהמציע  עללהוכחת תנאי זה 

 ניסיון העובדים כנדרש.

  .תנאי סף .1976 –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו מחזיק במציע ה .15.5
 : להצעתולצרף בעניין זה על המציע 

 .  תנאי סף אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ •

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

 מסמכים נוספים

  המצורפים להסכם הנכלל במסמכי המכרז. כל הנספחים אתולאשר על המציע לחתום  .16

ק, כמות , תחומי התמחותו, שנות ותמציעמבנה השל על המציע לצרף להצעתו תיאור  – פרופיל המציעצירוף  .17
תיאור לקוחותיו וכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול להעיד על ניסיון ומקצועיות  ותחומי התמחות עובדיו,

 . ועובדיו של המציע

( שיערך עם נציגיו ןאיויהר במעמד ולהציג ההצעה הגשת עם) להצעתו לצרף המציע על - מקרה אירועי צירוף .18
 למערך יעוץ שירותי להם והעניק שלו לקוחותליווה  בהם( CASE STUDY) מקרה אירועי 2 לפחותשל  תיאור

כאמור הייעוץ  שירותי מתןל עדיפותמתן  תוך, (2021עד  2016) האחרונות שנים 5במהלך  בוצעואשר  ,המכירות
בהם התבצעה פעילות הדומה למוגדר במסגרת מכרז  ,למבוגרים והשכלה חינוך מוסד או גבוהה להשכלה למוסד

  .זה

 להציג:המסמך האמור יתבקש המציע במסגרת 
 .(זאת במפורש )במידה וחלק מהצוות מוצע למכללה יש לצייןהאירוע המוצג הצוות שליווה את את הרכב  •
 .וניתוח הצרכים גיה, תהליך האבחוןומתודול –תהליך העבודה מול הלקוח  •

 המלצות ותוכנית עבודה.הצגת  - ומוקד המידע וגיוס הסטודנטיםתכנית ייעוץ ופיתוח של מערך המכירות  •
 .לוחות זמנים •

 .כמות עובדים –היקפי פעילות  •
 .הצגת קשיים ודרכי התמודדות בתהליכים, התנגדויות •

 מדדים לבחינת הצלחות ונתוניהם. •
 

המציע,  עתצה של האיכות ניקוד קביעת לשם המכללה את ישמש כאמור המציע שיספק מידעהכי  מובהר
בסעיף  ט, כמפורבסעיפים נוספים לשם קביעת ניקוד האיכות של הצעת המציעוכן  "המציע ניסיוןבקריטריון "

  להלן. 22
 

 צירוף מסמכים והגשת ההצעה .19
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המציע יגיש את כל המסמכים הנדרשים בשתי מעטפות, לתיבת המכרזים המיועדת לכך מחוץ למבנה  .19.1
. אין 12:00בשעה , 021.2.1128 –, ה ראשוןמיום , עד ולא יאוחר 421’ רכש ותפעול, אזור דקל, בית מס

לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפה גדולה מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרה לידי אשת הקשר 
מטעם המכללה אשר פרטיה נזכרים להלן. יודגש, כי מעטפה שלא תמצא בתיבת המכרזים עד למועד 

 תשתתף במכרז. תפסל על הסף ולא -שצוין לעיל, גם אם תוגש באיחור של מספר דקות בודדות 

 תכולת המעטפות וסימונן: .19.2

 - 1עליה יהיה רשום: "מכרז פומבי לשירותי יעוץ וליווי מערך המכירות תשפ"ב  - 1מעטפה מספר 
 :", תכלול את המסמכים הבאים1מעטפה מספר 

 

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

 תנאי סף

  לעיל. 14פרטי איש קשר מטעם המציע, כאמור בסעיף 
לעיל,  15תצהיר המציע  בדבר עמידה בתנאי הסף, כאמור בסעיף  -חתימה על  נספח ג' 

לרבות צירוף אישורים, תעודות השכלה, קו"ח, אישורי ניכוי מס וניהול ספרים 
 ורישיונות )כולל אימות חתימה(.  

 תנאי סף

  לעיל. 17ופיל חברה, כאמור בסעיף צירוף פר
  לעיל 18, כאמור בסעיף CASE STUDYצירוף מסמך המפרט אירועי 

  אישור עו"ד המפרט את זהות מורשי החתימה בשם התאגיד.

מעטפה  - 1עליה יהיה רשום: מכרז פומבי לשירותי יעוץ וליווי מערך המכירות תשפ"ב  - 2מעטפה מספר 
 ", בה יוגשו:2מספר 

 תנאי סף מטעם המציע הצעת המחיר-פח א' נס

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

 הסכם מחייב לגבי המכללה לכל דבר ועניין. 

כולם או אחדים  ,זמנה זו אינה מהווה הצעה. המכללה תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעיםה .20
לפצל את לבחור יותר מזוכה אחד, מהם, לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו, 

לתי מסויג של והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והב, לרכוש רק חלק מהשירותים ההתקשרות בין מספר מציעים,
במידה והמכללה כלפי המכללה למציע הזוכה לא תהיינה טענות כלשהן  המכללה ובהתאם להוראות כל דין.

 ., כאמור לעילרכוש רק חלק מהשירותיםלו/או בין מספר זוכים תפעל בהתאם לאפשרות לפצל את ההתקשרות 

 אופן בחינת ההצעות .21

 ,מסמכי המכרז, תיבדקנה מבחינת איכות מקצועיתכמפורט ב ,תנאי הסףכל רק הצעות אשר תעמודנה ב .21.1
 בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.

מטעם  ים/המוצעאנשי הצוות תנאי הסף יוזמנו לראיון אישי הכולל את כל רק המציעים אשר עמדו ב .21.2
 .למכללה מתן השירותיםלהמציע 

ת ומידע שהמכללה תברר ועל סמך המלצו פי המידע המוגש-יתבצע הן עלמטעם המציעים הצעות הניתוח  .21.3
של היועץ  הראיונות המקצועיים מהלךוהן על סמך התרשמות המכללה ב בהתאם לשיקול דעתה המקצועי

  ידי הוועדה המקצועית מטעם המכללה.-עלשיבוצעו המוצע 

שלב הראיון הינו חלק בלתי נפרד מניתוח ההצעות. המציעים. נציגים מטעם המכללה תקיים ראיונות עם  .21.4
הינה במהלך הראיון,  ,בפועל מטעם המציע את השירותים ועניקאשר י יםהמוצענשי הצוות אנוכחות 

 .חובה
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על  .()יתואם מול המציעים 12.202105. יוםב ונלביצוע הראיונות הי)אך לא מחייב( מועד משוער  .21.5
 .הראיונותמועד לתיאום בכל הנוגע המציעים להיות גמישים 

 בחירת ההצעה הזוכהאופן  .22

 :כות המקצועית של ההצעותבחינת האי

ים אשר יוזמנו נציגי המציעלשם בחינת האיכות המקצועית של ההצעות אשר תוגשנה מטעם המציעים,  .22.1
 ,אנשי הצוות המוצעים לביצוע השירותים מטעם כל מציעלראיון, במסגרתו יציגו עמדו בכל תנאי הסף 

לרשות נציגי כל . מצגת ,"(ועיתהוועדה המקצבפני חברי הוועדה המקצועית מטעם המכללה )להלן: "
דקות להצגת מצגת זו. במהלך המצגת ולאחריה רשאים חברי הוועדה המקצועית  20-מציע יעמדו כ

 לשאול שאלות הקשורות לשירותים נשוא המכרז.

ועדת המכרזים רשאית לפסול על הסף או לא להתחשב במצגת מטעם מציע, במקרה שלא תהיה תאימות  .22.2
 רים אשר הוגשו מטעם המציע במסגרת מסמכי המכרז.בין המצגת לבין החומ

 להלן יפורטו הקריטריונים לקביעת הניקוד האיכותי של הצעת המציע: .22.3

 

 אחוז קריטריון
 25%  מטעם המציע התרשמות מראש הצוות המוצע

  .הצוות ראשמניסיון ומרמת המקצועיות של  התרשמות
המכירות קוחות בכיר ובעל ניסיון בתחום ברמה של מנהל לחייב להיות כי ראש הצוות  ,יובהר

 שנים.  5-למעלה משל 
 התרשמות מניסיון ראש הצוות בליווי מערכים דומים במוסדות אקדמיים.

התרשמות ממקצועיות, משנות וותק בתחום, בחברת המציע, השכלה וניסיון עבודה 
 בפרוייקטים משותפים קודמים עם הצוות המוצע.

הפיקוח והבקרה,רמת השקעת התשומות  תל ובתהליכים, רמתבדק רמת המחוייבות בניהו
 .ראש הצוות מצדבתהליך 

קביעת הניקוד תתבצע הן על סמך הנתונים שיתקבלו במסמכי המכרז והן על סמך התרשמות 
 התרשמות משיחות עם ממליצים.וכן הועדה בשלב הראיונות 

 

 25%  ים מטעם המציעהצוות המוצעיתר אנשי התרשמות מ

מטעם המציע )מלבד  המוצעים אנשי הצוותשל יתר מניסיון ומרמת המקצועיות  תהתרשמו
, קיום צוות הצוות המוצעיםאנשי , כמות בהתייחס לכל אחד כפרט וכצוות בכלל ,ראש הצוות(

  .גיבוי במשרדי המציע
 התרשמות מהיקף וניסיון העובדים של המציע  בכלל ובפרט הצוות המוצע למכללה. 

 ון הצוות בליווי מערכים דומים במוסדות אקדמיים.התרשמות מניסי
משנות וותק הצוות בתחום, בחברת המציע, השכלה  ממקצועיות הצוות המוצע, התרשמות 

 וניסיון עבודה בפרוייקטים משותפים קודמים.
הניקוד תתבצע הן על סמך הנתונים שיתקבלו במסמכי המכרז והן על סמך התרשמות קביעת 

 , התרשמות משיחות עם ממליצים.ותהועדה בשלב הראיונ

 

 10% התרשמות מניסיון המציע

תחומי מהיקף ומגוון לקוחות, , במתן השירותים המבוקשים מניסיון המציעהתרשמות 
 השירות, הליווי והיעוץ.

מוסדות חינוך  ,בוההמכירות בתחום ההשכלה הגניסיון במתן שירותי ייעוץ לעדיפות לתוענק 
 והשכלה למבוגרים.

הניקוד תתבצע הן על סמך הנתונים שיתקבלו במסמכי המכרז והן על סמך התרשמות יעת קב
 .ושיחות עם ממליצים הועדה בשלב הראיונות

 

 30% באירועי מקרה  התרשמות מניסיון המציע

אירועי  2 במסגרתניסיון המציע  הצגתהגשה וסעיף זה תבוצע על בסיס קביעת הניקוד ב
CASE STUDY. 

תיאור של לפחות  (בכתב )עם הגשת ההצעה ולהציג במעמד הראיונות להצעתו רףלצ המציע על
 בצעותהיעוץ למערך המכירות אשר מתן ( של ליווי לקוחות וCASE STUDYאירועי מקרה ) 2
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מתן עדיפות ל תוענקכאשר , (2016-2021) שקדמו למועד פרסום המכרזשנים ה 5 מהלךב
בהם התבצעה פעילות  ,חינוך והשכלה למבוגריםמוסדות ומוסדות השכלה גבוהה שירותים ל

 הדומה למוגדר במסגרת מכרז זה. 
 מבוקש להציג :

 .)במידה וחלק מהצוות מוצע למכללה יש לציין(האירוע הצוות שליווה את  •

 ., ניתוח הצרכיםתהליך האבחוןמתודולגיה,  –מול הלקוח  תהליך העבודה •
 .המלצות ותוכנית עבודה הצגת - תכנית ייעוץ ופיתוח של מערך המכירות  •
  .לוחות זמנים •

 .כמות עובדים –היקפי פעילות  •
 .הצגת קשיים ודרכי התמודדות בתהליכים, התנגדויות •

 מדדים לבחינת הצלחות ונתוניהם. •
מסמכי המכרז והן על סמך מסגרת הניקוד תתבצע הן על סמך הנתונים שיתקבלו בקביעת 

 התרשמות הועדה בשלב הראיונות.
 10% משביעות רצון לקוחות                                                                       כללית התרשמות

  מוניטין והמלצות
שיפורטו על ידי  לקוחות)מבין ההניקוד בקריטריון זה ייקבע על סמך שיחות עם ממליצים 

שמעניק המציע  וקבלת חוות דעתם אודות איכות השירותיםהמציע בנספח ג' להצעתו( 
 ידי נציגי הועדה המקצועית של המכללה. -תתבצענה עלעם ממליצים ללקוחותיו. שיחות 

אמות המידה לקביעת הניקוד בקריטריון זה יכללו בין השאר: רלוונטיות ההמלצות לאופי וסוג 
מקצועיות, זמינות ויציבות הצוות המוצע, עמידת המציע השירותים הנדרשים למכללה, 

 מה.והלקוח, וכדבציפיות 
כי המכללה תהא רשאית לקבל חוות דעת אודות איכות השירותים שמעניק המציע  ,מובהר

לרבות  להצעתו והן מכל מקור אחר, ג'שצוינו על ידי המציע בנספח  לקוחותללקוחותיו הן מה
בהתאם לשיקול דעתה, לרבות בהתבסס על ניסיון  ,לקוחות שלא צויינו על ידי המציע בהצעתו

  עם המציע.או יועציה ר של המכללה העב

 

 100% סה"כ 
 

ומעלה יעברו לשלב ב' בו )כולל(  80%של איכות כולל ציון הצעתם תקבל רק מציעים אשר יובהר כי 
בשקלול עם ציון האיכות של ההצעה. מציעים אשר הציון האיכותי  ,תיבחן הצעת המחיר מטעם המציע

 .צעתם לא תעבור לשלב בחינת הצעת המחירייפסלו וה 80% -של הצעתם יהיה פחות מ

 בחינת הצעות המחיר

הצעות המחיר שתוגשנה מטעם המציעים תבחנה ותדורגנה בהתאם לעלות הכוללת של הצעת המחיר,  .22.4
(, כאשר ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד הגבוה ביותר המחיר צעת' להסכם )האכמפורט בנספח 

 אופן יחסי להצעה הזולה ביותר.( ויתר ההצעות תקבלנה ניקוד ב100%)

מובהר ומודגש, כי על המציעים להגדיר מחירים ריאליים, בהתאם למקובל בשוק, בכל מרכיבי העלות.  .22.5
אם וועדת המכרזים של המכללה תתרשם כי הצעת המציע כוללת מחירים שאינם ריאליים ו/או חורגים 

ות בכך כסיבה מספקת לפסילת הצעת באופן משמעותי ממחירי שוק מקובלים, הועדה תהא רשאית לרא
המציע על הסף. בנוסף, המכללה שומרת לעצמה את הזכות )אך לא תהייה חייבת( לפסול הצעות אשר 

 ומעלה.  25%יחרגו מאומדן המכללה )כלפי מעלה או כלפי מטה(, בשיעור של 

סי להצעה הזולה ויתר ההצעות יקבלו ציון באופן יח 100%ההצעה הזולה ביותר שתוגש תקבל ציון של  .22.6
 . 100ביותר, לפי הנוסחה הבאה: מחיר ההצעה הזולה ביותר חלקי ההצעה הנבחנת כפול 

הצעת המחיר הזולה ביותר

ההצעה הנבחנת
× 100 = מחירהציון   

 שקלול ציוני איכות ומחיר
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לציון האיכות המקצועית  70%של כל הצעה יבוצע באמצעות שקלול של הכולל קביעת הציון המשוקלל  .22.7
 לציון הצעת מחיר / ההצעה הכספית. 30% -ו

ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז, אלא אם כן תחליט  .22.8
 .לעיל 20פצל את ההתקשרות בין מספר מציעים, כמפורט בסעיף המכללה לממש את זכותה ל

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים  .23

חלקים " ים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן:ככל שלדעת המציע קיימים חלק .23.1
"( שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את סודיים

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן   החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם.
 ם זכה בתהליך. הסכמתו לעיון של המציעים האחרים

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרים,  .23.2
 יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים. 

ועדת המכרזים וה ליודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונ .23.3
 של המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק .24

ב בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  .24.1
 ידי רואה חשבון.-יטה, מאושר על, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשל1992 -

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא  .24.2
התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת 

 הגשתה, אישור ותצהיר, כאמור לעיל.

 יהיה כדלקמן: נוהל העברת שאלות ובירורים .25

ובנושא חוזה ההתקשרות, תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או השירותים ם, בנושא מפרט מציעישאלות ה .25.1
ועד  12:00בשעה  2021.1118.-ה ,'אמיום ולא יאוחר עד להלן,  29כמפורט בסעיף  ,פקס( לנציג המכללה

 בכלל. 

לה אינה מתחייבת ולהגיב על המכל על השואל לציין בברור לאיזה מסמך וסעיף מתייחסת השאלה. .25.2
 .מועד זהשאלות מכל סוג שתתקבלנה לאחר 

 קבלת הצעתו. -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי .26

 .מפגש מציעיםלא יתקיים  .27

 עד ליוםהשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת המכרז להירשם  .28
מציע שלא . שפרטיה נזכרים להלןמטעם המכללה , באמצעות אשת הקשר 0012:, בשעה 20211.118. -ה חמישי

מענה לשאלות מציעים יופץ כל מובהר בזאת, כי נרשם עד למועד האמור לא יוכל להגיש הצעה במסגרת המכרז. 
 במרוכז למציעים הרשומים בלבד.

 :/ פקס  טל רכש והתפעולהמנהלת  –אשת הקשר מטעם המכללה הינה הגב' פלדמן שגב נעה  .29

 .noaf@beitberl.ac.il :מייל ;09-7476409 

 טבלת לוח זמנים מרוכזת:  .30

 הערות מועד פעילות
  11.11.2021 מכרז ליציאה למועד משוער 

  18.11.2021 מועד אחרון לרישום למכרז
 האוחר מיום עד ולא י מועד אחרון לשליחת שאלות

18.11.2021 
  12:00בשעה 

יבוצע באמצעות מייל 
noaf@beitberl.ac.il   09-או  פקס

7476409 

mailto:noaf@beitberl.ac.il
mailto:noaf@beitberl.ac.il
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אחריות המציעים לוודא קבלת  22.11.2021 מועד משוער למתן תשובות 
המענה לשאלות ולצרפם למסמכי 

 המכרז חתומים.
ת הצעות מועד אחרון להגש

 לתיבת המכרזים
 'אעד ולא יאוחר מיום 

28.11.2021 
 12:00בשעה 

מחוץ תיבת המכרזים ממוקמת 
למבנה רכש ותפעול, אזור דקל, בית 

 ,421’ מס
 מועד משוער לסבב ראיונות

זימון הראיונות יבוצע על ידי המכללה  05.12.2021 אם יוחלט לקיימו במכללה
 .בכפוף לעמידה בתנאי סף

 מועד משוער 2021 דצמבר סוף וער לקביעת מציע זוכהמועד מש
 מועד משוער 01.01.2022 מועד משוער לתחילת העבודה

 הצהרת המציע

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

 

     _______________         ____________________         _________________________ 

 שם מלא של המציע                                חתימת המציע           תאריך            

 

 אימות חתימה/ות

 

 אם המציע הוא תאגיד

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

 את התאגיד.

 

 _____________                                                        ________________________________ 

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

 

                 חתימת מציע פרטי

 
          _______________ ____________ 

 שם                                   חתימה              
_______________  _____________ 

 ם                                   חתימהש              

 

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

 

 _______________ _______________     ___________                               

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח  תאריך                           
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עבור מערך ייעוץ וליווי מכרז פומבי למתן שירותי מכוח  הסכם
 1 בתשפ" -המכללה האקדמית בית ברל המכירות של 

 2021שנערך ונחתם ביום ____ בחודש ______________ 

 

 בית ברלהאקדמית  המכללה             בין:

 (580029429עמותה מספר )                                       

 44905דואר בית ברל,  -בית ברל    

 טל: ______ פקס: ________   

 "(המכללה)להלן: "

 ;מצד אחד

  ___________________________________               לבין: 

 ב _____________________________מרחו

 ______________פקס:  ______טל: ______

 "( נותן השירותים)להלן: "   

 ;מצד שני

 

כמפורט  ,עבור מערך המכירותייעוץ וליווי  ינת בקבלת שירותיימעונ ,המכללה האקדמית בית ברל הואיל : ו
  .להסכם ,תיאור השירותים המבוקשים -' בבנספח 

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

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

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

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

 

 ם כדלקמן:אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדי

 מבוא .1

 האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

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

 :הנספחים להסכם זה הינם כדלקמן 1.3

  .צעת המחירה -' אנספח 
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 תיאור השירותים המבוקשים.  -' בנספח 

 .תצהיר המציע -' גפח נס

 .סודיות ה עלהתחייבות לשמיר - 'דנספח 

 .הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים -' הנספח 

 ההתקשרות .2

העניק המכללה אצל נותן השירותים ונותן השירותים מתחייב בזה לבכפוף לתנאי הסכם זה מזמינה בזאת 
 "(.השירותים)להלן: " להלן 4ט בסעיף בהתאם למפורבמלואם ובמועדם, למכללה את השירותים, 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר בזאת כדלקמן: נותן השירותים           

 ;למוקדי מכירהייעוץ וליווי המספק שירותי חברה פעילה הוא  3.1

טכנית ה ,מקצועיתכי ברשותו כוח האדם, הציוד, המכשירים, הידע, הניסיון, האמצעים והיכולת ה 3.2
פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, בהתאם -כלית הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו עלוהכל

 לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.

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

ילות של המכללה, צרכיה וכל שאר הנתונים, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות כי בחן את אופי הפע 3.4
האמור, תנאי העבודה העלולים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, ומצא אותם 

 מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, על הצד הטוב ביותר.

 כדלקמן:מתחייב בזאת  נותן השירותים

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

 וההוראות שינתנו לו מעת לעת על ידי המכללה ו/או ע"י מי מטעמה.

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

פי כל דין לשם -על כי יהיה אחראי אחריות בלעדית להשגת כל רשיון, הרשאה או היתר הנדרשים 3.7
-לא יהיה זכאי לכל זכות על נותן השירותיםומילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  םשירותיההענקת 

תוקפו של כל רישיון או היתר הנדרשים  פקע ו/או בוטל ו/או הושההפי הסכם זה החל ממועד שבו 
 כאמור.

 השירותים .4

, תיאור השירותים -' ב נספחבכמפורט נותן השירותים מתחייב בזה להעניק למכללה את השירותים  4.1
 .הנדרשתובכמות בזמינות  ,וכוח האדם הנדרש המשאביםכל  כך אתשם ויקצה ל ,במלואם ובמועדם

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

תצהיר " –להסכם  'גבנספח המפורטים  נציגי נותן השירותיםידי -השירותים יוענקו למכללה על 4.3
  ."המציע

 30 תבמראש אלא לאחר מתן הודעה  או עובדיומי מנציגיו ים לא יהיה רשאי להחליף נותן השירות 4.4
נציג החדש אשר נותן השירותים מעוניין זהות היום בכתב על כך למכללה וקבלת אישור המכללה ל

 ים./למנות במקום הנציג/ ים הקודמ
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 התמורה .5

תשלם  במלואם ובמועדם,, ומילוי כל התנאים המוגדרים בהסכם זה הענקת השירותיםבתמורה ל 5.1
 ."(התמורה)להלן: " התמורה – בנספח א' את התמורה המפורטתהמכללה לנותן השירותים 

בהן יישא נותן את כל ההוצאות  תכולללנותן השירותים שתשולם  התמורהכי  ,מובהר ומוסכם 5.2
מלבד  .'וכד הוצאות נסיעה, הוצאות משרדיות אחרותלמכללה, לרבות בגין מתן השירותים השירותים 

, למעט אם לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו מהמכללה לנותן השירותים, הוא תשלום התמורה
תחליט המכללה, בהתאם לשיקול דעתה, לממש את האופציה הנתונה לה ולהרחיב את היקף 

. במקרה כזה, תשולם לנותן השירותים תיאור השירותים המבוקשים -' בכאמור בנספח  ,השירותים
 .ובכתב ספת בהתאם, בהתאם להיקף עליו יסכימו הצדדים מראשתמורה נו

מנותן  ממועד קבלת חשבונית יום 30יבוצע בתנאי תשלום של שוטף + לנותן השירותים התשלום  5.3
 .השירותים בגין השירותים שהעניק למכללה במהלך החודש החולף

 תקופת ההסכם .6

)להלן: מועד סיום העבודה שהנו  30.09.2023ועד ליום  01.01.2022הסכם זה יהיה בתוקף החל מיום  6.1
 (."תקופת ההסכם"

לשם קבלת למכללה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך תוקפו של הסכם זה  6.2
ליווי כללי והעברת מקל ליישום מלא ל –שלישית השנה ההשירותים מנותן השירותים גם במהלך 

בהתאם לשיקול  ,ויעוץך השלמות ותוספות לליווי לצור ,או למשך תקופה קצרה יותר )אופציונלי(
יום לפני תום תקופת ההסכם או  30לנותן השירותים עד בכתב הודעה וזאת באמצעות מסירת , דעתה

בגין מתן השירותים גם במהלך השנה תסוכם התמורה  ,במקרה כזהתקופה נוספת, לפי העניין. 
 .בין המכללה לנותן השירותים ,מראש ובכתבהשלישית, 

 ביטול ההסכם .7

לאחר סיומה של כל אבן דרך שהוגדרה בתוכנית בכל עת, לבטל תוקפו של ההסכם, המכללה רשאית  7.1
. בעת , בכפוך למסירת הודעה בכתב לנותן השירותיםהעבודה והיישום, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

וו בסיס קביעת תכנית העבודה עם נותן השירותים ייקבעו אבני דרך לבחינה ולתשלום אשר יה
להתחשבנות במקרה שהמכללה תחליט על הפסקת ההתקשרות עם נותן השירותים, כאמור בסעיף 

נותן השירותים מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה כלפי המכללה אם   זה.
 תממש המכללה  את זכותה להפסיק את ההתקשרות, כאמור בסעיף זה לעיל.

ולהביאו לידי סיום באופן מיידי המכללה תהא רשאית לבטל הסכם זה יל, לע 7.1חרף האמור בסעיף  7.2
יום או אם תוגש  30פסיק לנהל עסקיו למשך תקופה רצופה של המוקדם במידה ונותן השירותים 

לביהמ"ש המוסמך בקשה להכריז על פירוקו של נותן השירותים ו/או למינוי כונס נכסים על נכסיו, 
ו בביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, ובלבד שבקשה כאמור לא הוסרה לרבות נכסים המשמשים אות

 יום ממועד הגשתה. 30או בוטלה תוך 
( ביטול ההסכם בהתאם לאמור לעיל, לא יהיה בו כדי להביא לידי אלמען הסר ספק, מובהר בזה, כי ) 7.3

( בל. וכן )אשר תמשיך להתקיים על אף הביטו ,להסכם זה 10ביטולה או בטלותה של הוראת סעיף 
קבלת אין בביטול או בסיום הסכם זה, מסיבה כלשהי, בכדי לגרוע מזכותו של נותן השירותים ל

עד למועד סיום או ביטול הסכם זה למכללה בגין שירותים שסופקו על ידו בפועל המגיעה לו תמורה ה
 פי העניין(.-)על

 מעמדו של נותן השירותים .8

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

 ובין נותן השירותים או מי מטעמו, לשום דבר ועניין.
ין ו/או הסכם ו/או הסכם ותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיו את מלוא זכויותיהם, על פי כל דנ 8.2

 קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי בענף הרלבנטי.
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בין נותן ש יםנותן השירותים מתחייב לשפות את המכללה בגין כל תשלום שתחויב בו בגין הקשר 8.3
השירותים לבין עובדיו, חרף האמור ברישא לסעיף זה, על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ו/או בגין כל 

 ללה חרף האמור ברישא לסעיף זה.תשלום שישולם על ידי המכ
-כן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי בית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי עובד 8.4

מי מעובדי נותן השירותים, יחושבו זכויותיו של העובד כאמור על בסיס "שכר  מעביד בין המכללה לבין
מינימום", כפי שהוא נקבע מעת לעת, ונותן השירותים יהיה חייב להשיב למכללה כל סכום ששולם לו 

 ביתר.

 זכויות יוצרים .9

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

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

 שמירת סודיות .10

מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת כל כל גורם קשורות ו/או  נותן השירותים, מנהליו, עובדיו, חברות 10.1
מידע בכתב, בע"פ או בכל צורה אחרת, לרבות תכנים, מידע, ידיעה, מסמך, נתונים, שיטות עבודה 

תכניות לימודים ונהלי עבודה, תוכנה וחפץ מכל סוג ומין הנוגעים למכללה, עסקיה, לקוחותיה, 
"(, הסודי המידעאצלה, ידע מקצועי שלה וכיו"ב )להלן: "הסטודנטים הלומדים המתקיימות אצלה, 

אשר הגיע לידיעתם, במישרין או בעקיפין, ולא יעשו בו שימוש כלשהו זולת לצורכי ביצוע 
התחייבויותיהם על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב נותן השירותים לא לפרסם, להעביר או לחשוף את 

לישי כלשהו ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת לצד ש ,, במישרין או בעקיפיןהסודי המידע
 או הגעתו לאחר כלשהו.הסודי אובדן המידע 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב שכל המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרושים  10.2
 לשם שמירתו.

על פי  נותן השירותים מתחייב להחזיר למכללה, עם סיום ההתקשרות ביניהם, מכל סיבה שהיא, או 10.3
דרישתה הראשונה של המכללה, לפי המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל דבר 

, מבלי להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או תמצית הסודי אחר הקשור או מתייחס למידע
 או רישום או עותק שלהם.

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

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

 למכללה. 

 וביטוחאחריות  .11

רכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל סוג 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 הנזקשהוא )להלן: "

ו מעורבים במתן ידה ו/או לכל צד ג', לרבות עובדי נותן השירותים שיהי-לעובדיה ו/או למועסקים על
 השירותים למכללה, עקב ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירותים. 

פי הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי עליו -נותן השירותים מצהיר, כי בביצוע התחייבויותיו על 11.2
ו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק א

הפסד שיקרו או יגרמו לו או לעובדיו או לכל מי מטעמו, ובלבד שלא ייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל 
 של המכללה. 

נותן השירותים מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר תידרש המכללה לשלם  11.3
רם או נעשה ע"י פי פסק דין חלוט ו/או להוציא בכל דרך שהיא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנג-על

-קיום התחייבות כלשהי החלה על נותן השירותים על-נותן השירותים ו/או כתוצאה מהפרה ו/או מאי
דין ו/או רשות מוסמכת ו/או -קיום התחייבות של כל הוראה על פי-פי הסכם זה ו/או הפרה ו/או אי
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ם על פי הסכם זה כתוצאה מדרישה ו/או תביעה בגין נזק או חבות שנותן השירותים אחראי לגביה
פי כל דין. הפיצוי ו/או השיפוי האמורים יחולו גם על שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיהיו -ו/או על

 סבירים, שיוצאו ע"י המכללה בנסיבות הנ"ל.
מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ועל פי דין, מתחייב נותן השירותים לערוך  11.4

 להלן:בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ביטוחים כמפורט  ולקיים, על חשבונו,
 חבות מעבידים; 11.4.1
 אחריות כלפי צד שלישי; 11.4.2
 אחריות מקצועית. 11.4.3

 
היה ולדעת נותן השירותים יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנזכרים  11.5

טוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור , מתחייב נותן השירותים לערוך ביטוחים אלה כנדרש. בכל בילעיל
ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המכללה והבאים מטעמה. לעניין ביטוחי חבויות, יורחב 
שם המבוטח לכלול את המכללה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מי מטעמו 

 וזאת בכפוף לקיומו של סעיף אחריות צולבת.
 

ותים פוטר בזאת במפורש את המכללה ו/או הבאים מטעמה מכל אחריות לנזק אשר הוא נותן השיר 11.6
פי -זכאי לשיפוי בגינו )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה( על

דרישה כלפי הנ"ל בגין נזק  , ולא תהיה לו כל טענה ו/אולעיל 11.4 הביטוח הנערך כאמור בסעיף
 לנזק מתוך כוונת זדון. אמור בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרםכאמור. ה

נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל תנאי מתנאי הפוליסה ככתבו וכלשונו, לשלם את דמי הביטוח  11.7
במלואם ובמועדם, ולדאוג לוודא כי פוליסות הביטוח תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. כמו 

ירותים למנוע כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים, וכן לשתף כן מתחייב נותן הש
פעולה עם המכללה והבאים מטעמה, ככל שיידרש, לשם שמירה על זכויותיהם, ובכלל זה להודיע 

 בכתב למבטח מיד עם היוודע לה על קרות 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  ירשא ואינן השירותים נות 12.1
 , מראש ובכתב.המכללהזכויותיו ע"פ הסכם זה לצד שלישי כלשהו אלא במידה ונתנה לכך הסכמת 

 העברה ו/או המחאה ו/או הסבה ו/או שעבוד שנעשו בניגוד לאמור בסעיף זה הינם בטלים ומבוטלים.

 פרות וסעדיםה .13

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה וסעד  13.1
 כל דין. פי-אחרים 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  13.2
עמידה על זכויות צד כלשהו להסכם זה לא תהווה וויתור מצידו על -אחר. איעל זכות זו בכל מקרה 

זכות זו. כל וויתור על כל זכות וכל שינוי אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו בכתב ע"י שני 
 הצדדים.

)ג( לחוק החוזים 7הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה לחלקים במובן סעיף  13.3
 .1970-בשל הפרת חוזה(, התשל"א )תרופות

 .12.1-ו 11, 10.2, 10.1, 9, 8, 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  13.5

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

כל סעד או זכות הניתנים לצד להסכם זה בקשר עם הפרת ההסכם בידי הצד האחר, באים הם להוסיף  13.6
על כל סעד אחר המוענק לאותו הצד על פי הסכם זה או על פי הדין ולא לגרוע מהם. הצדדים מצהירים 
כי כוונתם בהסכם זה היא לאפשר לכל צד להפעיל, בכל מקרה של הפרה, את מירב הסעדים הנתונים 
על פי הדין או ההסכם, במקביל, במצטבר או לחילופין והכל לפי שיקול דעתו, וכל עוד לא נאמר 

 בהסכם במפורש אחרת.
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 שונות .14

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

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

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

( שעות 72ת לנמען תוך שבעים ושתיים )רשום לפי הכתובות המופיעות להלן, ותחשבנה כנמסרו
( שעות מהמסירה ביד או באמצעות פקסימיליה המלווה 4מהמשלוח בדואר רשום או כעבור ארבע )

בהודעה טלפונית על משלוח הפקסימיליה )ובלבד שלמסירה בפקסימיליה יהיה אישור מסירה מודפס 
 ממכשיר הפקסימיליה(.

 לצורך חוזה הן כנקוב במבוא לחוזה זה.כתובת הצדדים ומספרי הפקסימילה שלהם  14.5

 

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

 המכללה האקדמית בית ברל לכבוד

כרז, אנו הח"מ _________________________________ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המ
 מצהירים ומתחייבים בזה כלהלן:

קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. אנו מצהירים על יסוד בדיקות מוקדמות  .1
שביצענו כי המחירים המבוקשים, מוסכמים על ידינו. אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות 

 ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.או דרישות המבוססות על אי 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .2
שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לספק את השירותים המבוקשים בהתאם למפרט וליתר התנאים 

 ובהסכם ההתקשרות.שבמסמכי המכרז 

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

 ידוע לנו כי רק חתימה של המכללה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת עם המכללה.  .4

תמורה המורכבת משני רכיבים,  נותשולם להתאם להסכם זה, במלואן ובמועדן, ינו בתמורת ביצוע התחייבויות .5
 כמפורט להלן: 

 תמורה בגין שירותי היעוץ, הליווי וההדרכה -מרכיב ראשון  .5.1

)יש למלא  הבאה התמורה את מהמכללה לקבל נבקשאספקת השירותים למכללה, במלואם ובמועדם,  בגין
 :שלהלן( 1את הסכומים בטבלה 

תמורה מבוקשת 
 כולל  מע"מ

תמורה מבוקשת 
פני מע"מל  

1טבלה    

  
ליווי צמוד ואינטנסיבי  – בתשפ"שנה ראשונה 

 חודשים( 10)הכולל אבחון, תכנון והקמה 
 30.09.2022עד  01.12.2021

1 

  
ליווי צמוד ברמה שוטפת   –תשפ"ג שנה שנייה 

הכולל: בקרה , ליווי, הדרכות ושיפור תוך כדי 
 30.09.2023עד   1.10.2022 חודשים( 12) תנועה 

2 

  
ליווי כללי והעברת מקל ליישום  –שנה שלישית 

 3 מלא )אופציונלי(

  סה"כ  

 אבני הדרך לתשלום 

  .לכל חודש 30 -ה עדהמוגשת  כנגד חשבונית מהתמורה המבוקשת, תשלום חודשי, חלק יחסי
 לחודש העוקב( 5-7לם במס"ב הקרוב )ותש

 חודשים 9 – בשנה ראשונה תשפ"
 חודשים 12 – גשנה שניה תשפ"

 דרך אבן כללאחר סיום לבטל תוקפו של הסכם זה,  רשאיתתהא  המכללהכי  ,להסכם 7.1כאמור בסעיף  ,ומודגש מובהר
. בעת , בכפוף למסירת הודעה בכתב לנותן השירותיםבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,והיישום העבודה בתוכנית שהוגדרה

י דרך לבחינה ולתשלום אשר יהוו בסיס להתחשבנות במקרה קביעת תכנית העבודה עם נותן השירותים ייקבעו אבנ
 לעיל. כאמורתקשרות, הה הפסקת על תחליט המכללהש
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 3כמפןרט בטבלה מספר  בונוס בגין גידול בכמות הנרשמים -מרכיב שני  .5.2

ועל הגידול שיחול, ככל שיחול, בכמות הסטודנטים הלומדים במכללה בפקבוע בגין שנתי המכללה תשלם למציע בונוס 
שחל במספר הסטודנטים  לגידולבמהלך שנת הלימודים בגינה ישולם הבונוס. זכאותו של המציע לבונוס תבחן בהתאם 

אשר למדו במכללה בפועל במהלך השנה בגינה ניתן הבונוס, וזאת בהשוואה לממוצע של כמות הסטודנטים אשר למדו 
  להלן. בגין התארים השונים, כמפורטונוס, אשר קדמו לשנה בגינה מחושב הבהשנים במכללה במהלך שלושת 

 
סטודנט משלם המתחיל את לימודיו בפועל בחודש אוקטובר ל הלומד במכללה בפועל" הכוונה סטודנטיובהר, כי במונח "

, 2024 -ו 2023בממשק הלומדים ללמ"ס במהלך חודש אפריל על ידי המכללה לימודים תשפ"ג ותשפ"ד ומדווח הת ובשנ
 למנגנון המפורט להלן. בהתאמה, בהתאם

 
 : 2 כמפורט בטבלהשל נותן השירותים כולל את הסטודנטים מרכיב הבונוס  כי  ,יובהר

 הסבת אקדמאים, הרחבות הסמכה, לחינוך בפקולטה לחינוך )מלבד הסטודנטים הלומדים בתוכניות של סטודנטים •
 חרדים,  מרכז בובר, והסטודנטים של  המכון הערבי(.

 )תואר ראשון ושני בלבד( ך בפקולטה לאומנויות. סטודנטים לחינו •
 סטודנטים בפקולטה לחברה ולתרבות.  •

 
)המפורט והכללי(, בהתאם במכללה בפועל אשר למדו בדבר כמות הסטודנטים  המציע הזוכה יקבל את נתוני המכללה

תארים השונים, ה , במסגרתשקדמו לשנה בגינה מחושב הבונוסהשנים  מהלך שלושתלתוכניות הלימוד השונות, ב
 :שלהלן 2 כמפורט בטבלה

2טבלה   שנים 3ממוצע  תשפ"א תש"ף תשע"ט 

     תואר ראשון 

     גיל הרך 

     יסודי 

     על יסודי 

     אנגלית 

     חינוך מיוחד

     חינוך בלתי פורמלי 

     קידום נוער

     אמנות/קולנוע 

     תואר שני 

     ייעוץ חינוכי 

     ליקויי למידה 

     ניהול וארגון 

     קידום נוער

     תכנון לימודים 

     חינוך לאמנות

M.A.A.T     

     מטפלים מנוסים 

M.teach     

     על יסודי 

     יסודי 

     מדעים/מתמטיקה

     הפקולטה לחברה ולתרבות
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 :3הבונוסים יהיו כמפורט בטבלה מספר 

3טבלה  סטודנטים מעל  4ועד  1גין ב 
 הממוצע

סטודנטים מעל  10ועד  5בגין 
 הממוצע

והלאה  11בגין סטודנט 
 מעל הממוצע

   תואר ראשון 

 ₪1,000 750 ₪ ₪ 500 גיל הרך 

  2,500 ₪   1,500 ₪  1,000 ₪ יסודי 

 ₪1,000 750 ₪ ₪ 500 על יסודי 

  2,500 ₪   1,500 ₪  1,000 ₪ אנגלית 

 ללא   700 ₪ ₪ 350 דחינוך מיוח

חינוך בלתי 
 ללא   700 ₪ ₪ 350 פורמלי 

 ללא   700 ₪ ₪ 350 קידום נוער

 ₪1,000 750 ₪ ₪ 500 אמנות/קולנוע 

   תואר שני 

 ללא   ללא    ללא    ייעוץ חינוכי 

 ללא   ללא    ללא    ליקויי למידה 

 ללא   ללא    ללא    ניהול וארגון 

 ₪1,000 750 ₪ ₪ 500 קידום נוער

  2,500 ₪   1,500 ₪  1,000 ₪ תכנון לימודים 

  2,500 ₪   1,500 ₪  1,000 ₪ חינוך לאמנות

M.A.A.T    ללא   ללא    ללא 

  2,500 ₪   1,500 ₪  1,000 ₪ מטפלים מנוסים 

M.teach   

ש"ח  750 על יסודי  ₪1,250 ₪ 1,750 

  2,500 ₪   1,500 ₪  1,000 ₪ יסודי 

מדעים/מתמטיק
  2,500 ₪   1,500 ₪  1,000 ₪ ה

        

הפקולטה 
לחברה 
 ולתרבות

סטודנטים מעל  40ועד  1בגין  
 הממוצע 

סטודנטים  100ועד  41בגין  
 מעל הממוצע  

 101בגין סטודנט  
 והלאה מעל הממוצע 

 לימודי תעודה 
                                              

 ₪ 100  
                                              

 ₪ 250  
                                              

₪ 500  

יובהר  כי התכניות המזכות הנכללות במרכיב הבונוס יהיו כפופות למכסות הסטודנטים האפשרית בכל תכנית  
 שתנות בכל שנה . היות לויוגדרו מול  הספק הזוכה.  כמו כן הגדרות אלו עשוי

 כדאי כלכלית עבור המכללה.דנטים אפשרי וותכנית מזכה = תכנית בה הגידול במס' הסט

 תמהיל את לשנות הזכות את לעצמההמכללה שומרת  ,המכללה מדיניותיובהר, כי לאור שינויים אפשריים ב
 בתיאום עם הספק. ,ואת סכומם הבונוסים

)החל  2023 שנת מהלךב במכללה בפועל הלומדים הסטודנטיםיחושב לפי נתוני  2024 שנת בגין הבונוסכן יובהר, כי 
  .מהסטודנט הנוסף(
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 אבני הדרך לתשלום 
 שנת תשפ"ב עבור סטודנטים הלומדים בשנת תשפ"ג

סטודנטים הנרשמים לשנה אקדמית  בגין 2022בחודש נובמבר למציע  ישולם הבונוס מסכום 50% - ראשון תשלום •
 תשפ"ג.

הלומדים בפועל  הסטודנטים נתוניעדכון  לאחר 2023בחודש מאי הבונוס תשולם למציע  סכום יתרת - שני וםתשל •
 . 2023 באפריל 30 ביום"ס ללמהעברת הנתונים  למועד בהתאם, בשנת תשפ"ג במכללה

 שנת תשפ"ג עבור סטודנטים הלומדים בשנת תשפ"ד

סטודנטים הנרשמים לשנה אקדמית  בגין 2023דש נובמבר בחולמציע  ישולם הבונוס מסכום 50% - ראשון תשלום •
 תשפ"ד.

הלומדים בפועל  הסטודנטים נתוניעדכון  לאחר 2024בחודש מאי הבונוס תשולם למציע  סכום יתרת - שני תשלום •
 . 2024 באפריל 30 ביום"ס ללמהעברת הנתונים  למועד בהתאם, דבשנת תשפ" במכללה
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 נספח ב'  - תיאור השירותים המבוקשים
 ."היועץאו " "מכירות"יועץ  נציג נותן השירותים לצורך מסמך זה יכונה:

 מטרה:

 עבור מרכזי המידע והמכירות.והתמקצעות המכללה האקדמית בית ברל מבקשת שירותי יעוץ, ליווי, הדרכה 

  :להלן כמפורטהשרות כולל ליווי בן שנתיים 

 .30.09.2022עד  01.01.2022 – חודשים( 9כולל אבחון, תכנון והקמה )ליווי צמוד ואינטנסיבי ה –שנה ראשונה תשפ"ב 

  חודשים( 12), ליווי צמוד ברמה שוטפת הכולל: בקרה , ליווי, הדרכות ושיפור תוך כדי תנועה  –שנה שנייה תשפ"ג 
 .30.09.2023עד   1.10.2022

 בארגון. המכללה  קיבלה החלטה אסטרטגית לאחד את מרכזי המידעמבוקש לציין כי 

משנה את תהליך העבודה של נותן השירותים  האינעובדה זו תהליך זה יגובש ויתבצע במקביל. עם זאת, מובהר כי 
 ולא יהווה כל מגבלה באופי מתן השירותים ו/ או לוח הזמנים המבוקש.

  

  :מערך מכירות מבנה קיים

 : מוקד מכירות חינוך
 נציגות  4מוקד מידע: 

 ציגות נ 5ייעוץ לימודים: 
  :מוקד מכירות חברה ותרבות

 נציגות 3סה"כ 
  :מוקד מכירות מדרשה

 נציגות  2סה"כ 
  :מוקד קשת

  1סה"כ נציגה 

 

  :מבנה עתידימערך מכירות 

 נציגות מידע וייעוץ . 12 -ראשי צוותים, ועוד כ 2-3מנהל,  1מוקד מכירות כלל מכללתי מאוחד הכולל: 

  .עובדים 15-16 -סה"כ כ

 

 הצרכים:אפיון 

 אבחון  מערך המכירות הקיים ושיטות העבודה: .1
 .חינת אסטרטגיות הטיפול במתעניינים ומועמדיםב •

 .תהליכי המענה הטלפוני הראשוני ללידים ותהליכי הייעוץ הטלפוניים •
 .בחינת תהליכי הייעוץ הפרונטאליים •

 .של עובדי המערך  הגדרת תפקיד מפורטת וניתוח עיסוקים •

 .המוקדים השונים הקיימים כיום במכללהבין  חלוקת עומסים •

 כולל בחינת איחוד המערך שמבוזר כיום במספר מוקדים.  מערך המכירותבחינה מבנה  •
תיק ,בחינה של תשתיות, כגון: תסריטים ומתודולוגיות ייעוץ, חומרים מקצועיים כתובים/ממוחשבים •

 .'מתחרים וכד
 .ייעוץבחינה של תשתיות ניהוליות והגדרות לניהול מערך ה •
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 .בחינת שגרות ניהול •

 וכו'... ,מערכת טלפוניה ת העבודה מול מערכת המידע: דוחות, נתונים בחינ •

 .בחינה של כוח אדם ומודל השכר •
 

 תכנית ייעוץ ופיתוח של מערך המכירות בהתאם לאבחון שבוצע: .2

 על פי לו"ז שיקבע ע"י המכללה, תכנון וליווי תהליך האחדת מוקדי המידע ייעוץ •

 .לרבות הגדרות תפקיד המאוחד מבנה ארגוני למערך הרישום ייעוץ •

 .תוכנית פיתוח עובדים והחלפה במידת הצורך בהתאם לממצאי אבחון –ייעוץ בנושא כוח אדם קיים  •

 )פרופיל גיוס, מקורות גיוס, ניהול התהליך לרבות מבחני התאמה ומודל שכר)ייעוץ לגיוס כוח אדם למערך  •

 .ות לידים ומשימות מכירהתכנון כוח אדם ביחס לכמ •

 .ייעוץ בנושא מודל תגמול שמקדם ביצועי עובדים •

ד הכולל: עמדות מוקד , עמדות ייעוץ פרונטלי, עמדות המאוח המערך הפיסי של המוקדייעוץ בנושא תכנון  •
  המתנה וקבלה ועוד...

 .יןייעוץ בנושא משפך הטיפול במתעניינים, הגדרת האסטרטגיה וערוץ הטיפול בכל מתעני •

 .הגדרת סט דו"חות לניהול המערך ושגרת דיווח לדו"חות •

 .דו"חות תפעול •

 .הגדרת מדדים להתנהלות תפעולית של המערך ולמדדי איכות של אחוזי המרה גם לטלמיטינג וגם לייעוץ •

 .)מענה טלפוני למתעניינים)פיתוח תסריטי מכירה לשיחת טלמיטינג  •

 .תסריטי שיחה לוידוא הגעה •

 .ירות לפגישות ייעוץ פרונטאלי וטלפוניפיתוח תורת מכ •

 גיבוש והנחלת כלי עבודה מערכתיים לטיפול בפניות באמצעות שיח ברשת  •

 .הגדרת שגרות ניהול לדרגי הניהול השונים במערך •

 .בניית נהלי עבודה למערך הרישום בהתאמה לתפקידים השונים •

 ו/או דיגיטליים.חומרים מקצועיים מודפסים ייעוץ והדרכה בנק' מגע עם הלקוח:  •

 .הגדרת נהלי תיעוד וניהול משימות •

 קיום פעילות קבועה של לקוח סמוי מול המתחרים והנחלת המידע לצוות המכירות למנהל השיווק. •

 .השלמות ככל שידרשו בנושאים שיעלו במהלך העבודה •
 

 הדרכה ואימון אישי: .3

 .הדרכות טלמיטינג לצוות הטלפוני •

 .םהדרכות מכירה ליועצי הלימודי •

 .הדרכות ניהול לצוות הניהולי •

 .הדרכה בנושא חניכה ומשוב למנהלים •

 .הדרכות גיוס לכל הגורמים המטפלים בגיוס למערך הרישום •

 .אימוני מכירות אישיים לטלמיטינג •

 .אימוני מכירות אישיים ליועצי לימודים •

 .ליווי ואימון אישי שוטף למנהלי המערך •

 .מתענייניםהכנת הצוות לקראת ימים פתוחים וימי  •
 

 ליווי, בקרה ועבודה שוטפת: .4

 .בתהליך, והפקת לקחים מהנתונים לקידום פעילות הרישום שהוגדרוהפקת סט דו"חות בהתאם לנהלים  •

 בחינת ניהול משימות תקין  •

 .ביצוע בפועל של שגרות הניהול •

 .חיבור הצוות לנתונים ולתוכנית היעדים •
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 .ביצוע פעולות לקידום מוטיבציה של העובדים •

 .בחינה מדגמית של שיחות טלפוניות ומתן פידבק לצוות הניהולי ולעובדים •

 מול מנהלי המערך: שיווק , מכירות ונתונים פגישות שבועיות  •

 פגישת סיכום חודש צוות ניהולי רחב יותר של המוסד  •

 .השלמות ככל שידרשו להצלחת הפרויקט •

•  

 אופן מתן השירותים: .5
ו/או מי  ויועץ השיווק של המכללה   מנהל היחידה המקצועיתיית היועץ יעבוד באופן שוטף עם ובהנח .1

 מטעמה.
 היועץ יעמיד לטובת המכללה צוות מקצועי, מיומן ומנוסה לפעילויות השוטפות. .2
פעמים בשבוע בתהליך האבחון והליווי  3מטעם המציע יהיה נוכח במכללה לכל הפחות  ראש הצוות .3

 הראשוני.
ה האקדמית בית ברל, כולל הפקולטות השונות, מגוון תכניות הלימודים, היועץ ילמד את פעילויות המכלל .4

 הפעילויות השונות ובעלי התפקידים.
ישיבות הנהלה , ראש הצוות מטעם המציע יהיה נוכח בישיבות הכנה ל"ימים פתוחים", ישיבות סטטוס .5

 כנדרש.
יות המכללה באופן מיידי, בכלל ראש הצוות יהיה זמין ונגיש לפניות נציג מוסמך מטעם המכללה ויגיב לפנ .6

 זה בעת משברים בהם נדרשת תגובה מיידית.
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 תצהיר המציע - 'גנספח 

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

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

"( המוגשת מציע)להלן: "ה _______________________________תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1

 "(.המכרז)להלן: " 1תשפ"ב  -מערך המכירות לשירותי יעוץ וליווי מתן מכרז פומבי לבמסגרת 

 .וליתן תצהיר זה בשמהנני משמש/ת בתפקיד __________________________ במציע ומוסמך/ת  .2

כל הפחות להעניק את השירותים המבוקשים  חברההמציע / בעל ה 2016-2021במהלך השנים הנני מצהיר כי  .3

 למוסד אחד להשכלה גבוהה או מוסד חינוך והשכלה למבוגרים.

למוסד ם המבוקשישירותים ה, ניסיון המציע במתן 1טבלה מספר , באמצעות מפורט ,תנאי זהעמידת המציע בלהוכחת 

  להשכלה גבוהה או מוסד חינוך והשכלה למבוגרים )לפחות מוסד אחד(:

 

 רצופות שנים חמש( 5לפחות ______ שנים )_____הינו בעל ניסיון מקצועי של  חברההמציע / בעל ההנני מצהיר כי  .4

כולל  ם נותני שירותים,למוסדות וארגוניייעוץ וליווי בתחומי המכירות במתן שירותי ( 2016-2021)במהלך השנים 

תכנית עבודה, ליווי תהליכי מכירה פנים ארגוניים, במוקדי מידע ומוקדי מכירה, ביצוע הדרכות וליווי שוטף הכנת 

 ."(המבוקשים יםהשירות)להלן: "

 המבוקשים םהשירותי במתן)או את ניסיון בעל החברה( ניסיו המציע , 2מס' אמצעות הטבלה ב מצורף פירוט הניסיון 
מוסדות להשכלה גבוהה או מוסדות חינוך להשירותים  להספקת עדיפות מתן תוך, במהלך התקופה המוגדרת לעיל

 .והשכלה למבוגרים

 
 

)של  תחום התמחות המוסדשם  מס
 הלקוח(

תקופת מתן 
 השירותים

איש קשר 
 ותפקיד

 טלפון זמין להתקשרות

1 
תנאי 

 סף

     

2      

3      

 )של תחום התמחות שם הלקוח מס
 הלקוח(

תקופת מתן 
 השירותים

איש קשר 
 ותפקיד

 טלפון זמין להתקשרות

1 
 

     

2      

3      
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, "(הצוות ראש)להלן: " , ת.ז. _______________מעסיק כעובדו את מר/גב' __________________המציע  .5

בפועל מטעם תים השירואת  ספקהמיועד לצוות הראש שמש כת/אשר מכהן/נת כעובד/ת בכיר/ה אצלו ואשר י

  :(סף תנאי) בעל השכלה וניסיון כמפורט להלןהינו אשר ומכללה המציע ל

תואר )על התואר להיות  _____________________________________בתואר ראשון  -השכלה אקדמית  •

  .'(דשיווק, פרסום, תקשורת וכלשירותים הנדרשים, כדוגמת רלבנטיים התחומים באחד מהראשון 

 ם העתקי תעודות השכלה וקורות חיים.מצורפי

ם המבוקשים במהלך שבע השנים שקדמו למועד שירותיהבמתן  (שנים 5לפחות ____ שנים )ניסיון וותק של  •

  :)יש לציין שלושה לקוחות לפחות( , כמפורט בטבלה שלהלן(2021עד  2015פרסום המכרז )

 

 ידע ומומחיותבעלי  ,בנוסף לראש הצוות המוצע ,)במשרה מלאה(נוספים עובדים  2המציע מעסיק לפחות  .6
 סף איתנ. המבוקשים)כל אחד( במתן השירותים  שנתיים, ובעלי ניסיון מקצועי של לפחות יםמתאימ

מקיימים המציע אשר  מטעםעובדים הרשימת  הנני לפרט בטבלה שלהלן אתבתנאי סף זה עמידת המציע  להוכחת
 ישעובד  לביחס לכ. )ניתן לצרף כטבלה נפרדת( כנדרש העובדיםשל  ניסיוןהפירוט  תוך, את תנאי הסף האמור

 .שיספק את השירותים בפועל למכללה יעוץהי צוותב הכלללמיועד  אם צייןל
 

 

 .1976 –המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .7

 אישור עו"ד / רו"ח

רחוב______________, מאשר/ת בזה כי ה"ה אני הח"מ, עו"ד /  רו"ח ____________, מ.ר. ______________ מ
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת חתם על תצהיר זה בפניי, לאשר _______________ ת.ז_______________, 

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. הנ"ל אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה.

 _____________                                                                        ____________________    

 חתימת עו"ד + חותמת                                                                                         ךתארי       

תקופת מתן  )של הלקוח( תחום התמחות ם הלקוחש
 השירותים

איש קשר 
 ותפקיד

 טלפון זמין להתקשרות

     

     

     

תחום  שם מלא מס
 ותהתמח

שנות ותק 
 במשרד

שנות ותק 
 כללי

מיועד לצוות  השכלה
 המכללה

 / +- 
1       

2       

3       

4       
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 נספח ד' - התחייבות לשמירת סודיות

 מבוא 

"( לבין המכללה האקדמית נותן השירותיםן  __________________________ )להלן: "ביהסכם ונחתם  הואיל
מכרז מכוח "( ההסכם)להלן: ", 2021"( ביום  _______בחודש_______ שנת המכללהבית ברל )להלן: "

)להלן:  1 בתשפ" - המכללה האקדמית בית ברל עבור מערך המכירות של ייעוץ וליווי פומבי לאספקת שירותי 
 ;"(השירותים"

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

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

 ;סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן
והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי  והואיל

לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך,  ,( כלשהם(Know- How(, או ידע Informationמידע )
מסוגים  1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 

שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו 
ור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, "קיצ -תשמש ל 

בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות 
 ;"המידע"( להלן:)האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות 

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

 -לחוק העונשין, תשל"ז 118עלול לגרום למכללה או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 
1977;  

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

ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור 
 לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ידי נותן השירותים  או לאחר -ופת העסקתי עלמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תק .4
מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, 
להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב 

 שיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. אחר או כל חפץ או דבר, בין י
לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות  .5

שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, 
 נוהלית או אחרת .

י משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת להביא לידיעת עובדי או קבלנ .6
 סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 
                                                        
 ת.ז: _______________________________ שם מלא: ____________________

 __חתימה: __________________________
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 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים -' הנספח 

 מבוא 

"( לבין המכללה האקדמית נותן השירותיםונחתם הסכם בין  __________________________ )להלן: " הואיל
מכרז פומבי לאספקת , מכוח 2021"( ביום  _______בחודש_______ שנת המכללהבית ברל )להלן: "

"(, ההסכם)להלן: " 1 בתשפ" - המכללה האקדמית בית ברל עבור מערך המכירות של וי ייעוץ וליושירותי 
 ;"(השירותים)להלן: " מערך המכירות של המכללהייעוץ וליווי למתן שירותי 

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

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

  ההתקשרות ואף במהלך תקופה של שנה לאחריה;

   הימצאותי במצב של ניגוד עניינים עלול לגרום למכללה נזק מרובה; והוסבר לי וידוע לי כי 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  .1
 ם התחייבותי לאספקת שירותים למכללה.במצב של חשש לניגוד עניינים ע

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.

עמיד אותי במצב של להודיע למכללה, לאלתר, בכתב, על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר עלול להאני מתחייב  .3
 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

ה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובדי, מיצגים ידי לצורך מתן השירותים למכלל-נשכרו על
או מייעצים או מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים 

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

 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  .5

 רם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למכללה.נותן השירותים ו/או כל גו
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 השירותים -ם קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל עלמטעמי, להימנע ממצב של ניגוד ענייני

 למכללה.   
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

 ת.ז/ח.פ.: ________________________    שם מלא: ______________________
 

 חתימה: ____________________________


