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 כללי  .1

   המכללה האקדמית צפת -רקע  .1.1

"( הינה מוסד להשכלה גבוהה מוכר ומאושר ע"י  המכללההמכללה האקדמית צפת )להלן: "

לימוד לתואר ראשון:    המועצה להשכלה גבוהה ומתוקצב ע"י הות"ת. ומקיימת מגוון תכניות

משפטים, סיעוד, רפואת חירום, פיזיותרפיה, מדעי המעבדה הרפואית, מדעי האופטומטריה,  

ניהוליות,   מידע  מערכות  ומוסיקה,  אמנות  ספרות  ההתנהגות,  מדעי  סוציאלית,  עבודה 

 לימודים רב תחומיים וכן תארים שניים בסיעוד, ניהול מערכות בריאות ועבודה סוציאלית. 

כבמכ כיום  לומדים  וכ    3,000  - ללה  קדם  200סטודנטים  מכינות  אקדמיות.  -תלמידי 

אזור   על  בדגש  הישראלית  בחברה  האוכלוסיות  מגוון  את  מייצגים  במכללה  הסטודנטים 

 אנשי סגל.  200הגליל. כמו כן מלמדים במכללה כ

דמי  בשנים האחרונות המכללה האקדמית צפת נמצאת בתנופת פיתוח גדולה הן במישור האק

 והמנהלי והן בפיתוח תשתיות פיזיות ותשתיות תומכות הוראה. 

אנו שואפים להמשיך לצמוח ולהתפתח למסלולים אקדמיים נוספים וכן להרחיב את מספרי  

הסטודנטים ואת תמהיל הסטודנטים ע"י הגעה לקהלים חדשים ולהיקף משמעותי יותר של  

 סטודנטים מחוץ לאזור הגליל.

   מהות ההתקשרות  .1.2

פרסום  מתן   פרסום,  דיגיטליים  שירותי  שירותי  אספקת  היתר  בין  ו שיכללו  הפקה,  עיצוב 

סטודיו ורכש    עבודה ברשתות החברתיות,קריאייטיב, אסטרטגיה, תכנון והפקת קמפיינים,  

נוספים   ופרויקטים  באינטרנט  וניהולם  קמפיינים  אחר  ומעקב  טכנולוגיות  מערכות  מדיה, 

לעת מעת  המכללה  ידי  על  כגון:  שיתבקשו  ממוקדים  יעד  וקהלי  לקבוצות  הגעה  יכולת   .

 מגזרים, תחומי עיסוק ועוד. 

זה     בוצעו י   off-lineהשירותי  ככלל,  )  בלבד    On-Lineב  פרסום  שירותי  למתן    הינומכרז 

 עצמאית ע"י המכללה(. 

כי   הקריאטימובהר  על  לשתף  היה  תב  האחריות  יחויב  והוא  זה  במכרז  הזוכה  הספק  על 

-Offבפעולה עם המכללה או מי מטעמה ולהעביר את החומרים שיידרשו למכללה לשימוש  

Line.    ליישום הזוכה  לספק  קריאטיבי  קו  תעביר  המכללה  בהם  מצבים  ייתכנו  כן,  כמו 

 .On-Lineב והתאמות 
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 תקציב ההתקשרות    .1.3

מוערך  בכ    On-Line, עבור  פ"בהלימודים תשמיועד של המכללה לשנת  פרסום התקציב ה 

הסכום המצוין לעיל הינו אומדן בלבד, ולפיכך המכללה אינה  כולל מע"מ.    ליון ₪  לשנהימ  2

בהיקף כזה או אחר וכן שומרת לעצמה המכללה את הזכות  ו/או לשווק  מתחייבת לפרסם  

 לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.  להקטין ו/או להגדיל את הסכום הנ"ל, הכל 

 מסמכי המכרז    .1.4

 www.zefat.ac.ilשל המכללה  מסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט  

  ( הנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב. "אינטרנט"אתר ה)להלן: רזים" תחת הספרייה "מכ

צפת אצל הגב'    11מחלקת הרכש של המכללה ברח' ירושלים  לעיון ב  גם   מסמכי המכרז יועמדו

 .04-6927726צפי ארבל, טל' לבירורים: 

   תקופת ההתקשרות  .1.5

ההתקשרות ה  תקופת  זה  למכרז  ליבהתאם  מיום  חודשים  36  נה  החל  ה,  הסכם,  חתימת 

התקשרות  לצאת מהשמורה הזכות  ו/או לזוכה/ים  למכללה  .  המצורף למכרז זה, ע"י המכללה

ו  כל שנת התקשרות במידה  ו/או איבסוף  רצון  חוסר שביעות  בין הצדדים.  -קיים  הסכמות 

בנות    2  להאריך את תקופת ההתקשרות  לרות  שמכללה שמורה האפל   12תקופות נוספות  

 .שנים ברצף 5, ובסה"כ לא יותר מ  הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי חודשים כל תקופה,

 סוג המכרז   .1.6

 . מכרז פומביהמכרז הינו 

 להשתתפות במכרז תנאי סף   .2

  על המציע לעמוד בעצמו בכל התנאים להלן מפורטים תנאי הסף ההכרחיים להשתתפות במכרז.  

ולא באמצעובמצטבר מטעמות  ,  ו/או אחר  מתנאי הסף,  מציע  .  קבלן משנה  על אחד  עונה  שאינו 

 הצעתו תיפסל ולא תידון כלל.

 תנאי סף כלליים:  .2.1

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה. המציע רשום בישראל במרשם המתנהל עפ"י   .2.1.1

 דין לגבי תאגידים מסוגו. 

  – "ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק   לפי הנדרשים האישורים בכל  מחזיק   המציע .2.1.2

 והתקנות מכוחו.   1976

בתפקוד כל אחד מהם ככל  לפגוע    ותו לא מתנהלות תביעות שעלול י נגד המציע ומנהלכ .2.1.3

 שהמציע יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק. 

http://www.zefat.ac.il/
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לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר   .2.1.4

 חי". יכולתו של המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק 

 : תנאי סף מקצועיים .2.2

המקצועיים  רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו במועד הגשת ההצעה בתנאי הסף  

מובהר  תקפים להגשת המכרז ולמשך כל תקופת ההתקשרות.    והמפורטים מטה ואשר יהי 

בזאת, כי לא ניתן להסתמך על גוף משפטי אחר, לרבות גוף שנוצר כתוצאה ממיזוג, חברה  

   ל סוג שהוא, על מנת לעמוד בתנאי הסף, חלקם או מקצתם.מכ קשורה

מול המכללה,  המציע .2.2.1 לעבוד  מיועד  הבכירים אשר  מעובדיו  מי  או  ניסיון  ,  בעל  הנו 

ופרסום אסטרטגיה  שירותי  במתן  ומוכח  במהותם  בדיגיטל  קודם  דומים  אשר   ,

וזאת   זה,  מכרז  מושא  כאשג  )חמישה(  5עבור  בלשירותים  לפחות,  ר  ופים/לקוחות 

 . שנה אחת לפחותתה יהי הם תקופת השירות לכל אחד מ 

עובדים ייעודים לתפקידים הרשומים מטה, כאשר: לכל תפקיד נדרש    מעסיקמציע  ה .2.2.2

יצהיר  ניסיון   כן, המציע  כמו  כמפורט מטה.  ע"י  כי  מינימלי  יאוישו  אלו  תפקידים 

 :שונים בעלי כישורים ייעודים בתחום הנדרשאנשים  4מינימום 

 שנה ניסיון  1 – מינימום נדרש  – באייתקצ .א

 שנות ניסיון  2 –מינימום נדרש   –מנהל לקוח  .ב

 שנה ניסיון  1  –מינימום נדרש  – גרפיקאי .ג

 שנות ניסיון  2 –מינימום נדרש   –  קופירייטר  .ד

 שנות ניסיון  2 –מינימום נדרש  –  מנהל קמפיינים .ה

, עדיפות  השנים האחרונות  5גיש תיק עבודות עבור קמפיינים שביצע במהלך יהמציע  .2.2.3

    . Disk On Key. תיק העבודות יוגש על גבי לגופים ציבורים ו/או אקדמיה

- משמעותו העסקה ביחסי עובד  ,2.2.1-2.2.2סעיפים    ןלעניי  , מובהר כי המונח "מעסיק"

   .ולא קבלן משנה עבידמ
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 הליך בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה  .3

 :ההצעותבדיקת  – מקדיםשלב  .3.1

ועמידותן בתנאי הסף ושלמות ההצעה על כל מסמכיה ועל כל דרישות  ייבדקו ההצעות .3.1.1

 .  מילוי ההצעה כמפורט במסמכי המכרז. הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו

 ת מתיק עבודומכללה התרשמות ה  .3.1.2

לנהל  .3.1.3 חייבת,  לא  אך  הזכות,  את  לעצמה  שומרת  עם   המכללה  טלפוניים  ראיונות 

למכללה שמורה הזכות הבלעדית "(.  חוות דעת לקוחות)להלן: "  אנשי קשר  / ממליצים

 לפנות ללקוחות עבר/הווה של המציע, גם אם אלו לא נרשמו כלקוחות. 

השנים האחרונות, חוות   5מובהר בזאת כי במידה והמציע עבד עם המכללה במהלך  

 ית לסעיף זה. דעתה של המכללה בלבד תהיה רלוונט

ה לשלב  תזמן  ס"ק  המכללה  )ראה  הסף  רק  (3.2בא  בתנאי  שעמדו  ושהתרשמות   מציעים 

מ העבודותהמכללה  הצוות  תיקי  חברי  מניסיון  לקוחות ו,  דעת  ש  מחוות  , ו(תקבלה )ככל 

 .משביעי רצון לפי דעת המכללה

   באתר המכללה חלק א' פרזנטציה  – ראשוןשלב  .3.2

את   יעברו  אשר  ועדת יקבלו  הראשון,  שלב  ה מציעים  נציגי  בפני  הפרזנטציה  להצגת    זימון 

כהמכרזים ב'מפורט  ,  פגישת  .  (1)בנספח  את  לקיים  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המכללה 

בצפת או בפגיש ימקוונת.    ההפרזנטציה באתר המכללה  לפני    כשבועייםועבר למציע  הזימון 

 מועד המצגת.

)שלושה( מציעים   3תבצע המכללה ניקוד איכותני למצגות שהוצגו וייבחרו עד בסיום שלב זה, 

 .שניאשר יועברו לשלב ה

 פרזנטציה חלק ב' באתר המציע   – נישלב ש .3.3

המצגות סיום שלב  בס"ק    ,לאחר  תוציא המכללה  3.2המפורט  מציעים,    ,לעיל,  לעד שלושה 

  ה הפגישמועד  .  (2)ח ב'פבנסר  , כאמוזימונים למצגת אשר תוצג לנציגי המכללה באתר המציע

 . (2)ראה בריף בנספח ב' לעיל(. 3.2לאחר הצגת פרזנטציה חלק א' )ס"ק  ייםכשבוע -

  10,000 , המכללה תעביר לכל מציג כאמור, סך שלבלבד שני השלב הלצורך כיסוי עלויות של 

 כנגד הוצאת חשבונית למכללה., כולל מע"מ ש"ח(  עשרת אלפים₪ )
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 :שתעלה לשלב המצגות השני קריטריונים לבחירת ההצעה  .3.4

 .   נק' 75ציון מינימלי נדרש:  ,[(1) ]נספח ב'  60% – התרשמות המכללה  .3.4.1

 [ 'ד]נספח   40% –ראה אקסל מצורף   –יות עלו .3.4.2

חר עד שלושה מציעים אשר יבוצע ממוצע משוקלל ויקבע ציון שלב ראשון. המכללה תב .3.4.3

המשוקלל היה הגבוהה ביותר, למציעים אלו תוציא המכללה מכתבי זימון לשלב   ציונם

 השני. כל שאר המציעים יקבלו הודעת אי זכייה.  

   :([2בתום סבב מצגות שני ]נספח ב') בחירת הזוכה .3.5

   נק'. 75ציון מינימלי נדרש:  ,([2]נספח ב')   60% –התרשמות המכללה   .3.5.1

 ['פח ד ]נס 40%  – 3.4.2ראה סעיף  –עלויות  .3.5.2

יבוצע ממוצע משוקלל ויקבע ציון שלב שני. המכללה תבחר את המציע אשר הצעתו   .3.5.3

קבלה את הניקוד הגבוה ביותר ותוציא למציע זה הודעת זכייה. שאר המציעים יקבלו 

 הודעת אי זכייה.  

על אף האמור לעיל, המכללה שומרת על זכותה שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון  .3.5.4

 . בכפוף להוראות הקבועות לעניין זה בדין ובתקנות חובת המכרזים, הגבוה ביותר

 הבהרות:  .3.6

עם המציעים  תים המוצעת,  ו ריעל תכולת הש  ומתןהמכללה תהא רשאית לנהל משא   .3.6.1

תאימות ביותר לפי העניין, באופן המעניק למכללה את מירב  מ הצעותיהם נמצאו  אשר  

    היתרונות.

הזכות   .3.6.2 לעצמה את  שומרת  לצורך קבלת המכללה  או חלקם,  כולם  למציעים,  לפנות 

 להצעתם.   הבהרות

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפנות  ,  ים/ הזוכההמציע/ים  במהלך העבודה עם   .3.6.3

לצורך   נוספים  ו  בדיקתלגורמים  פרסום אלטרנטיביות  מקצועי  /אפשרויות  ייעוץ  או 

 מכרז זה.ציע הזוכה במבדיקת עלויות וביצוע רכש מדיה שלא באמצעות ה לרבות 

הצורך,   .3.6.4 הפרסום  במידת  משרד  השונים.  המדיה  ספקי  מול  מעורבת  תהיה  המכללה 

 מחויב לקבל הסכמת המכללה בכתב לגבי כל הזמנת פרסום.

על ידווח למכללה, בכתב,    המשותפתמרגע תחילת העבודה  תחייב כי  מהזוכה  המציע   .3.6.5

עם  כל   עבודה  אחרתחילת  אקדמי  היה  אשר    מוסד  ובזמן   חוזי  בקשרעמו  לא  לפני 

 .המכרז
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ב' 2במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו בסעיף   .3.6.6

תשנ"ב המכרזים,  חובת  רלבנטי,  1992-לחוק  ותצהיר  רו"ח  אישור  שהוגשו  ובלבד   ,

זה. חוק  עפ"י  נתון    כנדרש  אישה",  בשליטת  "עסק  מטעם  הצעה  תוגש  ולא  במקרה 

וה בהצעות, האם  שיקול הדעת המוחלט  שוויון  של  לקבוע, במקרה  למזמינה,  בלעדי 

(, או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג  Best & Finalלערוך הליך התמחרות נוסף ) 

 את מירב היתרונות למזמינה.

 מסמכים ואישורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף .4

 :את המסמכים הבאים על המציע להגיש עם הצעתו ,עמידת המציע בתנאי הסףלהוכחת  .4.1

כמתאים    -  2.1.1  סף   בתנאי  עמידתו   הוכחתל .4.1.1 מאושר  כשהוא  העתק,  המציע  יצרף 

דין  למקור עורך  לגבי  באמצעות  דין  עפ"י  המתנהל  במרשם  רישום  תעודת  של   ,

, או העתק כשהוא מאושר כמתאים למקור באמצעות עורך דין, של  תאגידים מסוגו

גם   יצרף  תאגיד,  הינו  המציע  אם  מורשה.  עוסק  מרשם  תעודת  עדכני  חברה  נסח 

 . החברות המכיל מידע גם על שעבודים

מפקיד    -   2.1.2  סף   בתנאי   עמידתו  להוכחת .4.1.2 או  חשבון  מרואה  אישור  המציע  יצרף 

ות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבונ

 . 1976-התשל"ו 

תצהיר שלו או של מנהלו,  צרף המציע  י  2.1.4  -ו    2.1.3סף    בתנאילהוכחת עמידתו   .4.1.3

ומנהלו    מציעוהומנהלו,    מאומת בפני עורך דין, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע

למציע "הערת עסק חי",  , וכי לא קיימת  בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק  יםנמצא  םאינ

 .למכרז' הכנספח בנוסח המצורף 

הנדרשים    יצרף המציע  -  2.2.1  סף  בתנאי  עמידתו  להוכחת .4.1.4 חמשת הלקוחות  פרטי 

 .  )ניתן לצרף יותר במידה וקיימים( בתנאי הסף

המציע  -  2.2.2  סף   בתנאי  עמידתו  להוכחת .4.1.5 חיים    יצרף  פרוט  קורות  ניסיון  כולל 

 : הבאים המועסקים אצל המציעמים רהגו מקצועי של 

 תקציבאי  .א

 מנהל לקוח  .ב

 גרפיקאי  .ג

 קופירייטר   .ד

 מנהל קמפיינים  .ה

הגשת  האחרון להנדרשים להיות תקפים במועד  ו/או האישורים  על כל הרישיונות    כי יובהר   .4.2

 . ההצעות ובמשך כל תקופת ההתקשרות

למציע, אשר לא "( לאפשר המכרזים ועדת )להלן: " מכללהבסמכותה של ועדת המכרזים של ה .4.3

המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון ו/או כל מסמך אחר, המהווה תנאי מוקדם  

בלבד  תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת המכרזים )ו  מכללה לקבלת ההצעה, להשלים המצאתו ל



 
 

 39מתוך  8עמוד 

 

שכל מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד  

   (.רון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעותהאח

את   .4.4 הבהיר  ו/או  השלים  לא  אשר  המציע  הצעת  את  לפסול  המכרזים  ועדת  של  בסמכותה 

המכרזים,  ועדת  בפני  לשימוע  התייצב  לא  אשר  ו/או  הצעתו  עם  בקשר  הנדרשים  הפרטים 

 . מכללהבמועדים אותם קבעה ה

 תנאים נוספים  .5

על גבי    ולהגיש,  מכרזיםהמציע המעוניין להגיש הצעה נדרש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר   .5.1

 מסמכי המכרז את הצעתו.  

קבלת   ארבל  ילהיש    (  לתמחור  אקסלה)קובץ    ד'נספח  לצורך  צפי  הגב'  אצל  למכרז  רשם 

 מצעות דוא"ל.  אליון האקסל למציע בי(, לאחר הרישום יעובר ג8)פרטים בסעיף 

אותו יצרף המציע    Disk On Keyקובץ פתוח על גבי  כיש למלא את קובץ האקסל ולבצע שמירה  

גיליונות האקסל לאחר מילוי, לחתום עליהם  יש להדפיס את כל    -  בנוסף  למעטפת המכרז.  

 אין לשנות את מסמכי המכרז. ולצרפם לניירת המכרז. 

על נציג  .  בלבדהחתימה תיעשה בעט  .  על ידו  מיםמסמכי המכרז כשהם חתו כל  את  יגיש  המציע   .5.2

בראשי    הסכם לחתום על כל מסמכי המכרז וה)שהינו מורשה חתימה מטעם המציע(  המציע  

  כהוכחה לקריאת המסמכים  עמוד  בתחתית כלחותמת המציע )ככל שקיימת(    בצרוף  תיבות

. במקומות בהם נדרשת  והבנתם, ובכלל זה על כל המסמכים שצורפו להצעה ללא יוצא מן הכלל

 חתימה מלאה, יש לחתום חתימה מלאה בצרוף חותמת המציע.  

  ההצעה .  ההליך  במסגרת  אחדים  גופיםאו  /ו  תאגידים  מספר   בידי  המוגשת  הצעה  תתקבל  לא .5.3

  אנשים  עםאו  /ו  גופים  עם  תיאוםאו  / ו  קשר,  הסכם  כל  וללא,  בלבד  ובשמו  אחד  מציע"י  ע  תוגש

 . להליך  הצעות  המגישים אחרים

 טבלת ריכוז  -מועדים  .6

 תאריך ושעה  הפעילות  

 23/12/21 אתר המכללה וב ןבעיתו ת המכרז מודע פרסום

 13:00עד השעה  6/1/22 שאלות הבהרה מאת המציעים לשליחת אחרון   מועד

]יפורסמו באתר   מועד למתן תשובות לשאלות הבהרה

 האינטרנט של המכללה בלבד[
 13:00עד השעה   10/1/22

 13:00שעה עד ה  18/1/22 להגשת ההצעות לתיבת המכרזים   אחרון מועד

 

במסמכי   המצוינים  מועדים  לבין  שלעיל  בטבלה  הנקובים  המועדים  בין  סתירה  של  במקרה 

 . מעלה המכרז, יגברו המועדים הנקובים בטבלה
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 רשימת נספחים למכרז זה  .7

 הנספחים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז: 
 

 תיאור תוכן מס"ד

 מפרט השירותים  ח א' נספ

 באתר המכללה  –מצגת ראשונה  ( 1) ח ב'נספ

 באתר המציע  –מצגת שנייה  (  2נספח ב') 

 שאלון למשרד פרסום ( 1נספח ג')

 On-Lineרשימת לקוחות, למשתתפים בפרסום  ( 2נספח ג')

 למכרז  2.2.1פרטי ניסיון בהתאם לסעיף   ( 3נספח ג')

 למכרז  2.2.2פרטי ניסיון בהתאם לסעיף   ( 4נספח ג')

 קובץ אקסל  – הצעת מחיר נספח ד' 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי"  נספח ה' 

 ערבות ביצוע  נספח ו' 

 הסכם התקשרות למתן שרותי פרסום נספח ז' 

נספח א'  

 להסכם 
 תמורה  - נספח 

נספח ב'  

 להסכם 
 ביטוח דרישות  –נספח 
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 פניות והבהרות לגבי המכרז  .8

הסברים והבהרות למסמכי המכרז ניתן יהיה לקבל במענה לשאלות שיועברו באמצעות   .8.1

למועד המוגדר בסעיף   ידי הגב' צפי ארבל ל לעיל,    2  דואר אלקטרוני בלבד, שיישלח עד 

דוא"ל הבאה:    בלבד כתובת  איסור    safia@zefat.ac.ilבאמצעות  חל  כי  בזאת  מובהר   ,

. במידה ותבוצע פניה לגורם אחר מלבד לגב' צפי מוחלט לפנות לגורם אחר כלשהו במכללה

    שומרת לעצמה המכללה את הזכות לפסול את הצעת המציע על הסף. –ארבל 

 . הפונה מטעמושם ו כל פניה תכלול את שם המציע .8.2

 בפורמט הבא:  Wordשאלות המציע למכרז יוגשו בקובץ  .8.3

 שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד 

     

 הרשום  ד, עד למועתשיב לשאלות ההבהרה, באמצעות פרסום באתר האינטרנט  מכללהה .8.4

 לעיל.   6סעיף ב

 דוחה את המועד האחרון להגשת הצעות.  המובהר, כי העברת שאלות איננ .8.5

חלק    מכללה ה .8.6 על  לענות  רשאית  והיא  אליה  שיופנו  שאלות  על  לענות  מתחייבת  אינה 

 . מסוימותמהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות 

בקשר   מכללהכל הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת אשר ייערכו ע"י ה .8.7

מענה לשאלות משתתפים במכרז, יפורסמו באתר האינטרנט  עם המכרז, מיוזמתה ו/או כ 

 קבלת המידע.  -בעניין אי מכללהולמציע לא תהא כל טענה כלפי ה

המציע   .8.8 באתר  בלבד,  באחריות  תשובות,  להתעדכן  שאלות,  לגבי  הבהרות  האינטרנט 

והודעות שינוי שיפורסמו באתר האינטרנט )ככל שיהיו(, יצורפו ע"י המציעים להצעתם, 

הובנו ונלקחו בחשבון    התקבלו על ידם, חתומות על ידם, וזאת לאישור כי הללו אכן כשהן

בעת הכנת ההצעות. תשובות, הבהרות והודעות שינוי כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת 

 . המציע ומתנאי המכרז

גם במסמכי המכרז  מטעמה    והבהרותתיקונים    בצע המכללה שומרת לעצמה את הזכות ל .8.9

ה פרסום  לפניות  לאחר  כמענה  אם  ובין  ביוזמתה  אם  בין  ההבהרה,  לשאלות  תשובות 

 מהמציעים הפוטנציאלים.  

למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של המכללה, אלא אם פורסמה   .8.10

 באתר האינטרנט. 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים ממסמכי המכרז ובו לא נדרשה הבהרה ע"י   .8.11

, פרשנות ועדת המכרזים תחשב מכללה או ניתנה הבהרה ע"י ה)כולם או חלקם( המציעים 

לכל דבר ועניין כפרשנות המחייבת, והמציעים יהיו מנועים מלהעלות טענות כלשהן בדבר 

 מה במסמכי המכרז.או אי התאו/אי בהירות, סתירה  

  

mailto:safia@zefat.ac.il
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 המועד אחרון להגשת ההצעות  .9

 .  תפסל, 6סעיף המגודר ב הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד   .9.1

להגשת   .9.2 שנקבע  לדחות את המועד האחרון  דעתה הבלעדי,  שיקול  לפי  המכללה רשאית, 

האינטרנט.  ההצעות בכל עת לפני פתיחת ההצעות, ובלבד שהודעה על כך תפורסם באתר  

הודיעה המכללה על דחיית המועד האחרון, ייחשב המועד שנקבע בהודעה המאוחרת יותר 

 של המכללה, כ"מועד האחרון" במכרז זה, לכל דבר ועניין ובכל מקום במסמכי המכרז.

 אופן עריכת ההצעה והגשתה .10

זיהוי    ההצעה במכרז תוגש במעטפה חלקה וסגורה בלבד, ללא ציון פרטי המציע או כל סימן .10.1

 . " 01AD/22"מכרז מס' חיצוני אחר. על המעטפה יירשם 

 .  ברשימת התיוג בסוף פרק זהתכלול את כל מסמכי המכרז כמפורט המעטפה  .10.2

( בעותק אחד)  הצעתו של המציע, לרבות כל המסמכים האמורים, תוגש במעטפה סגורה .10.3

בעיר צפת, בניין    11ירושלים  מכללה ברחוב  ותופקד במסירה אישית בתיבת המכרזים של ה

 הנהלה, בסמוך ללשכת מנכ"ל המכללה. 

ולחתום   .10.4 מסמך ממסמכי המכרז,  בכל  מילוי  כל הפרטים הטעונים  על המציע למלא את 

בשולי כל עמוד של מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות  

 . לאתר האינטרנט ושיועל 

בכל .10.5 הגשתה  או  בדואר  ההצעה  בתיבת   משלוח  המעטפה  שלשול  שאינה  אחרת  דרך 

אינם עונים על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת  ,  המכרזים

ה המועד  עד  ההצעות  המכרזים  בין  תמנה  לא  לעיל,  כאמור  ההצעות  להגשת  אחרון 

 . המשתתפות במכרז

שינויים   .10.6 או  התניות  או  הסתייגויות  יצרף  לא  המכלשהן  המציע  תנאי  לגבי  לגבי  או  כרז 

, וזו תהא רשאית  המכללהמסמך ממסמכיו. עשה כן המציע לא יהא בכך כדי לחייב את  

לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל  

 . לפי שיקול דעתה הבלעדי

  הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על  .10.7

 . הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג, נספחיו

לא תחזיר, לא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המציעים או המכללה  .10.8

מטעמם הבדיקות  ,  מי  בגין  לרבות  ובהגשתה,  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  הוצאות  לרבות 

 . המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן

 המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. יום מ 120ל נו  מציע הי התוקף הצעת   .10.9
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 זכות העיון במסמכי המכרז  .11

המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ"י תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה   .11.1

"(, ייתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות  התקנות)להלן: "  2010-גבוהה(, תש"ע

 את הצעתו במידה ויזכה. 

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים   .11.2

בהצעתו   פרטים  אלו  במפורש,  בהצעתו,  המציע  יפרט  ו/או מסחרי,  מקצועי  סוד  מטעמי 

 חסויים. מציע שלא יציין פרטים אלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.  

מרכיביה כל  על  הכספית  ההצעה  כי  בזאת  ו/או    מובהר  מסחרי  סוד  אינה  התמחירים 

 מקצועי. 

ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של ועדת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא   .11.3

סוד  מהווה  אינו  המקצועית  שלהערכתה  מסמך  כל  להציג  דעתה,  שיקול  עפ"י  רשאית, 

ותקנותיו.  המכרזים  חובת  חוק  בדרישות  לעמוד  כדי  דרוש  והוא  מסחרי,  ו/או    מקצועי 

או   דרישות  טענות,  לו  יהיו  ולא  אין  כי  מראש,  המציע  ומאשר  מסכים  הצעתו,  בהגשת 

 תביעות כנגד המכללה בגין כל החלטה בנדון. 

ברור   .11.4 מקצועי,  ו/או  מסחרי  סוד  מהווה  ממנה,  חלק  או  הצעתו,  כי  ציין  והמציע  במידה 

האחרים, ומוסכם על המציע, כי חלק זה של ההצעה מהווה סוד גם בהצעות של המציעים 

 והמציע לא יטען טענה סותרת בקשר לכך.  

זכות העיון נתונה למציע בהתאם לקבוע בתקנות. לבקשה לעיון כאמור יצורף שיק בנקאי   .11.5

₪ )לא גובים מע"מ(, לכיסוי העלות הכרוכה   600בסך  המכללה האקדמית צפת  לפקודת  

 אג' לכל עמוד.  50בכך. עלות סריקה או צילום: 

 חלקוביטול המכרז או  .12

את   .12.1 לבטל  המכללה תהא רשאית  כי  ומודגש  מובהר  לעיל,  האמור  לגרוע מכלליות  מבלי 

 : המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחירים   .12.1.1

 . שנראים למכללה כהוגנים וסבירים

ו הצעות מחירים ו/או  יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמ .12.1.2

 .פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל

 . אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים .12.1.3

 . המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז .12.2
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 ם שירותיהמפרט   -  נספח א'

מדיה   .1 רכש  בגין  תשלום  לו  ובנוסף  חודשי  ריטיינר  ההתקשרות:  באישור  בסיס  יירכש  אשר 

 . ד'בנספח  , הכל כמפורטהמכללה ע"י משרד הפרסום בעבור המכללה

  מפורטות להלן הפעילויות אותן מעוניינת המכללה לקבל במסגרת הריטיינר  -   ריטיינר חודשי .2

 : החודשי

 הפרסום הקיימת ומתן הצעות לשיפורה. ת  אסטרטגיניתוח שוטף של  .א

המכל .ב אסטרטגיה ליווי  הטמעת  לרבות:  תבחר,  היא  בה  הפרסום  באסטרטגית  לה 

הנוכחית    אוחדשה   הנוכחית.   אוהצמדות לאסטרטגיה  לאסטרטגיה  שיפורים  ביצוע 

 הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה. 

כלל   .ג של  שוטף  פרסומי  מכוונת טיפול  אליהם  המגזרים  בשילוב  הלימוד  מסלולי 

 המכללה.  

 : צועם לרבותגיבוש קמפיינים פרסומיים ובי .ד

 לפרסומים שונים גרפי שרותי קופירייטינג ועיצוב  (1

 שיווקית  עריכהו, בקרה לשונית  כתיבה (2

 תכנות  (3

 פיקוח  (4

 נים מומ קמפיינים מל אופטימיזציהביצוע  (5

 טפים על ביצועי הקמפיינים במהלך קמפיין ובסיומו העברת דוחות שו (6

 און ליין ללא כל עלות נוספתב  כל הדרוש לפרסום המכללה (7

העברת חומרים פתוחים למכללה או לסטודיו מטעמה, לטובת התאמת הקמפיין   (8

שעות לאחר אישור החומרים הקריאטיבים ע"י המתאם    24ליין, וזאת עד  -לאוף

 מטעם המכללה.  

 סיכום שנתי. דוח  (9

 : פעילות ברשתות החברתיות הכוללת .ה

 טיוב ועוד.  -יו, אינסטגרם, ניהול דף הפייסבוק (1

תאמת התכנים  ה הניהול יכלול מעקב אחר החומרים המופקים מטעם המכללה ו (2

פרסומי יישלח    (Gant)  הרלוונטיים ומינופם ברשתות החברתיות. כל עדכון / גנט

 לרשת.  ו העלאתלמנהלת השיווק במכללה או מי מטעמה, טרם 

כתגובות   (3 הן  החברתיות  הרשתות  דרך  המגיעות  גולשים  לפניות  מענה 

ה יתואם  . אופי ותוכן המענInboxלפרסומים/תוכן שעולה והן לפניות המגיעות ב 

 מול המכללה. 
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פילוחי   (4 לרבות  החברתיות  ברשתות  הביצועים  על  למכללה  חודשי  דוח  הצגת 

ביעדים   עמידה  שהועלו,  תכנים  על  תובנות  ויראליות,  מדידת  גולשים, 

 )חשיפות/לידיים( וכד'.  

המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לפנות ולהתקשר עם ספקי אתרי הלימודים ו/או  

 . באופן עצמאי יםחרספקי מדיות א

 

   רכש מדיה .3

ו  יםהכולל ים  מפורט   יםתמהילהכנת   .א מוצעת  מדיה  לצרכי עלויותפריסת  בהתאם   ,

    .המכללה השונים

הלהוצאה   .ב בידי  בכתב  שאושרה  לאחר  הפרסום,  תכנית  של  ובמסגרת   מכללהפועל 

המאושר לבצע  התקציב  הפרסום  משרד  באחריות  אימות.  טיב ו  בדיקה,  על  פיקוח 

   .הביצוע

לבצע רכש מדיה עצמאי שלא דרך    , אך לא חייבת,שומרת לעצמה את הזכותהמכללה   .ג

   המציע הזוכה.

דו"חות   .ד שבוצעו  שוטפים  מתן  פרסומים  המכללה על  דרישת  עתידיות    לפי  והמלצות 

 בהתאם לצורך. 

הקמפיין/השרות    –שקיפות   .ה עלות  של  מלאה  שקיפות  הצגת  בוצע   – נדרשת  מי  מול 

 הרכש? גובה העמלות אם נתנו כאלו וכד'.

 

  :מיוחדים פרויקטים .4

את הזכות להזמין ממשרד הפרסום או מחברות אחרות, פרויקטים  המכללה שומרת לעצמה  

יינר כמפורט בסעיף  הנכללת בריטומבוצעים על ידי צד ג'  מיוחדים החורגים מהפעילות השוטפת  

 לעיל.   1

 כללי: 

  . 17:00  -  09:00ה'  בין השעות  -ימים בשבוע, בימים א'  (5חמישה )  –  שירותיםהמתן   .א

 . ובימי חול המועד מתן מענה בימי ו' בבוקר שיידרבמקרים חריגים ודחופים 

,  תשדירים  חומרים פרסומיים  עברתלה בין השאר  משרד הפרסום שייבחר יהיה אחראי   .ב

עצמאית , למעט מקרים בהם תתקשר המכללה  פרסומי אחר ישירות למדיהוכל מוצר  

 . עם ספק המדיה

לישיבות עבודה   ,על ידי המכללה    שיידרעבוד מול המכללה,  משרד הפרסום שיצוות   .ג

בהתאם להחלטת המכללה    – או באתר משרד הפרסום    אשר יתקיימו במכללת צפת 

 . בלבד
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   (1)ב'נספח 

 באתר המכללה  - מצגת ראשונה 
 

 תוצג בפני המכללה, ע"י מציעים אשר עמדו בתנאי הסף בלבד. מצגת זו 

 תוקצב שעה אחת.  למצגת 

, בפני נציגי ועדת מכרזים. המצגת תכלול  באתר המכללה בצפת או באופן מקווןתהליך זה יבוצע  

 הבאים: את הנושאים 

 דק'[.  10] במשרד ושל הצוות שייטפל באופן ישיר במכללה הצוות המקצועי ה של הצג .א

הצגה של מספר דוגמאות מעבודות המשרד בשנתיים האחרונות, הרלוונטיות לתכולת מכרז  .ב
 זה

 הצגת יכולות דיגיטליות של המשרד .ג

 . הצגת תהליך עבודה כולל פירוט בנוגע לפלטפורמות בשימוש ומערכות הגשה .ד

עם מרכיב  ותשקללו  בטבלה מטה  כמפורט  בגמר המצגת תנקד המכללה את מרכיב האיכות 

 .)להלן: "הציון המשוקלל"(  במכרז 3.4לפי הנוסחה המפורטת בסעיף מחיר ה

יקבלו הודעת זימון לשלב שני בהתאם    ביותר  השלושת המציעים בעלי הציון המשוקלל הגבו

 (. 2למפורט במכרז ובנספח ב')

 
 מצגת ראשונה    –חוות דעת המכללה 

 פתרונות אשר בוצעו ע"י המציע ללקוחותיו 
ניקוד  
 מרבי 

1 2 3 4 5 

      15 חשיבה אסטרטגית וחיבור בין המסר לקריאטיב 

  רעיונות פורצי דרךומידת החדשנות, היצירתיות  
שילוב מושכל של מדיות בקמפיין,  לרבות 

 הפונות לקהלים ומגזרי אוכלוסייה שונים 
15      

      20 היכולות הדיגיטליות של המציע 

      10 תהליך עבודה של המציע  

של ועדת מכרזים מהצוות   מות כלליתהתרש
      40 ,אופן ההצגה 
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 ( 2נספח ב')

 באתר המציע  - מצגת שנייה 
 

רלוונטח  פנס • כך   יזה  על  הודעה  וקבלו  השני  לשלב  עברו  אשר  למציעים  ורק  אך 

 . מהמכללה

 כשבועיים לאחר הודעת המכללה בכתב למציע.  -הפגישה למצגת השנייה מועד  •

כיסוי עלויות של שלב זה בלבד, המכללה תעביר לכל מציג כאמור,  השתתפות בלצורך   •

 ד הוצאת חשבונית למכללה. )עשרת אלפים ש"ח( כולל מע"מ, כנג 10,000₪סך של 

המכרזים • מטעמה ,  ועדת  מקצועית  ועדה  "  באמצעות  לאתרי ת,  "(הועדה)להלן:  גיע 

לצפות בחלקה השני של המצגת אשר תתמקד במענה לבריף המפורט בנספח  המציעים  

 זה.

הינו הציון הנמוך    1כאשר  )  5  -ל  1ציון איכות, בטווח שבין  הועדה תעניק לכל מציע   •

הרשומים יון האיכות יקבע בהתאם לקריטריונים  צ  .(הציון הגבוה ביותר  הינו  5ביותר ו  

 מטה.  בטבלה

 קו מנחה: .1

יש להציג במעמד הפרזנטציה תמהיל    , ריף פרסום למכללה. על סמך הבריףמטה במוצג  

ייתכן ₪ )מע"מ כלול( לגיוס סטודנטים.    2,000,000  כ   בהיקף תקציבי שלפרסום שנתי  

באופן ישיר וללא   יםלימודאתרי  ו  Off Lineמדיות  תקציב נוסף ע"י המכללה בע  ק ויוש

 פרסום. התיווך משרד 

 ביצוע  פרוט עלויות לכל פעילות ומרכיב, ויהווה מחירון לצורךתכלול  הצעת המציע  

  .)להלן: "תמהיל"( הזמנות מטעם המכללה לאורך תקופת ההתקשרות

 

 בריף פרסום:  .2

 קהל היעד  2.1

 ( צעיר  הארץ20-30קהל  רחבי  מכל  הקיימים    (  הלימוד  מסלולי  במגוון  המתעניינים 

)במכללה,   בוגר  מקומי  קהל  המותאמים 30וכן  הלימוד  למסלולי  בעיקר  המיועד   )+

מקרב הציבור הרחב, כמו כן נבקש לראות במצגת קהל היעד הינו    לאנשים עובדים.

-המגזר הדתילגיוס סטודנטים ממגזרים שונים לרבות    , אותה מציע המשרד,פעילות

 . , החרדי וכד'לאומי
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 תקופות פרסום  2.2

מת השנה  ךלאור  קייםהפרסום  ת.  כל  המכללה  השוטף  לפרסום  שלושה   קייםמעבר 

פתוחים פברוארבחודשים  ימים  מאי מרץ/:  אלו  אוגוסטו  ,  ימים  לקראת  מתקיים . 

  .קמפיינים פרסומיים מרוכזים

לאו  השנהרבנוסף  נקודתיים,  ך  קמפיינים  הרשמה,    –  לדוגמא  ,יועלו  פתיחת פתיחת 

 . מסלולים חלשים וכד'לחזק מסלולי לימוד חדשים, צורך  

 

 מסלולי הלימוד  2.3

המכללה נמצאת בהתפתחות אקדמית מואצת ומידי שנה נפתחים מסלולים אקדמיים  

ומסלולים  ראשון,  לתואר  פעילים    אקדמיים  חוגים  קיימים,  להיום  נכוןחדשים.  

מתקדמים.   אקדמיות.  לתארים  קדם  למכינות  ספר  בית  קיים  כן  מסלולי כמו  להלן 

 הלימוד במכללה: 

 בוגר )תואר ראשון(   תארי

 B.EMS תואר  –רפואת חירום  .1

 BSc תואר –מדעי המעבדה הרפואית  .2

 )*(  B.Optomתואר  – טריהמומדעי האופט  .3

 BPT תואר –פיזיותרפיה  .4

 BSN תואר – סיעוד  .5

 LLB תואר –משפטים  .6

   BA תואר –)מסלול רגיל ומסלול הסבה לאקדמאים( עבודה סוציאלית  .7

 ]קיים גם במסלול ערב[  BA תואר  –מדעי ההתנהגות  .8

 BA תואר –ת ניהוליומערכות מידע  .9

 BA תואר  –ספרות, אמנות ומוסיקה  .10

 ]קיים גם במסלול ערב[ BA תואר –לימודים רב תחומיים  .11

 תארים מתקדמים )תואר שני( 

 M.S.N תואר - סיעוד   .1

 )*(  M.S.Wתואר  –עבודה סוציאלית  .2

 )*( M.H.Mתואר   –ניהול מערכות בריאות  .3

 כמו כן מתקיימים מגוון מסלולים במכינות הקדם אקדמיות של המכללה.  •

 

 הענקת התואר מותנית באישור המל"ג  -( *)
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 הנדרשים  המצגתמרכיבי  .3

 ם בדיגיטל אסטרטגיה פרסו (1

 פרסום תמהיל   (2

 הסבר רציונל תמהיל הפרסום (3

 קריאטיב מוצע למכללה  (4

 במעמד שליחת הודעת הזימון  ההמכלל דגשים נוספים במידה וידרשו ע" י (5

 , בפני נציגי המכללה.  באתר המציע. תהליך זה יבוצע וחצי למצגת זו תוקצב כשעה 

 

 המצגת  מרכיב ציון .4

הא  כציון  ישמש  המצגת  מרכיב  הסופי  יציון  כמפורט כות  המחיר  ציון  עם  וישוקלל 

 למכרז.  3.5בסעיף 

 

ניקוד   חוות דעת המכללה  
 מרבי 

1 2 3 4 5 

מהפתרונות המוצעים  התרשמות המכללה 
      100 לפרסום המכללה 
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 שאלון למשרד פרסום   - ( 1)ג' נספח 
 כל הסעיפים מטה יש לענות על 

 פרטים:  .1

 __________________________________________________ שם המשרד: 

 _ _כתובת: ___________________________________________________

 מס' עוסק מורשה: __________________ מס' החברה: __________________ 

 פרטי איש קשר למכרז זה:

 ________________________ תפקיד:  שם מלא: _____________________ 

 ______      _____________נייד:_______ _____ __________טלפון: ________

 כתובת דוא"ל: _________________________________________________ 

 שמות בעלי זכות החתימה של המציע:  .2

 מספר תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי 

   

   

   

 

 : __________ שנים בהנהלתה הנוכחית() On-Lineבתחום החברה המציעה ותק  .3

 

 

 חתימה וחותמת המציע: __________________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: ________________ 

 

 אישור עו"ד

כי חתימתם   ________________________, מאשר  עו"ד, מרח'  אני, הח"מ, _____________________, 
/ לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת   דיח

)שם  01AD/22מס'מכרז     _____________________ מטעם  מורשים  הינם  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת   ,
כדין, על פי זכויות  המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה  

 החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על הצהרה זו לאחר שהבהרתי להם את משמעותה.

 

 __________   _______________                     _________________ 
 חתימה וחותמת                שם מלא            תאריך    
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 רשימת לקוחות  –( 2נספח ג')

 
 :On-Lineפרסום בהמציע ( התקציבים הגדולים ביותר של המשרד 5חמשת )  .1

 לקוח פעיל )נוכחי( 
תקציב מנוהל  
 על ידי המציע 

פעיל אצל  
 המציע משנת 

 תיאור השירותים הניתנים  
 ללקוח ע"י המציע 

    

    

    

    

    

  

 :בשנתיים האחרונותהמציע רשימת הלקוחות החדשים שהצטרפו למשרד  .2

5)  __________________ 

6)  __________________ 

7)  __________________ 

8)  __________________ 

 :בשנתיים האחרונותהמציע עזבו את משרד אשר רשימת לקוחות  .3

1)  __________________ 

2)  __________________ 

3)  __________________ 

4)  __________________ 

 

 כיצד בודק המשרד את אפקטיביות הפרסום המבוצע על ידו? .4

 ____________________________________________________________________

____ ________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 

 מטעם המציע: ________________  שם מורשה החתימה  ______חתימה וחותמת המציע: ____________

 אישור עו"ד

כי חתימתם   ________________________, מאשר  עו"ד, מרח'  אני, הח"מ, _____________________, 
/ לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת   דיח

את  01AD/22'  מסמכרז   מחייבת  )שם ,    _____________________ מטעם  מורשים  הינם  כי  וכן,  המציע; 
המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות  

 החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על הצהרה זו לאחר שהבהרתי להם את משמעותה.

 

 __________    _______________                     _________________ 
 חתימה וחותמת              שם מלא              תאריך    
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 למכרז  2.12.פרטי ניסיון בהתאם לסעיף   –( 3נספח ג')
 

במתן  , או מי מעובדיו הבכירים אשר מיועד לעבוד מול המכללה,  המציעפירוט ניסיון קודם ומוכח של  

ופרסום דומים במהותם לשירותים מושא מכרז זהבדיגיטל  שירותי אסטרטגיה    5וזאת עבור    , אשר 

שנה אחת  תה יופים/לקוחות לפחות, כאשר תקופת השירות לכל אחד מן הגופים/לקוחות היג )חמישה( 

 לפחות: 

 

 שם הלקוח 
עיסוק  

 הלקוח 

קופת מתן  ת

  :השירותים

mm/yy עד 

mm/yy 

 פירוט השירותים שניתנו 
שם איש קשר ומס'  

 טלפון  

     

     

     

     

     

     

 

 

 חתימה וחותמת המציע: __________________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: ________________ 

 

 אישור עו"ד

כי חתימתם  אני, הח"מ,   ________________________, מאשר  עו"ד, מרח'   ,_____________________
/ לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת   דיח

)שם 01AD/22מס'    מכרז   _____________________ מטעם  מורשים  הינם  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת   ,
מציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות  ה

 החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על הצהרה זו לאחר שהבהרתי להם את משמעותה.

 

 __________    _______________                     _________________ 
 חתימה וחותמת              שם מלא              תאריך    
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 מכרז  ל .22.2  ףפרטי ניסיון בהתאם לסעי –( 4נספח ג')
 

 לעבוד מול המכללה  פרטים אודות התקציבאי המוצע .1

 : _____________________ מועד תחילת העסקה אצל המציע: ___________ שם פרטי ומשפחה

 : ןפרוט ניסיו

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________ ________________________ 

 יש לצרף למסמכי המכרז קורות חיים  **

 

 לעבוד מול המכללה  המוצעמנהל הלקוח  פרטים אודות  .2

 מועד תחילת העסקה אצל המציע: ___________   : _____________________שם פרטי ומשפחה

 : ןפרוט ניסיו

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________ ________________________ 

 יש לצרף למסמכי המכרז קורות חיים  **

 

 לעבוד מול המכללה  המוצעגרפיקאי הפרטים אודות  .3

 : _____________________ מועד תחילת העסקה אצל המציע: ___________ שם פרטי ומשפחה

 : ןפרוט ניסיו

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________ ________________________ 

 יש לצרף למסמכי המכרז קורות חיים  **
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 לעבוד מול המכללה  המוצעהקופירייטר  פרטים אודות .4

 : _____________________ מועד תחילת העסקה אצל המציע: ___________ שם פרטי ומשפחה

 : ןפרוט ניסיו

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________ ________________________ 

 יש לצרף למסמכי המכרז קורות חיים  **

 

   לעבוד מול המכללה  המוצע מנהל הקמפייניםפרטי  .5

 : _____________________ מועד תחילת העסקה אצל המציע: ___________ שם פרטי ומשפחה

 : ןפרוט ניסיו

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________ ________________________ 

 יש לצרף למסמכי המכרז קורות חיים  **

 

ניתן ומומלץ להוסיף, בדף נפרד, מידע לגבי גורמים נוספים במשרד אשר יהיה מעורבים בעבודה מול   .6

 המכללה ו/או יכולים לתרום ולסייע במידת הצורך  

 

 חתימה וחותמת המציע: __________________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: ________________ 

 

 אישור עו"ד

כי חתימתם  אני, הח"מ,   ________________________, מאשר  עו"ד, מרח'   ,_____________________
/ לחוד )מחק את המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על מסמכי המכרז ,ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת   דיח

מטעם  01AD/22  מס'מכרז   מורשים  הינם  כי  וכן,  המציע;  את  מחייבת  )שם ,    _____________________
המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות  

 החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על הצהרה זו לאחר שהבהרתי להם את משמעותה.

 

 __________    _______________                     _________________ 
 חתימה וחותמת              שם מלא              תאריך    
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 הצעת מחיר   –נספח ד' 
 
 

 לכבוד:

 , המכללה האקדמית צפת ועדת המכרזים

טיוטת החוזה, הדרישות    אני הח"מ, לאחר שבחנתי בחינה זהירה את כלל מסמכי המכרז, .1

 השירותים.מגיש את הצעתי למתן  והמפרטים במכרז למתן שירותי פרסום

 הריני לצרף להצעתי את כל האישורים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז. .2

 הצעתי תעמוד בתוקף עד למועד הכרזה על זוכה במכרז.  .3

חברת הביטוח ללא   הנני מתחייב להמציא בעת חתימת החוזה את נספח הביטוח החתום ע"י  .4

 שינוי, מחיקה או תוספת כלשהן. 

האקסל   .5 בקובץ  מפורטת  המחיר  זוהצעת  להצעה  ובנוסף    ,המצורף  ידנו  על  וחתום  מודפס 

   כקובץ פתוח. Disk On Keyמצורף על גבי 

 

 חתימה וחותמת: ___________________ 

 תאריך : _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 39מתוך  25עמוד 

 

 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות ואי קיום "הערת עסק חי"   –נספח ה' 
 

 

הח"מ   וכי  אני  לומר את האמת  עלי  כי  ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי   ____________

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלהלן: 

"(, שהוא הגוף המבקש  המציע הנני נותן תצהיר זה בשמי ובשם _______________ )להלן: " .1

 .  01AD/22מס'כרז פומבי מבמסגרת מכללה האקדמית צפת להתקשר עם ה

 ___________________, והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.   -אני מכהן כ .2

הריני להצהיר, כי נכון ליום תצהירי זה _____________, לא מתנהלות תביעות נגד המציע   .3

רגל   פשיטת  בהליכי  נמצא  אינו  והוא  זה  עפ"י מכרז  לפגוע בהתחייבויותיו  עלולות  ו/או  אשר 

פירוק ולא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר  

 יכולתו של המציע  להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".  

נגדי אשר  .4 זה _____________, לא מתנהלות תביעות  ליום תצהירי  נכון  כי  הריני להצהיר, 

 נני נמצא בהליכי פשיטת רגל.  עלולות לפגוע בהתחייבויות המציע עפ"י מכרז זה ואי 

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

 
 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה     
 

 אישור עו"ד

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד, מרח' ________________________, מאשר כי חתימתם  

המכרז,  דיח מסמכי  על  להלן,  המפורטים  ה"ה  של  המיותר(  את  )מחק  לחוד  המוגשים    /  וההסכם  ההצעה 

, מחייבת את המציע; וכן, כי הינם מורשים מטעם _____________________     01AD/22מס'במסגרת מכרז  

על פי  )שם המציע( לחתום על מסמכים אלה בשם התאגיד, מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין,  

 זכויות החתימה כאמור לעיל, וכי הם חתמו על הצהרה זו לאחר שהבהרתי להם את משמעותה. 

 

 __________    _______________                     _________________ 
 חתימה וחותמת              שם מלא              תאריך    
 
 

 

יש למחוק את המילה:     1ובסעיף    3  -ו    2אם המציע הינו יחיד ולא תאגיד, יש למחוק את סעיפים מס'      הערה:

 "בשם". המחיקה תיעשה בשרטוט קו ולא בטיפקס. 

 

  



 
 

 39מתוך  26עמוד 

 

 ערבות ביצוע -  'ונספח 
 לכבוד 

 המכללה האקדמית צפת 

 , צפת 11רח' ירושלים 

 

 _____________________ הנדון: ערבות מס' 

 

עבור המכללה  _ לבחירת משרד פרסום  ______)המציע במכרז פומבי מס' _ ________לבקשת _____ 

צפת ___________,  (האקדמית  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  )במילים: ₪    אנו 

למדד,    _______________________________________________( להלשיוצמד  ן  כמפורט 

"( בקשר עם מכרז  החייבמתאריך _________ אשר תדרשו מאת:__________________ )להלן: "

 .עבור המכללה האקדמית צפתלמשרד פרסום   _______מס'

זו המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י   לצרכי ערבות 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי. 

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על פי  

ערבות זו )להלן: "מדד התשלום"( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת המציע,  

"( אזי  דיהמדד היסו, )להלן: "_________שפורסם ביום    _____שנת                    חודשדהיינו המדד של  

היסודי    יחושב  המדד  לעומת  החדש  המדד  עליית  לשיעור  זהה  בשיעור  מוגדל  כשהוא  הערבות  סכום 

 "(.סכום הערבות המוגדל)להלן: "

בסכום   שינוי  יחול  לא  ממנו,  נמוך  או  היסודי  למדד  שווה  החדש  המדד  כי  יתברר  אם  ספק,  למניעת 

 הערבות. 

ימים מתאריך דרישתכם    14הערבות המוגדל, תוך    אנו נשלם לכם מפעם לפעם, כל סכום בגבול סכום

הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא  

שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ו/או אחרת ומבלי לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור  

 החייב.  מאת

 ועד בכלל.  ________ בתוקפה עד תאריך רתישאערבות זו 

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.  

 

בנק ____________ שכתובתו של  לסניף הבנק מס' _______  להפנות  יש  זו  ערבות  פי  על    : דרישה 

__________________________ . 

 

 הערבות. תעשה בכתב ו/או באופן שיקבע בהוראות הבנק כפי שיפורטו בגוף    –* דרישה כאמור בערבות זו  
 

 

 ____________________  __________________  ____________________ 

 חתימות וחותמת הבנק                  שמות החותמים                        תאריך                      
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 התקשרות למתן שרותי פרסוםהסכם    - ' זנספח 
 

 

 2022שנערך ונחתם ביום _________ בחודש _________ 

 

 בין

 
 המכללה האקדמית צפת 
 ע.ר. _____________ 

 , צפת; 11ירושלים מרחוב 
 "( המכללה )להלן: "

 מצד אחד 

 

 לבין

 

 __________________ 

 __________________ 

 __________________ 

 המוסמך לחתום מטעמו; 

 "(משרד הפרסום)להלן: "

 

 מצד שני 

 

 עצמאי;   פרסום שיפורטו להלן, מאת משרד הפרסום כקבלןוהמכללה מעוניינת בקבלת שירותי     הואיל:

 ומשרד הפרסום מסכים לבצע את השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה כקבלן עצמאי;    והואיל: 

 

 לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא להסכם זה ייחשב כחלק בלתי נפרד ממנו.  .1

פרסום   .2 שירותי  לבצע  מתחייב  הפרסום  לרבותמשרד  המכללה,  עבור   תכניות    כוללים  הכנת 

נפרד ממנו ו/או בהתאם לכל הזמנה    והמהווה חלק בלתילמכרז    נספח א' פרסום, כמפורט ב 

 שתוצא בנפרד ובכתב על פי הסכם זה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "השירותים"(.

3.  

במ  .3.1 זה,  הסכם  לפי  התחייבויותיו  את  למלא  עצמו  על  מקבל  הפרסום    ומחיותמשרד 

 בנאמנות ובמהימנות, ולשמור על האינטרסים של המכללה.

משרד הפרסום מצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיון והרשאה כדין לבצע שירותי הפרסום והוא   .3.2

 מתחייב לבצעם במיומנות וברמה מקצועית גבוהה. 

4.  

המכללה והצדדים מצהירים בזה  מטעם  ל נציג  שירותי הפרסום יבוצעו על סמך הוראה  ש .4.1

אין לראות בהוראות האמורות בסעיף זה ובכל יתר זכויות המכללה לפי הסכם זה בדבר כי  
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בדיקה, ומתן הוראה מכללה למשרד הפרסום, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם 

זה במלואן, ולא תהיינה למשרד הפרסום ו/או לעובדיו ולכל הפועל מטעמו כל זכויות של 

לא יהיו זכאים לכל תשלומים או פיצויים או הטבות  עובד המועסק על ידי המכללה וכן  

אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטוח או סיום 

 ההסכם או הפסקת ביצוע השירותים על פיו מכל סיבה שהיא. 

ע"פ שיקול דעתה והחלטתה של   נציג/י המכללה יהיה/ו רשאי/ם להשתתף בישיבות עבודה  .4.2

 המכללה, והוא/הם יהיה/ו רשאי/ם לדרוש שינויים ותיקונים בכל אחד משלבים אלה.  

אופן ביצוע השירותים ופיזורם באמצעי התקשורת השונים טעון אישור מראש ובכתב של  .4.3

 המכללה. 

5.  

המכללה רשאית לדרוש במשך תקופת הסכם זה שינויים בפרטי השירותים וזאת מבלי   .5.1

 גרוע מזכותה לבצע שירותים ו/או חלק מהם בעצמה ו/או או באמצעות אחרים. ל

המכללה רשאית במשך כל תקופת ההסכם, לצמצם ו/או להרחיב את היקף השירותים   .5.2

 אשר יבוצעו ע"י משרד הפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

של   מוסכם בזאת בין הצדדים כי הפחתה בכמות השירותים לא תהווה כל עילה לתביעה .5.3

מודגש  ספק  הסר  למען  רווח.  מניעת  בגין  תביעה  לרבות  המכללה  כנגד  הפרסום  משרד 

 בזאת, כי המכללה אינה חייבת לרכוש מאת משרד הפרסום שירותים בהיקף כלשהו. 

6.  

אנשי  משרד הפרסום ימנה מנהל אחראי אחד מטעמו לטיפול במכללה, אשר תחתיו יפעלו   .6.1

מטעם   לכך  מקצוע  שימונו  הפרסום,  מול  משרד  העבודה  לכל  אחראים  ויהיו  במיוחד 

המכללה ויפקחו על ביצוע עבודות הפרסום של המכללה ועל כל העבודה והשירותים לפי  

"(. עובדים כנ"ל  שימונו ע"י משרד הפרסום, יהיו בכל המנהל האחראי "-הסכם זה )להלן

חס  מכללה, לצורך יישום הסכם זה או בי מנהלת השיווק של ה עת בקשרים הדוקים עם  

 . ואליו ויעמדו לרשות

משרד מ .6.2 המכללה.  ע"י  אושרה  שזהותו  לאחר  האחראי  המנהל  את  ימנה  הפרסום  שרד 

 הפרסום יהיה רשאי להחליפו אך ורק במידה ויקבל אישור לכך מהמכללה. 

המכללה תהא רשאית להורות למשרד הפרסום להחליף את המנהל האחראי או כל אחד   .6.3

 לט, ומשרד הפרסום יענה לדרישותיה כאמור. מהכפופים לו עפ"י שיקול דעתה המוח

7.  

במסגרת  .7.1 משתלב  אינו  וכי  לאחר/ים  גם  שירותים  נותן  הוא  כי  מצהיר  הפרסום  משרד 

 הארגונית של המכללה ואין בכוונתו לעשות כן.

משרד הפרסום מצהיר שאין ולא יהיו בין המכללה לבין משרד הפרסום ו/או כל הפועל   .7.2

מטעמו, כל יחס של עובד ומעביד לכל מטרה שהיא, אף אם עובדי משרד הפרסום יוצבו 

ויתר  מקביל  מס  לאומי,  ביטוח  עבור  התשלומים  כל  וכי  במכללה,  ממושכת  לתקופה 

 והוא מתחייב לשלמם בהתאם.  הזכויות הסוציאליות חלים על משרד הפרסום

כל   .7.3 הפועל מטעמו  ו/או לכל  כי המכללה לא תהא חייבת למשרד הפרסום  מובהר בזאת 

משכורת, דמי חופשה או חופשה מכל סוג, דמי מחלה או חופשת מחלה, פיצויי פיטורין או  

ו/או זכות ו/או טובת הנאה   פיצויי פרישה וכן לא תהיה חייבת בכל תשלום ו/או גמלה 
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המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד וזאת בהיות משרד הפרסום    כלשהם

 במעמד של קבלן עצמאי לכל צורך ועניין. 

הפרסום   .7.4 משרד  מעובדי  מי  ידי  על  המכללה  כנגד  תביעה  שתוגש  ככל  כי  בזאת  מוסכם 

כל  ישפה משרד הפרסום את המכללה בגין  ג',  לתשלום מי מהזכויות המפורטות בס"ק 

 ו תחויב לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.  סכום ב

8.  

המכללה מתחייבת לשלם את התמורה המגיעה למשרד הפרסום תמורת ביצוע השירותים   .8.1

בנספח   כנגד חשבוניות מס שימציא משרד הפרסום בהתאם למפורט  זה,  '  אלפי הסכם 

 המצורף להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

ללה אישור לפיו הוא מנהל פנקסי חשבונות כדין וכי  משרד הפרסום מתחייב להמציא למכ .8.2

 הוא מדווח על הכנסות ועל עסקאות לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 

 

להלן, תשלם המכללה למשרד   21,  22בוטל ההסכם או הופסקו השירותים כאמור בסעיפים   .9

ל ההסכם ופרט    הפרסום את התשלום בגין ביצוע השירותים אשר בוצעו בפועל עד ליום ביטו 

לתשלום על פי סעיף זה לא יהא משרד הפרסום זכאי לכל תשלום אחר מאת המכללה בקשר  

 להסכם זה. 

10.  

עקב   .10.1 ו/או  מן  כתוצאה  למכללה  שייגרמו  הפסד  או  נזק  לכל  אחראי  הפרסום  משרד 

 השירותים, והוא מתחייב לפצות את המכללה בעד כל נזק או הפסד שייגרמו כאמור. 

יות האמור בס"ק א' לעיל, משרד הפרסום אחראי לכל נזק ו/או הפסד  מבלי לגרוע מכלל .10.2

שיגרמו למכללה עקב כל דרישה ו/או תביעה בשל פגיעה בזכויות יוצרים ומבצעים, ו/או  

תביעה בגין לשון הרע, והוא מתחייב לפצות את המכללה בגין כל נזק או הפסד שייגרמו  

 לה כאמור. 

 

כולל עובדיו, לכל נזק שייגרם להם כתוצאה מן ו/או    משרד הפרסום אחראי כלפי צד שלישי .11

עקב השירותים, ואם המכללה תחויב לשלם סכום כלשהו בעד נזקים שמשרד הפרסום אחראי  

להם כאמור, יהא משרד הפרסום חייב לשפות את המכללה בסכום זה ובצירוף כל ההפסדים  

 וההוצאות שייגרמו למכללה בקשר לכך.

 

 אחריות וביטוח  .12

גוף או נזק רכוש, או כל נזק אחר, שיגרם    המציע .12.1 נזק  יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין 

ו העבודותאו  /למכללה  מביצוע  עקיפה  או  ישירה  כתוצאה  שלישי,  צד  ביצוע    לכל  ו/או 

ו/או בכל מקרה בו תתבע המכללה בגין פעילותו    בדרך רשלנית ו/או בהפרת כל דיןעבודות  

 . של המציע

 . התוכניותמציע יבצע העבודות תוך ציות לכל דין, ולא יחרוג מהוראות ה .12.2

וישפה .12.3 המכללה  את  יפצה  למכללה  אותה  המציע  שיגרמו  והוצאה  נזק  הפסד,  כל  בגין   ,

ר, או  כתוצאה מהאמור לעיל. כן ישא המציע בכל ההוצאות שהמכללה יחויב בהן בקש
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ובתוספת הוצאות    עו"ד  ת טרח  כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות משפט ושכר

אפשר למציע, לפי בקשתו בכתב, ת , והכל בכפוף לכך, שהמכללה  20%תקורה בשיעור של  

  המלא של המכללה כאמור.  הבותו של המציע לשיפויילהתגונן בפני תביעה כזו, כנגד התחי 

עיף זה ייחשב כחוב פסוק, והמכללה תהא רשאי לחלט את כל חוב שיחוב בו המציע ע"פ ס

 החוב הפסוק מכל בטוחה שהיא הקיימת אצלו. 

נזק גוף שיגרמו  או  /בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה המציע אחראי לכל נזק רכוש ו .12.4

ו ולשלוחיו  בשירותו  או  /לעובדיו  שימצא  אחר  אדם  כלשהו,  ו/כל  ג'  לצד  כתוצאה    או 

עה גופנית כלשהי, או לכל נזק אחר שיגרם במישרין ובעקיפין עקב ביצוע  מתאונה או מפגי

עלי ,  העבודות ככל שתוטל  המכללה,  ישפה את  ל  הוהוא  או שתיגרם  כלשהי,    ה אחריות 

 הוצאה כתוצאה מנזק כאמור.

המציע ינקוט בכל האמצעים הסבירים, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, למניעת כל פגיעה   .12.5

 ניעת כל הפרעה בזכות השימוש בדרכים ציבוריות וברכוש אחר. ברווחת הציבור ולמ 

חויב בו, עקב הפרתו של תו/או תשלום ש  הישפה את המכללה בגין כל נזק שיגרם ל   המציע

 המציע את סעיף זה. 

יבטח המציע את פעילותו בהתאם לאישור להבטחת אחריותו של המציע על פי חוזה זה,   .12.6

והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה הימנו   סכם זהב' לה  נספחקיום הביטוחים המצורף כ 

ת הביטוח יהא עד תום ביצוע  ושל פוליס ן . תקפוהפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה

זה.  והשלמתןכל העבודות   חוזה  ל  לפי  יחודש  לפחות    4-ביטוח אחריות מקצועית  שנים 

 לאחר סיום כל העבודות והשלמתן. 

טור את המציע מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי  אין בעריכת הביטוחים הנ"ל בכדי לפ .12.7

 חוזה זה.

, מהווה תנאי מוקדם למתן הרשות  סעיף זהכאמור באישור עריכת ביטוחי המציע  המצאת   .12.8

 ע העבודות.וצ יבלהתחיל בלמציע 

המציע .12.9 יהיו  הפוליסה,  לפי  והמבוטחים  לחוד  המוטבים  מהם  אחד  וכל  יחד  ,  והמכללה 

ובמפורש על כל  בלתי חוזרכאשר המכללה תוכרז כמוטב   . חברת הביטוח תוותר בכתב 

ו/או עובדיה ו/או    זכות של תחלוף, שיבוב או הגשת תביעה, העלולה להיות לה נגד המכללה

 בעלי מניותיה. 

משרד הפרסום ידאג לבטח את הפעילות נשוא הסכם זה בפוליסת ביטוח מתאימה, כולל   .12.10

קצועית מפני תביעת צד ג', אשר יכללו  פוליסת ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות מ

הרחבות של לשון הרע, פוליסת ביטוח גוף ורכוש, כולל רכוש המכללה הנמצא בהעברה, 

בסכומים   הכל  הפקות,  ביטוחי  פטנטים  והפרת  יוצרים  זכויות  מסמכים,  אובדן  לרבות 

 וכקביעת סוקר / שמאי מוסמך מחברת ביטוח, שיהיה מוסכם על הצדדים. 

יציג הפוליסה בפני    משרד הפרסום .12.11 ידאג לשלם את דמי הפוליסה בכל תקופת ההסכם, 

בפוליסה. משרד הפרסום   ויוסיף את המכללה כמבוטח  זאת,  ותדרוש  המכללה, במידה 

ידאג ויוודא כי לכל קבלני המשנה תהא פוליסת ביטוח מתאימה, ויודיע מיד למכללה על  

 רוע העלול לגרור תביעה.יכל א

רשאי לבצע   משרד הפרסוםוהינם דרישות מינימום בלבד  ב',     נספחבהביטוחים הנזכרים,   .12.12

 לעיל. ביטוחים נוספים כראות עיניו על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר 
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כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על    משרד הפרסוםבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים של   .12.13

אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן    זכות תחלוף כלפי המכללה ומי מהבאים מטעמה,

את  לכלול  המבוטח  שם  יורחב  חבויות,  ביטוחי  לעניין  כן,  כמו  בזדון.  לנזק  שגרם  אדם 

המכללה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור  

 כל אחד מיחידי המבוטח. 

ם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  ביטוחי משרד הפרסום יכללו תנאי מפורש לפיהם הינ .12.14

המכללה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המכללה. כמו כן  

יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי משרד הפרסום לא יצומצמו, ולא  

  יום  30  יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המכללה,

 מראש.

משרד הפרסום מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה   .12.15

ו/או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא  

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 לכל נזק כאמור לעיל. את המכללה מאחריות  

לבקשת המכללה יעביר משרד הפרסום עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל  .12.16

זה, מתחייב   לבין האמור בהסכם  בפוליסות הביטוח  בין האמור  אי התאמה  של  מקרה 

 משרד הפרסום לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

עריכת ביטוחי משרד הפרסום, בהמצאת אישור הביטוח  מוצהר ומוסכם בזאת כי אין ב .12.17

על   כדי להטיל אחריות כלשהי  ידי משרד הפרסום  על  הפוליסות  ו/או בהמצאת העתקי 

המכללה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את משרד הפרסום  

 מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין. 

את .12.18 הפרסום  משרד  יבצע  לא  תהא    אם  זה,  הסכם  פי  על  לערוך  עליו  אשר  הביטוחים 

המכללה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת משרד הפרסום ולשלם את 

תהא   והמכללה  הצמדה,  הפרשי  ו/או  ריבית  השוטפות,  הפרמיות  לרבות  הביטוח,  דמי 

אית  רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לספק בכל זמן שהוא וכן תהא רש

לגבותם ממשרד הפרסום בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על המכללה חבות  

כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור משרד הפרסום, ומשרד הפרסום מוותר בזה על כל טענה  

 . נגד המכללה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם

12.19.  

 

13.  

מקורית   .13.1 יצירה  עבודה,  תפוקת  יהיו  כל  השירותים  עקב  ו/או  מן  הנובעת  יוצרים  וזכות 

ו/או   שימוש  בה  לעשות  רשאית  תהיה  בלבד  והיא  המכללה  של  הבלעדית  בבעלותה 

 להעבירה לאחר/ים לכל מטרה שתראה לה, ולמשרד הפרסום לא תהא כל זכות לגביהם.

ובעלת מלוא הזכויות האחרות מכל סו .13.2   גהמכללה תהיה בעלת זכויות היוצרים היחידה 

ר ובין  רוחניות  קניין  זכויות  בין  פטנט  ישהוא,  רשום,  סימן  מדגמים,  שימוש,  שיונות 

השיווק,    וכיוצ"ב  שיטות  הרעיונות,  הפרסומות,  היצירות,  בכל  דין  עפ"י  המוקנים 

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



 
 

 39מתוך  32עמוד 

 

ום ובין ע"י צדדים שלישיים )להלן: "מלוא הזכויות"(, עפ"י הסכם זה בין ע"י משרד הפרס 

טקסט או טקסט   - לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, היצירות המפורטות כדלקמן  

לחנים, הקלטות,   אומנות אחרים, סרטונים, תשדירים,  ודברי  גרפיקה  עיצוב,  אומנותי, 

מית ותצלומים שנעשו או  ג'ינגלים, מאמרים, סיסמאות, תצוגות, חומרי פרסום, מוצרי תד

 אם השתמשו בהם ואם לאו.   -יוצרו בהתאם להסכם זה 

לרבות    משרד הפרסום מתחייב להזין את כל נתוני העבודות שיבוצעו על ידו עבור המכללה, .13.3

גבי   על  וגרפיים,  ויזואליים  דיגיטלית אחרת,    CDקבצים  לידי  או מדיה  אותם  ולהעביר 

 כרצונה. המכללה, אשר תהיה רשאית לעשות בהם 

משרד הפרסום, בהזמינו שרותי פרסום מצינורות פרסום או מיוצרים בהתאם להסכם זה,  .13.4

לרשות   מעבירים  שהם  בדבר,  הנוגעים  מכל  ומראש  בכתב  אישור  וישיג  תנאי  יעמיד 

שחרור   לרבות  לעיל,  כאמור  הגבלה  כל  ללא  בלעדי,  באופן  הזכויות  מלוא  את  המכללה 

הז ולרבות  כלשהם  תמלוגים  לעשות  מתשלום  או  ג'  לצד  הזכות  נשוא  את  להעביר  כות 

המגדיר   הסכם  הפרסום  משרד  יציג  לחילופין,  אחר.  או  מסחרי  בזכות,  כלשהו  שימוש 

 זכויות אלה לאישורה המוקדם של המכללה. 

מוסכם במפורש, כי למכללה זכות מוחלטת לייצר, לשדר, להקרין, להפיץ, לתרגם, להכניס   .13.5

הרחבה כפי שנראה לו, בכל יצירה, רעיון, תהליך וחומר כל שינוי או תיקון, צמצום או  

ידו. על משרד הפרסום להבטיח הלכה למעשה אפשרות של מימוש   פרסומי שנרכשו על 

ע"י הכללת תנאים מתאימים בהסכמים או הסדרים עם הנוגעים    -זכות זו ע"י המכללה  

ים עפ"י חוק זכויות  בדבר, לרבות ויתור מפורש של היוצר על זכותו המוסרית למנוע שינוי 

 יוצרים. 

מוסכם במפורש, שהמכללה תהיה משוחררת מכל אחריות לגבי כל תביעה לזכות כלשהי,   .13.6

כל  לגבי  היחיד  יהיה האחראי  ומשרד הפרסום  זכות מבצעים,  או  יוצרים,  זכות  לרבות 

משרד הפרסום    תביעה שבאה כתוצאה מאי הבטחת זכויות המכללה כאמור בהסכם זה.

א וישפה  של יפצה  המשפטיות  הוצאותיה  כולל  בו,  שתחויב  סכום  כל  בגין  המכללה  ת 

 המכללה, אם תחויב כאמור, כתוצאה מאי קיום הוראות סעיפים אלה ע"י משרד הפרסום.

לא   .13.7 למכללה,  שיספק  הפרסום  שרותי  במסגרת  כי  מראש  ויבטיח  יוודא  הפרסום  משרד 

על צד שלישי או חשש לפגיעה  ייכלל כל פרסום אשר יש בו משום חשש להוצאת לשון הרע  

בזכות הפרטיות, ותדאג להביא לידיעת המכללה מראש כל חשש, לצורך קבלת אישורה  

משרד הפרסום יוודא ויבטיח כי כל פרסום שייעשה במסגרת שרותי הפרסום   המוקדם.

שיספק למכללה, ייעשה בטעם טוב אשר אין בו כדי לפגוע בקבוצה כלשהי באוכלוסיה,  

בפני המכללה, בטרם קבלת    ובמקרה שקיים ידאג להדגיש החשש  חשש לפגיעה כאמור 

 אישורה לפרסום.  

משרד הפרסום יהיה האחראי הבלעדי במקרה ויסתבר כי בפרסום כלשהו יש משום עבירה  .13.8

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

גע בזכות הפרטיות או בזכות לחיסיון מאגרי מידע או בפרסום וכיוצ"ב, או אם בפעילותו פ

שיון שקיבל מהרשויות או ביצע פעילות כלשהי הטעונה  יעבר על החוק או פעל בניגוד לר

 היתר בהעדרו. 
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משרד הפרסום יהיה אחראי להכין ולקבל אישור לכל תקנון או היתר הנדרש בחוק בקשר  .13.9

 . שונים עם מבצעים והגרלות

14.  

ב לשמור בסוד כל מידע שיגיע לידיעתו במהלך ביצוע השירותים  משרד הפרסום מתחיי .14.1

על   ישמרו  מטעמו  הפועל  וכל  עובדיו  שגם  לכך  לגרום  מתחייב  והוא  ביצועם,  עקב  ו/או 

 סודיות כנ"ל. 

לעיל, משרד הפרסום וכן עובדיו וכל גורם מטעמו    14.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .14.2

עביר, כל מידע או ידיעות הקשורים במישרין ו/או  מתחייב לא למסור, לא לפרסם ולא לה

סטודנטים  בעקיפין למכללה לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור, סודות מקצועיים  

תוכניות לימוד  דו"חות וסיכומים מספריים של המכללה,  , מחקרי שווק,  כנתונים פנימיים

ם, אלא אם כן הדבר בפיתוח וכיוצ"ב, אשר באו לידיעתו במהלך או עקב ביצוע השירותי

 אושר מראש ע"י המכללה לשם ביצוע השירותים.

המכללה זכאית לדרוש כי משרד הפרסום יחתים צדדים שלישיים או קבלני משנה שהוא   .14.3

 מעסיק במסגרת הסכם זה, על כתב סודיות הכולל סעיף סודיות כאמור לעיל. 

 

  -וב  משך תוקפו של הסכם זה,המכללה או כל אדם או גוף שמונה על ידה, יוכל לבדוק בכל עת ב .15

 החודשים לאחר סיומו מכל סיבה שהיא:  12

משרד   .15.1 של  וכד'(  וחיוב  זיכוי  הודעות  )חשבוניות,  והחשבונות  הרישומים  התיקים,  את 

בשם  ושירותים  חומרים  לקניית  המכללה,  של  בפרסומת  לטיפול  הנוגעים  הפרסום, 

 המכללה, וכן את החשבונות של הוצאות משרד הפרסום. 

 התיקים, ההסכמים, הרישומים והחשבונות של משרד הפרסום, עם צינורות הפרסום  את .15.2

בגין המכללה, ומשרד הפרסום   שירותים או שנתקבלו מהם  וספקי חומרים או  השונים 

ינקוט בכל הצעדים הדרושים כנדרש ע"י המכללה, כדי לאפשר למכללה או למי שמונה על  

 ידו, לבצע בדיקה וביקורת כאלה. 

 

נוע ספקות מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש, כי המכללה, הבאים מכוחה  למען מ .16

ו/או המועסקים על ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים מכל  

סוג שהוא, שייגרמו למשרד הפרסום ו/או שישולמו על ידו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה  

ל פיו ו/או בקשר לכך, ואשר לא נאמר במפורש בהסכם זה כי על המכללה  ו/או הוצאות שיוצאו ע 

 לשאת בהם. 

17.  

כל  .17.1 משרד הפרסום מתחייב לא להעביר לאחר/ים הסכם זה כולו, או כל חלק ממנו, או 

של  הסכמתה  קבלת  לאחר  אלא  לפיו,  מהתחייבויותיו  התחייבות  או  מזכויותיו  זכות 

 המכללה מראש ובכתב על כך.

  לעיל, יישאר משרד הפרסום אחראי כלפי המכללה   17.1כאמור בסעיף  ניתנה ההסכמה   .17.2

 בגין התחייבויותיו לפי הסכם זה.
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כל הסכם שיערוך משרד הפרסום עם צד שלישי בהתאם להרשאת המכללה, יהא בתוקף לשנה   .18

 אחת בלבד אלא אם הוארך במפורש עפ"י אישור המכללה בכתב ומראש. 

 

הפרסום   .19 משרד  למכללה הפר  לשלם  חייב  יהא  זה,  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו    התחייבות 

פיצויים עבור הנזקים וההפסדים שייגרמו לו כתוצאה מההפרה כאמור וזאת מבלי לגרוע מכל  

 זכות או סעד אשר יעמדו למכללה לפי כל דין. 

 
20.  

"תקופת    -ולעיל    החל מיום חתימת ההסכם  )להלן    חודשים  36הסכם זה הינו לתקופה של   .20.1

 ההסכם"(. 

  12תקופות נוספות בנות    2  ניתנת בזאת אופציה למכללה להאריך את תקופת ההסכם ל .20.2

"התקופה הנוספת"( וזאת בהודעה מוקדמת בכתב קודם סיום   -חודשים כל תקופה )להלן  

ההסכם. המכללה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם המשרד לשיפור תנאי ההסכם, אך בכל 

היה ובחרה המכללה  לתנאי הסכם זה גם בתקופת האופציה.  מקרה המשרד יהיה מחויב  

משרד הפרסום  למכללה פוליסות ביטוח או אישור   ית הארכה אזי ימציאיבמימוש אופצ 

בסעיף   כאמור  הביטוח  תחילת    12חברת  מיום  יאוחר  לא  והכל  הנוספת,  בתקופה  לעיל 

 התקופה הנוספת. 

הנוספת כאמור   .20.3 ובמהלך התקופה  ההסכם    לעיל, תהא המכללה רשאיתבמהלך תקופת 

הפרסום   למשרד  בכתב  הודעה  מתן  ע"י  מוקדם  סיום  לידי  זה  הסכם  ימים    60להביא 

  תהיה  מראש, ולמשרד הפרסום ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו ו/או המועסקים על ידה, לא

דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי המכללה בקשר לכך, ובלבד שסיום ההתקשרות    כל

 עשה ע"י המכללה מטעמים סבירים ובתום לב.כאמור לעיל יי

חודשים מתחילת ההתקשרות להביא העבודה לכדי סיום    6המכללה תהא רשאית בחלוף   .20.4

יום. עם הסיום, לפי הנחיות בכתב מן המכללה, הספק: )א( יפסיק    60בהודעה בכתב של  

ירותים  את העבודה; )ב( יכין ויגיש למכללה רשימה מפורטת של כל הפריטים למסירה והש 

שהושלמו או הושלמו חלקית; )ג( ימסור למכללה את הפריטים למסירה שהושלמו במידה 

סבירה עד למועד הסיום, במחירים שהוסכם עליהם; )ד( יספק לפי בקשה כל עבודה שטרם 

בגין   את הספק המכללה  הושלמה. במקרה שהמכללה מסרה הודעה בכתב כאמור, תפצה

פק בגין עבודה שטרם הושלמה, עד לתאריך הסיום ועד  הוצאות סבירות שנגרמו בפועל לס

בכלל, בתנאי שהוצאות כאמור אינן עולות על המחירים עליהם הוסכם בהזמנת העבודה. 

 בטל גם את עצם קיומו של הסכם זה. מובהר בזאת כי ביטול הזמנת העבודה מ

 

לידי סיום  בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה המכללה רשאית להביא הסכם זה   .21

 לאלתר, בהודעה בכתב למשרד הפרסום: 

בניגוד  .21.1 לאחר,  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  ו/או  זכויותיו  את  העביר  הפרסום    משרד 

 לעיל.  17.1לאמור בסעיף 

אם משרד הפרסום יפשוט רגל או יפורק או תתקיים אסיפת נושים, או הצעת הסדר נושים  .21.2

נס נכסים, או אז, יגיע ההסכם מיידית לידי  או ימונה לו מפרק זמני, מנהל מיוחד או כו
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ימים מיום    15סיום; ואם יוטל עיקול על נכסים או כספים המגיעים לו, אשר לא יוסר תוך  

 ימים.   15הטלתו, יסתיים ההסכם בתום אותם 

הפרסום .21.3 משרד  של  המניות  בעלי  או  השותפות  בהרכב  דעתה  שינוי  לשיקול  בהתאם   ,

 הבלעדי של המכללה 

לשיקול  בהתאם  ,  העובד מול המכללה ללא קבלת אישור מוקדם מטעמה  החלפת הצוות .21.4

 המכללה.  שלהבלעדי דעתה 

ימים מקבלת    10כל הפרה יסודית של הסכם זה ע"י משרד הפרסום, אשר לא תתוקן בתוך   .21.5

 ימים מקבלת התראה מהמכללה על ההפרה.  14התראה על כך, תביא לסיום ההסכם בתוך  

22.  

סיבה שהיא, יעביר משרד הפרסום למכללה ויעמיד לרשותה כל עם סיום הסכם זה, מכל   .22.1

בידי    הנמצאים  ו/או  הפרסום  משרד  של  ברשותו  או  שבפיקוחו  וזכויות  חומרים  רכוש, 

צינורות פרסום והשייכים למכללה, וכל מידע אחר ומעודכן הנוגע למכללה, כולל חומר 

ו היצירות הנמצאים אצל שלא נעשה בו שימוש. מובהר בזאת, כי כל חומרי הפרסום ו/א

שייכים  זה  הסכם  במסגרת  יוצרו  אשר  אחרים,  שלישיים  צדדים  או  הפרסום  צינורות 

 למכללה, וכך יורה משרד הפרסום לצדדים שלישיים טרם העברה אליהם. 

עם סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיו משרד הפרסום ולא איש מעובדיו או   .22.2

בגי תשלום  לכל  זכאים  למען  משרתיו,  משנה  קבלני  העסקת  בגין  או  ההסכם  הפסקת  ן 

 המכללה. 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי משרד הפרסום לא יהיה זכאי לקבל סכום כסף כלשהו או   .22.3

תמורה אחרת מצד שלישי או ממשרד הפרסום אחר אתו התקשרה המכללה תחת משרד 

 הפרסום נשוא הסכם זה, עם סיום הסכם זה.  

 

סכום או תשלום המגיע לה מאת משרד הפרסום על פי הוראות הסכם    המכללה רשאית לקזז כל .23

 זה, כנגד כל סכום או תשלום המגיע למשרד הפרסום מאת המכללה. 

24.  

כל איחור, ויתור, ארכה או הנחה או שינוי בקשר לתנאי הסכם זה על נספחיו, לא יהיו ברי   .24.1

 תוקף אלא אם נעשו בכתב. 

רה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  הסכמת המכללה לסטות מתנאי הסכם זה במק .24.2

 ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 כל הודעה לעניין הסכם זה אשר תישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות במבוא   .25

 שעות מעת שליחתה. 72ותחשב כאילו נתקבלה תוך  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

  ______ __ __________  ______ __ _________ 

 משרד הפרסום  המכללה האקדמית צפת  
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 התמורה  -  להסכם 'אנספח 
 

פרסום  הבגין כל שירות אשר יבוצע ע"י משרד הפרסום לשביעות רצון המכללה, תשלם המכללה למשרד   .א

 . הסכומים בהסכם זה נקובים בשקלים חדשים.  45+שוטף של תשלוםתנאי כנגד קבלת חשבונית מס, ב 

 

המכללה ובכל  עבור  ם  מיאמצעי המדיה השונים בגין פרסומלהשגת הנחה מרבית  משרד הפרסום יפעל   .ב

התקפים כלפי המכללה ומחירי   מהמחירוניםמקרה משרד הפרסום ידאג כי התעריפים לא יהיו גבוהים 

את  ההסכם   בכתב  כך  על  יידע  הפרסום  ומשרד  מחירם  את  העלו  המדיה  אמצעי  בהן  מקרים  למעט 

 . המכללה

 

המכללה  .ג בחרה  אזי    באם  הפרסום,  משרד  באמצעות  השונים  המדיה  באמצעי  פרסום  משרד  לבצע 

 בהם. הפרסום יעביר לאמצעי המדיה השונים את התמורה בגין הפרסום

 

המכללה תעביר למשרד  בכל המקרים בהם משרד הפרסום מבצע את הזמנת המדיה עבור המכללה,   .ד

תעריפים  הלן, ובהתאם לם כמפורט להפרסום את התמורה הנדרשת בגין הפרסום, בכפוף לתנאי התשלו

 .אשר יסוכמו בין מנהלת השיווק במכללה למשרד הפרסום

 

למכללה למעט עלויות רכש המדיה    םשלום ריטיינר חודשי עבור כלל השירותימשרד הפרסום יקבל ת .ה

 . ולמעט ביצוע פרויקטים שאינם כלולים במסגרת הריטיינר
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 דרישות ביטוח  -  ' להסכםבנספח 
 

 
 
 
 

לידי   ו/או חברות בשליטתה, על משרד הפרסום להמציא  בנות  ו/או חברות  המכללה האקדמית צפת 
ירושלים   צפת7מרחוב   ,   " האישור)להלן  )אק"ב(  "(  מבקש  ביטוחים  קיום  הטבלה אישור  בנוסח 

 , הכולל את הביטוחים המפורטים להלן: המופיעה בסוף נספח זה
 

 ביטוח רכוש  א.
וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של משרד הפרסום, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב  

  (,316), רעידת אדמה הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות
ידי כלי טיס,  - נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על  (,313)נזקי טבע 

מוסכם כי משרד הפרסום רשאי שלא לערוך ביטוח   (.314)שביתות, פרעות, נזק בזדון, וכן פריצה 
 ור במלואו. רכוש, במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמ

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

.    לכיסוי אחריותו של משרד הפרסום על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי  1
 (.  322) לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2
 הרעלה,   .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 פתאומי,  זיהום תאונתי  .2.3
שלא  .2.4 עליו  ו/או  בו  פעלו  או  פועלים  בשירותו  אחר  אדם  כל  או  שהמבוטח  לרכוש  נזק 

 במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,   
 ( 307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם   .2.5
 (. 315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי   .2.6

ריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח  הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אח .3
 .(321( ) 304( )302) כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 . (328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .5
 (. 329) רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' .6
 ₪  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  2,000,000גבולות האחריות:  .7
 

 ביטוח אחריות מקצועית   .ג
לכיסוי אחריותו של משרד הפרסום על פי דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם   .1

האישור   מבקש  האמור(  מכלליות  לגרוע  )ומבלי  לרבות  כלשהו  גוף  ו/או  אדם  כתוצאה  לכל 
 . ממעשה ו/או מחדל מקצועי של משרד הפרסום ו/או עובדיו

 .   כיסוי לאחריותו של משרד הפרסום בגין מי מטעמו .2
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר:  .3

 . (301) אובדן מסמכים  .3.1
 .(327) אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח  .3.2
 .  (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) .3.3
 .  (325) בדים  מרמה ואי יושר של עו .3.4
 . (326)פגיעה בפרטיות   .3.5

הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום חתימת ההסכם בין מבקש האישור לבין משרד   .4
 ( ."התאריך הרטרואקטיבי"הפרסום   )להלן: 

 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 .( 332)חודשים   12הביטוח כולל תקופת גילוי מורחבת של   .6
בגין אבדן או נזק שנגרם ממעשה או מחדל רשלני    הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור  .7

 .  (321( )304)של משרד הפרסום 
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .8
 ₪  , למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  000,0002,. -גבולות האחריות:  .9
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 )נדרש רק במידה שמשרד הפרסום מעסיק עובדים(  ביטוח חבות מעבידים .ד
כנקוב   .1 בגבולות אחריות  ידו,  על  כל המועסקים  דין כלפי  פי  על  לכיסוי חבות משרד הפרסום 

 להלן.  
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,    .2.1
 יתיונות ורעלים,  פ .2.2
 העסקת נוער כחוק,   .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח.  .2.4

 (.319)מבקש האישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי משרד הפרסום   .3
 (. 328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו   .4
 . (309) הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.  ₪20,000,000 לתובע,  6,000,000גבולות האחריות:  .6
 

 כללי לכל הביטוחים  .ה
חזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה במידה והמבוטח נדרש לה .1

משולמים ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, 
 ₪.  500,000-בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ 

על מבטחי משרד הפרסום לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה   .2
 או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל, /על נזק ו

המבוטח   .3 של  הזהירות  לחובת  בכפוף  הנ"ל,  בפוליסות  שקיים  ככל  יבוטל  רבתי  רשלנות  סייג 
 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין. 

יום    30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של   .4
  למבקש האישור, בדואר רשום.

 
   לתשומת לב משרד הפרסום ומבטחיו:

על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגריים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה  
על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של משרד הפרסום באק"ב של משרד הפרסום.  

בדרישה שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה  
 טוח של משרד הפרסום )הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(. בפוליסת הבי

 
הבא,   בעמוד  בטבלה  הנוסח  ע"פ  הביטוחים,  קיום  אישור  את  להעביר  יש 
הביטוח   דרישות  בנספח  לאמור  בהתאם  הפרסום,  משרד  מבטחי  לחתימת 

 הנ"ל. 
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים 

ל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
עים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבו

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

המכללה    שם:
האקדמית צפת ו/או  

חברות בנות ו/או חברות  
 בשליטתה 

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

דיגיטליים  שירותי פרסום 
עבור המכללה האקדמית  

 צפת

 משכיר                                ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: ת.ז/ח.פ:

 מען:  , צפת7ירושלים    מען:

 כיסויים
 סוג הביטוח 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  
 חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

מבקש    -309 ₪    ביט   רכוש  לטובת  תחלוף  על  ויתור 
 -314כיסוי בגין נזקי טבע,    -313האישור,  

ושוד,   פריצה  גניבה  כיסוי    -316כיסוי 
 ראשוניות  -328רעידת אדמה, 

צולבת,    -302 ₪  2,000,000   ביט   צד ג' הרחבת    -304אחריות 
ג'    -305  שיפוי, ירייה,    - הרחבת צד    כלי 

 -309קבלנים וקבלני משנה,    - צד ג'  -307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור,  

המל"ל,    -315 לתביעות    - 321כיסוי 
מחדלי   או  מעשי  בגין  נוסף  מבוטח 

האישור,    -המבוטח מבקש    -322מבקש 
ייחשב   זה,  האישור  בפרק  ג'   -328כצד 

האישור  -329ראשוניות,   מבקש  רכוש 
 ייחשב כצד ג' 

אחריות  
 מעבידים

ויתור על  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט  
 -319תחלוף לטובת מבקש האישור, 

מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידם של 
 ראשוניות -328מי מעובדי המבוטח, 

אחריות  
 מקצועית

דיבה,   -303אובדן מסמכים,  -301 ₪ 2,000,000   ביט  
השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת  

הרחבת   -304כיסוי אחריות מקצועית, 
ויתור על תחלוף לטובת    -309שיפוי,  

מבוטח נוסף בגין   -321מבקש האישור, 
מבקש    -מעשי או מחדלי המבוטח

מרמה ואי יושר   -325האישור, , 
סגרת  פגיעה בפרטיות במ -326עובדים, 

  -327כיסוי אחריות מקצועית, 
 -328עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח, 

  12תקופת גילוי  ) -332ראשוניות , 
 חודשים(

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  פירוט השירותים
 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות  019

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור  

 המבטח:


