
 

 
 

          
 

   

             
 

 

   (MOOCקורס מקוון )  ופיתוח תהפק

 בנושא פדגוגיה של החוסן 

 
 
 

 1011מס'  פומבי מכרז
 

 המכללה האקדמית חמדת 
 
 
  

 
 
 
 
 והסכם נספחים

 
 
 
 
 

 

  



 

 
 

          
 

   

 1976 –( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב)ב()2לסעיף תצהיר בהתאם  -(1)א()2נספח 
 

 תצהיר
 

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

המכללה האקדמית  של 1011מספר  תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז הנני נותן/נת[ במקרה של יחיד]

 "(. המכרז)להלן: " בנושא פדגוגיה של החוסן (moocהפקה ופיתוח קורס מקוון )ל חמדת בנוגע

  –להלן   )הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________,   [במקרה של תאגיד] 

 1011מספר  במכרז להגיש הצעתו, המבקש [למלא תפקיד]____ _________בו הנני משמש/ת ___ ("הגוף"

)להלן:  ( בנושא פדגוגיה של החוסןmoocלהפקה ופיתוח קורס מקוון ) המכללה האקדמית חמדת בנוגע של
 אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.  "(.  המכרז"

חוק עסקאות ב"תושב ישראל" כהגדרתם -בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", "עבירה", "הורשע" ו

 .  משמעות מונחים אלו. אני מאשר/ת כי אני מבין/ה 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

  "הגוף הינו "תושב ישראל.

בפסק דין חלוט ביותר משתי  הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 

, לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, 2002באוקטובר  31עבירות אשר נעברו אחרי יום 

 .  1991-, תשנ"א(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים); חוק עובדים זרים 1987-התשמ"ז 

 או 

ביותר משתי בפסק דין חלוט זיקה" אליו הורשעו הגוף ו"בעל העד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 

, לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, 2002באוקטובר  31עבירות אשר נעברו אחרי יום 

אך  - 1991-תשנ"א (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים); חוק עובדים זרים 1987-התשמ"ז
 ה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמ

 .זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 

   [שם וחתימה]

  

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

________ מר/גב' ___________ בישוב/עיר ____________________אשר ברחוב ____

______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על 

 התצהיר דלעיל.

  

       

 מס' רישיון  חתימה וחותמת  שם  תאריך

  



 

 
 

          
 

   

 1976, תשל"ו לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2תצהיר לפי סעיף  -(2א)2נספח 

 

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

המכללה האקדמית  של 1011מספר  תצהיר זה  לצורך הגשת הצעה למכרז הנני נותן/נת[ במקרה של יחיד]

 "(. המכרז)להלן:  " בנושא פדגוגיה של החוסן (moocלהפקה ופיתוח קורס מקוון ) חמדת בנוגע

, בו הנני ("הגוף" להלן)הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________,   [במקרה של תאגיד]
 של 1011מספר  במכרז להגיש הצעתוהמבקש , [למלא תפקיד]_________ ________משמש/ת ____

)להלן:  ( בנושא פדגוגיה של החוסןmoocלהפקה ופיתוח קורס מקוון ) המכללה האקדמית חמדת בנוגע
 אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.  "(.  המכרז"

 :הנני מצהיר כי

)להלן: "חוק שוויות זכויות"(   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף   (1)
 )במקרה של יחיד(, אינן חלות על הגוף )במקרה של תאגיד(.  אינן חלות עלי

 :לחילופין( 2)

 לחוק שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף ואני/הגוף מקיים אותן;   9הוראות סעיף    )א(2

בשם  /(במקרה של יחיד)עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף: אני מצהיר בשמי   100במקרה שמועסקים     )ב(
על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  (במקרה של תאגיד)הגוף 

לשם   –רך  לחוק שוויון זכויות, ובמידת  הצו 9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 
קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו 

 לחוק שוויון זכויות;  )ה(8בסעיף 

לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה  )ב(לפי הוראות פסקת משנה  שנעשתה פנייהככל    )ג( 
( במקרה של תאגיד)בשם הגוף   (במקרה של יחיד)אני מצהיר בשמי   –התחייב כאמור באותה פסקת משנה  

לחוק  9כי נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותיי/חובות הגוף לפי סעיף 
 הגוף פעל ליישומן; שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/

אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי    )ד( 
 ימים ממועד ההתקשרות.  30 של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך

 .זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 

 [שם וחתימה]

 

 דיןאישור עורך ה

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

________ מר/גב' ___________ בישוב/עיר ____________________אשר ברחוב _____

____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי _______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ________________

עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני 

 על התצהיר דלעיל. 

 

       

 מס' רישיון  חתימה וחותמת  שם  תאריך

 



 

 
 

          
 

   

ח  י המכרז-ב'2נספ וקבלת תנא נת  מציע בדבר הב  הצהרת 

 

 לכבוד 

 המכללה האקדמית חמדת 

 
 ( moocהפקה ופיתוח קורס מקוון ) – 1011מס' מכרז הנדון: 

 "המכרז"(. -להלן )בנושא פדגוגיה של חוסן  

 

 –אני _______________ החתום מטה מצהיר בזאת בשם ________________ )להלן 

למכרז הנדון כי המציע קרא את כל מסמכי המכרז והבין את כל תנאי  הצעה המגיש"( המציע"

ודרישות המכרז על כל סעיפיו, וכי המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז על כל תנאיו ונספחיו 

 למסמכי המכרז.  3כנספח המצ"ב  חוזה ההתקשרותהוראות לרבות 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

         

 חתימה  תפקיד  מס' ת"ז  שם  תאריך

 

 

 

 אישור עורך הדין

 
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

ונשים על ידי ת.ז. ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לע

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

       

 מס' רישיון  חתימה וחותמת  שם  תאריך
  



 

 
 

          
 

   

ח  '2נספ ע  ג ידת המצי נאיעמ ףה בת   ס

 ( moocהפקה ופיתוח קורס מקוון ) – 1011מס' מכרז של 

 "המכרז"(. -להלן בנושא פדגוגיה של חוסן  )

 עמידת המציע בדרישות סף הצהרה בדברהנדון: 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

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

"( המבקש להתקשר עם המציע" -הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן 

 ואני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע. המכללה האקדמית חמדת 

הפקה ופיתוח קורס   -1011מס' מכרז הסף של  כל תנאיהנני מאשר בחתימתי כי המציע עומד ב

 "(המכרז" -)להלן   ( בנושא פדגוגיה של חוסןmoocמקוון )

להצעה של תנאי הסף שלעיל מצורפים כל כל הפרטים והאישורים המעידים על עמידת המציע ב

 המציע אשר הוגשה במכרז. 

 

          

 חתימה  תפקיד  מס' ת"ז   שם  תאריך

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

ונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר יהיה/תהיה צפוי/ה לע

 דלעיל. 

 

       

 מס' רישיון  חתימה וחותמת  שם  תאריך
 

 

  



 

 
 

          
 

   

ח  זה התקשרות:  3נספ  חו

 

 "המכרז"( -)להלן   ( בנושא פדגוגיה של חוסןmoocהפקה ופיתוח קורס מקוון ) – 1011מס' מכרז 

 2021__ בשנת ___ביום ____ בחודש ____ __________-בשנערך ונחתם 
 

 המכללה האקדמית חמדת מספר ע"ר _______________ בין:

 ("המזמיןו/או " "המכללה" -)להלן  

 מצד אחד; 

 _____________________________________ :ספק/שם החברה לבין:

 _____________________________________ ח.פ. 

 _____________________________________ מען משרדה הרשום: 

 _____________________________________ באמצעות: 

 _____________________________________ ובאמצעות: 

 "(הספק" -)להלן  המוסמכים להתחייב ולחתום בשם הספק על חוזה זה 

 מצד שני; 

 
להפקה ופיתוח קורס  בנוגע (המכרז –להלן ) 1011  מס' מכרז והמכללה פרסמה הואיל:

( השירותים –)להלן   ללההמכעבור  ( בנושא פדגוגיה של חוסןmoocמקוון )
בזה כנספח א' והמהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםהמכרז  מכיכמפורט במס

 ;מהסכם זה
 

והצעתו של הספק אשר הוגשה במסגרת המכרז נבחרה להצעה הזוכה וזאת,   והואיל
המצורפת  . ההצעה(ההצעה –)להלן בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המכללה 

 בזה כנספח ב' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;
 

 אמצעיםהוהמתאים  , כוח האדםניסיוןה היכולת, ידע,הוהספק מצהיר כי הוא בעל  והואיל:
השירותים כנדרש את והוא מסוגל לספק  רך מתן השירותים עבור המכללהלצו

 בחוזה זה;
 

והספק מצהיר ומאשר בזאת כי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר   והואיל:
וכי  ומתן השירותים למכללה כמפורט בהסכם זה על נספחיו עם חתימת הסכם זה

ל אחד מהנתונים העובדתיים או לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כ
המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם 

 זה;
 

( moocשל הפקה ופיתוח קורס מקוון ) השירותיםאת  למכללהוהספק הציע לספק  והואיל:
ועל בסיס מסמכי  בהתאם לתנאי חוזה זה עבור המכללה  בנושא פדגוגיה של חוסן

 ; המכרז
 



 

 
 

          
 

   

וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, הכול כמפורט בחוזה זה על  והואיל:
 נספחיו.

 
והספק מצהיר כי  בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים  והואיל:

 ;1976 -תשל"ו 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 ונספחים מבוא .0

 המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו. 0.1

  לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד נספחים כמפורט להלן: 0.2
 

  . 1011מסמכי המכרז שמספרו מכרז   - נספח א'
  הצעת הספק  - נספח ב'

  הצהרה על שמירת סודיות 'א3נספח 
 )ערבות ביצוע(.  כתב ערבות ב'3נספח 

 פרשנות .1

 זה נרשמו לנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של החוזה.כותרות הסעיפים בחוזה  1.1

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה ונספחיו לבין הוראה במסמך אחר  1.2
כוחה של ההוראה המיטיבה עם  -מהמסמכים המהווים חלק מהחוזה והמצורפים אליו 

כי הוראות הנספח  עדיף על כוחה של ההוראה האחרת, למעט אם צוין במפורש המכללה
 או המסמך גוברות.

 הצהרות הספק .2
 הספק מצהיר בזה כי:             

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן  2.1
 . היטב אותם לצורך הגשת הצעתו למכרז והבינם

כמפורט במסמכי  הודרישותי המכללהמבין היטב את צרכי  הוא הספק מצהיר ומאשר כי 2.2
ובהסכם זה וכי הוא בעל רקע  (א למסמכי המכרז1נספח -לרבות מפרט השירותים) המכרז

וכי  [(moocהפקה ופיתוח קורס מקוון )] נשוא המכרז מקצועי בתחום השירותים
 כוח האדם המקצועי והמיומןהציוד, המשאבים,  ,כישוריםהיכולת, הניסיון, ההוא בעל 

את  שייבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו עובדיוומומחיות הדרושים לבצע בעצמו ובאמצעות 
הקורס  של פיתוחההפקה והשירותי את וליתן למכללה  התחייבויותיו על פי חוזה זה

, בהתאם לצרכי ואיכותי בנושא הפדגוגיה של החוסן באופן מקצועי moocהמקוון 
 המכללה ולשביעות רצון המכללה. 

ק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל המידע הספ 2.3
 אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי. 

בכל הנוגע  המכללההספק מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי  2.4
 ז ועל פי הסכם זה. לביצוע התחייבויותיו על פי המכר

 כלכלית או אחרת לקיום כל התחייבויותיו לפי חוזה זה. אין כל מניעה חוקית, מקצועית, 2.5

בנושא הפדגוגיה של החוסן עבור  moocלצורך שירותי הפקה ופיתוח הקורס המקוון  2.6
מעסיק ומתחייב להעסיק במשך תקופת חוזה זה, כוח אדם  מצהיר כי הינו הספק ,המכללה

לצורך ביצוע  ר המתאיםמקצועי, מיומן, מתאים, בעל הניסיון והכישורים הדרושים ובמספ
בעל ניסיון ומומחיות בתחומים השונים הרלוונטיים  כאשר עסקינן בכוח אדםהשירותים 

(. כמו כן, הספק מתחייב להעסיק במסגרת moocלהפקה ופיתוח של קורס מקוון )
השירותים מנהל פרויקט מטעמו אשר יהיה אחראי על הניהול הכולל של ההפקה והפיתוח 

עבור המכללה. מנהל הפרויקט יהיה בקשר שוטף עם מנכ"ל/ית  (mooc) של הקורס המקוון
למתן השירותים וכן, ידווח למנכ"ל/ית המכללה באופן שוטף על קצב  המכללה בקשר



 

 
 

          
 

   

התקדמות השירותים וכן, יהיה נוכח בפגישות עם נציגי המכללה הרלוונטיים בקשר למתן 
 השירותים. 

כתוצאה מחתימת חוזה זה, פגיעה בכל זכות יוצרים, סודות  של הספקאין בהתקשרות  2.7
מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו וכי 

 לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.

  הספק התחייבויות .3

 כדלקמן: המכללההספק מתחייב בזה כלפי  3.1

 נספח א') ובהסכם זה פורטים מסמכי המכרזאת השירותים המ למכללהלספק  3.1.1
והכל, לשביעות  בדייקנות, ביעילות, במיומנות ובמהירותבמקצועיות,  (להסכם זה

  רצון המכללה. 

לספק לעובדיו, על חשבונו, מכשירים, חומרים מתאימים, כלי עבודה וכל דבר אחר  3.1.2
 .באופן מקצועי ולשביעות רצון המכללה הדרוש  למתן השירותים

 mooc)הפקה ופיתוח הקורס המקוון  לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה 3.1.3
וכל אחת מהן בנפרד,  יחדיו , כולןבנושא הפדגוגיה של החוסן עבור המכללה(

 ה של המכללה. ולשביעות רצונ במיומנות, במקצועיות, במומחיות

ים לעשות את כל הדרוש למתן השירותים וכן לעשות את כל הסידורים הדרוש 3.1.4
 לביצוע יעיל, מדויק, מעולה ותכליתי של התחייבויותיו על פי חוזה זה ונספחיו.

בנוגע למתן  נוספים את הזכות להפעיל מומחים/יועצים הלעצמ תשומר המכללה 3.1.5
והספק מתחייב כי הוא או כל גורם שיופעל מטעמו ישתף עמם פעולה השירותים 

 המכללה.  על ידי מנכ"ל/יתככל שיידרש 

 ההתקשרות תקופת .4

הספק . יחד עם זאת, 1.2.2022 תוקף הסכם זה החל ממועד החתימה על החוזה ועד ליום 4.1

בנושא הפדגוגיה  moocמתחייב לסיים את שירותי ההפקה והפיתוח של הקורס המקוון 
יחידות לימוד ועל גבי הפלטפורמה  9נקודות זכות,  2בהיקף של  של החוסן עבור המכללה

במועד הסיום של שירותי ההפקה כאשר  1.9.2021יום וזאת, עד ל ILשל קמפוס 

 fullyיעמוד לרשות המכללה קורס דיגיטלי מלא ) (1/9/2021) והפיתוח לעיל

online מסוג )MOOC  נקודות  2בנושא "פדגוגיה של חוסן" בהיקף של
דקות צילומי וידאו ערוכים ומאושרים על  300לפחות ו יחידות לימוד 9 זכות

 ידי המכללה. 
הספק  1.2.2022( ועד ליום 1.9.2021ממועד סיום שירותי ההפקה והפיתוח של הקורס ) . 4.2

 שוטפים ( שירותיםמעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה ללא תמורה נוספתיספק למכללה )
גע לקרוס לרבות תיקון וטיפול בבעיות ככל של ליווי, הכוונה וייעוץ בכל הנו וללא הגבלה

 הטכניים של הקורס. שיתגלו באלמנטים 
 

 השירותים מהות .5

השירותים יסופקו בהתאם לכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהצעת הספק  .5.1
  למכרז.

 Webעל פי תקן  level AAבסטנדרט נגישות הספק מצהיר ומתחייב כי הקורס יעמוד        5.2

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0ב ,-level AA על פי תקנות שוויון כן, ו
 .2013לשירות(, תשע"ג זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות 

 שירותי ההפקה והפיתוח של הקורס יכללו: .5.3

 קונספטואלי בהתאמה ליחידת לימוד קיימת למכללה –פיצוח מתודולוגי  .5.3.1

 וניהול הקורס.  אפיון, הקמה .5.3.2

 פיתוח תוכן ורכיבי למידה דיגיטלית. .5.3.3

 עיצוב סטוריבורד גרפי )קומפוזציה ואישור אלמנטים(. .5.3.4



 

 
 

          
 

   

 .בהתאמה לקונספט עיצובי של יחידה קיימת בקורס זה.עיצוב מארז גרפי  .5.3.5

 ימי צילום מרוכזים / איורים / אנימציה. –יישום והפקה מלאה של הקורס  .5.3.6

 עריכת וידאו וסאונד.  .5.3.7

 הנפשת אלמנטים גרפיים ואפקטים ויזואליים.  .5.3.8

 עיצוב והפקת רכיבי למידה משלימים.  .5.3.9

 ביקורת איכות וסבבי תיקון מרוכזים.  .5.3.10

 סנכרון כתוביות בעברית ובאנגלית. .5.3.11

 קריינות לסרטוני האנימציה. .5.3.12

הטמעה של כלל הרכיבים )סרטונים, רכיבי למידה דיגיטלית ועוד( על גבי  .5.3.13
 .ILהפלטפורמה של קמפוס 

תמיכה, בקרת איכות, ניהול  – (1.2.2022)עד ליום  ליווי במשך סמסטר הרצה .5.3.14
 ודיווח שוטף.

 תרגום לאנגלית. .5.3.15

 עריכה לשונית בעברית ואנגלית. .5.3.16

  התשלום ותנאי תמורה .6

לספק תמורה בהתאם תשלם המכללה בעד קיום כל התחייבויות הספק לפי חוזה זה  6.1
)נספח ב' להסכם  ידי הספק במכרזאשר הוגשה על המפורטים בהצעת המחיר  למחירים

  . זה(.

כל תשלום לספק על חשבון התמורה מותנה בעמידתו בדרישות ובתנאים הנוגעים לתשלום  6.2
  .זה על פי מסמכי המכרז והוא יבוצע כנגד חשבונית מס כדין

 מהתמורה 20%מקדמה בסך  לספק תשולםעל ידי המכללה בעת החתימה על ההסכם  6.3
מהתמורה הקבועה  נוספים 30%. הספק )נספח ב' להסכם זה( הקבועה בהצעת המחיר של

ישולמו לאחר הגשה ואישור על ידי מנכ"לית המכללה  בהצעת המחיר )נספח ב' להסכם זה(
מהתמורה  הנותרים 50%של מחצית מיחידות הקורס.  מטעם המכללה וצוות הקורס

בסיום הפקת הקורס ולאחר  לספק ישולמו הקבועה בהצעת המחיר )נספח ב' להסכם זה( 
כי הקורס הופק לשביעות רצון  אישור מנכ"לית המכללה וצוות הקורס מטעם המכללה

הספק מתחייב לפעול בהתאם  המכללה ובהתאם לאמור בהסכם וביתר מסמכי המכרז.
להנחיות מנכ"לית המכללה וצוות הקורס מטעם המכללה וזאת, ככל שיהיו לאחרונים 

וע מטלה כזו או אחרת מצד הספק והנוגעת לשירותים ולגביה מחויב הערות בנוגע לאי ביצ
הספק בהתאם להוראות הסכם זה ו/או נספחי המכרז. המכללה רשאית לעכב כל תשלום 
מבין תשלומי התמורה לספק וזאת, ככל שהספק לא פעל לתיקון הדבר הטעון תיקון 

במסגרת מתן יו במסגרת מתן השירותים ו/או ככל שהספק לא ביצע את המוטל על
 לכל תשלום תמורה יתווסף מע"מ כדין. השירותים. 

מכל תשלום מס במקור כדין אלא אם יומצא לה מראש אישור תקף כדין  המכללה תנכה 6.4
 על פטור מלא או חלקי מניכוי מס במקור.

. היא סופית וממצה בהצעת המחיר של הספק אשר הוגשה במכרז התמורה המפורטת  6.5
ות שיהיו לו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לרבות הספק יישא בכל ההוצא

במגוון התחומים הנדרשים  מבלי לגרוע מכלליות האמור, עלות העסקת כוח האדם הנדרש
שעות  עלויות ימי צילום באולפן, עלויות ימי צילום חוץ, ,צורך ההפקה והפיתוח של הקורס

עבודה ונסיעה של הספק ועובדיו, הדרכה, ביטוח, אחריות וכן את כל המסים וההיטלים 
. הספק לא יהיה זכאי לתשלום נוסף הנובעים מההתקשרות נשוא הסכם זה החלים ושיחולו

בהצעת המחיר אשר הוגשה על ידו כלשהו או להחזר הוצאות מכל סוג מעבר לקבוע 
 במסגרת המכרז. 

 פעולה ושיתוף פיקוח .7

צוות הקורס מטעם המכללה ו/או כל גורם רלוונטי נציגי המכללה )הספק ישתף פעולה עם  7.1
בקשר לשירותים, יהיה קשוב לצרכי המכללה בנוגע למתן השירותים, אחר מטעם המכללה( 

המכללה בה יהיו נוכחים מנהל/ת הפרויקט מטעם נציגי שוטפות עם עדכון יקיים פגישות 



 

 
 

          
 

   

פיתוח והפקה של הקורס עבור במטעם הספק אשר עוסקים הספק וגורמים נוספים 
 מומחי דידקטיקה מטעם הספק, מומחי קריאייטיב מטעם הספק וכו'(.המכללה )לדוגמא, 

המכללה בקשר לביצוע השירותים אינו גורע מאחריות הספק כלפי  לעיל 7.1האמור בסעיף  7.2
 בצורה המקצועית הטובה ביותר ולשביעות רצון המכללה. 

 בשירותים המכללה זכויות לעניין הוראות .8

 מתןהמידע, המסמכים וקבצי הנתונים שיוכנו ע"י הספק ללא יוצא מן הכלל במסגרת  8.1
והספק לא ישתמש  כקינינו הגמור והבלעדי של המזמיןהשירותים לפי הסכם זה יחשבו 

ו כל חלק מהם שלא לצורכי המזמין וללא אישור ואבמידע, במסמכים ובקבצי הנתונים 

ת בכל והבלעדיהקנייניות המכללה כאמור תהיה בעלת הזכויות   מראש ובכתב.
התכנים של הקורס והיא תהיה זכאית לעשות שימוש בקורס ובתכנים שלו 

לצרכיה באופן בלעדי ולא תהיה ממועד סיום ההפקה והפיתוח של הקורס 
                                                     לספק כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהמכללה בעניין זה.

המזמין יהיה זכאי לתבוע ולקבל מן הספק במשך מהלך ביצוע השירותים או לאחר מכן  8.2
 כל מסמך או דבר הקשור לביצוע השירותים.

את כל הקבצים והמידע שנצברו  למכללהעם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא יעביר הספק  8.3
מעבר לתמורה הקבועה בהצעת המחיר  סכם ללא תמורה נוספתאצלו במהלך ביצוע הה

 .בגין ביצוע השירותים אשר הוגשה על ידי הספק במסגרת המכרז

הספק מוותר בזאת מראש וללא סייג על כל טענה לזכות קניינית מוסרית או אחרת במידע  8.4
 האמור.

  הזכויות על הגנה .9

בשל כל נזק ו/או תביעה הנובעים מכל הפרה של פטנט,  המכללההספק יפצה וישפה את  9.1
זכות קניין רוחני(  -סימן מסחר, זכות יוצרים, זכות במדגם או כל קניין רוחני אחר )להלן 

 ס המקווןביצוע שירותי ההפקה והפיתוח של הקורופגיעה בחוק הגנת הפרטיות, בקשר עם 

(mooc ) לאלתר להסרת כל מניעה בשימוש ויפעל  פדגוגיה של חוסןבנושא עבור המכללה
 .כתוצאה מתביעה או דרישה כאמור בקורס

 שילמה בפועל שהמכללהכל סכום  למכללה ישלם שהספקהשיפוי הנזכר לעיל, משמעו   9.2
על  בהפרה של זכות קניין רוחני מקורה אשר המכללה נגד הוגשה אשרכתוצאה מתביעה 

של הפקה ופיתוח הקורס המקוון השירותים כתוצאה מביצוע ידי הספק ו/או מי מטעמו 

(mooc עבור המכללה בנושא פדגוגיה של חוסן )לפסק דין שלא עוכב ביצועו.  בהתאם
 לולפעול בכל דרך שתראה  לספקלאפשר  תמתחייב המכללההאמור לעיל כפוף לכך כי 
 באופן ספקלמתחייב להודיע  המכללה. על כן, במקומו תתפשרלהדיפת אותה תביעה ולא 

כתב  ימים מיום קבלת 7ולא יאוחר מ  בקשר להסכם זה הנגדכל הליך שנפתח על  מידי
 התביעה. 

בלי לפגוע בכלליות האמור, מתחייב הספק לבדוק קיומן של זכויות צדדים שלישים  .9.3
בחומרים שישתמש בהם, כי לא יפר זכויות יוצרים או זכויות קנייניות של צד ג' כלשהו וכי 

שיוצרו על ידי צדדים שלישיים או שלצדדים שלישיים יש בהם זכויות מוש בחומרים יכל ש
מסתמכת על  המכללהשיון, ללא  הגבלת  זמן.  הספק מודע לכך כי  ייהיה בהיתר או בר

הצהרתו זו, והוא יהיה אחראי בגין כל דרישה או תביעה שעניינה  הצהרה זו ויפצה וישפה 
  ברר כי לא פעל בהתאם להתחייבותו לעיל.בגין כל הוצאה שתיגרם לה אם ית המכללהאת 



 

 
 

          
 

   

 הצדדים יחסי .10

לפי חוזה זה כקבלן עצמאי, והיחסים בינו  המכללההספק יקיים את כל התחייבויותיו כלפי  10.1
 יהיו כיחסים שבין מזמין לבין קבלן עצמאי. המכללהלבין 

הספק ישלם בעצמו ועל חשבונו את כל תשלומי החובה החלים עליו לפי כל דין מתוקף  10.2
 מעמדו ופעולותיו לפי חוזה זה.

המועסקים מטעמו בביצוע  ו/אולבין הספק  המכללהאין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין  10.3
 התחייבויותיו על פי חוזה זה.

לפקח,  למכללהמוצהר ומוסכם בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י חוזה זה  10.4
להדריך או להורות לספק או לכל המועסקים בידו בביצוע חוזה זה, אלא אמצעי להבטיח 

 על ידו במסגרת מתן השירותיםאת קיום הוראות חוזה זה במלואן ולספק ולכל המועסקים 
לזכויות כלשהן  מהמכללהוהם לא יהיו זכאים  במכללהלא תהיינה זכויות של עובדים 

 ם.המגיעות לעובדים ממעסיק

הספק מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם  10.5
 מעביד.  -לא יתקיימו יחסי עובד  המכללהובין 

 הספק עובדי .11

( עבור המכללה בנושא פדגוגיה moocשל הקורס המקוון ) פרויקט ההפקה והפיתוחמנהל  11.1
וללא  חייב כי לא יחליף מיוזמתומטעמו של הספק הוא _________. הספק מתשל חוסן 

לא ייזום, במישרין או בעקיפין, את החלפת מנהל כן, ו אישור מראש ובכתב של המכללה

( moocהקורס המקוון ) הספק לא סיים את שירותי ההפקה והפיתוח שלכל עוד  הפרויקט
 לעיל.  4.1עבור המכללה בנושא פדגוגיה של חוסן וכמפורט בסעיף 

נתונה הזכות לדרוש מהספק בכתב להימנע מלהעסיק או להפסיק להעסיק עובד  למכללה 11.2
וזאת ללא צורך במתן הנמקה. דרישה כאמור לא  לצורך מתן השירותיםהמועסק על ידו 

תהווה עילה לאי עמידת הספק בתנאי החוזה והספק לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין הפסד 
ויישומה. הספק יחליף את העובד בעובד  לעיל האו נזק שייגרם אם ייגרם, כתוצאה מהדריש

 .מאת המכללה מעת קבלת הדרישה ימים)ארבעה עשר(  14מתאים אחר בתוך 

לעיל כדי לגרוע מאחריות  11.2למען הסר ספק מובהר כי אין בחיוב האמור בסעיף קטן  11.3
 הספק לפי הוראות חוזה זה וחובתו לעמוד בלוח הזמנים שנקבע בחוזה זה.

כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים  תשלםלא  המכללה 11.4
 .במסגרת ביצוע השירותים על ידי הספק

הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים  11.5
הקיבוציים ו/או על שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלום מס הכנסה, ביטוח  הוראות צווי ההרחבהפי 
לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, 

 שכר מינימום,תשלומי פנסיה וכיוצ'.

יצועו מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי המועסקים מטעמו בב 11.6
 של הסכם זה את האמור בחוקים המפורטים להלן:

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 
  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 
 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 1996 –חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו 

 1953 –הנוער, תשי"ג חוק עבודת 
 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 

 1949 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט 
 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 
  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 



 

 
 

          
 

   

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
 2001 -והתפטרות תשס"א חוק הודעה מוקדמת לפיטורים

 2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 
 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  11.7
. במסגרת מתן השירותים עבור המכללה ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו

לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי  האו מי מטעמ המכללה החויב
 המכללהמהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה לרבות קבלן משנה, ישפה הספק את 

לשלם כאמור. הספק  שהמכללה חויבההראשונה בגין כל סכום  מיד לאחר קבלת דרישה
 בנוגע לסכומים כאמור לעיל. מהמכללהעל כל טענה ו/או דרישה כל שהיא מוותר 

  שיפוי אחריות, .12

ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי  למכללההספק יישא באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם  12.1
עובדיו, מועסקיו, שליחיו או כל מי של כלשהו או לרכושם עקב מעשה או מחדל שלו ו/או 

שבא מכוחו או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע חוזה זה לרבות מבלי לגרוע מכלליות 
עקב שגיאה מקצועית של הספק ו/או הזנחה במילוי  למכללההאמור, בגין כל נזק שיגרם 

 חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הספק
 תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

או לצד שלישי כלשהוא עקב מעשה או  למכללההספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם  12.2
מחדל, טעות או השמטה מקצועיים שנעשו במתכוון או בפזיזות או ברשלנות שלו ו/או של 

 ם זה. מי מעובדיו ו/או שלוחיו במסגרת פעולתם על פי הסכ

 :כמו כן, הספק יישא כלפי המכללה באחריות המלאה לכל האמור לעיל 12.3

נזקים שייגרמו על ידי מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו במתכוון ו/או  12.3.1
 בפזיזות ו/או ברשלנות רבתי של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו;

 מעשה או מחדל, טעות או השמטה שנעשו שלא לצורך ביצוע העבודות נשוא 12.3.2
 הסכם זה;

הפרת חובת סודיות ו/או הפרת זכויות יוצרים על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או  12.3.3
 שלוחיו;

 גניבה ו/או הפרת חובת נאמנות על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו; 12.3.4

הספק יהיה אחראי, על פי כל דין, לכל נזק ו/או אובדן שיגרם לעובדיו, לקבלני משנה מטעמו  12.4
ו/או לכל הפועל מטעמו בקשר ו/או בנוגע לביצוע התחייבויותיו על  ו/או למועסקים על ידו

 פי חוזה זה. 

אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג בהספק יהיה אחראי  12.5
התחייבויותיו על פי חוזה זה ו/או  ותיאור הנמצא בשימושו ובחזקתו בקשר עם ביצוע

מכל  הו/או כל אדם הנמצא בשירותה ו/או עובדי המכללה כתוצאה מהן והוא פוטר את
 אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

מאחריות לכל נזק שהם באחריות ה ו/או כל מי מטעמ הו/או עובדי המכללההספק פוטר את  12.6
 פי חוזה זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.-הספק על

בגין אובדן או כל  מטעמהו/או את כל הפועל  המכללההספק מתחייב לשפות ולפצות את  12.7
לרבות  הושלוחי העובדי המכללה,נזק כאמור לעיל וכנגד כל דרישה או תביעה, שתוגש נגד 

ועל פי  בהסכם זההוצאות משפטיות, אשר האחריות לגביהם חלה על הספק על פי האמור 
כתב על קבלת דרישה או תביעה כאמור מיד עם קבלתה ולא לספק ב תודיע המכללהכל דין. 



 

 
 

          
 

   

)שבעה( ימים מעת קבלת הדרישה או התביעה. הספק יהא רשאי להתגונן מפני  7 -יאוחר מ
 דרישה או תביעה כאמור, על חשבונו. 

 ופרטיות בטחון סדרי סודיות, שמירת .13

ביא לידיעת כל הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לפרסם, להודיע, למסור, או לה 13.1
אליו עקב או בקשר לחוזה זה, תוך תקופת  שיגיע מבנה הקורסל בנוגע מידע במיוחדאדם כל 

 החוזה או לאחריה. 

הספק מתחייב להחתים את עובדיו וכל הפועל מטעמו, הלוקחים חלק במכרז זה, על  13.2
, התחייבות לשמירת סודיות, לפיה יתחייבו לשמור בסוד ולא להעביר, לפרסם, להודיע

אליהם עקב או  יגיעש מידע ובמיוחד מבנה הקורסלמסור, או להביא לידיעת כל אדם כל 
נספח בקשר לחוזה זה, תוך תקופת החוזה או לאחריה. נוסח ההתחייבות יהיה כמפורט ב

 המצורף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו.א 3

 זכויות העברת .14

או להסב לאחר כל זכות או חובה הנובעות מחוזה  הספק מתחייב שלא להעביר או להמחות 14.1
. מובהר כי לא יהיה תוקף לכל פעולה כאמור אלא אם לצדדים ג' כלשהם זה, כולן או חלקן

 , מראש ובכתב.המכללהכן ניתנה לכך הסכמה מפורשת מאת 

  ערבות .15

המפורטות בהסכם זה וביתר מסמכי להבטחת קיום ומילוי כל התחייבויותיו של הספק  15.1

יפקיד הספק  ,( עבור המכללהmoocרז בכל הנוגע לפיתוח וההפקה של הקורס המקוון )המכ
צמודה למדד בנקאית אוטונומית ערבות  במעמד החתימה על הסכם זה המכללהבידי 

משיעור התמורה   10%של על סך  ולטובת המכללה המחירים לצרכן מאת בנק בישראל
הערבות )להלן: " )נספח ב' להסכם( במכרזהקבועה בהצעת המחיר של הספק אשר הוגשה 

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות 30הערבות על פי סעיף זה יהיה עד  . תוקף"(הבנקאית
 לעיל.  4.1כמפורט בסעיף 

כפיצוי מוסכם וקבוע  האו מקצת הכול המכללה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית 15.2
לאחר מתן התראה בכתב ומראש, בכל מקרה של הפרה יסודית של חוזה זה על ידי הספק 

 )עשרה( ימי עבודה מראש.  10של לפחות 

כדי לגרוע מכל זכות של  הבנקאית אין באמור בסעיף זה לעיל ו/או בחילוט הערבות 15.3
בפועל כתוצאה מן  להמו לתבוע פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים שנגר המכללה

 ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

ותנאי  על ידי הספק מהווה הפרה יסודית של הסכם זה הערבות הבנקאיתאי מסירת  15.4
 . מתלה לכניסת ההסכם לתוקף

, יהיה על הספק להפקיד המכללהולא בוטל ההסכם על ידי  הבנקאית חולטה הערבות 15.5
 15.1תהא ערבות בגובה הסכום הנדרש כמפורט בסעיף  המכללהרבות נוספת כך שבידי ע

 לעיל. 

 להסכם זה. ב' 3תהינה בנוסח המצורף להסכם זה כנספח  הערבות 15.6

 מוקדם סיום .16

תהיה המכללה לפי חוזה זה ולפי כל דין,  למכללהבלי לגרוע מכל זכות וסעד המוקנים  16.1
את תקופת ההסכם בכל עת מכל  ו/או לקצר לבטל את החוזה או כל חלק ממנו רשאית

 30סיבה שהיא, וללא כל חובה לנמק את החלטתה בהודעה בכתב שתימסר לספק לפחות 
 ( ימים מראש, וזאת ללא תשלום פיצוי כלשהו.שלושים)

עד לספק תמורה אך ורק ב תשלם המכללהאמור, כ 16.1בסעיף במקרה של ביטול החוזה  16.2
בפועל עד למועד הביטול כאמור לרבות הוצאות ישירות  למכללההשירותים שסיפק הספק 

שנשא בהן הספק לצורך התחייבויותיו על פי הסכם זה, שלא ניתן לעשות בהן שימוש 
אלטרנטיבי, בניכוי כל מקדמה ששולמה לו על חשבון ההתחייבות שבוטלה ובשום מקרה 

בעבור ההתחייבות שבוטלה כאמור. הספק לא יהיה על התמורה לעיל לא יעלו ההוצאות 



 

 
 

          
 

   

האמור בסעיף זה לא יחול במקרה  זכאי לכל תשלום נוסף ובכלל זה פיצוי בגין אובדן רווח.
 של ביטול ההסכם על ידי המכללה עקב הפרתו היסודית מצד הספק.

 

 החוזה הפרת .17

זה הם תנאים )כולל( לחוזה . 2,3,4,5,7,11,14,15.1מוצהר ומוסכם בזה כי הסעיפים  17.1
הפרתו היסודית  יסודיים ועיקריים בחוזה והפרתם או חלק מהם תחשב כהפרה יסודית.

של ההסכם תזכה את המכללה בזכות להורות על ביטול ההסכם בכפוף להתראה מראש 
יום וכן, בזכות להורות על חילוט הערבות הבנקאית בכפוף להתראה מראש  14ובכתב של 
 יום.  14ובכתב של 

בכל מקרה של הפרת החוזה או תנאי מתנאיו  –פגוע בכל הוראה אחרת של החוזה מבלי ל 17.2
 –תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א  –על ידי צד לחוזה 

1970. 

לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה  תרשאי תהיה המכללהמבלי לפגוע בכלליות האמור,  17.3
 יום 14בכפוף להתראה מראש ובכתב של  בנקאיתלחלט את הערבות ה ,וכן מוקדמת לספק

 בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או רכוש הספק. 17.3.1

 אם ימונה קדם מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לספק. 17.3.2

 יום. 30אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על   17.3.3

 או הפך בלתי כשיר לפעולות משפטיות.אם הספק נפטר, פשט רגל  17.3.4

 כללי .18

חוזה זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר  18.1
 שנערכו עובר לחתימתו של חוזה זה.

אי מימוש, ע"י מי מהצדדים לחוזה זה, של זכות מזכויותיהם עפ"י חוזה זה, או ויתור על  18.2
ראה כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יי

 הוראה או הוראה אחרת, הדומה לה או שונה ממנה. 

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם של מי מהצדדים לחוזה זה לא יהיו בני תוקף אלא אם כן  18.3
 נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים. 

לקזז כל סכום  המכללה תלפי חוזה זה או על פי כל דין, רשאי המכללהמבלי לפגוע בזכויות  18.4
, מכל מקור המכללהמהספק על פי חוזה זה מכל סכום אשר יגיע לספק מאת  להשיגיע 

 ימי עבודה. 7שהוא וזאת לאחר התראה בכתב ומראש של 

 שינויים בחוזה זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים. 18.5

כל זכות עיכבון או שעבוד או כל זכות אחרת מובהר ומוסכם בזאת כי לספק אין ולא תהא  18.6
 . למכללהלגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים 

סעד שנקבע בחוזה זה אין בו כדי לגרוע מזכותו של אותו הצד לסעד נוסף או אחר על פי  18.7
 חוזה זה או על פי כל דין. 

 והודעות כתובות .19

זה )אלא אם הודיע צד הודעה שנשלחה בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת להלן בסעיף  19.1
שעות מעת  72למשנהו בכתב על שינוי בכתובתו( תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

 מסירתה למשלוח ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

     

 הספק      המכללה



 

 
 

          
 

   

 א'  התחייבות לשמירת סודיות-3נספח 
  

המכללה אני הח"מ, ____________  ת.ז. __________  מצהיר ומתחייב בזאת כלפי 
 "(, כדלקמן: המכללההאקדמית חמדת )להלן: "

  

ו/או  המכללה"מידע", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות  .1
למעט אם הפך לכזה בשל )או עובדיה ו/או עסקיה אשר אינו נחלת כלל הציבור /

לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע אודות  (עשה/מחדל של הספקמ
; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים, הזמנות והסכמים המכללהמשאבי 

(להלן:   1981 -מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות,  התשמ"א 
חר החל או עשוי לחול על ו/או בהתאם לכל דין א( "חוק הגנת הפרטיות"  או "החוק"

 . המכללה

, יתכן ותהיה  לו גישה למידע כהגדרתו למכללהידוע לספק כי לצורך מתן השירותים  .2
לעיל. כמו כן, ידועה וברורה לספק רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה 
קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם עקב חשיפתו על ידי או עשיית 

 שימוש בו על כל המשתמע מכך.  

אליו מתוקף מתן  הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע אשר יגיע .3

או בדרך אחרת. הספק  מכללהל (moocשל הפקה ופיתוח הקורס המקוון ) השירותים
מתחייב שלא להחזיק ברשותו ולא לעשות כל שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא 
לצורכי ביצוע מטרת ההתקשרות. הספק מתחייב שלא לגלות מידע כזה או חלקו, 

אלא לצורך ביצוע השירותים לפי ההסכם  במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף,
 . המכללהובכפוף להסכמת 

בכלל זה הספק מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לאבטחת המידע,  .4
מיד עם סיום מתן  למכללהמניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו; להשיבו 

ולא להשאיר , (לפי העניין)ו/או סיום ההסכם  יםהשירותים, בעת השלמת השירות
 בידיו כל עותק ממסמכים אלה ו/או רישום ו/או תמצית ממנו, בכל פורמט שהוא.  

הספק מתחייב כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש  .5
בקבלת המידע לצורך ביצוע השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר 

 כתב סודיות בנוסח דומה לכתב סודיות זה.  במידע סודי, והם חתומים כלפי הספק על

הספק מתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה,  .6
יאובטחו כך שלא תתאפשר גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע 
ולנתונים אלו, לאיש מלבד המורשים לכך החתומים  על כתב התחייבות לשמירת 

 .  המכללה סודיות כלפי

מיד לכשייוודע לו על כל נזק שנגרם למידע של  למכללההספק מתחייב להודיע  .7
 לרבות כל דליפה, שינוי או מחיקה של מידע.   המכללה

שכפול, העתקה,  –לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע  .8
 .  השירותיםצילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת ביצוע 

על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם  .9
 על עותקיו.  

 לשמור בהקפדה את המידע שיימסר לרשותי ולמנוע אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.  .10

 למנוע את הגישה למידע מכל אדם ו/או גוף כלשהו.  .11

הנני  מתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו בלבי ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותיי  .12
בכתב ואודיע מראש על תכניתי. ידוע  למכללהלפי כתב התחייבות זה, וקיומו, אפנה 

לי כי  אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי המנויות בכתב 
 התחייבות זה. 



 

 
 

          
 

   

 . למכללהדע כלשהו הנני מתחייב להודיע על כך מיידית בכל מקרה של אובדן מי .13

לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר ו/או למסור  .14
 כל מידע לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא . 

והעברתו  המכללהלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי  .15
 ק לי כל זכות במידע. אלי כדי להעני

התחייבויותיי דלעיל תחולנה עלי אישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף שאקים ו/או  .16
שאהיה שותף בו, ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל מניות, ובין בכל דרך אחרת, בין 

אשר יספק למכללה את השירותים במישרין ובין בעקיפין, וכן על כל עובד מטעמי 
 .  המפורטים בהסכם זה

 תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן.  .17

תהא זכאית לפיצוי מהספק בגין כל נזק שייגרם בעקבות  המכללהידוע ומוסכם כי  .18
הפרה של איזו מהתחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד 

ה הודיעה לספק על התביעה ו/או הדריש שהמכללהאחר המוקנה לה על פי דין ובלבד 
   ואפשרה לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי.

  

 ולראיה באתי על החתום:  
 

      

  תאריך שם הספק  חתימה 

 

 

 

 

 

 

 


