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 הסכם 
 

 2021שנערך ונחתם בעכו ביום ____ בחודש ________,  
 

 בין: 
 

 המכללה האקדמית גליל מערבי ע"ר 
580-362-580מספר עמותה    

24121עכו מיקוד    2125כתובת: ת.ד    
 

") המזמינה "   ו/או   " המכללה (להלן: "   
– מצד אחד    -   

 
 

 לבין: 
 

 ________________________ 
 

 ח.פ       ______________________ 
 
 

 באמצעות מורשה החתימה מר _______________ ת.ז. _________________ 
 

 כתובת:______________________________ 
 

 טלפון _____________________ 
 

 פקס   ____________________ 
") "החברה   ו/או המשרד"  (להלן: "   

 
– ני  מצד ש   -   

 
דוברות  שירותי    מתן ) ל " "המכרז :  (להלן   159/2021  מס' והמכללה פרסמה מכרז פומבי  הואיל    

 ;   יחסי ציבור אסטרטגיה ו 

 ן:  הגיש הצעה למכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להל   והמשרד והואיל        

המפורטים  ), לספק עבור המכללה את השירות המבוקש על פי התנאים  " המשרד הצעת  " 

 בהסכם זה על נספחיו; 

בשירותי יעוץ תקשורתי   במתן השירותים המבוקשים בין היתר  מצהיר כי הינו עוסק    והמשרד   והואיל  

ואסטרטגי, דוברות ויחסי ציבור, סיוע וליווי תקשורתי במצבי משבר, שירותי יעוץ ליחסי ציבור  

עיתונות בעיתונות מודפסת, משודרת  במדיה הדיגיטלית, לרבות ייזום ועריכת חומרי  

המפורט במסמכי המכרז ובהתאם להוראות ההסכם  והכל על פי שואינטרנטית ככל שיידר

) וכי הינו בעל ידע,  " ים / "השירות   ו/או שירותי יח"צ"  ״ :  (להלן   .המצורף על נספחיו

כל שאר האמצעים הדרושים על    מומחיות, מקצועיות, ניסיון, ציוד, רישיונות, כוח אדם 

 ;  עבור המכללה   השירות מנת לתת את  

, הצהרותיו ומצגיו החליטה המכללה לקבל את הצעתו, המהווה חלק  המשרד ועל יסוד הצעת  והואיל  

בלתי נפרד מההסכם, לתנאי המכרז בכפוף לתנאים ועבור התמורה המפורטת במסמכי  

 המכרז; 
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 הצדדים כדלקמן:אי לכך הוסכם הוצהר והותנה בזאת על  

 כללי  .1

 
 ; המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1.1

דין המבוא וההצהרות הכללות בו כדין הוראות ההסכם, כותרת הסעיפים הינן לנוחות  .1.2

 ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם; 

בלתי  הזמנה להציע הצעות על כל נספחיה, כתב ההצעה, וכן כל יתר מסמכי המכרז מהווים חלק  .1.3

 ניפרד מהסכם זה. 

 

 הגדרות .2

 
 - "החברה" ו/או" יחסי ציבור"משרד  ו/או משרד ה .2.1

  יחסי ציבורדוברות, אסטרטגיה ו ת שירותי לאספק 159/2021מי שהצעתו זכתה במכרז פומבי 

, לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו או כל גורם מטעמו שהוסמך על ידו לעניין הסכם  עבור המכללה

 .זה

 

   השירותים .2.2

שיבחר כוללים בין היתר עבודה שוטפת    יחסי ציבור השירותים שיסופקו  למכללה על ידי משרד  

מול מחלקת השיווק של המכללה וכל הנדרש בתחום זה על ידי המכללה והמפורט במסמכי  

שירותי יעוץ תקשורתי  ואסטרטגי, דוברות ויחסי ציבור, שירותי יעוץ ליחסי  לרבות  המכרז,

ציבור במידה הדיגיטלית, ייזום ועריכת חומרי עיתונות בעיתונות מודפסת, משודרת  

ואינטרנטית ככל שיידרש והכל על פי המפורט במסמכי המכרז ובהתאם להוראות ההסכם 

 .המצורף על נספחיו

, אקדמי,  םייקדם אקדמ היחידה ללימודים לל יחידות המכללה:  המשרד יספק פתרונות לכ .2.3

וכן יספק ייעוץ ככל שיידרש בנושא השירותים להנהלת המכללה לרבות   והמשך לימודי חוץ

 ; מנכ"ל ונשיא המכללה

 

 - נציג המכללה  .2.4

 .המשרדמטעם המכללה להתנהלות, אחריות, אישורים ועבודות מול   אאיש קשר ובר סמכ
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 נספחי ההסכם  .3

 
 להלן נספחי ההסכם: 

 נספח ביטוחי המשרד - נספח א'  .3.1

 הביטוח   עריכת אישור    –   1נספח א'  .3.2

 הצעת המשרד   - ' ב נספח   .3.3

 

 

 הצהרות והתחייבויות המשרד  .4

 

 המשרד מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן: 

לכתב ההזמנה,    2  המצטברים להגשת הצעה למכרז, כפי שפורט בסעיף הוא עומד בתנאים   .4.1

ובהתאם להצהרותיו בכתב ההצעה וכל הפרטים שמסר למכללה בהצעתו הינם מלאים  

 ונכונים; 

לביצוע    כי אין מניעה על פי כל דין החל עליו ו/או הסכם, להתקשרות בהסכם זה עימו  .4.2

 ; התחייבויותיו 

מסמכיו, לרבות הזמנה להציע הצעות על נספחיה,  הוא קרא את תנאי ההסכם על כל   .4.3

וידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהסכם זה ומסמכיו וכי ניתנה לו  

ההזדמנות להתייעץ עם יועצים מטעמו ובכלל זאת יועץ משפטי בטרם חתימתו על מסמכי  

ו המלאה, כל  המכרז ו/או ההצעה ו/או על הסכם זה, והוא קיבל מהמכללה, לשביעות רצונ 

מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על ביצוע השירותים המבוקשים וקיום התחייבויותיו  

שבהסכם זה, לרבות ההוצאות שתהיינה לו בביצוע התחייבויות האמורות, ואין ולא תהיה  

 לו כל טענה כספית ו/או אחרת כלפי המכללה בקשר לכך; 

שורים, המיומנות, הציוד, הכלים, עובדים  יש לו את הידע היכולת הארגונית והכספית, הכי  .4.4

מקצועיים במספר מספיק, וכל האמצעים האחרים הדרושים על מנת לבצע את כל יתר  

התחייבויותיו שבהסכם זה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למסמכי ההסכם וכי כוח  

האדם, הידע והאמצעים האחרים כאמור ימשיכו להיות ברשותו עד לתום ביצוע מלוא  

 בויותיו שבהסכם זה; התחיי 

כי הוא יודע ומבין את חשיבות העמידה בלוחות הזמנים שיוגדרו מעת לעת על ידי המכללה   .4.5

וכי יש ביכולתו לבצע את השירותים ברמה מקצועית וגבוהה, במסירות ובנאמנות  

 ולשביעות רצונה המלא של המכללה ו/או נציגה במועד שנקבע מראש על ידי המכללה; 

תרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים ו/או תקנים הנדרשים מעת לעת עפ"י כל  כי בידיו כל ההי .4.6

דין לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ולנהוג בהתאם לתנאי והוראות ההיתרים 

והרישיונות הנ"ל ועפ"י הוראות כל חיקוק הנוגע בבר ומתחייב להחזיק בהם באמור בתוקף  

 במשך כל תקופת ההתקשרות;

 עיף זה על כל תנאיו תהיה הפרה יסודית של ההסכם.הפרת ס .4.7
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 תקופת ההתקשרות  .5

 

  ועד ליום  /2021/0801 -(שנים עשר) חודשים החל מיום ה  12משך ההתקשרות הינה לתקופה בת  .5.1

2022/0731/; 

 בתום תקופת ההתקשרות יוכלו הצדדים, בהסכמה, להאריך את ההתקשרות בניהם לתקופה .5.2

  12תקופות נוספות בנות   ארבע ל"), ובסה"כ התקופה המוארכת(להלן: "חודשים   12נוספת בת 

 חודשים כל אחת, אשר בסיומן יבוא הסכם ההתקשרות בין הצדדים לסיומו; 

הודעה  חודשים כמבואר לעיל, מותנית במתן  12יודגש כי הארכת הסכם זה לתקופה נוספת בת  .5.3

 על ידי נציג מורשה מטעם המכללה לחברה;חתומה בכתב 

  שנים). חמשחודשים ( 60-בכל מקרה לא תימשך כלל תקופת ההתקשרות יותר מ .5.4

ביא הסכם זה לידי  למרות האמור לעיל, תהא המכללה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לה .5.5

סיום בכל עת בתקופת ההסכם הראשונה או בכל תקופה מוארכת על ידי מתן הודעה בכתב 

יום לפני המועד שנקבע על ידה לסיום ההסכם בלא שתצטרך לנמק את הסיבות    30 למשרד 

 לסיומו כאמור;

הובא הסכם זה לידי סיום כאמור, תהא המכללה חייבת בתשלום התמורה למשרד על פי הסכם   .5.6

זה, אך ורק עד מועד הסיום שנקבע על־ ידה ובגין העבודות שבוצעו בפועל בלבד. למניעת ספק  

מכללה לא תחול כל חבות לתשלום ו/או פיצוי מכל סוג ומין וכולל אובדן רווחים  מובהר, כי על ה

ואובדן הזדמנויות להתקשרויות אחרות ו/או תשלומי פיצויים לעובדים ואחרים עקב ו/או  

 כתוצאה מהבאת ההסכם לידי סיום במתכונת זו; 

ר בהסכם זה ו/או  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המכללה לבטל את ההסכם מסיבות כאמו .5.7

 עפ״י כל דין. 

 

 רותים השימהות  .6

 

והכל בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו כמפורט   יחסי ציבוריעניק למכללה שירותי  המשרד .6.1

 ;לכתב ההזמנה המצ"ב להסכם זהא'  ובנספח  להלן

 ; לצרכיהכל השירותים יעשו בהתאם להנחיות נציג המכללה ובהתאם  .6.2

ובמיומנות, ככל שיידרש על ידי המכללה  יסודיות  המשרד יספק את השירותים למכללה בנאמנות,   .6.3

 ה; יוצרכ

בעלי ניסיון וידע רחב ככל הניתן בכל   מנהל תיק לקוח מתחייב למנות צוות שיכלול לפחות המשרד .6.4

אשר יעמוד לרשות המכללה ויאושר על ידי נציג  השירותים הנדרשים על ידי המכללה לפחות, 

את הצוות ומי מאנשיו והכל על פי שיקול דעתה  להחליף   שרדהמ בקשאית למטעמה. המכללה רש

 ימים מיום קבלת הודעה כאמור;   30יעשה כן בתוך   והמשרדהבלעדי,  
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אקדמי,  היחידה ללימודים קדם אקדמיים,   יספק פתרונות לכלל יחידות המכללה: המשרד .6.5

וכן לכל הכנסים והאירועים המתקיימים במכללה והכל בתיאום מול   והמשך לימודי חוץהיחידה 

 מחלקת השיווק;

 יקפיד על קיום לוחות הזמנים כפי שיסוכם עם המכללה מעת לעת;  המשרד .6.6

המשרד יתנהל באופן שוטף, באמצעות מנהל תיק הלקוח, אל מול נציג מחלקת שיווק במכללה,   .6.7

 ובעלי המשרד יתנהל באופן שוטף אל מול מנהלת השיווק של המכללה.   

מחויב לבצע כל דרישה או מטלה נוספת מעבר לנדרש מעלה והכל    המשרדמובהר בזאת כי  .6.8

 בהתאם לדרישת נציג המכללה. 

 

 תהליכי עבודה  .7

 

 יהיה כפוף להוראות והנחיות נציג המכללה;  המשרד .7.1

לדיווח שוטף ועדכונים מיידים בכל פרט, נושא ו/או עניין   המשרדבמסגרת העבודה יהיה מחויב  .7.2

 בנוגע למתן השירותים למכללה נשוא הסכם זה; 

פגישות נוספות   יד נציג המכללה  י על  אחת לרבעון מחויב בפגישות עבודה קבועות שיקבעו  המשרד .7.3

 יתקיימו במכללה; לפחות מהפגישות  50%. ככל שידרשו

 ;ובשעות סבירות  המכללה בטווח של עד שעה, בטלפון ובמיילענה לפניות מהמשרד מתחייב לתת  .7.4

במקרים דחופים  מתחייב המשרד לתת מענה גם מחוץ לשעות וימי העבודה המקובלים בטלפון   .7.5

 . או במייל

 

 זכויות יוצרים  .8

 

ו/או מי מטעמו יהיו   המשרדזכויות בכל החומרים ו/או המסמכים אשר יוכנו ויופקו על ידי   .8.1

 שייכים למכללה והמכללה תהיה זכאית להשתמש בהן על פי שיקול דעתה הבלעדי; 

יעביר למכללה את כל החומר   המשרדבמקרה של הפסקה בהתקשרות על ידי אחד משני הצדדים,  .8.2

וזאת לא   ההתקשרות,עבור המכללה במהלך תקופת  במשרדרך הקשור בפרסום המכללה ואשר נע

התחייבותה הכספיות של   יאוחר ממועד סיום תקופת ההתקשרות, וזאת בכפוף לתשלום כל

 ; למשרד והמכללה רשאית לעשות בו כרצונההמכללה  

מצהיר כי לא הפר ומתחייב כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי של   המשרד .8.3

 המכללה ו/או של צד ג' כלשהו;

יהא אחראי באופן בלעדי לכל הפרת זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סימן מסחרי ו/או סוד   המשרד .8.4

 כתוצאה מפרסומים עבור המכללה;  ו/או זכות לפרטיות  מסחרי כלשהו
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מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר תידרש המכללה לשלם ו/או   המשרד .8.5

להוציא בכל דרך שהיא כולל עלויות משפטיות ומנהליות כתוצאה מכל דרישה ו/או תביעה ו/או  

 טענה שיעלה הנובעות או הקשורות לאי קיום הסעיפים הנ"ל. 

 

 ותנאי התשלום  התמורה .9

 

בגין מתן השירותים וביצוע כל התחייבויות המשרד כלפי המכללה, ולשביעות רצונה המלא,   .9.1

כולל  ₪ (במילים _________________)   _____________ סכום של  תשלם המכללה למשרד 

 ;)"התשלום החודשי":  (להלן  לחודש עבור ריטיינר חודשימע"מ 

  ולא תשתנה מכל סיבה  לכל תקופת ההתקשרות  וסופית   התמורה הנקובה לעיל הינה קבועה .9.2

לרבות מסיבת עליית מחירים ו/או   ןוהמכללה לא תהא חייבת להוסיף עליה מסיבות כלשה 

שינויים במדד יוקר המחייה ו/או כל מדד אחר ו/או מסיבות של הטלת מיסים, אגרות ו/או  

טלו לאחר מועד  היטלים כלשהם בין אלה הקיימים במועד חתימת ההסכם זה ובין אלה שיו 

 חתימתו;

 מיום קבלת החשבונית;  45תנאים של שוטף +ב למשרדהמכללה תשלם  .9.3

 כחוק;  כל התשלומים יהיו כנגד חשבוניות מס כחוק בתוספת מע״מ .9.4

 

 ערבות בנקאית  .10

 

  למכללה, תוך  המשרדכלפי המכללה על פי הסכם זה ימציא  המשרדלהבטחת התחייבויותיו של   .10.1

  ש"ח  7,500 הודעה כי הצעתו התקבלה, ערבות בנקאית אוטונומית ע"סימים ממועד קבלת   14

₪), צמודים למדד המחירים לצרכן החל ממדד המחירים לצרכן  וחמש מאות    אלפיםשבעת (

 ); "ערבות ביצוע"הידוע ביום חתימת הסכם זה ועד ליום פירעון הערבות בפועל. (להלן: 

 לכתב ההזמנה;  7 ה על פי סעיף ערבות זאת הינה ערבות מחליפה לערבות הראשונ .10.2

הערבות תהיה בתוקף לכל תקופת ההתקשרות בתוספת חודש ימים ובמידה שזו תוארך ידאג   .10.3

 להאריך בהתאם גם את תוקף הערבות, הכל כפי שתדרוש המכללה;  המשרד

ערבות כאמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם, והמכללה תהיה   המשרדלא המציא   .10.4

רשאית לבטלו לאלתר ובלא התראה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד או תרופה   

 העומדים לה על פי דין ו/או הסכם זה; 

יפר הסכם זה תהיה המכללה רשאית להציג את הערבות לפירעון, וזאת מבלי לגרוע   המשרדאם  .10.5

 ; תרופה אחרת שתעמוד למכללה על פי הסכם זה או על פי כל דיןמכל 

 יישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת ערבות הביצוע ו/או בחידושה בהתאם להסכם; המשרד .10.6

 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. .10.7
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 שמירת סודיות  .11

 

המצוי בידיו נשוא הסכם זה  מתחייב לשמור על המידע על כל עובדיו ומי מטעמו  המשרד .11.1

בסודיות מלאה ולא לאפשר העברת מידע ו/או שימוש בו, לא להעביר, לא לאפשר גישה אליו, לא  

 להעתיק ולא למסור לידיעת כל אדם אחר שאינו מורשה מטעם המכללה ומכל סיבה שהיא;

ב לכת  ו' מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את קיום הוראות סעיף זה ונספח המשרד .11.2

 ההזמנה;

 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. .11.3

 
 

   איסור תחרות  .12

 

מוסדות    לרבות   מוסד אקדמי להשכלה גבוהה מוגדר על ידי המכללה ככל    - מתחרה  .12.1

כל מוסד אקדמי אחר אשר יש לו שני חוגי לימוד    או   מקו חדרה וצפונה   מורים   להכשרת 

 ; משותפים עם המכללה ומעלה 

דוברות, אסטרטגיה  ממתן שירותי  מתחייב להימנע במהלך כל תקופת ההתקשרות    המשרד  .12.2

כולו או מקצתו, ישירות או בעקיפין  ויחסי ציבור וכל השירותים הנדרשים על פי הסכם זה  

להלן,    12.1פעילות המכללה כהגדרתה בסעיף  לכל גורם העוסק בכל פעילות המתחרה ל 

 ולשיקול דעתה הבלעדי; על ידי המכללה    אלא אם ניתן לכך אישור מראש ובכתב 

 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  .12.3

 
 

 המחאת/הסבת זכויות .13

 

אינו רשאי להמחות, להעביר, להסב או לשעבד את זכויותיו ו/או התחייבויותיו    המשרד  .13.1

פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם קיבל מראש    - על 

 ובכתב הסכמה מפורשת של נציג המכללה המורשה לכך; 

את כל זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, או מקצתן או מסר את ביצוע    המשרד העביר   .13.2

העבודה לאחר, כולה או מקצתה, בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, יישאר הוא אחראי  

 . להתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה 
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 אי תחולת יחסי עובד מעביד  .14

 

עם המכללה על פי הסכם    המשרד למען הסר ספק, מצהירים בזאת הצדדים כי התקשרות   .14.1

וכל אדם אחר העושה עבודה    המשרד זה הינה התקשרות של קבלן עצמאי, וכי עובדיו של  

כל שהיא עבורו ו/או בשמו ו/או מטעמו אינם ולא יחשבו בשום מקרה שהוא כעובדי  

ובין המכללה אין ולא יהיו כל יחסי עובד    המשרד המכללה, ובינם ובין המכללה וכן בין  

ומעביד או יחסים משפטיים אחרים המטילים אחריות כלשהי על המכללה וכל חובות  

תשלומים כפי המפורט בהסכם זה תמורת    למשרד התחייבותה לשלם  שהן, למעט  

 ; השירותים 

המשרד מתחייב לשלם לעובדיו שכר ותנאים נלווים, כולל הפרשות לתנאים סוציאליים, על פי   .14.2

כל דין לרבות צווי הרחבה והסכמים קיבוצים החלים, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות 

 ר, הפרשות סוציאליות וניכוי מס על פי כל דין; בהעסקת מי מעושי דברו, לרבות תשלומי שכ

 העבודה ביחס חוקי בכל האמור אחר  ולמלא הדין הוראות כל אחר  למלא מתחייב המשרד .14.3

 ;שכרם כדרוש בחוק ותשלום עובדיו להעסקת

מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר תדרוש המכללה    המשרד  .14.4

ולל עלויות משפטיות ומנהליות כתוצאה מכל דרישה  לשלם ו/או להוציא בכל דרך שהיא כ 

  מתן ו/או משמשיו הנובעות מ   המשרד ו/או תביעה ו/או טענה שיעלה או יפנה מי מעובדי  

 ; השירותים נשוא הסכם זה 

על  וכי הפרת סעיף זה   תנאים יסודיים בהסכםמובהר בזה, כי התנאים שבסעיפים לעיל, הנם  .14.5

 יסודית של ההסכם. כל תנאיו תיחשב להפרה  

 

 בנזיקין אחריות .15

 
 ובין נזקי גוף הוצאה, בין או/ו אבדן או/ו נזק או/ו חבלה או/ו תאונה לכל אחראי המשרד יהיה .15.1

 לתלמידיה או/מטעמה ו  או בשמה הפועל לכל או /ו לעובדיה או/ו למכללה  רכוש, שייגרמו נזקי

 של מחדל או/ו מעשה כתוצאה מכל  אחר שלישי צד לכל או/ו  המכללה בקמפוס למבקרים או/ו

 שבהסכם המשרד של בביצוע התחייבויותיו בשמו פועל או/ו  ידו על המועסק כל ושל המשרד 

 תאונה, חבלה, נזק, אבדן הדרושים למניעת והאמצעים הצעדים בכל ינקוט והמשרד זה,

 ;כאמור והוצאה 

 המכללה, עובדיה, שלוחיה וכל את ומראש לחלוטין משחרר המשרד זה הסכם על בחתימתו .15.2

 אבדן  ,תאונה, חבלה, נזק לכל בקשר או/ו בגין וחבות אחריות  מכל ומטעמה בשמה הפועל

 לעיל;  זה סעיף בדרישת כאמור והוצאה 

בביצוע  מטעמו או /ו בשמו הפועל כל או/ו עובדיו כלפי המלאה באחריות יישא המשרד .15.3

 או/אבדן ו או/ו נזק או/ו חבלה או/ו תאונה כל  בגין זה שבהסכם המשרד של התחייבויותיו

 כתוצאה מביצוע או/ו  במהלך מהם למי  רכוש, שייגרמו  נזקי ובין גוף נזקי הוצאה, בין
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 ומראש לחלוטין המשרד משחרר זה הסכם על בחתימתו .זה הסכם לפי המשרד התחייבויות

 בקשר או/ו בגין וחבות אחריות מכל ומטעמה  בשמה  הפועל המכללה, עובדיה, שלוחיה וכל את

 ;לעיל זה סעיף בדרישת  כאמור והוצאה אבדן ,תאונה, חבלה, נזק לכל

 לשפותם, מייד עם או/ו העניין  לפי ,ים /הניזוק את או/ו המכללה את לפצות מתחייב המשרד .15.4

  15.2-ו 15.1בס"ק  להם, כאמור אחראי שהמשרד והוצאה נזק, אבדן כל בגין ראשונה, דרישה

 אבדן לנזק, בקשר אחר כלשהו תשלום או/ו פיצויים לשלם תאלץ שהמכללה מקרה לעיל ובכל

 כאמור תשלום או פיצוי  כל המשרד לשלם מתחייב כאמור, להם אחראי המשרדש הוצאה או

 .לכך בקשר בהן שעמדה  והוצאות הצמדה וריבית הפרשי בתוספת זאת  הוראותיה וכל לפי

 

   ביטוח .16
 

פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב המשרד לערוך  מבלי לגרוע מאחריות המשרד על   .16.1

ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותו מכוחו קיימת וזאת בקשר  

למתן שירותי יחסי ציבור  עבור המכללה האקדמית גליל מערבי את הביטוחים בהתאם  

ספח א'  לתנאים ולסכומים כמפורט בנספח ביטוחי המשרד המצורף להסכם זה כנ 

), אצל חברת ביטוח  נספח ביטוחי המשרד" והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: " 

וכן מתחייב להמציא את אישור ביטוח בהתאם לנוסח   מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין; 

אישור עריכת  המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד מימנו (להלן: " 1המצורף כנספח א' 

 ;")הביטוח

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המשרד כמפורט בנספח ביטוחי   .16.2

המשרד הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המשרד, המשרד מצהיר ומאשר כי  

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות  

 ר; האחריות כאמו 

ל חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר  כן מתחייב המשרד לערוך ולקיים ע  .16.3

הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי  

 ; לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי 

ביטוחי המשרד יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ויכללו סעיף לפיו   .16.4

ו דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המכללה,  מוותרים המבטחים על כל טענה ו/א 

כן יכללו הביטוחים כאמור הוראה לפיה לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח,  

 יום מראש ובכתב (בדואר רשום);   60אלא בהודעה לחברה  

ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, מתחייב המשרד להמציא לידי המכללה, לפני תחילת   .16.5

ים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון  מתן השירות 

 ; התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו 

מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב המשרד להמציא לידי המכללה אישור עריכת ביטוח   .16.6

ת ביטוח, כל  מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי המשרד לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופ 

 ; עוד הסכם זה בתוקף 
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בנספח ביטוחי המשרד    1מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף   .16.7

(ביטוח אחריות מקצועית), מתחייב המשרד להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג  

בפני המכללה אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות  

 ; פחות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם ל 

המשרד פוטר את המכללה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא   .16.8

על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי המכללה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לו  

דן ו/או נזק  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המכללה ו/או מי מטעמה בגין אוב 

 כאמור; 

מובהר בזאת כי אישור עריכת הביטוח שיוצגו על ידי המשרד איננו בא לצמצם את   .16.9

התחייבויות המשרד לקיום ביטוחים כמתחייב מהאמור בסעיפי הביטוח המפורטים לעיל  

ובנספח ביטוחי המשרד המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו, ומתכונתם  

הביטוח שיוצג הינה כדי לאפשר למבטחת לעמוד בהנחיות הפיקוח  התמציתית של אישור  

עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות בסעיפי הביטוח ובנספח ביטוחי  

המשרד כאמור. על המשרד ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח  

 ; מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו 

רוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  מבלי לג  .16.10

נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם המשרד, מתחייב המשרד  

לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי  

משרד הוא הנושא באחריות כלפי המכללה  הסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה 

ביחס למתן השירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן על ידי  

קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המכללה בגין כל אובדן ו/או נזק  

ן על ידי קבלן  שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינת 

המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם  

 ; לאו 

 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.  .16.11

 

 ביטול הסכם, הפרות וסעדים .17

 

על אף האמור בהסכם זה, המכללה תהא רשאית לבטל את ההסכם בכל מועד שהוא, על   .17.1

(שלושים) יום מראש, בלא שתצטרך לנמק את הסיבות    30מתן הודעה מוקדמת בכתב  ידי  

לביטולו ומבלי שתהיה חייבת בתשלום פיצוי כלשהו למשרד ו/או למי מטעמו בגין ביטול  

 ההסכם, מלבד התשלומים המגיעים למשרד מכוח ההסכם עד למועד ביטולו; 

אחד או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה ולרבות אלה שנקבעו כהפרות   המשרדהפר  .17.2

מחויב לפצות את המכללה בעד כל ההוצאות, הנזקים וההפסדים שנגרמו    המשרדיסודיות, יהא 

לה כתוצאה מההפרה וכן בגין כל העלויות, הפרשי המחירים והוצאות מנהליות ומשפטיות  

 ; ש"ח 15,000של בסכום  המשרדשבגין הפסקת עבודת 
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האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכות המכללה לקבלת כל סעד אחר בהתאם להוראות הדין,   .17.3

 הסכמת הצדדים בדבר פיצוי מוסכם ושיקול דעתה של המכללה; 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא המכללה זכאית לבטל מיד את ההסכם בהודעה בכתב   .17.4

 עם המכללה בכל אחד מהמקרים דלהלן: חתומה על ידי נציג מורשה מט למשרד

הפר אחד או יותר מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל על כך   המשרד .17.4.1

התראה מאת הנציג, תוך הזמן שנקבע בהתראה. זמן זה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של 

 המכללה, בהתחשב בסוג ההפרה ואופייה; 

 והמשרדשאין הוא מבצע עבודתו לשביעות רצונה של המכללה    במשרדנציג המכללה התרה  .17.4.2

 ימי עסקים מתאריך משלוח ההתראה באמצעים להחזרת המצב לתקנו;  2תוך  לא נקט

 12עובד עם או מקבל שירותים ממתחרה כהגדרת בסעיף  המשרד במקרה בו יתברר כי  .17.4.3

 לעיל; 

יעביר מידע מסחרי ו/או אקדמי ו/או אחר שהגיע לידיעתו מתוקף   המשרדבכל מקרה בו  .17.4.4

 עבודתו אל מול המכללה; 

לא יעמוד במועדים להם התחייב ואיחור זה   שהמשרדסבירות גבוהה כל מקרה בו קיימת ב  .17.4.5

 עלול לגרום לנזק ממשי לפעילות המכללה; 

ו/או מתנהל כנגדו ו/ או ניתן כנגדו צו ולרבות הליך כדלקמן שלא בוטל    המשרדהוגש כנגד  .17.4.6

 ימים:   10בתוך 

אם הוטל על המשרד עיקול לרבות עיקול זמני מטעם רשות שופטת ו/או הוצאה   .17.4.6.1

 לפועל.

אם המשרד החל בהליכי חדלות פירעון ו/או הוחלט על פירוק החברה ו/או ניתן כנגדו צו   .17.4.6.2

 פירוק. 

או מי מטעמו הוגש כתב אישום ו/או הורשע המשרדו/או מי מנהליו בגין אם כנגד המשרד ו/ .17.4.6.3

 עבירה שיש עמה קלון. 

 הרשעה על עבירה לפי פקודת מס הכנסה או מס ערך מוסף.  .17.4.6.4

למניעת ספק נקבע כי האמור לעיל מקנה למכללה זכות לביטול ההסכם כולו או חלקו בלבד   .17.5

 וזאת מבלי לגרוע מהאמור ביתר סעיפי ההסכם; 

לפגוע בזכויות המכללה על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות הסכמים אחרים שבין   מבלי .17.6

, הן על פי הוראות  למשרדהצדדים ו/או כל דין, תהא המכללה רשאית לקזז מכל סכום שיגיע 

הסכם זה ו/או על פי הוראות הסכמים אחרים שבין הצדדים ו/או בדרך אחרת כלשהי, כל סכום  

ל פי הוראות הסכם זה ו/או על פי הוראות הסכמים אחרים ו/או  ע   משהמשרדהמגיע למכללה 

 בדרך אחרת כלשהי. 
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 סמכות השיפוט  .18

מוסכם על הצדדים כי אך ורק לבתי המשפט ובתי הדין של מחוז חיפה נתונה הסמכות המקומית  

 הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה והליך הנוגעים להסכם זה ו/או נובעים ממנו. 

 

ו/או שינוי בהסכם, קיצורו ו/או הארכתו יהא בתוקף אך ורק באם נעשה בכתב ובחתימת שני  כל תוספת  .19

 הצדדים.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 _____________________                                       _____________________ 

 המכללה האקדמית גליל מערבי                                                       המשרד                   
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 נספח א' 

 נספח ביטוחי המשרד  
 

 המשרד יערוך את הביטוחים המפורטים ובכפוף לאמור להלן: 

 

ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של המשרד על פי דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים   . 1

מי   ו/או  לגרוע מכלליות האמור) המכללה  (ומבלי  לרבות  כלשהו  גוף  ו/או  לכל אדם  להיגרם 

מטעמה, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של המשרד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות  

השמטה   ו/או  של  טעות  בסך  אחריות  בגבולות  השירותים,  מתן  עם  ש"ח    8,000,000בקשר 

למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן שימוש ו/או  

 עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.  

ניתנו בטרם  הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית   מיום תחילת מתן השירותים, אף אם 

), וכולל  "התאריך הרטרואקטיבי" נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _________ (להלן:  

 חודשים לפחות.   12תקופת גילוי מורחבת של  

הביטוח כאמור הורחב לכלול את המכללה כמבוטח נוסף לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  

ו מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו  המשרד ו/או עובדיו ו/א 

את   מכסה  אינה  הפוליסה  כי  מובהר  ואולם,  המבוטח.  מיחידי  אחד  כל  עבור  בנפרד  נערך 

אחריותה המקצועית של המכללה כלפי המשרד. הפוליסה כוללת תוספת כיסוי לנזקיי סייבר  

ש"ח לרבות כיסוי חבות הספק בגין הפרת    2,000,000שייגרמו לצד שלישי בגבול אחריות של  

פרטיות וזליגת מידע, טיפול במתן הודעות ותגובה, הוצאות בשל חקירת רשויות רגולטוריות,  

על   הגנה  אלקטרונית,  מדיה  ,חבות  סחיטה  לאיום  תגובה  רווחים,  אבדן  למניעת  הוצאות 

 מוניטין. 

 

 על ביטוח המשרד כמפורט לעיל תחולנה ההוראות הבאות:

 

"המשרד" לצורך הביטוחי הנ"ל ו/או אישור זה הינו לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו לצורך   . א 

 מתן השירותים. 

ובלבד   . ב  מטעמה,  הבאים  ו/או  המכללה  כלפי  התחלוף  זכות  על  ויתור  כולל  דלעיל  הביטוחי 

 שהויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

טוח והשתתפות עצמית חלה על המשרד בלבד, ולא על המכללה  האחריות לתשלום פרמיות הבי  . ג 

 . 

אי קיום תנאי הפוליסות על ידי המשרד ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו בתום לב לא   . ד 

 יפגע בזכויות המכללה על פי הפוליסות הנ"ל. 

ו/או  . ה  טענה  כל  על  תעלה  ולא  המכללה,  ידי  על  הנערך  ביטוח  לכל  קודם  הינו  הנ"ל    הביטוח 

 דרישה ו/או תביעה מטעם המבטחת בדבר שיתוף ביטוחי המכללה. 

השירותים   . ו  במתן  הקשורות  הפעולות  כל  סיום  טרם  יצומצם  ולא  יבוטל  לא  הנ"ל  הביטוח 

 המאוחר מבניהם. 



 
 

 

 

-51-  
 159/2021מכרז פומבי  

 יחסי ציבור דוברות, אסטרטגיה ו שירותי   מתןל  הסכם
 המכללה האקדמית גליל מערבי 

 
 
 __________________________ 

 חותמת המציע ו חתימה                                                                                                                                                                                                        
 

 

כספים    finance 

חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור   . ז 

, וזאת  1981- בות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחו 

 בכפוף לאמור באישור זה. 
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1נספח א'  
 אישור עריכת הביטוח 

 

        

 

 * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. 

 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים
) DD/MM/YYYYהאישור(  

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

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

 שם
המכללה האקדמית גליל מערבי ו/או 

 עובדיה ו/או מנהליה 

 שם
 

 

שירותים ☒  
 

 

מזמין שירותים☒  
 

 ת.ז./ח.פ. 
580362580 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
   24121עכו   2125ת.ד. 

 

 מען

 כיסויים 
 סוג הביטוח 

 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

כיסויים נוספים   גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום 
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי  
 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

302/321/328/33 שקל  8,000,000.      אחריות מקצועית 
2/301/303/325/3

26/327 
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה  

)*: ג' המפורטת בנספח   
092/081/023/019 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול. 
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