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 רשימת נספחים
ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים והמסמכים המפורטים בחוברת ההצעה, כשהם 

בכל אישור או התחייבות אשר עבורן נדרשות חתימות של גורם  למועד הגשת ההצעה.תקפים 

כלשהו לרבות מורשה חתימה, עו"ד, רואה חשבון, נציג בנק/חברת ביטוח, יש לחתום כדלקמן: שם 

 ושם משפחה, חתימה, חותמת התאגיד.

 

 )נספח א' למכרז(. הסכם התקשרות   – א'נספח 

 1976  –ו"תשלה , ציבוריים גופים עסקאות לחוק( 1()ב)ב2 סעיף לפיתצהיר המציע   – 'גנספח 

 ושכר מינימום לעובדיו סוציאליים שלומיםבדרישות לת עמידה על המציע הצהרת –' ד נספח

 זכויות קניין. –המציע הצהרת  –' הנספח 

 עניינים ניגוד - המציע הצהרת  –' ו נספח

 סודיות על שמירה–המציע התחייבות  –' ז נספח

 והתחייבויות נוספות מענה מקצועי –תצהיר המציע  –נספח ח' 

    קבלן המציע להצעת שצורף ככל)תצהירים ומסמכי קבלן משנה   -נספח ט' 

 (.המקצועיים הסף בתנאי עמידתו להוכחת משנה  

 ביטוחים קיום על אישור נוסח  –' י נספח

 .ביצועהצעה/ ערבות נוסח  -'  אי נספח

 נוסח תצהיר עובד צוות המוצע לצורך עמידה בתנאי הסף.  -' בנספח י

 הצעת מחיר  –נספח יג' 
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  פרטי המציע –מענה המציע 

______________, המציע  בשמו שלאני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר 
 "(:המציע" –במכרז )להלן 

 

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם 
 לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

 להפקת 1/17פומבי מס' הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע במכרז 
 והכשרות לקורסים הלאומית הפלטפורמה על יונגש אשר הפסיכומטרית לבחינה הכנה קורס

"(, המבקש להתקשר עם המכרז)להלן: " סהקור למשתתפי תמיכה שירותי ומתן"( קמפוס)" מקוונות
 . המשרד

 

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. האמור בתצהיר זה בלשון רבים נאמר 

 בשמי ובשם המציע.

* )יש למחוק את המיותר( קבלן משנה לצורך  צורף/לא צורףכמו כן הנני מצהיר כי להצעת המציע 

, פרטיו, אישורו למסמכי המכרז  -עיים של המכרז וככל שכן עמידת המציע בתנאי הסף המקצו

 לחוברת ההצעה. 'טבנספח התחייבויותיו והצהרותיו מפורטים להלן 

  פרטים אודות המציע – 1פרק 

 ___________________________________      המציע כפי שהוא רשום במרשם:שם  .1

 ___________________________________                           סוג התאגיד: .2

 ___________________________________        תאריך הרישום: .3

 ___________________________________        מספר מזהה: .4

 _ ________וא"ל: __________________________שם, מספר טלפון וד -מנכ"ל המציע .5

 איש הקשר מטעם המציע: .6

 __________________________________________________________     שם

 __ ________________________________________________________   כתובת

 ______ ____________________________________________________   טלפון

 __________________________________________________________   דוא"ל

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ודרישות נוספות כמו חותמת, אם ישנן: .7

 : _____________________________  ת"ז: ____________  דוגמת חתימה שם: 

 ________________  ת"ז: ___________  דוגמת חתימה: ______________ שם: 

 (.יש להקיף בעיגול)ביחד / לחוד  הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע  

 תאריך חתימה וחותמת תאגיד ת.ז שם מורשה החתימה
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 ההצעהחוברת הצהרת המציע בגין מסמכי המכרז ו – 2פרק 

הבנו את כל האמור בו וקבלנו  קראנו בעיון רב את מסמכי המכרז על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו, .8

 הבהרות לגבי כל נושא שבספק.

אנו מצהירים ומאשרים שנושא הצעה זו והתנאים לביצועה ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו/או  .9

העשויים להשפיע על העבודות מוכרים לי ולמציע ולא יהיו לנו כל תביעות או דרישות או טענות 

הן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלש

 בהבהרות שניתנו לנו.

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז לרבות נוסח הסכם ההתקשרות )ככל שנזכה(, ומתחייבים למלא  .11

את כל דרישות המכרז, ההצעה וההסכם בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות 

 ייקבעו על ידו, והכל בכפוף להוראות המכרז והסכם ההתקשרות., ובמועדים אשר המשרדרצון 

  .הסכם ההתקשרות הוראות ידוע לנו, כי בכל מקרה של סתירה בין המסמכים יגברו .11

נכון ליום מתן תצהירי זה לא מתנהלות תביעות מהותיות נגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי  .12

 שיזכה במכרז. פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז, ואין בביצוע האמור בהצעה על ידי או על ידי  .13

המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי 

וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו  המשרדאו של המציע, לבין 

 דית להסרת ניגוד האינטרסים האמור.י, ללא כל שיהוי ונדאג ממשרדלהודיע על כך ל

החזקה במישרין או  -המציע, אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז )החזקה לעניין זה .14

 25%-, כהגדרתה בחוק ני"ע(, וגורם אחד אינו מחזיק באו יותר מאמצעי השליטה 25%-בעקיפין ב

 או יותר בשני מציעים.

 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהמציע  אישורי – נספח ג' – 3פרק 

בפרק זה לתצהירי, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים 

 )להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(.  1976-התשל"ו

 תאגיד הרשום בישראל. והמציע מצהיר כי הינ .15

 רצ"ב, אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לרבות:  .16

חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים אישור תקף על ניהול פנקסי  .א

 ציבוריים.

אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על ידי שלטונות מס הכנסה ומע"מ )ניתן להמציא  .ב

אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, מרואה חשבון, או 

 מיועץ מס(.

 1991 -משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א  ביותר  לא הורשעו המציע ו"בעל זיקה" אליו .17

"( עד חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –"( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז חוק עובדים זרים)להלן: "
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כאמור  הורשעו"( מטעם המציע במכרז, או שמועד להגשהלמועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "

 אחרונה ועד למועד ההגשה. לפחות ממועד ההרשעה ה אך כבר חלפה שנה אחת

  לתשלום תנאים סוציאליים ווהתחייבותהמציע  אישור – נספח ד' – 4פרק 

 הנני מאשר בזאת כי המציע עומד בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום לעובדיו. .18

במכרז,  ובעקבות זכיית עם המציע המציע מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם .19

 , את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן, בין השאר:ולגבי העובדים שיועסקו על יד

 1959 -חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 

 1951 -חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א 

 1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 

 1951 -חוק חופשה שנתית, התשי"א 

 1954 -חוק עבודת נשים, התשי"ד 

  1996 -לעובדת ולעובד, התשנ"וחוק שכר שווה 

 1952 -חוק עבודת הנוער, התשי"ג 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג 

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט 

 1958 -חוק הגנת השכר, התשי"ח 

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, התשכ"ג 

 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 ,)1995 -התשנ"ה חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב 

 

 אי תיאום מכרז הצהרת המציע בדבר  – 5פרק 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא  .21

 .התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

או תאגיד אשר מציע  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעת המציע לא הוצגו בפני כל אדם .21

 .הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. ההמציע לא הי .22

מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו  הלא הי המציע .23

 .של המציע זו

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. הלא היהמציע  .24

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם  .25

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
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התצהיר ועד  על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על למשרדהמציע מתחייב להודיע  .26

 מועד הגשת ההצעות.

 .אנו מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .27

 ברכיבי ההצעה זכויות קניןהצהרת המציע בדבר  – נספח ה' – 6פרק 

השירותים המוצעים על ידו במכרז, ואין בכך כל ספק את המציע רשאי לפי כל דין ו/או הסכם ל .28

של צד שלישי כלשהו. למיטב ידיעתנו ובדיקתנו, אין מניעה  , זכויות יוצרים זכויות קניןהפרה של 

 משפטית כלשהי להתקשר עם מדינת ישראל בהסכם זה.

 כמפורט להלן:', ג צד בידי הן להצעה ביחס כלשהן זכויות או הקניין זכויות .29

שם צד ג' בעל  זכויות הקניין  רכיב ההצעה

 הזכויות

מקור זכותו של 

המציע להציע 

 הצעתו למשרד

    

    

 .ועל המציע לצרף אישורים חתומים על ידי צד ג' לתמיכה בהצהרת

בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' כנגדו כתוצאה  המשרד המציע מתחייב לשפות ולפצות את  .31

בעקבות מתן השירותים או  המשרדמהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של 

 הכלולים בהצעתו.זכיות יוצרים השימוש ב

 מתן לצורך ישבבעלות בחומרים שימוש לעשות ידוע לי ומוסכם על ידי כי ככל שאבחר, משיקולי, .31

לא אהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי מעבר לתמורה הקבועה במכרז ויראו בה , הנ״ל השירותים

האמור בסעיף  רשאה בלתי מוגבלים לשימוש בחומרים אלו.זכות וה עבור ומלאה ראויה תמורה

זה יחול גם על זכויותיהם של קבלני משנה בחומרים כאמור, ככל שהזכויות בחומרים אלו 

 מוקנות לקבלן משנה אשר יעניק שירותים מטעמי במסגרת מכרז זה.

 בדבר העדר ניגוד ענייניםת המציע הצהר – נספח ו' -  7פרק 

נשוא המכרז משום ניגוד מתן השירותים אין בהגשת הצעה על פי המכרז ו/או בלמיטב ידיעתי  .32

משנה או של צד ג' כלשהו,  קבלניעניינים עסקי או אישי, שלי, של המציע, של עובדיו, של 

 המעורבים בהצעה או בביצועה.

לקבלן , מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין  למציע המציע לאחר שבדקתי את העניין כמיטב יכולתי,  .33

אשר יועסקו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה  ,או לכל עובד או ספק שלו משנה מטעמו

)באופן ישיר או עקיף(, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד 

עניינים עם ביצוע השירותים. אני מתחייב/ת עוד, כי אם במהלך עבודתי כאמור, יובא לידיעתי 

 גוד עניינים כאמור, או דבר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע עליו לכם ללא דיחוי.ני
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 לשמירה על סודיותהמציע התחייבות  - נספח ז'  – 8פרק 

 מתכוון לרכוש שירותים כמפורט במכרז;  והמשרד הואיל

מקצועיים עליהם מעוניינת ובאם יזכה המציע במכרז, המציע ואני עשויים להיחשף לסודות  והואיל

 מדינת ישראל להגן;

 לפיכך הנני מתחייב, בשמי ובשם המציע, כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, Know-How(, ידע )Informationכל מידע )                      - "מידע"

נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת 

השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות 

 בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

ם, בין אם נתקבל כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים הנדרשי -"סודות מקצועיים" 

במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי 

 מטעמה. 

הננו מתחייבים לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים שיגיעו אלינו במהלך ו/או עקב ביצוע  .34

בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים השירותים הנדרשים, 

 הנדרשים. 

למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הננו מתחייבים לא לפרסם, להעביר, להודיע,  .35

למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים, למעט מידע שהוא בנחלת 

 על פי כל דין.הכלל או מידע שיש למסור 

הננו מצהירים כי ידוע לנו שאי מילוי התחייבויותינו מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה,  .36

 .1977 -יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

, קבלני במכרז נדאג לכך שכל עובדי המציעספק מסגרת יבחר כיהננו מתחייבים כי אם המציע  .37

או הקשור בכל דרך שהיא למכרז ולמימושו, יקיים את  שירותוכל אדם מטעמו המספק משנה 

במהלך ביצוע או קבלני משנה נוספים  עובדים פעיל כמו כן, ככל שהמציע י זו.האמור בהתחייבות 

  יוודא כי אינם מפרים את התחייבות זו.השירותים הוא 

 

 

 

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

  

 אישור עורך הדין

אני החתום מטה, 
 עו"ד:

הופיע/ה/ו בפני במשרדי  מאשר כי ביום:
 אשר ברחוב:

 בישוב/עיר:

    

אשר זיהה עצמו ע"י  מר/גב':
 ת.ז. מס.:

אשר זיהה עצמו ע"י  מר/גב':
 ת.ז. מס.:

    

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי המוכר/ת/ים לי באופן 
יהיה/תהיה/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על 

 .התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד
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 מענה מקצועי – 9פרק 

 מענה מקצועי  - תצהיר המציע  – ח'נספח 

 

  תאריך

 לכבוד:
 המשרד לשוויון חברתי

 מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

 על יונגש אשר הפסיכומטרית לבחינה הכנה קורס להפקת___  - 2017מכרז פומבי מס. הנדון: 
 למשתתפי תמיכה שירותי ומתן"( קמפוס)" מקוונות והכשרות לקורסים הלאומית הפלטפורמה

 "המכרז"( -)להלן  הקורס

 

______________, המציע  בשמו שלאני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר 
 "(:המציע" –במכרז )להלן 

 

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם 
 אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:לא 

 :והדרכה ליווי שירותי ספקתלא התחייבות .1

את המשאבים, הכלים והידע המקצועי והפדגוגי לצורך להעמיד  הוא מתחייבהמציע מצהיר כי 

כי הוא יעשה אספקת שירותי ליווי, תמיכה והדרכה לתלמידים שיירשמו לקורס נשוא מכרז זה, ו

שימוש באמצעים המתאימים והדרושים לצורך כך, ולכל הפחות באמצעים הבאים )כולם(:צ'ט, 

 , בדיקת חיבורים,דואר אלקטרוניו טלפוןליווי אישי באמצעות שיעורים סינכרוניים און ליין, 

המציע כי הוא  מצהיר. בנוסף, סינכרוני( -)ליווי קבוצתי, א והקמת פורום עבור המשתתפים

 לתנאי ובהתאם המכרז לתנאי בהתאם מהשירותים כחלקמתחייב לספק שירותים אלו, כולם, 

 .למכרז' א נספח ההתקשרות הסכם

 :עלות במחירי עזר חומרי למכירת המציע התחייבות .2

 למשרד לספק ייבחר והוא הזוכה ההצעה תהיה והצעתו ככלמצהיר ומתחייב בזאת, כי  מציעה

 לקורס שיירשמו לתלמידים לספק מתחייב הוא, זה מכרז תנאי פי על השירותים את

 כשהם, הפסיכומטרי לקורס נלווים או/ו המשמשים, והלימוד העזר חומרי כל את, הפסיכומטרי

 הרכיבים את, הפחות לכל, יכללו אלו חומרים(. ומשלוח הפקה) בלבד עלות במחירי, מודפסים

 תרגול עמודי 611, הרצאה צמוד  תרגול עמודי 311, והסבר לימוד עמודי 111: במצטבר הבאים

 .פתרונות+  סימולציות 11 - ו נוסף

 

 

 תאריך חתימה וחותמת תאגיד ת.ז שם מורשה החתימה

    



 

"דיגיטלית ישראל" הלאומי המיזם מטה, חברתי לשוויון המשרד        

 32מתוך  10עמוד 

מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" –המשרד לשוויון חברתי   

וברת ההצעהח - להפקת קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית על פלטפורמת קמפוס ,1 - 2017 מכרז פומבי מס.  

 ניסיון מקצועי  .3

 המציע - תחומי השירותים .3.1

למכרז, פרק ג' מצהיר כי הוא עומד בעצמו בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בהמציע 
 . (תחומי הפעילותיש לסמן את )פי דרישות המכרז -על פעילות המפורטים להלןתחומי הב

  הכשרה בקורסי וידאו הפקת שעות 51 לפחות של ניסיון בעל הוא המציע  .  א
 (אחרת מסגרת בכל או, לפסיכומטרי הכנה במסגרת אם בין)  
  פדגוגית תמיכה שירותי במתן לפחות אחת שנה של ניסיון יש למציע  .   ב 
 , אונליין סינכרוניים שיעורים, ט'צ: מהבאים באחד לרבות) ללומדים  
 (.פיזיים מפגשים  

   איש כי ייתכן) הבאות הדרישות על העונה עובדים צוות מציעל  .  ג 
 (:אחד מסעיף יותר על יענה אחד צוות 

, הן בהוראה שנים 5 לפחות של ניסיון בעל שהוא צוות איש (1) 
 .הפסיכומטרית לבחינה הכנה חומרי שלוהן בכתיבה 

  קורסים בהפעלת שנים 3 לפחות של ניסיון בעל צוות איש (2) 
 .תקשוב משלבי  

 .מדיה בהפקות שנים 3 לפחות של ניסיון בעל צוות איש (3) 

 

 :המציעמסמכים תומכים בהצהרת 

  פסיכומטרי או אחר( שהופקו על ידי המציע דיגיטליים הכשרה קורסי להלן פירוט(
 :ומספר שעות ההפקה בכל קורס

שעות וידאו מספר  הקורסנושא  שם הקורס
 של הקורס סה"כ

הפעלת תקופת 
 הקורס )תאריכים(

    

    

    

    

    

 

  פירוט הפרויקטים המעידים על ניסיונו של המציע במתן שירותי תמיכה פדגוגיים להלן
 :ללומדים, לרבות תאריכים ופירוט הרכיבים בהם נעשה שימוש בכל פרויקט

 

של עולם התוכן  שם הפרויקט
 הפרויקט

רכיבי תמיכה 
פדגוגית שהיו 

 כלולים בפרויקט

תקופת הפעלת 
 הקורס )תאריכים(

    

    



 

"דיגיטלית ישראל" הלאומי המיזם מטה, חברתי לשוויון המשרד        

 32מתוך  11עמוד 

מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" –המשרד לשוויון חברתי   

וברת ההצעהח - להפקת קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית על פלטפורמת קמפוס ,1 - 2017 מכרז פומבי מס.  

    

    

    

 

  מקוון קיים של המציע, בו ניתן  פסיכומטרילהלן לינק וכן שם משתמש וסיסמא לקורס
מתוכם  1שיעורי וידאו לדוגמא שהופקו על ידי המציע, כאשר  3יהיה לצפות בלפחות 

באנגלית, וכן בכל חומרי לימוד  ףנוס 1 -מתוכם בתחום המילולי ו 1בתחום הכמותי, 
 הקורס הפסיכומטרי: של שונים בנושאים ותרגול הסברים הנלווים לקורס שכוללים

 _______________________________  לינק: 

 _______________________________  שם משתמש:

 _______________________________   סיסמא:

 – לחילופין

לינק  -ובנוסף , הסרטונים הנ"ל 3מצ"ב דיסק און קי/כלי אחסון אחר עליו הועלו 
 :כנדרש בתנאי הסף לקורס הכשרה מקוון בתחום אחר כלשהו,

 _______________________________  לינק: 

 _______________________________  שם משתמש:

 _______________________________   סיסמא:

 

  ככל שחומרי הלימוד הנלווים לקורס הפסיכומטרי אינם זמינים באתר הקורס, מצ"ב
 נוסח מודפס של חומרים אלו.

 וציון, ביחס לכל רכיב תוספתי  מכרזטבלת הרכיבים התוספתיים הנזכרים ב להלן
אם הוא מסוגל טכנולוגית כאמור, האם הרכיב קיים בקורס המציע ובמידה ולא ה

, ומוכן לעשות כן ללא תשלום ומקצועית, לספק כל אחד מרכיבים תוספתיים אלה
 נוסף:

המציע מסוגל  קיים  פריט
טכנולוגית 
ומקצועית 

להוסיף ומוכן 
לעשות כן ללא 

 תוספת עלות

שעות וידאו  5תוספת 
 מורה

   תוספות 3עד 

שעות  10תוספת 
 סרטוני סמן

   

כוללת , מעוצבתאפליקציית מובייל 
, חלוקה לרמות
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מעקב אחר מספר  ללימוד מילים
המילים שנלמדו 

 ושלא נלמדו

משחקונים לתרגול  3
 (ווב ומובייל)חישובים 

   

מערכת לניתוח 
 סימולציות

   

עמודי  100תוספת של 
 הסברים או תרגול

   תוספות 3עד 

דקות  10הוספת 
 אנימציה בהסברים 

   שתי תוספותעד 

לשיקול דעתו של  תוספת מוצעת
 המציע

  

 )יש להלן פירוט אנשי הצוות של הפרויקט )לצורך עמידה בתנאי הסף המקצועיים .
אישורים תומכים, קורות חיים ותעודות ו/או לצרף ביחס לכל איש צוות כאמור 

 ההצעהלחוברת  המצורףוכן תצהיר בנוסח בתנאי הסף  תםהמעידים על עמיד
 :יב'כנספח 

 
/ התחייבו להעניק את השירותים כקבלן באופן ישיר  המציעמועסקים על ידי צוות הכל חברי 

 משנה )* יש למחוק את המיותר(

 
  

 ת.ז. שם ושם משפחה תפקיד לו מיועד איש הצוות #

1    

2    

3    

4    
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 קבלן המשנה – תחומי השירותים .3.2

 

פרק בתנאי הסף המקצועיים המפורטים ב משנהבאמצעות קבלן המציע מצהיר כי הוא עומד 
יש לסמן את תחומי פי דרישות המכרז )-למכרז, בתחומי הפעילות המפורטים להלן עלג' 

   (.הפעילות

  הכשרה בקורסי וידאו הפקת שעות 51 לפחות של ניסיון בעל הוא המציע  .  א
 (אחרת מסגרת בכל או, לפסיכומטרי הכנה במסגרת אם בין)  
  פדגוגית תמיכה שירותי במתן לפחות אחת שנה של ניסיון יש למציע  .   ב 
 , אונליין סינכרוניים שיעורים, ט'צ: מהבאים באחד לרבות) ללומדים  
 (.פיזיים מפגשים  

   איש כי ייתכן) הבאות הדרישות על העונה עובדים צוות מציעל .  ג 
 (:אחד מסעיף יותר על יענה אחד צוות 

 בהוראה , הןשנים 5 לפחות של ניסיון בעל שהוא צוות איש (1) 
 .הפסיכומטרית לבחינה הכנה חומרי של כתיבהוהן ב  

  קורסים בהפעלת שנים 3 לפחות של ניסיון בעל צוות איש (2) 
 .תקשוב משלבי  

 .מדיה בהפקות שנים 3 לפחות של ניסיון בעל צוות איש (3) 

 :המציעמסמכים תומכים בהצהרת 

  הכשרה דיגיטליים )פסיכומטרי או אחר( שהופקו על ידי המציע קורסי להלן פירוט
 :ומספר שעות ההפקה בכל קורס

מספר שעות וידאו  נושא הקורס שם הקורס
 של הקורס סה"כ

תקופת הפעלת 
 הקורס )תאריכים(

    

    

    

    

    

 

  המציע במתן שירותי תמיכה פדגוגיים פירוט הפרויקטים המעידים על ניסיונו של להלן
 :ללומדים, לרבות תאריכים ופירוט הרכיבים בהם נעשה שימוש בכל פרויקט

 

עולם התוכן של  שם הפרויקט
 הפרויקט

רכיבי תמיכה 
פדגוגית שהיו 

 כלולים בפרויקט

תקופת הפעלת 
 הקורס )תאריכים(
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  מקוון קיים של המציע, בו ניתן  פסיכומטרילהלן לינק וכן שם משתמש וסיסמא לקורס
מתוכם  1שיעורי וידאו לדוגמא שהופקו על ידי המציע, כאשר  3יהיה לצפות בלפחות 

באנגלית, וכן בכל חומרי לימוד  ףנוס 1 -מתוכם בתחום המילולי ו 1בתחום הכמותי, 
 הקורס הפסיכומטרי: של שונים בנושאים גולותר הסברים הנלווים לקורס שכוללים

 _______________________________  לינק: 

 _______________________________ שם משתמש: 

 _______________________________  סיסמא: 

  – לחילופין

 הסרטונים הנ"ל. 6מצ"ב דיסק און קי/כלי אחסון אחר עליו הועלו 

 :כנדרש בתנאי הסף לינק לקורס הכשרה מקוון בתחום אחר כלשהו, –ובנוסף 

 _______________________________   לינק:

 _______________________________ שם משתמש: 

 

 _______________________________  סיסמא: 

 

  ככל שחומרי הלימוד הנלווים לקורס הפסיכומטרי אינם זמינים באתר הקורס, מצ"ב
 נוסח מודפס של חומרים אלו.

 וציון, ביחס לכל רכיב תוספתי  מכרזטבלת הרכיבים התוספתיים הנזכרים ב להלן
כאמור, האם הרכיב קיים בקורס המציע ובמידה ולא האם הוא מסוגל טכנולוגית 

, ומוכן לעשות כן ללא תשלום ומקצועית, לספק כל אחד מרכיבים תוספתיים אלה
 נוסף:

מסוגל  המציע קיים  פריט
טכנולוגית 
ומקצועית 

להוסיף ומוכן 
לעשות כן ללא 

 תוספת עלות

שעות וידאו  5תוספת 
 מורה

   תוספות 3עד 

   שעות  10תוספת 
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 סרטוני סמן

אפליקציית מובייל 
 ללימוד מילים

כוללת , מעוצבת
, חלוקה לרמות

מעקב אחר מספר 
המילים שנלמדו 

 ושלא נלמדו

  

משחקונים לתרגול  3
 (ווב ומובייל)חישובים 

   

מערכת לניתוח 
 סימולציות

   

עמודי  100תוספת של 
 הסברים או תרגול

   תוספות 3עד 

דקות  10הוספת 
 אנימציה בהסברים 

   שתי תוספותעד 

לשיקול דעתו של  תוספת מוצעת
 המציע

  

 

 

  להלן פירוט אנשי הצוות של הפרויקט )לצורך עמידה בתנאי הסף המקצועיים(. יש
אישורים תומכים, לצרף ביחס לכל איש צוות כאמור קורות חיים ותעודות ו/או 

וכן תצהיר בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז בתנאי הסף  תםהמעידים על עמיד
 :יב'כנספח 

 
באופן ישיר  קבלן המשנהמועסקים על ידי  המפורטים לעיל  צוותהכל חברי הריני להצהיר 

  

 .ז.ת שם ושם משפחה תפקיד לו מיועד איש הצוות #

1    

2    

3    

4    
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 זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

 

 

 שם מורשה החתימה
 מטעם המציע

חתימה וחותמת  ת.ז.
 המציע תאגידה

 תאריך

    

 אישור עורך הדין

הופיע/ה/ו בפני במשרדי  מאשר כי ביום: החתום מטה, עו"ד:אני 
 אשר ברחוב:

 בישוב/עיר:

    

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':
 מס.:

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':
 מס.:

    

המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו 
 .צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד
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 מסמכי והצהרות קבלן משנה  – 10פרק 

 מענה מקצועי –תצהיר קבלן המשנה  –' טנספח 

  תאריך

 המשרד לשוויון חברתי לכבוד: 
 המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"מטה       

 על יונגש אשר הפסיכומטרית לבחינה הכנה קורס להפקת 1/17מכרז פומבי מס. הנדון: 
 למשתתפי תמיכה שירותי ומתן"( קמפוס)" מקוונות והכשרות לקורסים הלאומית הפלטפורמה

 "המכרז"( -)להלן  הקורס

 

 במכרז._____________משמש כקבלן משנה מטעמו של המציע אני/ו הח"מ, 

 

 

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם 
 :לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן

 פרטים אודות קבלן המשנה

 כפי שהוא רשום במרשם: ______________________________קבלן המשנה שם  .1

 ___________________________________       סוג התאגיד: .2

 תאריך הרישום: ___________________________________ .3

 ___________________________________      מספר מזהה: .4

 שם, מספר טלפון ודוא"ל:_________________________________  -מנכ"ל קבלן המשנה  .5

 איש הקשר מטעם קבלן המשנה: .6

 __________________________________________________________     שם

 __________________________________________________________    כתובת

 ______________________________________________ ____________   טלפון

 __________________________________________________________   דוא"ל

 בגין מסמכי המכרז וההצעה קבלן המשנההצהרות 

וכן את הצעת המציע בעיון רב את מסמכי המכרז על כל נספחיו, תנאיו וחלקיו,  קראתי .7

 את כל האמור בו וקבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק. הבנתיוההצהרות הכלולות בה, 

שנושא הצעה זו והתנאים לביצועה ובכללם כל הגורמים המשפיעים  אני מצהיר ומאשר .8

ולמציע ולא יהיו לנו כל , לקבלן המשנה יים להשפיע על העבודות מוכרים ליו/או העשו

 שם מורשה החתימה
 מטעם קבלן המשנה

 חתימה וחותמת תאגיד ת.ז
 קבלן המשנה

 תאריך
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ידיעה כלשהן של איזשהו פרט תביעות או דרישות או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי 

 או תנאי הכלול במסמכי ההצעה או בהבהרות שניתנו לנו.

 ואינהוא נכון ליום מתן תצהירי זה לא מתנהלות תביעות מהותיות נגד קבלן המשנה ו  .9

 יזכה במכרז.שהמציע נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל 

פות קבלן המשנה במכרז, ואין בביצוע האמור בהצעה כדי אין מניעה לפי כל דין להשתת .11

ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי, 

וכי בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו  המשרדלבין 

 גוד האינטרסים האמור., ללא כל שיהוי ונדאג מידית להסרת נימשרדלהודיע על כך ל

 :והדרכה ליווי שירותי ספקתלא התחייבות

את המשאבים, הכלים והידע המקצועי והפדגוגי לצורך להעמיד  הוא מתחייבהמציע מצהיר כי 

 יעשה הוא וכי, אספקת שירותי ליווי, תמיכה והדרכה לתלמידים שיירשמו לקורס נשוא מכרז זה, 

 זאת(:כולם) הבאים באמצעים הפחות ולכל, כך לצורך והדרושים המתאימים באמצעים שימוש

 אישי ליווי, ליין און סינכרוניים שיעורים, ט'צ( כולם לפחותאת אחד לסמן יש) הבאים באמצעים

 ליווי) המשתתפים עבור פורום והקמת, חיבורים בדיקת, אלקטרוני ודואר טלפון באמצעות

 כחלק, כולם, אלו שירותים לספק מתחייב הוא כי המציע מצהיר, בנוסף(. סינכרוני -א, קבוצתי

 .למכרז' א נספח ההתקשרות הסכם לתנאי ובהתאם המכרז לתנאי בהתאם מהשירותים

 :עלות במחירי עזר חומרי למכירת קבלן המשנה התחייבות

 לספק מתחייב הוא, הזוכה ההצעה תהיה והצעת המציע ככל כי, בזאת ומתחייב מצהיר קבלן המשנה

 העזר חומרי כל את, הפסיכומטרי לקורס שיירשמו, הפסיכומטרי לקורס שיירשמו לתלמידים

 הפקה) בלבד עלות במחירי ,מודפסים כשהם, הפסיכומטרי לקורס נלווים או/ו המשמשים, והלימוד

, והסבר לימוד עמודי 111. חומרים אלו יכללו, לכל הפחות, את הרכיבים הבאים במצטבר: (ומשלוח

 .פתרונות+  סימולציות 11 -ו  נוסף תרגול עמודי 611, הרצאה צמוד  תרגול עמודי 311

 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  "בעל זיקה" בפרק זה לתצהירי, משמעותו של המונח

 (. "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  1976-התשל"ו

 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.  .11

 קבלן המשנה מצהיר כי הינו תאגיד הרשום בישראל.  .12

ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים  לא הורשעוקבלן המשנה ו"בעל זיקה" אליו  .13

 –"( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 -זרים התשנ"א  

מועד "( עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: "חוק שכר מינימום)להלן: " 1987

לפחות  אך כבר חלפה שנה אחתכאמור  הורשעו"( מטעם המציע במכרז, או שלהגשה

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 
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 אישור והתחייבות לתשלום תנאים סוציאליים

בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר  הנני מאשר בזאת כי קבלן המשנה עומד .14

 מינימום לעובדיו.

קבלן המשנה מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכיית  .15

המציע במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידו, את האמור בחוקי העבודה המפורטים 

 להלן, בין השאר:

 1959 -חוק שירות התעסוקה, התשי"ט 

 1951 -וחה, התשי"אחוק שעות העבודה והמנ 

 1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 

 1951 -חוק חופשה שנתית, התשי"א 

 1954 -חוק עבודת נשים, התשי"ד 

 1996 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו 

 1952 -חוק עבודת הנוער, התשי"ג 

 1953-חוק החניכות, התשי"ג 

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט 

 1958 -נת השכר, התשי"חחוק הג 

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, התשכ"ג 

 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה 

 

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים 

נשוא המכרז  מתן השירותים למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה על פי המכרז ו/או ב .16

משום ניגוד עניינים עסקי או אישי, שלי, של עובדי, או של צד ג' כלשהו, המעורבים 

 בהצעה או בביצועה.

קבלן לאחר שבדקתי את העניין כמיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין ל .17

או לכל עובד אשר יועסקו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה )באופן ישיר  המשנה 

יף(, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד או עק

עניינים עם ביצוע השירותים. אני מתחייב/ת עוד, כי אם במהלך עבודתי כאמור, 

יובא לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, או דבר העלול ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, 

 אודיע עליו לכם ללא דיחוי.
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 רה על סודיותהתחייבות לשמי

 ועורך המכרז/המזמין מתכוון לרכוש שירותים כמפורט במכרז;  הואיל

ובאם יזכה המציע במכרז, המציע ואני עשויים להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת  והואיל

 מדינת ישראל להגן;

 לפיכך הנני מתחייב, בשמי ובשם המציע, כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

 למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: בהתחייבות זו תהיה

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, Know-How(, ידע )Informationכל מידע )                      - "מידע"

נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת 

יעות השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור יד

 בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים הנדרשים, בין אם נתקבל  -"סודות מקצועיים" 

במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי 

 מטעמה. 

יעו אלינו במהלך הננו מתחייבים לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים שיג .18

ו/או עקב ביצוע השירותים הנדרשים, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק 

 לצורך אספקת השירותים הנדרשים. 

למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הננו מתחייבים לא לפרסם, להעביר,  .19

יים, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצוע

 למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

הננו מצהירים כי ידוע לנו שאי מילוי התחייבויותינו מהוות עבירה לפי פרק ז'  .21

 .1977 -)ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז 

כל עובדינו וכל אדם הננו מתחייבים כי אם המציע יבחר כזוכה במכרז נדאג לכך ש .21

או הקשור בכל דרך שהיא למכרז ולמימושו, יקיים את  שירותמטעמנו המספק 

יקלוט עובדים חדשים במהלך קבלן המשנה כמו כן, ככל ש.האמור בהתחייבות זו

 .יוודא את עמידתם בהתחייבות זוביצוע השירותים הוא 

 ניסיון מקצועי

פרק ג' מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים ב קבלן המשנה .22

יש לסמן את פי דרישות המכרז )-למכרז, בתחומי הפעילות המפורטים להלן על

   (.ולמחוק את תחומי הפעילות שיבוצעו על ידי המציע תחומי הפעילות

  הכשרה בקורסי וידאו הפקת שעות 51 לפחות של ניסיון בעל הוא המציע  .  א
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 (.אחרת מסגרת בכל או, לפסיכומטרי הכנה במסגרת אם בין)  
  פדגוגית תמיכה שירותי במתן לפחות אחת שנה של ניסיון יש למציע  .   ב 
 , אונליין סינכרוניים שיעורים, ט'צ: מהבאים באחד לרבות) ללומדים  
  (.פיזיים מפגשים  

   איש כי ייתכן) הבאות הדרישות על העונה עובדים צוות מציעל     .ג 
 (:אחד מסעיף יותר על יענה אחד צוות 

 בהוראה , הןשנים 5 לפחות של ניסיון בעל שהוא צוות איש (1) 
 .הפסיכומטרית לבחינה הכנה חומרי של כתיבהוהן ב

  קורסים בהפעלת שנים 3 לפחות של ניסיון בעל צוות איש (2) 
 .תקשוב משלבי  

  .מדיה בהפקות שנים 3 לפחות של ניסיון בעל צוות איש (3) 

 

 :)* יש למחוק את המיותר( מסמכים תומכים בהצהרת קבלן המשנה בתנאי הסף או חלקם

  הכשרה דיגיטליים )פסיכומטרי או אחר( שהופקו על ידי המציע קורסי להלן פירוט
 :ומספר שעות ההפקה בכל קורס

מספר שעות וידאו  נושא הקורס שם הקורס
 של הקורס סה"כ

הפעלת  תקופת
 הקורס )תאריכים(

    

    

    

    

    

 

  פירוט הפרויקטים המעידים על ניסיונו של המציע במתן שירותי תמיכה פדגוגיים להלן
 :ללומדים, לרבות תאריכים ופירוט הרכיבים בהם נעשה שימוש בכל פרויקט

עולם התוכן של  שם הפרויקט
 הפרויקט

רכיבי תמיכה 
פדגוגית שהיו 

 בפרויקטכלולים 

תקופת הפעלת 
 הקורס )תאריכים(

    

    

    

    

    

 

  מקוון קיים של המציע, בו ניתן  פסיכומטרילהלן לינק וכן שם משתמש וסיסמא לקורס
מתוכם  1שיעורי וידאו לדוגמא שהופקו על ידי המציע, כאשר  3יהיה לצפות בלפחות 
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באנגלית, וכן בכל חומרי לימוד  ףנוס 1 -מתוכם בתחום המילולי ו 1בתחום הכמותי, 
 הקורס הפסיכומטרי: של שונים בנושאים ותרגול הסברים הנלווים לקורס שכוללים

 _______________________________  לינק: 

 _______________________________ שם משתמש: 

 _______________________________  סיסמא: 

 הסרטונים הנ"ל. 6מצ"ב דיסק און קי/כלי אחסון אחר עליו הועלו  – לחילופין

 :כנדרש בתנאי הסף לינק לקורס הכשרה מקוון בתחום אחר כלשהו, – ובנוסף

 _______________________________  לינק: 

 _______________________________ שם משתמש: 

 _______________________________  סיסמא: 

 

  שחומרי הלימוד הנלווים לקורס הפסיכומטרי אינם זמינים באתר הקורס, מצ"ב ככל
 נוסח מודפס של חומרים אלו.

 וציון, ביחס לכל רכיב תוספתי  מכרזטבלת הרכיבים התוספתיים הנזכרים ב להלן
כאמור, האם הרכיב קיים בקורס המציע ובמידה ולא האם הוא מסוגל טכנולוגית 

, ומוכן לעשות כן ללא תשלום רכיבים תוספתיים אלהומקצועית, לספק כל אחד מ
 נוסף:

המציע מסוגל  קיים  פריט
טכנולוגית 
ומקצועית 

להוסיף ומוכן 
לעשות כן ללא 

 תוספת עלות

שעות וידאו  5תוספת 
 מורה

   תוספות 3עד 

שעות  10תוספת 
 סרטוני סמן

   

אפליקציית מובייל 
 ללימוד מילים

כוללת , מעוצבת
, חלוקה לרמות

מעקב אחר מספר 
המילים שנלמדו 

 ושלא נלמדו

  

משחקונים לתרגול  3
 (ווב ומובייל)חישובים 
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מערכת לניתוח 
 סימולציות

   

עמודי  100תוספת של 
 הסברים או תרגול

   תוספות 3עד 

דקות  10הוספת 
 אנימציה בהסברים 

   שתי תוספותעד 

לשיקול דעתו של  תוספת מוצעת
 המציע

  

 

  להלן פירוט אנשי הצוות של הפרויקט )לצורך עמידה בתנאי הסף המקצועיים(. יש
אישורים תומכים, לצרף ביחס לכל איש צוות כאמור קורות חיים ותעודות ו/או 

וכן תצהיר בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז בתנאי הסף  תםהמעידים על עמיד
 :יב'כנספח 

 
 מועסקים על ידי קבלן המשנה באופן ישיר צוות הכל חברי הריני להצהיר כי 

זוכה  לקבלן המשנה הסכם מחייב עם המציע לפיו, בכפוף לבחירת המציע כספק .23

, הוא יספק את השירותים בתחומי הפעילות לעיל במהלך כל תקופת במכרז

ובתנאים כמפורט בהסכם  במסמכי המכרזההתקשרות, בהתאם להגדרתה 

 . ההתקשרות

 

 זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

 ת.ז. שם ושם משפחה תפקיד לו מיועד איש הצוות #

1    

2    

3    

4    

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 אישור עורך הדין

הופיע/ה/ו בפני במשרדי  מאשר כי ביום: אני החתום מטה, עו"ד:
 אשר ברחוב:

 בישוב/עיר:

    

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':
 מס.:

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':
 מס.:

    

המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו 
 .צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד

 

 

   



 

"דיגיטלית ישראל" הלאומי המיזם מטה, חברתי לשוויון המשרד        

 32מתוך  25עמוד 

מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" –המשרד לשוויון חברתי   

וברת ההצעהח - להפקת קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית על פלטפורמת קמפוס ,1 - 2017 מכרז פומבי מס.  

 פרק 11 – נוסח התחייבויות לאישור המציע 

 התחייבות לעריכת ביטוחים – י'נספח 

 
  תאריך

 המשרד לשוויון חברתי לכבוד: 
 מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"

 

 על יונגש אשר הפסיכומטרית לבחינה הכנה קורס להפקת 1/17מכרז פומבי מס. הנדון: 
 למשתתפי תמיכה שירותי ומתן"( קמפוס)" מקוונות והכשרות לקורסים הלאומית הפלטפורמה

 "המכרז"( -)להלן  הקורס

 

______________, המציע  אני/ו הח"מ, מורשה/י החתימה והמוסמך/כים לתת תצהיר בשמו של
 "(:המציע" –במכרז )להלן 

 

 

לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לעונשים הקבועים בחוק אם 
 לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ה/ים בזה כדלקמן:

המציע מתחייב כי במידה ויוכרז כספק המסגרת במכרז, לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים 
משרדי הממשלה ויחידות הסמך ולהציג למשרדי  –ישראל המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת 

הממשלה ויחידות הסמך, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות 
 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 ביטוח חבות מעבידים .1.1

 
 הספק יבטח את אחריותו כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי   .1.1.1

 ישראל והשטחים המוחזקים.מדינת      

 דולר ארה"ב  לעובד, למקרה  5,111,111 –גבולות האחריות לא יפחתו מסך  .1.1.2
 לתקופת הביטוח )שנה(.   

 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים,  קבלני משנה   .1.1.3
 ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.

 חברתי היה ונטען  המשרד לשוויון –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .1.1.4
לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד 

 כלשהם כלפי מי מעובדי הספק קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1.2

  

חתימה וחותמת  ת.ז שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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 הספק יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש  .1.2.1
 פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.בגין 

 דולר ארה"ב. 251,111 -גבול האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מסך .1.2.2

 .                                                  Cross  Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .1.2.3

 ישי בגין פעילות של הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד של .1.2.4
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

 המשרד לשוויון חברתי ככל שייחשבו   –ביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .1.2.5
 אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו. 

 

 ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר  .1.3

      
COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY         

     POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                              
 או

    ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS 
   . AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE                                                                   

      
 
 

  או
 

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק כדלהלן: )בכפוף לבחינתה 
 ולשיקולה של ענבל(.

 
 פיתוח והטמעת קורס  ,שירותי אפיון, תכנוןהספק יבטח את אחריותו בגין מתן  .1.3.1

, משתתפים בקורסותמיכה ל ליווימתן שירותי להכנה לבחינה הפסיכומטרית ו מקוון
המשרד לשוויון חברתי, בביטוח משולב   –בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  

 לאחריות מקצועית וחבות המוצר;                 

 -הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו:  .1.3.2

 כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית,  -בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי    .1.3.2.1
 טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

 כיסוי בגין נזקים שייגרמו בקשר עם מוצרים  -חבותו עקב מוצר   .1.3.2.2
שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך 

 אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;            

 שירותי פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין מתן  .1.3.2.3
להכנה לבחינה הפסיכומטרית  פיתוח והטמעת קורס מקוון ,אפיון, תכנון

 .משתתפים בקורסותמיכה ל ליווימתן שירותי ו
         

 דולר ארה"ב; 251,111 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מסך  .1.3.3
 חודשים;  12הארכת תקופת הגילוי לפחות  -
 ולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק א, Cross Liability -אחריות צולבת  -
 המשרד לשוויון חברתי. –כנגד מדינת ישראל   

 
 המשרד לשוויון חברתי ככל שייחשבו  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .1.3.4

 אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
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 כללי .1.4

 
 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:   
 

 המשרד לשוויון  –לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים  נוספים :  מדינת ישראל  .1.4.1
 חברתי, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.

 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל  .1.4.2
יום לפחות במכתב רשום לחשב  61תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 חברתי. המשרד לשוויון

 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי  .1.4.3
המשרד לשוויון חברתי ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת  –מדינת ישראל 

 אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  .1.4.4
 ל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.הפוליסות ולמילוי כ

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .1.4.5
 הספק.

 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות  .1.4.6
המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת 

 ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. .1.4.7
 

העתקי פוליסות הביטוח, חתומות ומאושרות על ידי המבטח או אישור קיום ביטוחים 
בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק למשרד לשוויון חברתי עד 

 למועד חתימת הסכם ההתקשרות.    

תי המשרד לשוויון חבר –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  
וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב לחדש את כל 
הביטוחים  לכל אורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי הפוליסות המתחדשות, מאושרות 
וחתומות בידי מבטחו או אישור קיום ביטוחים החתום על ידי מבטחו על חידושן למשרד 

 שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. לשוויון חברתי לכל המאוחר

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם 
בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי 

ת גוף מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועל הספק לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבו
ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם 

 לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל 
המשרד לשוויון  –פי הסכם ההתקשרות ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 סעד או זכות המוקנים להם על פי הדין ועל פי  הסכם ההתקשרות. חברתי על כל

 
 זה שמי/נו, להלן חתימתי/נו ותוכן תצהירי/נו דלעיל אמת:

חתימה וחותמת  ת.ז. שם מורשה החתימה
 תאגיד

 תאריך
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  ביצועהצעה/נוסח כתב ערבות  – 'אינספח 

 לכבוד 
 ממשלת ישראל

 המשרד לשוויון חברתי באמצעות 

 הנדון: ערבות מס' _______________

 כתב ערבות

שקלים חדשים(  _______)במילים: ₪  _______אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
מתאריך ____________________, אשר תדרשו מאת:  _______________ )להלן "החייב"( 

 .קמפוס פלטפורמת על הפסיכומטרית לבחינה הכנה קורס להפקת 1/17. מס פומבי מכרז בקשר עם

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא 

 הסכום האמור מאת החייב.שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד לתאריך _______________.

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

    ____________________________________________________________________ 
 

 הביטוח:____________________________________________________שם הבנק/חב' 
 

       _________________________            ____________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח       מס' הבנק ומס' הסניף                                       

 

 

 *ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

 תאריך:__________________

 שם מלא:________________

  חתימה וחותמת:___________
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 תצהירי אנשי צוות – 12פרק 

   צוות תצהיר אנשינוסח  –' בנספח י

  תאריך

  לכבוד:  המשרד לשוויון חברתי לכבוד: 
 מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"      

 על יונגש אשר הפסיכומטרית לבחינה הכנה קורס להפקת 1/17מכרז פומבי מס. הנדון: 
 למשתתפי תמיכה שירותי ומתן"( קמפוס)" מקוונות והכשרות לקורסים הלאומית הפלטפורמה

 "המכרז"( -)להלן  הקורס

 

 .)* יש למחוק את המיותר(במכרז  /קבלן המשנהשל המציעכאחד מאנשי הצוות אני/ו הח"מ, משמש 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 
 מצהיר בזאת כדלקמן:

 הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע במכרז.  1

 אני משמש ו/או התחייבתי לשמש בתפקיד _________ עבור המציע. 2

 כקבלן משנה של המציע.על ידי המציע/ משמש  הנני מועסק 3

* ככל שהמצהיר הוא קבלן המשנה )קבלן המשנה על ידי  ישירותיב להיות מועסק ומח הנני 4
 .(ניתן למחוק סעיף זה –עצמו או מועסק ישירות על ידי המציע 

  תוקף מחויבותי כלפי המציע הינו עד _____.  5

תים נשוא המכרז למיטב ידיעתי אין בהגשת הצעה זו על פי המכרז ו/או במתן השירו 6
 משום ניגוד עניינים עסקי אישי שלי. 

 .איני שותף בהצעה אחרת שהוגשה על ידי מציע אחר 7

 בהתאם לתפקידי בצוות.  ____ הנני עומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 8

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת:

 

 

 תאריך חתימה  ת.ז שם 

    

 תאריך חתימה ת.ז. שם 

    



 

"דיגיטלית ישראל" הלאומי המיזם מטה, חברתי לשוויון המשרד        

 32מתוך  30עמוד 

מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" –המשרד לשוויון חברתי   

וברת ההצעהח - להפקת קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית על פלטפורמת קמפוס ,1 - 2017 מכרז פומבי מס.  

  

 אישור עורך הדין

הופיע/ה/ו בפני במשרדי  מאשר כי ביום: החתום מטה, עו"ד:אני 
 אשר ברחוב:

 בישוב/עיר:

    

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':
 מס.:

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':
 מס.:

    

המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו 
 .צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד
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 הצעת מחיר – 13פרק 

 הצעת המחיר של המציע במכרז   - יג'נספח 

: על הסך של)בש"ח, לא כולל מע"מ(  עומדת הצעת המציעעבור הפקת הקורס 
 )במילים: _____________(.___________________________ ₪ 

הם בהתאם הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי התגמולים הנוספים להם אני זכאי 
 שלהלן:טבלאות למפורט ב

 תשלום בגין כל תלמיד מן המניין, בסכומים כמפורט בטבלה שלהלן: -1 תגמול

בש"ח תלמיד תגמול לכלמדרגות  כמות תלמידים מן המניין  

1,000 -החל מהתלמיד הראשון ועד התלמיד ה  56 

5,000 -ועד התלמיד ה 1,001 -החל מהתלמיד ה  45 

10,000 -ועד התלמיד ה 5,001 -החל מהתלמיד ה  21 

20,000 -ועד התלמיד ה 10,001 -החל מהתלמיד ה  19 

20,000  -החל מהתלמיד ה  14 

 

 שעת כל: הבא החישוב לפי, למידה-שעות 15 לפחות במערכת שפעל תלמיד  – "מן המנייןתלמיד "* 
, לחילופין. אחת למידה לשעת  ייחשבו פתר שהוא תרגילים עשרים וכל, למידה כשעת תחשב וידאו

 .המניין מן לתלמיד הוא גם ייחשב שעות 11 במערכת ופעל קורס ספר שרכש תלמיד

 וליווי תמיכה שירותי לתקב עבור וישלם שיירשם תלמיד כל בגין תשלום - 2 תגמול
 סינכרוניים-פדגוגיים

משלמיםכמות תלמידים    ם בש"חתגמול לכל תלמיד משל 

200 -החל מהתלמיד הראשון ועד התלמיד ה   375  

1,000 -ה התלמיד ועד 201 -ה מהתלמיד החל   297  

2,000 -ועד התלמיד ה 1,001 -החל מהתלמיד ה   141  

4,000 -ה התלמיד ועד 2,001 -ה מהתלמיד החל   125  

4,000 -ה מהתלמיד החל   94  

 

 שיקול לפי, המשרד ידי על שנקבע אחר סכום או ₪ 251 ששילם המניין מן תלמיד –" משלם תלמיד"
 .למכרז 7.6  בסעיף כאמור וליווי הדרכה שירותי עבור, הבלעדי דעתו

 .מתלמיד משלםשיתקבל מכל תשלום  5%של  בשיעורבגבייה טיפול  עמלת -3 תגמול

 

 

 

 

 



 

"דיגיטלית ישראל" הלאומי המיזם מטה, חברתי לשוויון המשרד        

 32מתוך  32עמוד 

מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" –המשרד לשוויון חברתי   

וברת ההצעהח - להפקת קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית על פלטפורמת קמפוס ,1 - 2017 מכרז פומבי מס.  

 בשנה על פי הטבלה הבאה₪  211,111השתתפות בהוצאות עד גובה  – 4 תגמול

 

 

 

 

 

 :הפחות לכל, הבאים השירותים את יכלול, לומדים ניהול

 בערב 17:11 עד בבוקר 9 בשעות בקורס ולמתעניינים ללומדים טלפוני מענה יציע הספק •
 .שישי ביום בצהריים 13 עד בבוקר 9 ובשעות חמישי עד ראשון בימים

 .הסינכרוני לקורס מקוון לרישום אפשרות יציע הספק, בנוסף •

 לעת מעת לדרוש רשאי יהיה המזמין. המתקשרים המתעניינים מספר של רישום ינהל הספק •
 .המתעניינים אודות דיווחים

 מעבר. דיגיטלית CRM במערכת בקורס הרשומים המשלמים הלומדים פרטי את ינהל הספק •
 כיתתיים) הסינכרוניים המפגשים מספר במערכת יתועדו לתשלום הנוגעים האישיים לפרטים
 .CRM-ה לנתוני גישה תהיה למזמין. בהם השתתף לומד שכל( ואישיים

חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת: זה שמי, להלן  

 

 

 

 

חודשי התקשרות  12-ל  מקסימליתגמול   סעיף הוצאה 

(בהתאם לביצוע בפועל על פי הנחיות המשרד)  

₪ 50,000  שיווק  

* ניהול לומדים  100,000 ₪  

ואחזקה וכן שינויים  שירות
  ושיפורים

50,000 ₪  

 תאריך חתימה ת.ז. שם 

    

 אישור עורך הדין

הופיע/ה/ו בפני במשרדי  מאשר כי ביום: אני החתום מטה, עו"ד:
 אשר ברחוב:

 בישוב/עיר:

    

אשר זיהה עצמו ע"י ת.ז.  מר/גב':
 מס.:

אשר זיהה עצמו ע"י  מר/גב':
 ת.ז. מס.:

    

המוכר/ת/ים לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה/ים כי עליו/ה/עליהם להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה/יהיו 
 .צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, חתם/ה/ו בפני על התצהיר דלעיל

 תאריך חתימה וחותמת מס. רישיון שם עו"ד

    


