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 מבוא .1

 . "(תיוג)להלן: "  מילים בעבריתגי לו מורפולעברית מבקשת לקבל הצעות לתיוג  ה האקדמיה ללשון   1.1

)להלן "האקדמיה" או  "המזמין"( היא המוסד העליון למדע הלשון   1.2 האקדמיה ללשון העברית 

הלשון   חקר  יסוד  על  העברית  הלשון  התפתחות  את  לכוון  מתפקידה  חוק.  פי  על  העברית 

קורפוס מתויג    שעיקרו  שנה פועל באקדמיה מפעל המילון ההיסטורי,    60לתקופותיה ולענפיה. זה  

 ריים מכל תקופות הלשון.  ידנית של טקסטים עב

מכונה בעברית,  -בעולם הדיגיטלי של היום יש חשיבות גדולה ליצירת כלים טובים לממשק אדם 1.3

כדי שהעברית תתפוס את מקומה גם בעולם השירותים הדיגיטליים האוטונומיים, כגון בתחום  

בעית על כל  העוזרים האישיים, יישומים רובוטיים ותחומים מגוונים נוספים של עיבוד שפה ט 

 גווניה.  

האקדמיה   1.4 של  המשותף  ולרצון  פתוחים  עבריים  לטקסטים  בשוק  וגדל  ההולך  לצורך  בהמשך 

מכונה עברי,  -ללשון העברית יחד עם רשות התקשוב הממשלתי ליצור כלים טובים לממשק אדם

 זמננו. -הוחלט שהאקדמיה תשתתף במיזם רחב ליצירת קורפוס מתויג לשפה העברית בת

וביצוע תיוג   1.5 ניהול  פונה לקבלת הצעות לשירותי  של טקסטים  לצורך תיוג הקורפוס האקדמיה 

 על ידי עובדים בעלי רקע מתאים אשר יוכשרו לכך. בעברית
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 מנהלה  .2

 קבלת מסמכי המכרז   2.1

 .האקדמיה במרשתתבאתר  להוריד   אפשראת מסמכי המכרז 

 

 שאלות הבהרה  2.2

  12:00בשעה  ,  2021בדצמבר    2יום חמישי, כ"ח בכסלו תשפ"ב,  עד לשאלות הבהרה יש להעביר  

. על השאלות לכלול את  academy.org.il-shahafr@hebrewאלקטרוני, לכתובת  הדואר  הבאמצעות  

 אליו מתייחסת השאלה.  שפרטי השואל, ולציין באופן מפורש את מראה המקום במסמכי המכרז 

בכל אמצעי אחר    יועברושהגיע לידי המזמין. שאלות    וודא כי קובץ  השאלותל באחריות המציע  

ותפרסם  ,  2021בדצמבר    9האקדמיה תשיב לשאלות עד יום חמישי, ה' בטבת תשפ"ב,    לא ייענו.

 . השאלות והתשובות באתר האקדמיה את 

 

 הגשת הצעות 2.3

  המציע יחתום בחתימתו את ההצעה, לרבות חתימה בראשי תיבות על כל דף מדפי ההצעה,  .א

)לרבות חתימה מלאה בדף  נספח ה  וכן על כל אחד מדפי החוזה ההתקשרות המצורף למכרז כ

, לתוך  הבנקאית המקוריתויכניס את כל מסמכי ההצעה, לרבות הערבות  החתימות שבהסכם(  

 ". מכרז תיוגעליה יכתוב "שמעטפה 

למסור   .ב יש  והמלאה  החתומה  ההצעה  המכרזים  את  ללשון   זכירותבמבתיבת  האקדמיה 

בב  העברית ירושליםקריית האוניברסיטה    ,02-6493555, בתיאום מראש בטלפון  גבעת רם, 

 . 12:00בשעה , 2021בדצמבר  16חמישי, י"ב בטבת תשפ"ב, וזאת לא יאוחר מיום 

כי על פי תקנה   , לא תדון ועדת  1993-)ב( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  20יודגש בזאת 

 ת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות. המכרזים בהצעה אשר לא נמצאה בתיב

הצעתו של המציע תהא בתוקף לתקופה של שלושה חודשים החל מהמועד האחרון להגשת   .ג

 ההצעות. 

 

 השירותים הדרושים  .3

 כללי    3.1

יידרש בשלב הראשון תיוג מורפולוגי    המתויג של עברית בת זמננוהקורפוס  מיזם  במסגרת   3.1.1

 . מילים במערכת תיוג אינטרנטית 200,000ל וטקסטים המכילים בסך הכשל 

כל מילה תתויג פעמיים, על ידי מתייגים שונים, כך שהיקף הפרויקט מוערך בתיוג כולל   3.1.2

   לים סה"כ.ימ  400,000של  

בדרך של בחירה ממספר הצעות    כולל שיוך של כל מילה לערך המילוני המתאים לה,התיוג   3.1.3

חלק הדיבר שלה ותכונות מורפולוגיות שונות )כגון,    בליווי, לעיתים  שתציע תוכנת התיוג

על גבי    תיעשהיחיד/רבים, יידוע, מעמד נסמך, כינויים מצטרפים וכדומה(. פעילות התיוג  

באמצעות  ות ייעודית,  תיוג  שיפורט  ישאינטרנטי    ממשקכנת  כפי  המזמין,  ידי  על  סופק 

 .תוכנת התיוגעל תהליך התיוג בהמחשה הסברים ו  בנספח ד .בהסכם

 חודשים.  17השלמת מכסת המילים לתיוג כאמור לעיל תיעשה בתוך   3.1.4
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 הצוות 3.2

בעל השכלה     , מטעם המציע  מקצועי לצורך ניהול ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, יועמד מנהל  3.2.1

  ילווה את הוא    .יהיה איש הקשר עם האקדמיההמנהל המקצועי  .  אקדמית בלשון העברית

איתור ומיון המתייגים הדרושים לצורך הפרויקט, ויהיה אחראי למתן מענה מיידי למתייגים  

החלפת המנהל המקצועי תהיה  המתעוררת בקשר עם מכרז זה.  מקצועית  בכל שאלה או בעיה  

 רק באישור בכתב מהאקדמיה או לפי דרישתה. 

ל 3.2.2 המציע  המקצועימנהל  בנוסף  יגייס  ההתקשרות,  כל תקופת  את  , המחויב לתפקיד למשך 

לצורך עמידה בלוחות הזמנים הקבועים במכרז זה. על העובדים להיות    מספר העובדים הדרוש

בעלי ידע בסיסי בדקדוק השפה העברית )הבנת מושגים כגון שם עצם, שם תואר, נסמך, אוגד,  

דמיה תספק למציע מבחן קצר אשר על פיו יוכל המציע לאתר  האק  .מילת יחס, בניין, כינוי(

ויכולת מתאימים    ולמיין את העובדים. ובהיקף  המציע מתחייב להעסיק עובדים בעלי רקע 

  רישות הפרויקט.דלביצוע מספק 

האקדמיה רשאית בכל עת לבקש החלפת מתייג אשר איכות עבודתו אינה עולה בקנה אחד עם   3.2.3

איכות העבודה.  של האקדמיה על  מיה, בהתאם לבדיקות שוטפות  דרישות האיכות של האקד

 המציע יהיה מחויב להחליף את המתייג כמבוקש, וזאת ללא השפעה או עיכוב על לוח הזמנים.  

 הכשרה 3.2.4

של  ו  המקצועי מנהל  ה  ולהכשרה ראשונית של   להכנת הוראות התיוג  תהיה אחראית  האקדמיה 

. לאחר שלב  זה, הכשרת המתייגים  מתייגים  7הראשון, שימנה לכל הפחות  צוות המתייגים  

ו ת המציע  באחריות  הההיה  והכ  מקצועימנהל  כפי  ו מטעמו,  האקדמיה  להנחיות  בהתאם  ל 

 .  שיינתנו מעת לעת

 פיקוח 3.2.5

על טיב ואיכות העבודה המתבצעת על ידי המתייגים על פי    לפקחהאקדמיה תהיה אחראית  

האקדמיה רשאית לדרוש החלפת מתייגים, והמציע    .דוחות בקרת איכות שיופקו מעת לעת

 יקיים דרישות החלפה אלה, כאמור לעיל. 

מספר המילים  כגון    – לפי מתייג    התיוגיםואיכות    כמותנתונים על    למציע  תספק   האקדמיה 

בגישה ישירה למערכת התיוג או    –מבין אלה שנבדקו    לים שתייג לא נכוןמספר המיו  שתייג

 באמצעות דוחות שהאקדמיה תשלח מעת לעת.  

 

 משך ההתקשרות ולוח זמנים 3.3

מיום תחילת הפעילות. יום    חודשים   17  של עדלתקופה    היאההתקשרות  עם המציע הזוכה   3.3.1

תוך   וזאת  דעתה,  שיקול  פי  על  האקדמיה,  ידי  על  ייקבע  הפעילות  ממועד    120תחילת  יום 

של   מוקדמת  בהתראה  ההתקשרות,  הסכם  על  מועד    21חתימה  ייקבע  שלא  במקרה  יום. 

 כאמור, יפקע הסכם ההתקשרות, אלא אם יגיעו הצדדים להסכמה אחרת.  

וג ייעשו לפי תוכנית עבודה שתוסכם בין האקדמיה לבין המציע  לוח הזמנים והתקדמות התי  3.3.2

 הזוכה. 
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 סף  תנאי .4

להלן   המפורטים  בעת    הםהתנאים  להתקיים  כולם  ועל  במכרז,  להשתתפות  מוקדמים  תנאים 

 הגשת המכרז. על המציע לעמוד בכל אחת מן הדרישות הבאות:  

עובדים בו זמנית,   50שהעסיק במתן שירותים ללקוחותיו לפחות    להוכיחעל המציע    –  גודל המציע 4.1

  .למשך תקופה של לפחות שנה, ובשני מיזמים שונים לפחות

תואר אקדמי בלשון עברית או  המוצע    מקצועיעל המציע להוכיח כי למנהל ה  –  המנהל המקצועי 4.2

לפחות שנה בניהול   סיון שלינבבלשנות או תעודה בעריכת לשון ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג ו 

 צוות עובדים.  

 . נספח אצורך הוכחת  קיום תנאי הסף, על המציע להגיש  את ההצהרה המצורפת כל 4.3

 לעיל.    4.2-ו  4.1המציע יפרט שמות ופרטי קשר של ממליצים מהמיזמים שיפרט לפי האמור בס"ק  

 הגשת ההצעה  .5

 , ותכלול את הפרטים הבאים: בנספח על פי המופיע ב תהיה ערוכה ההצעה  5.1

והפרטי    – המציע   5.1.1 המכרז קשר  הזיהוי  לניהול  מטעמו  הקשר  אנשי  ופרטי  המציע  של 

גודלוותיאור   מבנהו,  וסניפים  המציע,  עובדים  מספר  ונ מבחינת  היקף י,  לרבות  סיונו, 

סיון בתחום השפה  יעובדים עבור פרויקט מסוים, נ מיון ואיתור סיון ביהעסקת עובדים, נ 

 . העברית בכלל או תיוג בפרט

 נו במיזמים סיויסיונו בניהול צוות עובדים, ניונ   עימקצומנהל ההפרטי    –  מקצועימנהל הה 5.1.2

 תיוג בפרט. ובבתחום השפה העברית בכלל  

 תיאור מפורט של תהליך  איתור העובדים ומנגנוני ניהול ובקרה שוטפים, ככל שישנם.  5.1.3

ההצעה תהיה מחיר למילה מתויגת. להבהרת כל ספק, התמורה תינתן אך   –הצעת מחיר   5.1.4

ורק על פי המחיר לכל מילה מתויגת, ועל כן על התמחור למילה מתויגת לכלול את כל 

העלויות שהמציע צופה, שכן האקדמיה לא תשלם למציע כל תשלום או תגמול אחר בגין  

יהיה  פעמים,  יתויג  טקסט  שכל  מאחר  השירותים.  המתויגות    מספר סך    מתן  המילים 

 מילים.   400,000-כ עליהם ישולם לספק 

ידי המציע ותכלול אישור של עו"ד של המציע על כך שהחותם על ההצעה  בההצעה תיחתם   5.1.5

 מוסמך לחייב את המציע לאחר שנתקבלו אצל המציע כל האישורים לכך.  

 : האלהעל המציע להמציא עם הגשת הצעתו גם את האישורים   5.2

 ב  בנספחעל פי הטופס המפורט  – לעיל  4כאמור בסעיף  – ידה בתנאי הסף הוכחת עמ 5.2.1

  עבירות תצהיר בדבר היעדר   , וכן אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשומות 5.2.2

, מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים מינימום  שכר  וחוק  זרים  עובדים  חוק  לפי

   1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

לחייב   5.2.3 וסמכותם  החתימה  מורשי  זכויות  לגבי  עו"ד  ואישור  התאגיד  רישום  תעודת 

 בחתימתם את התאגיד 

 ג  כנספחהמכרז שתהיה מנוסחת במדויק לפי הנוסח המצורף למכרז ערבות  5.2.4

 ידי מורשה החתימה  ב חתום  ,הכנספח  הסכם התקשרות, המצורף 5.2.5
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 בדיקת ההצעה  .6

 כללי   6.1

 :אלההשלבים ה  תיעשה לפיהצעה הבדיקת 

ראשית תיבדק עמידה בתנאי הסף כמפורט לעיל. מציע אשר הצעתו עמדה במלואה    –תנאי סף  

 בתנאי הסף, יועבר לבדיקת שלב האיכות. 

 וינוקד בהתאם.מענה המציע ייבדק לפי תבחיני האיכות,   –שלב איכות 

מלוא    תלבסוף תיבדק הצעת המחיר שהגיש המציע. ההצעה הנמוכה ביותר תקבל א  –שלב עלות  

 כמתואר להלן. הנקודות בסעיף זה, וההצעות האחרות תקבלנה ניקוד יחסי, בהתאמה

 + עלות. ההצעות תדורגנה על פי ניקוד כולל המורכב מניקוד איכות

 תבחינים לניקוד:  6.2

 מסך ניקוד ההצעה. 50%ה  ייה נקודות והוא  50יהיו מרכיב האיכות ב –איכות  6.2.1

 תבחינים האלה: מרכיבי האיכות ידורגו לפי ה 

יינתנו  עובדים    30לפחות  : עבור כל התקשרות למתן שירותים של  נקודות  12  –  סיון החברהינ

 נקודות.   4

מיזם   לאופי  של:  נקודות  15  –התאמת החברה  ויכולות  כישורים  בסיס  המציע    הערכת  על 

דומים, היקפם, מורכבותם, זמינות    מיזמיםניסיון בלרבות  ובהתאם להתרשמות מכישורים,  

במתן שירותים בתחום שפה  תינתן חשיבות מיוחדת לניסיון    , המלצות וכו'.צוע העבודהילב

 בכלל והלשון העברית במיוחד, ובתיוג בפרט. 

הה שלהערכת  :  נקודות  15  –מקצועי  מנהל  ויכולות  המקצועי    כישורים  בסיס  המנהל  על 

דומים, היקפם, מורכבותם, זמינות    מיזמיםניסיון בלרבות  ובהתאם להתרשמות מכישורים,  

 בתחום הלשון ובתיוג בפרט.תינתן חשיבות מיוחדת לניסיון   , המלצות וכו'.צוע העבודהילב

המציע  של    והתחייבויותי   ואמצעים לביצוע   גישה מקצועית, כלים:  נקודות  8  –   תהליך מוצע

תוך התייחסות להליכי מיון, הכשרה, ניהול, בקרה והחלפה    לרבות מערכות ניהול, תיעוד וכו',

 .  של עובדים

 עלות  6.2.2

העלות תפורט כמחיר    מסך ניקוד ההצעה.  50%ה  ייהנקודות והוא    50יהיו    עלותמרכיב הב

ההצעה   בטופס  העלות  את  ימלא  המציע  מתויגת.  בסעיף    (ב  נספח)למילה  להסכם   6וכן 

 .  (ה נספח) ההתקשרות 

באופן יחסי להצעה הזולה ביותר כך שמציע המחיר הזול ביותר יקבל את הניקוד    ןהניקוד יינת

יקבלו ניקוד שהוא מכפלת הניקוד המר יותר  בי בשבר שהמונה  המרבי, והמציעים היקרים 

 . שלו הוא המחיר הזול ביותר והמכנה שלו הוא המחיר המנוקד

 ₪ למילה ומציע אחר כפליים למילה, יקבל המציע  xאם המציע הזול ביותר הציע  –לדוגמה 

 נקודות.   x    =25*  50נקודות, והמציע השני  50הזול 
                 2x   

 תמורה .7

פי הצעתו לפי תעריף למילה מתויגת כאמור לעיל, כפול מספר המילים   התמורה תשולם למציע על 

 שתויגו בפועל בכל חודש. לא יתווסף כל מחיר לתמורה המשולמת, למעט תוספת מע"מ כדין.  

 בפועל.  יהיה עבור המילים המתויגות התשלום 
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קלנדרי חודש  במהלך החודש    בסוף  פי מספר המילים שתויגו  על  יעביר לאקדמיה חשבונית  המציע 

 . 30+   שוטף בתנאיוהחשבון ייבדק וישולם 

 ערבות .8

ש"ח. הערבות תהיה    50,000ל המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית על סך  ע   –ערבות מכרז   8.1

עברית, ותהיה בתוקף  ה מטעם המציע , ומידי בנק בארץ או חברת ביטוח, עבור האקדמיה ללשון  

. הערבות תהיה צמודה במלואה למדד המחירים לצרכן, ותשמש, בין היתר, לשם  15.2.2022 עד

י המציע ומילוי ההצעה על כל פרטיה וכביטחון לקיום  יד -הבטחת מילוי תנאי ההתקשרות על

מילוי ההצעה או תנאי  -התחייבויותיו של המציע להתקשר בהסכם אם יזכה. במקרה של אי

ידי המציע יהיה המזמין רשאי לחלט  -התקשרות בהסכם על -ידי המציע שזכה או אי-מתנאיה על 

י שיהיה בכך בכדי למצות את  וזאת מבל  –   את הערבות במלואה כפיצוי מוסכם ומוערך מראש

 נזקיו.    

 ועדת המכרזים החליטה בדבר הזוכה. ו מציע שלא זכה יקבל את הערבות חזרה לידיו לאחר ש

 .גבנספח נוסח של הערבות מצורף 

ביצוע   8.2 ההתקשרות,    –ערבות  על הסכם  במעמד החתימה  למזמין,  יגיש  זכתה  מציע שהצעתו 

  אוטונומית   תשלום או התחייבות של המזמין, ערבות בנקאית וכתנאי לביצוע ההתקשרות ולכל  

ל  מגובה ההתקשרות    5%אקדמיה בגובה של  טובת הצמודה במלואה למדד המחירים לצרכן 

ההתקשרות, ובתוקף עד למועד שייקבע    הסכםלפי הנוסח שיצורף לבהסכם; הערבות תהיה  

   בהסכם ההתקשרות.

 והתחייבויות המציע  זכויות .9

הצעתו, מתחייב המציע כי הוא קרא והבין את כל דרישות המכרז, וכי אם הצעתו תזכה,  עם הגשת  

 פורטים במסמכים אלה, ובכלל זה: מ הוא מתחייב לקיים את כל תנאי המכרז ה

 .כנדרשהביצוע להגיש את ערבות  -

כלגייס   - לעת  ו את  מעת  שיידרש  כפי  ובאיכות  בהיקף  הדרוש,  האדם  השירות  ח  מתן  לצורך 

בפרקי הזמן שייקבעו. מובהר בזאת כי המציע אינו מחויב  פי הוראות ההסכם    על   אקדמיה ל

ש כבר  לכך  ההצעה  הגשת  כל  בעת  הדרושים  יהיו  אצלוהעובדים  מנהל  מאותרים  למעט   ,

כ  את  לאתר  ומתחייב  מקבל  המציע  אולם  ובכמות  והפרויקט,  במיומנות  הדרוש,  האדם  ח 

 עמידה בלוחות הזמנים המפורטים לעיל.הדרושה לביצוע הפרויקט באיכות טובה, ותוך  

 דרישותיו, לכל תקופת ההתקשרות.ולשתף פעולה  עם המזמין    -

האינטרנט   - לרשת  המחובר  למחשב  גישה  בפרויקט  המועסקים  המתייגים  לרשות  כי  לוודא 

 לצורך ביצוע פעילות התיוג. 

ב - כאמור  והכל  לעת  מעת  האקדמיה  ידי  על  שיידרשו  כפי  דו"חות  לאקדמיה  הסכם  להגיש 

    ההתקשרות. 

 והתחייבויות האקדמיה זכויות .10

האקדמיה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והכרעה זו נתונה   10.1

לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער על  

 .שיקולי המזמין או לטעון כנגדם
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דעת  תרשאי האקדמיה   10.2 שיקול  לפי  בלבד,  חלקם  עם  או  עם המציעים,  מו"מ  הבלעדי    ה לנהל 

והמוחלט ולערוך הסכם בדרך של מו"מ עם כל אחד מהם ולא תהא למציע כל זכות או רשות  

 לערער על שיקולי המזמין או לטעון כנגדם ו/או כנגד דרך ניהול המו"מ כאמור.  

ביצוע חלק    תרשאי  האקדמיה  10.3 בגין  עם המציע  ולפצל את הביצוע  להתקשר  בלבד,  מהעבודה 

ולמסור למציע נוסף את חלקו האחר של הביצוע, ולאף מציע לא תהיה כל טענה  או תביעה כנגד  

 פיצול כאמור.  

כפי    תרשאי  האקדמיה 10.4 הסופיים,  המסמכים  ורק  ההזמנה  במסמכי  שינויים  עת  בכל  להכניס 

 .  האקדמיהבחר, יחייבו את ישי  המציע ידי בוהאקדמיה  ידי ביחתמו יש

האקדמיה תהיה אחראית על יצירת מבחן מיון לאיתור מתייגים, והעברתו לידי מנהל הפרויקט   10.5

וות  צלצורך  איתור וגיוס צוות המתייגים, וכן להעביר הכשרות ראשוניות למנהל הפרויקט ול

 כאמור לעיל.    מתייגיםהראשוני של ה

 שונות .11

רוחני  י קני 11.1 רכושה  העבודה    –ן  תהיה  ותוצאותיה,  זה  מכרז  במסגרת  הזוכה  ידי  על  שתבוצע 

לא יהיה רשאי להשתמש בחומר שהוכן על ידו לצורכי ביצוע  מציע  הבלעדי של האקדמיה, וה

. המציע   מראש   כתוב שיינתן  העבודה לצרכיו הפנימיים או לצורכי עבודות אחרות, אלא באישור 

על זכויות יוצרים בכל חלק של תוצרי העבודה  יהיה אחראי לכך שלא יהיה אף אדם שיהיה ב

 ;שתעשה לפי מכרז זה שהקניין הרוחני בהן יועבר לאקדמיה

מעביד 11.2 עובד  עובד   –  יחסי  יחסי  ליצור  כדי  זו  בהתקשרות  אין  כי  בזאת  בין  -מובהר  מעביד 

ה לבין  מכמציע  האקדמיה  המועסקים  מהמתייגים  מי  או  הפרויקט  מנהל  או  ח  והזוכה 

ול זו,  למתייגים  התקשרות  או  הפרויקט  למנהל  יהיו  כלפי  זכויות  כל  א  שהוא  ומין  סוג  מכל 

מהאקדמיה  לא יהיו זכאים  והללו    ,כלפי מעבידושל עובד  האקדמיה, לרבות, ובדגש על זכויות  

ביצוע הסכם  עבודתם אצל המציע לרבות לצורך  לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם  

 זה.

כל ציוד, תשתית, מקום, כלי עבודה או כיוצא    יובהר כי האקדמיה לא תהיה אחראית לספק 11.3

תבוצע   ואשר  ב ממשקזכות גישה אל ה  מתן באלה לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה, למעט 

 פעילות התיוג.  

  בשלהמציע יהיה אחראי לשפות את האקדמיה בפני כל נזק או חסרון כיס שייגרם לה    –שיפוי   11.4

הפרת החוזה, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, נזקים שייגרמו לאקדמיה כתוצאה מטענות  

מטעם   השירותים  במתן  מעורב  שהיה  מי  לבין  האקדמיה  בין  ומעביד  עובד  יחסי  קיום  בשל 

זכויות   הפרת  ובגין  והכל  המציע,  המציע,  ידי  על  לאקדמיה  שהועברו  בתוצרים  רוחני  קניין 

  כאמור בהסכם ההתקשרות. 
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 במכרז(  4סעיף )עמידה בתנאי סף   –א נספח 

 לצורך הוכחת עמידתי בדרישות הסף של מכרז התיוג:הנתונים הנדרשים להלן  

 גודל המציע  .1
 

 זמנית:-עובדים בו  50העסקת לפחות  

 
 המנהל המקצועי  .2

בניהול   השכלה*  שם המנהל המוצע  ניסיון  שנות  מס' 
 צוות עובדים 

   

 * יש לצרף תעודות המעידות על ההשכלה 

 

 

המציע ___________________, כי    בשםז________________, מאשר  "_, ת ___ אני, __________

אשר עומדים בדרישות הסף הדרושות לצורך ביצוע   נתוניםלמיטב ידיעתי הפרטים לעיל נכונים ומשקפים 

 התקשרות זו.  

 

 

  _________________________                                            _________________ 

 שם וחתימה                                                                             תאריך

 

 

 

 

  

תקופת    עובדים מספר  תחום  מעסיק  
ההעסקה  

ועד   )מתאריך 
 תאריך( 

 פרטי איש קשר  

     1 מיזם
 
 

 

       2 מיזם
 
 

 

     3 מיזם
 
 

 

     4מיזם 
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 במכרז(  5סעיף )  ההצעה –ב נספח 

 תמחור  – 1ב

 על: _______ ₪ )לא כולל מע"מ( עומדת למכרז  5.1.4, כאמור בס' הצעת המחיר לכל מילה מתויגת

 
 נתוני המציע  – 2ב

 המציע פרטי 

 _____  ___________________________________________שם המציע: ______________________________ 

 
 מספר ח"פ: _______________________         ____     _________כתובת: ________________________________

 פרטי איש הקשר מטעם המציע לניהול המכרז 

 ____________________  _______ : _______מלא שם

 
 מספר טלפון: _______________________     _     ____________________________________________דוא"ל: 

  מורשי החתימה מטעם המציע

 

 החברה  תיאור

  מספרו  מיזמיםבניהול  ה, את ניסיונהשלותק , את הו המתאר את המבנה הארגוני של החברה מסמך  לצרף המציע על
 ו בהם, את תחומי הפעילות של החברה ואת לקוחותיה.  שהועסק העובדים

 
 
 

 ניסיון במיזמים בתחום השפה, והשפה העברית בפרט

 

 מספר   תיאור המיזם  
 עובדים 

 פרטי איש קשר  המעסיק ו שנים 

1 

 

 
 
 
 
 

   

2  

 

 
 
 
 
 

   

3 
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 המנהל המקצועי או המנהלת המקצועית המוצעיםנתוני  – 3ב

 אישיים  פרטים

 שם: ___________________________  
 

 דוא"ל: ____________________________________     מספר טלפון: ______________________ 
 

 ______________________________________________________________________ השכלה: 

 שפה העברית התחום ב במיזמים ניסיון

 

 פרטי איש קשר  המעסיק ו שנים  התפקיד  תיאור המיזם  
1 

 

 
 
 
 
 

   

2  

 

 
 
 
 
 

   

3 

 

 
 
 
 
 

   

 ניסיון בניהול צוות עובדים

 

 מספר  תיאור המיזם  
 העובדים  

 פרטי איש קשר  המעסיק ו שנים 

1 

 

 
 
 
 
 

   

2  

 

 
 
 
 
 

   

3 

 

 
 
 
 
 

   

 יש לצרף קורות חיים 
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 מנגנוני העבודה של המציע – 4ב

מנגנון ניהול  , מנגנון הגיוס והאיתור )כולל דוגמאות לפרויקטים הדורשים גיוס ייחודי(יש לצרף תיאור של 

וה מנגנון  ,  פרויקטיםה כל  ליוויהפיקוח  וכן  נוסף  ,  ואיכות    רלוונטיהמידע  לניקוד התהליך המוצע בפרט 

 . 6.2.1החברה בכלל, כמתואר בסעיף 
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 ערבות מכרז  – גנספח 

 

 לכבוד האקדמיה ללשון עברית

 שקל חדש   50,000  ע"ס  ________________הנדון: ערבותנו מס' 

כל סכום עד לסך הכולל של    אנו לבקשת ______________   לסילוק  ש"ח    50,000ערבים כלפיכם 

שקל חדש בלבד( צמוד למדד המחירים לצרכן לפי התנאים המפורטים מטה    ףאל  חמישים)במילים:  

אנו    .עבריתב  מורפולוגי למיליםתיוג    לשירותי  1-2021למכרז מס'  שתדרשו מאת הנ"ל בכל הקשור  

הנ"ל  הסכום  את  לכם  לשלם  ההצמדה  )  מתחייבים  לתנאי  קבלת    7(  להלןבכפיפות  לאחר  ימים 

 דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם. 

המדד    וא"המדד"( בהתאם למדד הבסיס, שה  -הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )להלן  

ב חודש  שיתפרסם  )מדד  דלהלן2021דצמבר  חודש הגשת ההצעות  התנאים  לפי  ביום  (  יתברר  : אם 

"המדד   )להלן  ידינו  על  בפועל  התשלום  יום  לפני  לאחרונה  שהתפרסם  המדד  כי  ידינו  על  התשלום 

)להלן "המדד היסודי"( יוגדל הסכום הנ"ל באופן יחסי    15/1/2022-התפרסם בשהחדש"( גבוה מהמדד  

דד היסודי, או  לעליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ואולם אם יתברר כי המדד החדש זהה למ 

 נמוך ממנו, ישולם הסכום הנ"ל ללא הפחתה. 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו בכתב    15/2/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 ענה. ילא ת   15/2/2022עד התאריך הנ"ל. דרישה שתגיע לאחר 

 ערבותנו זו איננה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 רב, בכבוד         
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 ( התמונות להמחשה בלבדתהליך התיוג ) –נספח ד 

ייעודי. עם הכניסה לממשק יראה המתייג קטע טקסט. משימתו היא   המתייג יעבוד בממשק אינטרנטי 

קריאה הנכונה  על סמך ה  ,מילה בטקסט את הצעת הניתוח המתאימה לה מתוך רשימת הצעות  לכללבחור  

הבנה לשונית של חלק הדיבר של המילה. אם לא מצא המתייג הצעה מתאימה    תוךומ,  ּהשל המילה בהקשר

 להלן דוגמה לדרך העבודה בממשק התיוג:   ברשימה, יוכל לבחור באפשרות "אין הצעה מתאימה".  

 

בסיום בחירת הצעה לכל מילה ומילה יוכל המתייג לסיים את עבודתו על קטע הטקסט הנוכחי ולהמשיך  
 , או לצאת מהמערכת:לקטע הבא

 

 קטע הטקסט לתיוג

 בתהליך תיוג מילה

 יוג לבחירההצעות הת

קבלת הצעות מתאימות במקרה 
 של שגיאת הקלדה במקור*

* בשום מקרה המתייג לא יידרש 
 לתיקון הטקסט עצמו

אישור והמשך לאחר 
 תיוג כל המילים בקטע
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 הסכם התקשרות  – הנספח 

 ה ס כ ם 

   2021שנערך ונחתם ב ___________ ביום _____ לחודש_______ 

 

 האקדמיה ללשון העברית  ין : ב

 קריית האוניברסיטה, גבעת רם, ירושלים 

 500500160מספר תאגיד 

 ( "האקדמיה" )להלן:                    

 

    ______________________  לבין 

 ( להלן: "הספק")              

 

 

  -ג "התשי ,העברית ללשון העליון המוסד והאקדמיה היא המוסד העליון למדע הלשון העברית על פי חוק הואיל 

1953 ; 

כלים   באמצעות עידוד  בין היתר  את מעמדה של העברית ואת השימוש בה,לקדם  מעוניינת    האקדמיה  ו הואיל ו

 טכנולוגיים לעיבוד שפה טבעית; 

ידני לעברית בת זמננו שישמש תשתית לחוקרים    בתיוג מורפולוגימעוניינת בהקמת קורפוס האקדמיה ו והואיל 

 ;  "(הקורפוס)להלן: " ולמפתחים לפיתוח עיבוד שפה טבעית בעברית

והספק מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע והמיומנות לספק לאקדמיה את השירותים נשוא מכרז זה   והואיל 

 ורטים בהסכם זה ונספחיו; באופן, במועדים ובתנאים המפ

מכרז   והואיל  במסגרת  נבחר  "1-2021והספק  )להלן:  זה  להסכם  כנספח  המצורף  הצדדים  המכרז,  ושני   ,)"

 הסכימו שהשירותים עבור האקדמיה יבוצעו שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים בין עובד למעביד; 

, אישרה את ההתקשרות על פי הסכם זה 14/11/2021וועדת המכרזים של האקדמיה, בישיבתה מיום   והואיל 

 "(  ההסכם)להלן: "

 

 אשר על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
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 המבוא והנספחים  .1

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות .  חלק בלתי נפרד ממנו  הםזה והנספחים המצורפים אליו  הסכם  המבוא ל

 כל הוראה הקבועה בו.ו/או  ההסכםל שבלבד והן לא תשמשנה לפירושו 

   השירותים .2

"( הם תיוג מורפולוגי של מילים עבור קורפוס השפה השירותיםנשוא הסכם זה )להלן: "  השירותים 2.1

 העברית, בהתאם לכללים והנחיות שנקבעו לשם כך על ידי האקדמיה.

 ייעשה על ידי מתייגים שיגויסו, יוכשרו וינוהלו על ידי הספק.  התיוג 2.2

"  התיוג 2.3 )להלן:  אינטרנטית  במערכת  מערכת  המערכתייעשה  באמצעות  תהיה  אליה  שהגישה   )"

ההזדהות הממשלתית. הספק יהיה אחראי לניהול הרשאות למתייגים שיועסקו על ידיו, ולניהול גישתם  

אל המערכת. לפי בחירת האקדמיה ניהול הרשאות המתייגים ייעשה מול נציג האקדמיה או ישירות  

 במערכת.  

השירותים. המנהל המקצועי יהיה הסמכות המקצועית מצהיר כי ימנה מנהל מקצועי לצורך מתן    הספק 2.4

על  בין השאר  יהיה אחראי  ואחראי לברר סוגיות מקצועיות מול האקדמיה. הוא  עובדי הספק  עבור 

הכשרת העובדים לאחר סבב ההכשרה הראשון, מתן מענה לשאלות אשר תעלינה מהמתייגים, ודרישות 

 ועי יעמוד בתנאי הסף הקבועים במכרז.שתעלינה מהאקדמיה. הספק מתחייב כי המנהל המקצ

מילים מתויגות )שהן טקסטים המכילים,    400,000-העבודה למשך תקופת ההתקשרות כוללת כ  תוכנית  2.5

הכל,   הפחות    200,000-כבסך  לכל  יתויגו  חודש  בכל  פעמיים(.  מתויג  מהם  אחד  שכל   23,500מילים 

חת הפרויקט. הפרת סעיף זה תהווה הפרה מילים. שני הצדדים ישתפו פעולה זה עם זה ויפעלו להצל

 יסודית של החוזה.  

 תקופת ההסכם .3

ולמשך    תקופת 3.1 פי ההסכם תהיה מיום תחילת הפעילות  על  יום    17ההתקשרות  חודשים לאחר מכן. 

יום ממועד חתימה על   120תחילת הפעילות ייקבע על ידי האקדמיה, על פי שיקול דעתה, וזאת תוך  

. במקרה ולא ייקבע מועד כאמור, יפקע הסכם ההתקשרות,  יום  21של  , בהתראה מוקדמת  הסכם זה

 אלא אם יגיעו הצדדים להסכמה אחרת. 

המילים על פי הסכם זה , להאריך את   400,000האקדמיה רשאית, בתוך חצי שנה ממועד השלמת תיוג  3.2

פק לפחות  מילים נוספות בהודעה מראש לס   100,000ההסכם בחצי שנה נוספת להתקשרות לתיוג של עד  

בשינויים    30 הנוספת,  ההתקשרות  על  יחולו  ההסכם  תנאי  הנוספת.  ההתקשרות  תחילת  טרם  יום 

המחויבים, אולם האקדמיה רשאית להתנות את הארכת ההסכם בבחינה מחדש של תנאי ההסכם, 

   מידת התאמתו לתנאים הכלכליים שנוצרו, היקפו, והתמורה הניתנת מכוחו.

 קדמיההתחייבויות  והצהרות הא .4

תכין מבחן למיון מועמדים והנחיות תיוג עבור המתייגים, ותהיה אחראית להכשרת המנהל  האקדמיה 4.1

מתייגים. ההכשרה תהיה במועד שתקבע    7-המקצועי ומחזור המתייגים הראשון, אשר יכלול לא פחות מ

ון יהיה  האקדמיה סמוך לחתימה על הסכם זה, ותיעשה באופן מקוון. עם סיום מחזור ההכשרה הראש

 המנהל המקצועי מטעם הספק אחראי להכשרת העובדים הנוספים לכל תקופת התקשרות. 

לדרוש   האקדמיה 4.2 הזכות  לה  ועומדת  לנכון,  שתמצא  אופן  בכל  המתייגים  עבודת  איכות  את  תבדוק 

עומדת  זה  בכלל  האקדמיה,  רצון  לשביעות  אינה  המקצועית  עבודתו  איכות  אשר  מתייג  החלפת 

ות לדרוש את החלפת המנהל המקצועי, אם לא יעמוד ברמת עבודה לשביעות רצון לאקדמיה גם הזכ

יום מראש   14האקדמיה בכל הנוגע לניהול, הכשרה ובקרה של צוות המתייגים. האקדמיה תודיע לספק  
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על דרישתה להחלפת המנהל המקצועי, והספק יידרש להעמיד מנהל מקצועי חלופי, לאישור האקדמיה,  

יעמיד מנהל מקצועי אשר כישוריו אי נופלים מאלו של המנהל המקצועי המוחלף. אם הספק לא  נם 

 ימים. 14חלופי כאמור, תהיה האקדמיה רשאית לבטל הסכם זה באופן מיידי בחלוף אותם 

 התחייבויות והצהרות הספק  .5

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: הספק 5.1

לא קיימת כל מניעה על פי כל   יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי (א

 דין ו/או הסכם ו/או מניעה אחרת להתקשרותו בהסכם זה. 

תוך   (ב זה  הסכם  מתנאי  תנאי  של  הפרה  כל  ע"י    7לתקן  בכתב  הודעה  מסירת  מיום  עבודה  ימי 

 האקדמיה על ההפרה כאמור.

נדרש לתת את השירותים באמצעות צוות מתייגים ומנהל מקצועי ברמה מעולה, ולעשות כל דבר ה ( ג

 והסביר שספק מעולה היה עושה לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה. 

שצוות המתייגים יבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר, באמצעות ציוד קצה שברשותו, הכולל   (ד

 מחשב המחובר לרשת האינטרנט, ובאמצעות מערכת אינטרנטית שתספק האקדמיה. 

שהמנהל המקצועי מטעם הספק, מר/גב' _____________________ ירכז את כל הפעילות בכל  (ה

 האקדמיה, ככל שיידרש.  עם הנוגע להסכם זה ויהיה זמין לתקשורת 

  להחליף מי מחברי הצוות, בהתאם לדרישת האקדמיה מראש ובכתב. (ו

שו (ז מידע  במאגרי  פומבי  לפרסום  מיועדים  עבודתו  תוצרי  כי  לו  האקדמיה, שהובהר  אצל  נים 

 .  התחייבה להםובמקומות נוספים, תוך פרקי זמן נתונים שהאקדמיה 

 כל  הסכם זה אושר על ידי כל גורם או גוף שעליו לאשרו אצל הספק, וכי נתקבלו במוסדותיו   כי (ח

, דין  פי  על  הדרושות  הפעולות  לרבות,  הדרושות  הפעולות  כל  את  ביצע,  העניין  לפי,  כי  וכן  ההחלטות

 על הסכם זה הוסמכו לכך כדין.  בשמו החותמים הגורמים  וכי זה בהסכם התקשרות לשם

כי הובהרה לו החשיבות הגדולה של ביצוע איכותי של השירותים, ותוך הקפדה על לוחות הזמנים  (ט

 בכדי למנוע מהאקדמיה להפר התחייבויות שלה כלפי צדדים שלישיים.  

 התמורה  .6

 יהיה במתכונת של תפוקות בלבד. התשלום עבור התוצרים על פי הסכם זה  6.1

₪    מילים, עבור סכום של _____  400,000-הספק מתחייב כי במסגרת ההתקשרות הנוכחית, יתויגו כ 6.2

 בתוספת מע"מ למילה מתויגת. 

חודשי  6.3 דיווח  ולפי  בפועל,  שתויגו  המילים  למספר  בהתאם  חודשי,  בסיס  על  ישולם  האמור  הסכום 

 . 30דש. התשלום ישולם בתנאי תשלום של שוטף + שיעביר המנהל המקצועי בסוף כל חו

 וקניין רוחני  בעלות .7

לא יהיה רשאי   ספקרכושה הבלעדי של האקדמיה, וה  יהיוהעבודה שתבוצע על ידי הספק ותוצאותיה   7.1

להשתמש בחומר שהוכן על ידו לצורכי ביצוע העבודה לצרכיו הפנימיים או לצורכי עבודות אחרות, אלא  

יהיה אחראי לכך שלא יהיה אף אדם שיהיה בעל זכויות יוצרים בכל חלק של   ספקבאישור מראש. ה

 עשה לפי הסכם זה שהקניין הרוחני בהן יועבר לאקדמיה;יתוצרי העבודה שת

פק מתחייב כי לא יפר זכויות צד ג' כלשהן, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו הס 7.2

 בתוכנות מחשב חוקיות בלבד.   ישתמשוכי 

ואופן   7.3 זכות קניינית במילים המתויגות, מכל סוג  לו כל  ולא תהיה  לו,  כי אין  הספק מצהיר במפורש 

כי  מתחייב  א מוותר עליה ומעביר אותה לאקדמיה. הספק שהוא, וכי עד כמה שיש לו זכות כל שהיא הו

 מי שיאשר כי אין לו זכויות יוצרים בתוצרי מתן השירותים.   את יעסיק במתן השירותים רק  
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שא באחריות לכל דרישה או תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, ימובהר בזה במפורש כי הספק לבדו י 7.4

חוזיות אחרות בגין ביצוע הסכם זה וכל הנובע מכך. הספק  פטנט, סימן מסחר או זכויות קנייניות או  

ידרש או  האקדמיה ת בגין כל סכום שראשונה של האקדמיה,  ד עם דרישה  ימי  ,ישפה את האקדמיה

 יתבע לשלם מחמת תביעה או דרישה כאמור לעיל לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.ת

 אי תחולת יחסי עובד מעביד  .8

או    אקדמיההגים והמנהל המקצועי לבין  ינו ובין המתישאין ולא יהיו בי ומצהיר בזאת כי ידוע ל  הספק 8.1

הספק מצהיר כי הוא נושא באופן שוטף . , שותפות או שליחותיחסי עובד מעביד האו מי מטעמ העובדי

 בכל תשלומי החובה. 

לעיל, אם    מבלי 8.2 זה, לגרוע מהאמור  לידי ביטוי בהסכם  כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה  למרות 

שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בין    כלשהו  במועד כלשהו לשלם תשלוםתידרש האקדמיה  

או למי   אקדמיהלבין ההספק, מי מטעמו, או כל אדם שעסק במתן השירותים לאקדמיה לפי הסכם זה,  

ד עם דרישה בגין כל תשלום שנדרש כאמור,  ימיאקדמיה  הפק את  הסשפה  י,  האו למי מטעמ  המעובדי

 לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

מצהיר כי הוא יקיים כלפי עובדיו את כל דרישות החוק, וכל דרישה על פי כל דין החלות עליו    הספק 8.3

 כעל מעביד. 

  אחריות .9

גרום לאקדמיה נזקים רבים, הספק מצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה עלול ל  9.1

הפרת התחייבויות שיש לאקדמיה כלפי אחרים. הספק יפצה וישפה את האקדמיה על כל נזק    כדיעד  

שייגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה, ובדגש אם התחייבויות אלו יביאו לביטול 

 ההסכם. 

ההתקשרות ולכל תשלום או התחייבות   ע לביצו, וכתנאי  זהבמעמד החתימה על הסכם    –ערבות ביצוע   9.2

צמודה במלואה למדד המחירים לצרכן   אוטונומית  ערבות בנקאית ימסור הספק לאקדמיה  של המזמין,  

הל של  טובת  בגובה  פי  מגובה    5%אקדמיה  על  הצפויה  תהיה  התמורה  הערבות  הנוסח   לפיהסכם; 

כ להסכם  עד  ו  ,Iנספח  המצורף  האריכה בתוקף  אם  ההסכם.  תקופת  סיום  לאחר  חודשים  שלושה 

האקדמיה את תקופת ההסכם מתחייב הספק להאריך את תוקף הערבות הבנקאית בהתאם. הספק 

 מצהיר כי האקדמיה רשאית לגבות מתוך הערבות הבנקאית סכום השווה לכל נזק שייגרם לה. 

י הספק תהיה האקדמיה רשאית לחלט במקרה שיבוטל הסכם זה בשל הפרתו על ידכן מצהיר הספק כי   9.3

את הערבות הבנקאית במלואה, כפיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, אך אין בכך בכדי למנוע 

 מהאקדמיה לתבוע מהספק את יתרת נזקיה אם תהיה כאלה. 

 ביטוח  .10

  תאימים המאחריות  ה, בגבולות  ביחס לשירותים על פי הסכם זה  קיים ביטוחים הולמיםיערוך וי  הספק 10.1

ו  לאופיים  על  לבהתאם  המבוצעים  השירותים  של  מעבידיםהיקפם  אחריות  ביטוח  לרבות  אם   .ידו, 

 . עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי מתאים גם לקבלני משנה קבלני משנה,הספק  דייל יועסקו ע

ביטוחי   מתחייב  הספק 10.2 בכל  לשירותים    ו,כי  זה, המתייחסים  הסכם  פי  על  תוס  שיינתנו  ף האקדמיה 

 .  המשרד כמקובל באותו סוג ביטוחהרחבת שיפוי כלפי ל כמבוטחת נוספת, בכפוף

ייכלל סעיף ויתור על   שיינתנו על פי הסכם זה,המתייחסים לשירותים    ו,כי בכל ביטוחי  מתחייב  הספק 10.3

 )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.   הועובדיהאקדמיה זכות התחלוף/השיבוב כלפי 
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 ביקורת  .11

האקדמיה תעקוב ברציפות אחר תוצרי התיוג ותפתור ישירות במערכת התיוג את כל המקומות שבהם לא  

תהיה הסכמה בין שני התיוגים של אותה המילה או שבהם המתייג דיווח על אי מציאת תיוג מתאים. בנוסף  

 איכות מדגמיות. בדיקותייערכו 

 תסבור שהיא מתאימה בנסיבות העניין.  האקדמיה תעביר למנהל המקצועי את הערותיה בתדירות ש

 עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים  .12

ובכל דרישות   1976- מד בכל התנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וועהספק מצהיר כי הוא  

עמותה, חברה    אם הספק הוא .  כי הוא עומד בתנאי ההסכםוכן    י הספקהדין החלות על ביצוע השירותים על יד

 . נטי לפי העניין וובעל אישור ניהול תקין מהרשם הרלאזי הספק הוא לתועלת הציבור או חברה ציבורית, 

  חוק  לפי  עבירות, וכן תצהיר בדבר היעדר  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מהספק יעביר לאקדמיה  

חוק  מינימום  שכר  וחוק  זרים  עובדים עפ"י  עו"ד,  ע"י  מאושר  ניהול ,  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות 

 . 1976- חשבונות(, התשל"ו

 כללי  .13

עפ"י  לא    הספק 13.1 התחייבויותיו  ו/או  זכויותיו  את  להמחות  רשאי  אלא   הסכםיהיה  לשעבדם,  או  זה 

 מראש ובכתב. האקדמיה,בהסכמת 

תהיה האקדמיה רשאית לבטל את ההסכם באופן   הספקההסכם על ידי  ה יסודית של  של הפר  במקרה 13.2

 מיידי. 

יהיה הצד השני רשאי להביא הסכם זה לידי סיום, וזאת  של כל הפרה אחרת של הסכם זה    במקרה 13.3

היסודית  והמפר לא תקן את ההפרה  ,  נתן הודעה מוקדמת לצד המפר לשם תיקון ההפרהתיבתנאי ש

 ימים מיום מתן ההודעה.  30תוך 

נ  הסכם 13.4 כל  על  ההתקשרות  זה  תנאי  כל  את  וכולל  הצדדים  בין  שנוהל  ומתן  משא  כל  ממצה  ספחיו 

שהוסכמו בין הצדדים, וכל שינוי בהוראה מהוראותיו או תנאי מתנאיו יהיה חסר תוקף אלא אם נעשה  

 מראש ובכתב ובחתימת שני הצדדים.

יתור וחשבו כוי, לא ילצד להסכם זהשום ויתור, מחדל, ארכה, הנחה או אי שימוש בזכות כלשהי הנתונה   13.5

לצד השני על פי הסכם זה, אלא אם אישר זאת  לאותו צד  ולא ישמשו מניעה לשימוש בזכות הנתונה  

 בכתב.

  המוסמך  המשפט  לבית  נתונה  תהיה  זה  להסכם   הנוגע  עניין  בכל  הייחודית  המקומית  השיפוט  סמכות 13.6

 . בירושלים

 :  לצורך תקשורת בין הצדדים לצורכי הסכם זה הם הצדדים נציגי 13.7

 נציגת האקדמיה: איילת הראל;  נציג הספק:  _____________________________ 

ימסר  יהצדדים לצורך משלוח הודעות על פי הסכם זה הן כאמור במבוא להסכם וכל מכתב ש  כתובות 13.8

אלקטרונילמשלוח   לתעודתו    בדואר  הגיע  כאילו  דואר  שעו  24תוך  ייחשב  לכתובות  משליחתו  ת 

 אלקטרוני שהצדדים רגילים לתקשר באמצעותם ומייד עם מסירתו במסירה ידנית. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 ____________________    ___________________ 
  האקדמיה      הספק
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 ערבות מכרז  – Iנספח 

 

 לכבוד האקדמיה ללשון עברית

 

 שקל חדש  50,000  ע"ס ________________הנדון: ערבותנו מס' 

 

ש"ח  50,000ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך הכולל של   אנולבקשת ______________  

שקל חדש( צמוד למדד המחירים לצרכן לפי התנאים המפורטים מטה שתדרשו  חמישים אלף )במילים: 

עברית. אנו מתחייבים  ב  מורפולוגי למיליםתיוג  שירותיל  1-2021מאת הנ"ל בכל הקשור למכרז מס' 

ימים לאחר קבלת דרישתכם הראשונה    7( להלןלשלם לכם את הסכום הנ"ל )בכפיפות לתנאי ההצמדה 

 בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם.

)להלן   לצרכן  למדד המחירים  צמוד  יהיה  הנ"ל  למדד    - הסכום  המדד    ואהבסיס, שה"המדד"( בהתאם 

( לפי התנאים דלהלן: אם יתברר ביום התשלום  2021  דצמבר חודש הגשת ההצעות )מדד חודש  ב   שיתפרסם

גבוה   החדש"(  "המדד  )להלן  ידינו  על  בפועל  התשלום  יום  לפני  לאחרונה  שהתפרסם  המדד  כי  ידינו  על 

יוגדל הסכום הנ"ל    15/1/2022- התפרסם בשמהמדד   יחסי לעליית המדד  )להלן "המדד היסודי"(  באופן 

החדש לעומת המדד היסודי, ואולם אם יתברר כי המדד החדש זהה למדד היסודי, או נמוך ממנו, ישולם  

 הסכום הנ"ל ללא הפחתה.

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו בכתב עד    31/3/2024ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 ענה.ילא ת  31/3/2024  התאריך הנ"ל. דרישה שתגיע לאחר

 ערבותנו זו איננה ניתנת להעברה או להסבה. 

 

 בכבוד רב,         

 


