
 

 

 

 לימודי-ייעוץ תעסוקתיו י הכווןשירות מעניקיםרשימת תאגידים ההגשת מועמדות ל
 וגריהבלו של האוניברסיטה הפתוחה לסטודנטים

 
 

 )התאגיד"(להלן "____________ר:"ע/פ"ח _______________________ התאגיד: שם

 ________________________________________________ראשי: משרד כתובת

 _________________ טל': _________________ קשר: איש שם

 :__________________________________ל"דוא

 

 :בעבריתהשירות  את לקבל יהיה ניתן בה (יש לפרט ישובים) גיאוגרפית פריסה

 _________________________________________________________ :צפון

 _________________________________________________________ :דרום

 ___________________________________ ):ירושלים כולל ,לחדרה גדרה בין( מרכז

 :בשפות שירותה את לקבל יהיה ניתן בהם ישובים) לפרט יש( האזורים פירוט

 :__________________________________________________   באזורים ערבית

 :_________________________________________________ באזורים אמהרית

 ___________________________________________________באזורים:  רוסית

 

 :הבאים המסמכים את המועמדות לטופס לצרף יש

 .התאגיד של הרישום תעודת .א

 גופים עסקאות חוק לפי הכנסה ובמס מ"במע רישום ,ספרים ניהול של תקפים אישורים .ב

 .ציבוריים

 .תאגידב ושירותים הניתנים מטרות הכולל, או יחידת המשנה בו התאגיד של מפורט פרופילג.  

 .עמוד כל על כדין, חתום כשהוא להלן המצורף ההתחייבות כתב. ד

  .כדין חתום ביטוח נספח .ה
 מסמך תשובות לשאלות הבהרה לקול קורא, חתום כדין, במידה ויהיה.ו. 

 

 

 ______________:תאריך

 :______________ החתימה מורשה י"ע התאגיד חתימת

 

 

 



 

 

 

 
 לכבוד:

 האוניברסיטה הפתוחה
 הסטודנטים נטדיק, מדור אופג'וב

 

 כתב התחייבות

 

 _______________'מס /שותפותח.פ./ע.ר. ______________________ מ"הח אני

המעניקים  תאגידים צורך הימנותי ברשימתלמגיש הצעתי לקול הקורא (להלן: "התאגיד") 

 , ומתחייבולבוגריה של האוניברסיטה הפתוחה טודנטיםלס לימודי-תעסוקתי והכוון ייעוץ

 כי: בזאת

 לימודי-תעסוקתיוהכוון : רשימת תאגידים המעניקים שירותי ייעוץ תנאי קול הקורא .א

 .נוומקובלים עלי נוידועים ל

רישום במע"מ ובמס הכנסה באישורים תקפים של ניהול ספרים,  התאגיד מחזיק ויחזיק .ב

 עסקאות גופים ציבוריים. לפי חוק
 .לימודי-תעסוקתי והכווןייעוץ מתן  היתר בין היא או יחידת משנה בו התאגיד מטרת .ג

 משרד הבריאות. חוקי תחת ויפעל /תפועל התאגיד

 של לסטודנטים הכוון/ייעוץ שירותי יתנו ר, אשהתאגיד במסגרת הפועלים נותני השירות .ד

יועצי קריירה, ו/או מומחי קריירה  או/ו תעסוקתיים, פסיכולוגים יהיוולבוגריה,  פ"האו

הנחיית  / אנושנים בתחום של ייעוץ ארגוני / משאבי ש שלוש(עם ניסיון של יותר מ

 מקצועות טיפוליים ואימוניים). / קבוצות

 ובמהימנות במקצועיות ,במומחיות שירות יתנונותני השירות הפועלים במסגרת התאגיד  .ה

 .םעיסוק בתחום שנקבעו ,האתיקה לכללי ובהתאם המקצועיים הסטנדרטים פי-לע

כולל מע"מ וכי ₪  280פגישה אישית של שעה לא יעלה על תעריף התאגיד מתחייב, כי  .ו

כולל ₪  1,050לא יעלה על  ייעוץ מלא (כמפורט בקול הקורא)הכוון/ תהליךתעריף של 

 .מע"מ

סטודנטים של האו"פ, בהצגת תעודת תעריף השירות שנקבע בכתב התחייבות זה יינתן ל .ז

ולבוגרי האו"פ בהצגת  משנת הלימודים הנוכחית או משנת הלימודים הקודמת, סטודנט

 .התואראישור על סיום 

 מתחייב לשמור על סודיות מלאה של הנועצים גם לאחר תום ההתקשרות.התאגיד  .ח

   בניגוד עניינים.  יפעלולא טעמו י מהתאגיד ו/או מ .ט

 

 
 חתימת התאגיד ע"י מורשה החתימה: ______________

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
מדור  ה, אשר בתומלתקופה של שנההוא נכלל ברשימת התאגידים , כי תאגידידוע ל .י

ברשימה לשנה נוספת באותם תנאים שנקבעו בקול  ואופג'וב יוכל להאריך את הימנות

ברשימת  והקורא. עם תום תקופת ההארכה, ובהסכמת הצדדים, תוארך הימנות

(להלן: "התקופה" או  בתנאי הסף לרשימהעמוד ילתקופות נוספות, ובלבד ש התאגידים

   "התקופה המוארכת", בהתאמה).

 ותקופת הימנותאו תמה , תאגידיםברשימת ה ו של התאגידימנותלא הוארכה ה )1

(סיום התקופה או התקופה המוארכת), כתב ההתחייבות ימשיך  ת התאגידיםברשימ

ה או התקופה טרם סיום התקופ שירותהשהחלו לקבל  /בוגריםלחול על סטודנטים

  המוארכת.

את התאגיד  וציאלה רשאית תהא פ"האוכי חרף האמור לעיל,  התאגיד, על מוסכם )2

, לנמק צורך ובלא והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי מרשימת התאגידים בכל עת,

 מוותר התאגיד. יום מראש 30מוקדמת בכתב של  תאגיד הודעהובלבד שתינתן ל

 תאגידיםמרשימת ה ווצאתה בשל, פ"האו כנגד טענה או/ו דרישה כל על בזאת

 ./בוגריםבשירות שכבר ניתן לסטודנטיםפגוע ל כדי לעיל באמור אין. כאמור

 השירות ינתן, ככל הניתן, בפריסה גיאוגרפית רחבה. .יא

את השירות, ככל הניתן, גם בשפות נוספות ובעיקר בערבית, רוסית התאגיד יציע  .יב

מלכתחילה את השירות בשפות נוספות, הוא יתן את התאגיד הציע ו ואמהרית. במידה 

 השירות בשפות אלו לכל אורך התקופה או התקופה המוארכת.

יחזיקו רשיונות בעלי תוקף, אם  נותני השירותהתאגיד מתחייב למלא אחר הוראות הדין ו .יג

 וכאשר דרושים מתוקף תפקידם ועל פי כל דין. 

 או/ו לגוף, הפסד או/ו פגיעה או/ו אובדן או/ו נזק לכלעפ"י כל דין  אחראי היההתאגיד י .יד

 למי או/ו פ"לאו שיגרמו, הכלל מן יוצא וללא סוג מכל תוצאתי נזק לרבות, לרכוש

 או/ו עקב כלשהו שלישי לצד או/ו לעובדיו או/ו תאגידל או/ו למבוטחיה או/ו מטעמה

  מתן השירות. עם בקשר

 נזק כל בגין, הראשונה דרישתה עם מיד, פ"האו את לשפות או/ו לפצות מתחייבהתאגיד  .טו

 פ"לאו שייגרמו, פ"האו כנגד שתוגש תביעה בגין ד"עו ט"ושכ הוצאות לרבות, הוצאה או/ו

 הסכם פי על, ובשמ או/ו ומטעמ מי או/וו של התאגיד באחריות שהינו מאירוע כתוצאה

 שתוגש תביעה או/ו דרישה כל קבלת אודות תאגידל תודיע פ"האו. דין כל פי על או זה

  .מפניה להתגונן ול ותאפשר כנגדה

התאגיד יפעל להפסקת התקשרות של בעל תפקיד בתאגיד בעקבות התנהגות שאינה  .טז

 סטודנט/בוגר של האו"פ.כלפי הולמת 
 

 חתימת התאגיד ע"י מורשה החתימה: ______________

 



 

 

 

 

 

 -פעל לבירור תלונות בגין מתן השירות תוך זמן סביר ולא יאוחר מימתחייב כי  התאגיד .יז

 ימי עבודה.  10

חזיק בביטוחים תקפים: ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות יכי  מתחייב התאגיד .יח

בהתאם לנספח הביטוח , המפגשיםקיימו מעבידים וביטוח צד ג' בקליניקות בהן ית

  .המצ"ב לכתב ההתחייבות

אודות מספר רבעון אחת למדור אופג'וב בדיקנט הסטודנטים ל התאגיד ידווח .יט

השתמשו ו, פנו אליו בעקבות פרסום רשימת התאגידיםשוגרים והב הסטודנטים

 ו.בשירותי

שלעיל מהווים תנאים עיקריים י"ט)  -ט', י"ב-ו', ח'-(א'הסעיפים  כיתאגיד ידוע ל .כ

מרשימת  וביא להוצאתוהפרתם תהווה הפרה יסודית שת תאגידיםברשימת ה ובהיכללות

 תאגידים.ה

 רשימת התאגידיםפרסום כי ומספר נועצים האו"פ אינה מתחייבת ל תאגיד כיידוע ל .כא

 בצפון, במרכז ובדרום. :בפריסה ארציתאת השירותים  יעשה לאחר שניתן יהיה להציע
 

 חתימה וחותמת התאגיד

 

 ____________________ שם מלא 

 

 ____________________  תפקיד

   

   ____________________  חתימה

 

 ____________________  תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת התאגיד ע"י מורשה החתימה: ______________
 

 

 



 

 

  נספח ביטוח

לערוך  תאגידה עלאו על פי כל דין,  כתב ההתחייבותעל פי  תאגידלגרוע מאחריות ה מבלי .1
 תאגידו/או כל עוד אחריות הההסכם תקופת  כל, למשך תאגידן הולקיים, על חשבו

, אצל חברת המפורטים להלן, את הביטוחים זה או על פי דיןכתב התחייבות קיימת על פי 
 :ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין

 
כלפי עובדים המועסקים על ידי  תאגידהמבטח את חבות ה ביטוח חבות מעבידים .א

על פי חוק האחריות למוצרים על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או  תאגידה
ובד כתוצאה עלו/או נזק נפשי , בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -ם "פגומים, התש

 ₪ 6,000,000 בגבול אחריות שלביצוע השירותים מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב 
(עשרים מיליון שקלים  ₪ 20,000,000 -(שישה מיליון שקלים חדשים) לעובד ו

פ היה "האוורחב לשפות את יביטוח. הביטוח הלתקופת  חדשים) למקרה ובסה"כ
מוטלות  פ"על האולעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי וייקבע, 

 .תאגידכלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד 

הזכות שלא לערוך ביטוח חבות  תאגיד, לתאגידהיה ולא מועסקים עובדים על ידי ה
 מעבידים כמפורט בסעיף זה.

ו/או אובדן בגין על פי דין,  תאגידהמבטח את חבות ה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב
בגבול אחריות בקשר עם או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוףלכל נזק שייגרמו 

הביטוח ביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ) ל(מיליון שקלים חדשים ₪  1,000,000 של
 תאגידהלמעשי ו/או מחדלי  פ"שתוטל על האואחריות בגין פ "האואת  שפותורחב לי

 ".אחריות צולבת"וזאת בכפוף לסעיף  תאגידו/או מי מטעם ה

בגבול , השירותיםעל פי דין בשל  תאגידחבות ההמבטח  ביטוח אחריות מקצועית .ג
. ביטוחהלתקופת  מקרה ובסה"כ) למיליון  שקלים חדשים( ₪ 1,000,000 אחריות של

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא  12של  הביטוח כולל תקופת גילוי
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף  תאגידנערך על ידי ה

זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע החל ממועד מתן השירותים. הביטוח יורחב 
 תאגידפ עקב מעשה או מחדל של ה"פ בגין חבות אשר תוטל על האו"לשפות את האו

כלפי  תאגידוזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות ה תאגידאו של מי מהבאים מטעם ה
 פ.  "האו

הינם לעיל  כמפורט תאגידכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .2
ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או  תאגיד,  שאינה פוטרת את הבבחינת דרישה מזערית

  מםאו מי מטעפ "האוכל טענה כלפי לא תהיה  תאגידלמוסכם בזאת כי . על פי כל דין
 .האחריות כאמור לגבולותבכל הקשור 

ויכללו סעיף לפיו מוותרים  פ"האויהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  תאגידה ביטוחי .3
 תאגידביטוחי ה .דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי האו"פ ,כל טענה עלהמבטחים 

 תקופת במשך יצומצמו ולא יבוטלו לא לעיל המפורטים יכללו סעיף לפיו הביטוחים
 רשום. בדואר, בכתב, למזמין יום 30 של מראש בהודעה אלא, הביטוח

לרכוש אובדן או נזק  לכלמאחריות , ואת הבאים מטעמה את האו"פ פוטר תאגידה .4
פ ו/או למקום המשמש "לחצרי האו תאגידאו על ידי מי מטעם ה תאגידהמובא על ידי ה

דרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה תאגידולא תהיה ללצורך מתן השירותים,  תאגידאת ה
 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  בגין אובדן או נזק כאמור.נזכרים לעיל ה
 
 
 

 חתימת התאגיד ע"י מורשה החתימה: ______________


