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  מכרזיםמחלקת                                  
                                  
          

  

  חוזה
  

  ________________שנת___________ לחודש____________ שבע ביום-שנערך בבאר
  

  בין
  ) צ"חל(מ "שבע בע-ש קיי בבאר"המכללה האקדמית לחינוך ע

  33יהודה הלוי ' רח
  

  ")המזמין: "להלן(                                                                                           
  מצד אחד                                                                                            

  
  לבין

  
______________________  

  
______________________  

  
  

  ")הספק: "להלן(                                                                                                    
  מצד שני                                                                                                         

  
הצבה והפעלת מכונות צילום ומדפסות במכללה שעניינו מכרז  3/2010' והספק זכה במכרז מסהואיל 

  ).להלן המכרז( שבע- ש קיי בבאר"האקדמית לחינוך ע
  

י תנאי המכרז "עפ הצבה והפעלת מכונות צילום ומדפסותוהצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם   והואיל
  .ל"הנ
  

  :הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן, הותנה, לפיכך
  
  
  ותמבוא ופרשנ.  1

  וכן המכרז על נספחיו ועל הצעת הספק מהווים חלק , המבוא להסכם זה ונספחיו          1.1     
  .ממנובלתי נפרד        

  
  אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי , לא יהיה תוקף לכל שינוי או תוספת להסכם זה     1.2     

  די , ובלבד ששינוי או תוספת הבאים אך ורק להיטיב עם אחד הצדדים, הצדדים שני     
  .על ידי הצד האחר אם ייחתמו     

  
  :נציגים המוסמכים של הצדדים לצורך הסכם זה הינם     1.3     

  
   נשיאת המכללה, לאה קוזמינסקי' פרופ: מטעם המזמין          

  
  ר הדירקטוריון"יו, יעקב- רבקה בן' גב                              

  
  

    _____________________________:   מטעם הספק          
  
  
\ 
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  הצהרות  .2
  

  :הספק מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן     
  
  ובאופן מיוחד את , היקפו וטיבו של המכרז, כי הנו מכיר באופן כללי את מהותו    2.1     
        .מוצבים במכללה ואת השירותים שעל הזכיין לספק למזמיןהשימוש של הפריטים ה     

      
  בכמות ובאיכות הנדרשים על , כי לא יהיה לו כל קושי לספק את המוצרים במועד  . 2.2     

  כי הוא מודע ללוח הזמנים לאספקת המוצרים וכי הוא בדק , ם זהפי הוראות הסכ     
  , לרבות כל מסמך שנכלל בהם על דרך האזכור, הנזכרים במסמכי המכרזאת הפרטים      
  ואין לו כל קושי לעמוד , אין בהם סתירות, מנוסחים באופן ברור וכי לדעתו הם     
  . קת בכל תנאי המפרטיםתוך עמידה מדוי, בדרישות המפרטות את כל המוצרים     

  
  הסכםמהות ה.  3

כפי , מכשירים הנדרשים ממנו על ידי המזמין/רכוש בעצמו ומכספו את המכונותהספק מתחייב ל
מכללה ב, ולהציבם במקומות שיידרש לכך על ידי המזמין, ")המפרט: "להלן(שמופיע במפרט המכרז 

ואילו המזמין מתחייב ) "המכללה: "להלן. (שבע-באר, 33יהודה הלוי ' ש קיי שברח"לחינוך עהאקדמית 
  .והכל בהתאם ובכפיפות לכל הוראות הסכם זה, ולהציב את המכונותלספק  ,לשלם

  
  התחייבות הספק.  4
  

  הספק מתחייב כי כל המוצרים שיסופקו על פי הסכם זה יהיו בהתאם למפרט הטכני      4.1     
  על קיומן של כל דרישות ופרטי שמירה קפדנית של הספק . הכלול במסמכי המכרז     
  ספק את המוצרים שעליהם הספק מתחייב ל. תנאי יסודי של הסכם זה המפרט מהווה     
  תנאי  הינו ,אישור המזמין בכתב בלבד. תקופת ההתקשרות הוסכם במהלך כל     
   .לאספקת כל ההזמנה     

  
  , מכונות שאינן עומדות בעומס הנדרש, הספק מתחייב להחליף מכונות שאינן תקינות     4.2    

  וזאת במהלך כל תקופת , או לגרוע מכונות במקומות שיידרש לכך להוסיף     
  . מכרזב ועל פי האמור ההתקשרות     
   

פריקת . ויובילם לאתר ולמקום שיתבקש, הספק יעמיס את המוצרים על רכב מטעמו    4.3    
  .  י הספק בנוכחות עובד אחראי מטעם המכללה ובהנחייתו"הציוד תעשה ע

  
   הספק מתחייב לספק את כל המוצרים בהתאם למפרט ולכמויות על פי המפורט      4.4    

  לרבות שינויים שהספק התבקש לבצע ובהתאם לתיקונים וההבהרות שהספק  במכרז      
    על פי דרישת המכללה  לקבל עליו לבצע השינוייםבכתב להם והסכים  התבקש      
   .המכרז מבלי לגרוע מתנאי|     

  
  , )נספח א: להלן(, כמפורט בחוזה זה, מובהר כי אחריות הספק למוצרים ולרכיביהם     4.5    
  . מייצר את המוצרים והרכיבים אלא רוכש אותם מן היצרנים אם אין הספק גםחלה      
 .ל ידו בתנאי המכרזעוכי המוצרים עומדים בתקן ישראלי על פי המסמכים שצורפו      
   

  ובתיאום מראש עם   31.12.2010  -מ הספק מתחייב שכל הציוד יסופק לא יאוחר     4.6    
  .המכללה     

       
  

ולהבטיח את כל  17.00ועד  8.00ת מטעמו החל מן השעות /מתחייב להעסיק עובד זכייןה      4.7    
 וכי ידוע לו כי לא יחול יחסי עובד מעביד בין עובד זה, ה בכפוף לתנאי המכרז/כויותיוז

  'ראה נספח ג – .למכללה
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  העסקת קבלני משנה והסבת ההסכם על ידי הספק.  5
  

  .התחייבויותיו על פי הסכם זה בעצמוהספק יבצע את כל      5.1     
  

  למשכן או לשעבד זכות כלשהי מזכויותיו על , להמחות, הספק לא יהיה רשאי להסב     5.2     
  .אלא אם כן יקבל לכך את הסכמתו של המזמין מראש בכתב, פי הסכם זה     

  
  המחיר.  6
  

  מחירו של כל סוג מהמוצרים יהיה בהתאם להצעה שהוגשה במסגרת המכרז ונרשמה      6.1     
  המחיר "). המחיר הבסיסי: "להלן(המציע בכתב הכמויות והצעות המחיר  על ידי      
  בהתאם לספירה , לאספקת המוצרים בפועל על פי הוראות הסכם זה ישולם בהתאם      
  יובאו בחשבון מוצרים שאינם עומדים לא . שתיערך על ידי אחראי מטעם המכללה     
  .בתנאי ההסכם ושנפסלו מכל סיבה שהיא על ידי האחראי מטעם המכללה     

  
     המחיר מהווה תמורה מלאה וסופית אשר תגיע לספק עבור ביצוע כל התחייבויותיו     .6.2    

  , בקרת הטיב, עבור הייצור, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, על פי הסכם זה     
  הצבתם , הובלת המוצרים למקום שנדרש לכך, פריקה, העמסה, אחסנה, אריזה     
  כל מס אגרה , תיאום האספקה עם המכללה, מכללהבמקום המיועד להם באתר ה     
  |, רווח הספק,  ת על פי הסכם זהעמלה בגין מתן הערבויות הנדרשו, ותשלום חובה     

  .וכל עניין אחר ביטוח תקורות נוספות  
  

  הספק לא יהיה זכאי לכל תשלום או תמורה אחרת או נוספת בגין עליות מחירים     .6.3    
   הוצאות בלתי צפויות , תוספות שכר, מחירי חומרי גלם, הובלה, של תשומות הייצור     
  | , או עליות במסים, משתנה או קבועה, ה או עקיפהישיר, או כל עלות או הוצאה/|     

  בין שקיימים כיום ובין שייווצרו או יכנסו לתוקף , ניין אחר עבתשלומי חובה או כל  
  .בעתיד     

  
  תשלומים.  7
  

  במעמד הספקת המוצרים באתר המכללה תתבצע ספירת הכמות הנמסרת על ידי      7.1     
  .נציג הספקטעם המכללה בנוכחות האחראי מ     

  
המאמתת , על האחראי מטעם המכללה לחתום על תעודת משלוח שהספק הגיש לחתימתו    7.2     

  . בגינם נדרש התשלום אשר, אספקת המוצרים כנדרש על פי חוזה זה את
  

  יגיש הספק , הצבתם והפעלתם באתרים המיועדים לכך, בגמר אספקת כל המוצרים     7.3     
  בו יפורטו  , יםנספח/אליה יצורפו תעודות משלוח, ונית מרכזת אחתמידי חודש חשב     
  פעימות ( .על פי הסכם זה םשהמכללה נדרשת לשלם בעבור, כל דרישותיו הכספיות     
  .  לעיל 6בסעיף  המפורט  חיר יחושב על פיהמ )דמי שכירות, מונה     

  
   60+דהיינו ש, פי תנאי המכרזלאחר שהחשבון יאושר על ידי המזמין הוא ישולם על      7.4     

              .יום     
  

  אישור חשבון או כל פרט הכלול בו וכן תשלומו של חשבון לספק לא יחשבו כראיה      7.5     
  המזמין לנכונות החשבון או נכונותם של הפרטים הכלולים בו או להעדר  או כאישור     
  כלפי הספק או לכך שהספק קיים את כל הוראות ההסכם ביחס למוצרים  טענות     
  .או ביחס לכל עניין אחר הכלולים בחשבון     

  
  
  תשלום מס ערך מוסף  .8
  

  . במועד התשלום מ בשיעור שיהיה בתוקף"לכל סכום שיש לשלמו על פי הסכם זה יתווסף מע     
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  העברת בעלות המוצרים ומסירתם למזמין.  9
  

  .המוצרים ייחשבו כנמצאים בבעלותו של הספק עד למועד מסירתם למזמין     9.1     
  

  |על הספק להעמיד המוצרים באתר המכללה במקום שהאחראי מטעם המכללה      9.2     
  העמסתם והובלתם לאתר המכללה והצבתם לרבות פינוי , אריזת המוצרים. יקבע     
  .ועל חשבונו, באחריותו תעשה, האריזה     

  המדפסות ייהפכו , חודשים 36דהיינו בתום , בתום תקופת ההתקשרות עם הספק     9.3     
  .לרכוש המכללה ולא יוחזרו לזכיין       

  
  

  . 31.12.2010-אך לא יאוחר מ, מסירת המוצרים למזמין תעשה במועד שנקבע על ידי המכללה         
  

  גילוי פגמים ואחריות. 10
  

        לאחר ) "מכונות פוגמות: "להלן(שברים או אי התאמות , פגמים מכונותהתגלו ב   10.1      
  מהמועד שנדרש לכך  שעות 24תוך  ,על פי תנאי החוזה במכונות יוחלפו , מסירתם  

                    . המזמין על ידי 
  

  ספק יהיה אחראי כלפי המזמין ה, מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה   10.2      
  עם אופציה להארכת ההתקשרות עד שנתיים  )חודשים 36( שנים 3של  לתקופה     
   ,ןחוזק, ןישמרו על איכות מכונותכי ה, מכונותמיום גמר אספקת כל ה ,נוספות     
   .יהןותכונות ןשלמות     

  
  במוצרים , הספק מתחייב כי יהיה ברשותו מלאי לצורך החלפת מוצרים פגומים   10.3      

  לרבות כל חלקי החילוף הנדרשים וזאת למשך התקופה , זהים להם ניםתקי       
  .שנים ממועד אספקת כל המוצרים נשוא מכרז זה 5בתום והמסתיימת      

  
  

              ערבות ביצוע וטיב. 11
    

     ביצוע ערבות 11.1       
          ימציא הספק לפני חתימתו על , להבטחת ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה               

     צמודה למדד ₪ 13,450של בסך ") ערבות ביצוע("ערבות בנקאית אוטונומית , חוזה זה               
  .במועד ההודעה על הזכייה במכרזמדד הבסיס יהיה המדד הידוע . לצרכןירים המח               

          הערבות תהיה בנוסח המקובל  .לכל תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה הערבות תהיה              
  ' נספח ב) נוסח ערבות: להלן. (בבנק         

  
           לרבות  ,הערבות תשמשנה כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של התחייבות הספק בהסכם   11.2      

תשמש  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור. התחייבות הספק הקשורות לאחריותו לטיב המוצרים
  :הערבות להבטחה ולכיסוי

  
                כל נזק העלול להיגרם עקב או בקשר עם כל הפרה או מילוי תנאי כלשהו מתנאי  11.2.1              
  .זהחוזה             

  
שיגרמו  לנזקים י הספק וכיסוי תביעות "החלפת מוצרים פגומים ע, הבטחת טיב המוצרים 11.2.2              

  .למזמין כתוצאה ממוצרים פגומים
אחת או בפעם , את סכום הערבות כולו או מקצתו חלוטבכל מקרה כאמור ניתן יהיה ל

    .כאמור ההפסדים וההוצאות , ולהיפרע מתוכו את כל הנזקים, במספר פעמים
ל סעד אחר או נוסף בגין הפרתה של אין במתן הערבות או בפירעונה כדי לגרוע מכ 11.2.3

 .וראה מהוראות הסכם זה או אי עמידת הספק בהתחייבויותיוה
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  הפרות וסעדים  .12
  

               וההפרה לא תוקנה תוך , פן שאינו מהווה הפרה יסודיתי הספק באו"הופר הסכם זה ע 12.1
               תהפך ההפרה ליסודית ותזכה את , ימים מיום שנדרש בכתב תיקונה של ההפרה שבוע

         המכללה בביטולו של ההסכם ובכל הסעדים המוענקים על פי הדין וההסכם בשל ההפרה 
  . והביטול

  
               לרבות נזקים , ידוע לספק כי כל פיגור באספקת המוצרים עלול לגרום נזקים כבדים 12.2

           לפיכך קובעים הצדדים כי בכל מקרה של פיגור באספקת , מצטברים ונזקים תוצאתיים
        לדעת , המוצרים על ידי הספק או אספקת מוצרים שיש בהם אי התאמה שאינה מאפשרת

        ישלם הספק למזמין פיצוי קבוע ) פיגור –להלן (שימוש בהם , המכללה ומי שהוסמך לכך
ממנו וזאת  מערך המוצרים שאספקתם התעכבה לכל שבוע של פיגור או חלק  3%מוסכם מראש של 

יגור או חלק שבוע של פ  לכל  6%-לאחר מכן יעלה הפיצוי ל. עד לפיגור של שלושה שבועות באספקה
וקבוע מראש ומשקף באופן סביר  הספק מצהיר כי ידוע לו שהפיצוי האמור הוא פיצוי מוסכם . ממנו

  . את הנזק שייגרם כתוצאה מהעיכוב באספקה
  
  

   כתובות הצדדים. 13
  
 ).צ"חל(מ "שבע בע- בבאר, ש קיי"המכללה האקדמית לחינוך ע –המזמין   .א

    33יהודה הלוי ' רח                                
  

  _______________________________________________    - הספק     .ב
            

  
     

  ולראיה באו הצדדים על החתום
  
  
  
  

                           __________________         ____________________________  
  ש קיי                     הספק"מית לחינוך עהמכללה האקד    

  )צ"חל(מ "שבע בע-בבאר                                    
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  'נספח א
  

  וכתב כמויות מפרטים
הספק  ).מפרט וכתב כמויות: להלן. (למפרט הדרישה וכתב הכמויותהעבודה תתבצע בהתאם 

 שבע- בבאר, ש קיי"ומדפסות במכללה האקדמית לחינוך עלהציב ולהפעיל מכונות צילום מתחייב 
  ).התחייבות הספק: להלן(לעיל  4על פי המפורט בחוזה זה בסעיף 

  
  :מפרט דרישה

  
לפי  סורק+יחידות 92כמות  –מכונות לפי פירוט במשרדי סגל עובדים ומורים / הצבה והפעלת מדפסות

  :הפירוט
  יחידות 58 –ל עבור משרדי סגל מורים ועובדים /מדפסות לייזר ש

  יחידות 28 –) פקסימיליה, צילום מסמכים, הדפסה(מדפסות לייזר  משולבות 
  יחידות 5 –) פקסימיליה, צילום מסמכים, הדפסה(משולבות  צבע מכונות צילום/מדפסות
  יחידה 1 –גרם  300עובי נייר עד   -  A4ל להדפסת תעודות /מדפסת ש

  יחידה 1 –סורק 
  

  לסטודנטים
תשלום על ידי  – -מכונות צילום המאובזרות במתקן קורא כרטיסים מגנטיים/הצבה והפעלת מדפסות

  :יחידות לפי הפירוט 24  -כמות  –סטודנטים 
  יחידות  11 –ל /מדפסות לסטודנטים ש

  .יחידה 1 –כולל הדפסת צבע בשקף , מכונת צילום בצבע 
  יחידות 11  –מכונת צילום לסטודנטים 

  סדנת סמל - יחידה   A4  - 1גודל ) מתחבר למחשב(מכונת צילום צבע /מדפסת
  סדנת סמל –יחידה  A3/A4 – 1גודל ) מתחבר למחשב(מכונת צילום צבע /מדפסת - אופציה 

  
  – לסגל המורים והמרצים

  .יחידות לפי הפירוט 6 –כמות   - הצבה והפעלת מכונות צילום מופעל על ידי מתקן לכרטיסים חכמים
  יחידות 4 –אספקת מכונות צילום למורי המכללה 

  יחידה 1 - מכונת צילום                           בית יציב 
  יחידה  1 - מכונת צילום                     מרכז מורים  

  
לכל מורה יהיה קוד משלו (ת מכונות על ידי קודים לשימוש מורי המכללה הפעל: אופציה

  .אשר יופנה למכונת צילום עם קוד משתמש
  

  חדר צילום ושכפול 
  .יחידות 2 –ומכונת חיבור עם סיכות  A4 ,A3מגשים , דופלקס חזקות כולל ממיינתמכונות צילום 
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  ערבות בנקאית -   'נספח ב

  בנק  

  תאריך   

    , לכבוד
  מ"ש בע"ב ש קיי"המכללה האקדמית ע

  שבע-באר 33יהודה הלוי 
  
  

  _______' __מסבנקאית ערבות  :הנדון
  
  

  
אנו ערבים בזה ) המבקש: להלן( __________________________________פ בקשת "ע .1

אלף  עשרים וששה(  ₪  26,900של כום כולל עד לס ,לפי דרישתכם, כלפיכם לתשלום כל סכום
בקשר למכרז , להלן 2למדד לפי האמור בסעיף צמוד , )"קרןסכום ה: "להלן) (.₪ותשע מאות 

בנושא ") המכללה: להלן(מ "ש בע"ש קיי ב"של המכללה האקדמית לחינוך ע  03/2010' מס
 .הצבה והפעלת מכונות צילום ומדפסות

י "ם לפעם עכפי שהוא מתפרסם מפע, סכום הקרן יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן .2
  15.10.2010בשיעור עליית המדד מן המדד שפורסם ביום , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

להלן ייקרה סכום (עד המדד שיפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לפי כתב ערבות זה 
 ").סכום הערבות" הקרן בתוספת הפרשי הצמדה

לרבות דרישה שתועבר  ,דרישתכם הראשונה בכתב לפיאנו מתחייבים בזה לשלם לכם  .3
ימים ) עשרה( 10תוך , הנקוב בדרישה עד לסכום הערבותכל סכום , באמצעות פקסימיליה
  .מיום קבלת דרישתכם

ובלבד שסך , יכול שייעשו לשיעורין, ותשלום סכום הערבות, סכום הערבותלתשלום  תכםרישד .4
 .כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות

ובכלל זה אין אתם חייבים , זה הינה אוטונומית ובלתי מותנייתהתחייבותנו לפי כתב ערבות  .5
 .לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש, לפרט

 . 24.01.2011עד ליום  ףבתוק היהערבות זו ת .6

 :יש להפנות לכתובת סניף הבנק המפורטת להלןערבות זו דרישה על פי  .7
______________; : סניף______________________; : שם הבנק

  _________________________________;:כתובת

  ._______________________:  מספר פקס___________________; : מספר טלפון 

  
 .ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה .8

 
 

  ,בכבוד רב  

  ____________________  
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  'נספח ג
  

  .מטעם הזכייןת /העסקת עובד
  

           ה לתת שירותים הנובעים /עובדת שמתפקידו/הזכיין יעמיד לרשות המכללה עובד .1
 .עובדים וסטודנטים, מכונות צילום במכללה לרשות סגל מורים/מהצבה והפעלת המדפסות

  
 .צ"אחה 17.00בבוקר ועד  8.00שעות העבודה יהיו בין השעות  .2

  
ולדאוג לתקינות המכונות שעומדות לרשות , ף טונריםלהחלי, ה יהיה לספק נייר/תפקידו .3

 .הסטודנטים וסגל המורים
  

 .שעות 24-אך לא יאוחר מ, לדאוג להזמנת טכנאי מטעם הזכיין לתיקון תקלות באופן מיידי .4
  

 .לדאוג למלאי קבוע של נייר וטונרים לסוגיהם השונים של המדפסות ומכונות הצילום .5
  

לבצע הפרדה (קריאה נכונה של המונים במכונות צילום בצבע תוך שימת דגש ל –קריאת מונים  .6
 ).שכן עלותם שונה, ל וצבע בנפרד/של מונים ש

  
לצילום מתוך ספרים ולגביית תשלום  –הפעלת מכונות צילום בצבע בתוך הספריה  .7

 .אופציה - כולל צילום בשקף , מהסטודנטים עבור הצילומים
 

מבלי , לרבות זכויות המגיעות על פי חוק,ה /משכורתועובדת את /הזכיין מתחייב לשלם לעובד .8
או מי /ת מטעם הספק לבין המכללה ו/בין העובד, למען הסר ספק בעניין. לפגוע בזכויות אלה

  .מעביד- אין ולא יהיו יחסי עובד, מטעמה
  

, השירות היחסים בין המכללה לבין נותן. יחסי הצדדים מבוססים אך ורק על הסכם זה      8.1
     עובדיו

קבלן -מזמין הינם יחסי, או מטעמו בקשר עם ביצוע ההסכם/והמועסקים על ידו ו            
  .עצמאי

  
שירותיו יינתנו  נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא מנהל תיק עצמאי עוד מלכתחילה וכי    8.2

  בתמורה 
ותן השירות כי אין מצהיר נ מ כחוק ובנסיבות"לחשבונית מס כחוק וכי לשירות יתווסף מע            

   בהסכם 
  .עובדי נותן השירות לבין המכללה משום יחסי עובד ומעביד בין, זה או בתנאי מתנאיו     

  
  .עובדי נותן השירות יהיו אך ורק עובדי נותן השירות ולא עובדי המכללה       8.3
  

השירות לבין  נותןמובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין העובדים שיעסיק        8.4
  המכללה 

שמעביד חייב לשלמם  ,ועל נותן השירות בלבד יחולו כל המסים ותשלומי החובה האחרים            
  ביחס 

, תביעה של עובד מעובדיו בהתאם לכל דין ונוהג והוא בלבד יהיה אחראי לכל, לעובדיו            
  בקשר עם 

  .זה או סיומו ת בקשר עם ביצוע הסכםפיצוי או הטבה אחר, תשלום            
  

מעין /שיפוטית( י ערכאה מוסמכת"מוסכם ומובהר בזה כי אם מסיבה כלשהי ייקבע ע        8.5
  , )שיפוטית

אזי נותן , השירות לבין המכללה כי מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין מי מעובדי נותן            
  השירות 
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     סכום בו תצטרך המכללה לשאת במידה וחרף  פצות את המכללה בגין כלמתחייב לשפות ול            
עובד ומעביד בין עובדי נותן השירות לבין  יקבע כי התקיימו יחסי, האמור בהסכם זה            

 .המכללה
  


