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 הזמנה להציע הצעות   - מסמך א'   

 מבוא  .1

הישראלי  1.1 השידור    התשתית   את   בונה "(  "התאגיד   -   )להלן   כאן   -   תאגיד 
כך   הבאות   לשנים   שלו   והדיגיטלית   הטכנולוגית  ספקים    ולשם  מזמין 

דו  פומבי  למכרז  הצעות  להציע  הסף,  בתנאי  לקבלת  - העומדים  דנן  שלבי 

תוכן  שירותי   ניהול  מערכת  של  טכנית  ותמיכה  הקמה   CONTENTאפיון, 

MANAGEMENT SYSTEM    להלן( -   "  מערכתCMS  )" ית אחת שתנהל  מרכז
  בתאגיד   את הנכסים הדיגיטליים ותשרת את כלל הפלטפורמות הדיגיטליות 

למערכות   תתחבר  שלישי וכן  מידע   צד  וקבלת  עדכון  ,  APIבאמצעות    לשם 
 "(.   השירותים "   - )להלן  מפרט השירותים    - הכל כפי שמפורט במסמך ב'  

ספק  1.2 עם  להתקשר  מעוניין  כ"שותף"   התאגיד  בעל  ארוך   לטווח   שישמש   ,
  ומסוגל   האחרונים   בחידושים   שמעודכנות   דינאמיות   טכנולוגיות   יכולות 
  יזכה   הזוכה   הספק .  מפורט במכרז דנן כ ,  מהירים   ושינויים   ניסויים   להוביל 

  למלא   לתאגיד   ולעזור   ומגוון   חדשני   תוכן   הישראלי   לציבור   ולהנגיש   לפתח 
  באמצעות   הישראלית   לחברה   תרבותי   מנוף   להוות   הציבורית   מחויבותו   אחר 

 הכל כמפורט במסמכי מכרז זה.   , הדיגיטלית   הזרוע 

ואופן   1.3 הצעה,  להגשת  התנאים  המכרז,  שלבי  מפורטים  המכרז  במסמכי 
הצעת    . להגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות הגשתה, כאשר על המציע  

 . באופן נפרד מיתר חלקי ההצעה תוגש    המחיר 

מעולה לשביעות רצונו המלאה  לבצע את השירותים באופן  על הספק הזוכה   1.4
 .   עבור התאגיד ועובדיו להיות נגיש בכל עת  ו   של התאגיד 

נ  1.5 התאגיד ו השירותים  של  הפעילות  לליבת  נוגעים  המכרז  הזוכה    . שא 
השירותים באופן מדויק ומוקפד לשביעות רצונו המלאה של  תן  י תחייב ל מ 

ברמה ובאיכות מעולים באופן שיבטיחו  פתרונות יצירתיים  התאגיד ולספק  
תנאי זה הנו יסודי עקרי ומהותי להתקשרות מכוח    תקשרות. את מטרות ה 
 המכרז דנן.    

 ההתקשרות תנאים כלליים ותקופת   .2

י  2.1 אשר  מטעמו  פרויקט  מנהל  ימנה  עם  הזוכה  הזוכה  של  הקשר  איש  היה 
במסמכי    התאגיד  לאמור  בהתאם  הכל  התאגיד,  פניות  לכל  זמין  ויהיה 

זמין  יהיה  הפרויקט  מנהל  ובהסכם.  מטעמו(   המכרז  מי  או  לפניות    )הוא 
ומועדים   בחגים  לרבות  היממה  שעות  ובכל  השבוע  ימות  בכל  התאגיד 

השיר  לביצוע  בקשר  בתאגיד  בישיבות  וישתתף  דחופים  לפי  במקרים  ותים 
את   להחליף  הזוכה  יבקש  ההתקשרות  תקופת  במהלך  אם  התאגיד.  צרכי 
מנהל הפרויקט כאמור, מכל סיבה שהיא, יידרש אישור מראש של התאגיד  
בהתאם   הינו  החלופי  הפרויקט  מנהל  זהות  אישור  המחליף.  לזהות  בנוגע 
לאשר   שלא  רשאי  יהא  והוא  התאגיד  של  והבלעדי  המוחלט  דעתו  לשיקול 

נימוק וללא נימוק בכלל, ולזוכה  את מנ  הל הפרויקט המחליף המוצע מכל 
ו/או תביעה בנושא זה כלפי התאגיד.  כי    לא תהיה כל טענה    סירוב יובהר, 

 . בלבד   סבירים   מטעמים   יהיה  חלופי ה  פרויקט ה   מנהל את   לאשר   התאגיד   של 

של   2.1 לתקופה  היא  זה  מכרז  מכוח  הזוכה  עם  אשר    חודשים   24ההתקשרות 
)   תחל מיד עם חתימת מורשי החתימה של התאגיד על    (. מסמך ה' ההסכם 
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לתאגיד, ולתאגיד לבדו ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, הזכות להאריך  
את תקופת ההתקשרות עם הזוכה לתקופה או תקופות נוספות, שלא תעלנה  

שנ  חמש  באותם  על  הראשונה(,  ההתקשרות  תקופת  )כולל  הכל  בסך  ים 
 . "( תקופת ההארכה "   - )להלן    תנאים 

ובלבד   2.2 משנה,  ספקי  באמצעות  מהשירותים  חלק  לבצע  רשאי  יהיה  הזוכה 
ובכתב  מראש  התאגיד  נציג  אישור  את  מהם  אחד  כל  לגבי  לאחר    שקיבל 

ניסיונ  את  על   ם שהציג  שיידרש  הפרטים  כל  התאגיד - ואת  ביצוע ידי   .  
המכרז   לפי  הזוכה  מאחריות  יגרע  לא  משנה  ספק  באמצעות  השירותים 

. התאגיד רשאי לסרב לפי שיקול  לרבות על טיב ואיכות השירותים   וההסכם 
בעניין.  טענה  כל  תהיה  לא  ולזוכה  והבלעדי  המוחלט  בו    דעתו  מקרה  בכל 

משנה, יחליף  ה ידי ספק  - התאגיד לא יהיה שבע רצון מביצוע השירותים על 
הזוכה את ספק המשנה בספק אחר בהתאם להוראות סעיף זה או יבצע את  

   השירותים בעצמו, והכל מבלי לפגוע במתן השירותים לפי ההסכם. 

  בהסכם   התקשרות   תהיה   זה   מכרז   לפי   הזוכה   עם   ההתקשרות   כי ,  יובהר  2.3
נושא מפרט    שירותים כל ה   להזמנת   התחייבות   וללא   בלעדיות   בסיס   על   שלא 

חלק  או  .  התאגיד   של   הבלעדי   דעתו   לשיקול   בהתאם   אלא ,  ם השירותים 
  שלזוכה   מבלי   שונים   ספקים   בין   השירותים   את   לפצל   רשאי   יהא   התאגיד 

 . לכך   בקשר   התאגיד   כלפי   טענה   כל   תהיה 

 לוח זמנים למכרז  .3

 לוחות הזמנים:   להלן  3.1

שאלות   להגשת  אחרון  מועד 
 הבהרה  

 

 בצהריים   15:00  12:00  בשעה   20.10.2021    29.9.2021

 ayelete@kan.org.il לכתובת מייל:  

 מועד אחרון להגשת הצעות 

 בצהריים   12:00  בשעה   31.10.2021    10.10.2021

נשרים   כנפי  ברחוב  התאגיד  של  המכרזים    23לתיבת 
 בירושלים  

 

לעיל לבין תאריכים  במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה   3.2
 אחרים המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה. 

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים   3.3
התאגיד   של  האינטרנט  באתר  שתפורסם  בהודעה  לעיל,  המנויים 

 (www.kan.org.il  ולא תהא למי מהמציעים עוד טרם חלף מועד זה,  כל   ,)
 כל טענה או דרישה בקשר לכך.  

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני   3.4
המועד האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים  

שיחול  הבהרות  ו/או  הודעות  ו/או  שינויים  ו/או  עדכונים  במסגרת  ו/או  ו 
 המכרז.  

פרסום   3.5 אודות  לבדוק  המציעים  באחריות  כי  בזאת,  מובהר  ספק  למניעת 
תשובות הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או  

mailto:ayelete@kan.org.il
http://www.kan.org.il/
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אם   אף  עליו,  ידעו  לא  ואשר  האינטרנט  באתר  שפורסמו  למכרז  עדכון 
 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.   פורסמו 

 הבהרות הליך   .4

דואר   4.1 לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות  ובקשות  שאלות 

ועדת    ayelete@kan.org.il   אלקטרוני:  רכזת  אלינסון,  איילת  הגב'  לידי 
מובהר כי לא יתקבלו פניות    לעיל.   3.1  עד למועד הקבוע בסעיף המכרזים,  

 בטלפון.  

מתב  4.2 שאלות  הפונים  להגיש  קובץ  ובקשות  קשים  הניתן    Wordבאמצעות 
 , בשפה העברית בלבד, בפורמט שלהלן: לעריכה 

 פירוט השאלה 
מספר  
 הסעיף  

  מתייחסת   אליו   המסמך 
 השאלה 

מספר  )מספר המסמך, שם המסמך,  
ושם הצרופה  הצרופה למסמך  

 למסמך( 

מספר  
 עמוד 

במסמכ 
י  

 המכרז 

שם  
 המציע 

  

 המחשה:

חוברת ההצעה. טופס מס'    – מסמך ג'  
אימות חתימה ואישור בעלי    -   1

 זכויות חתימה בשם המציע 

  

     

 

" הנושא   בשורת )   לציין   יש   ל " בדוא   בפנייה  4.3 מכרז  (:  הבהרה  פומבי  שאלות 
מס'  - דו  ותחזוקה    21/2021שלבי  הטמעה  פיתוח,  אפיון,  שירותי  לקבלת 

 ( תכנים  ניהול  מערכת  אינטרנט  CMSשל  ואתרי  השידור  (  לתאגיד 
וכן, יש לציין את שם המציע, שם איש  לצרף את קובץ השאלות    " הישראלי 

ונייד(   )קווי  שלו  הטלפון  מספרי  תשובה,  קבלת  לצורך  מטעמו  הקשר 
   . )דוא"ל(   וכתובת דואר אלקטרוני 

רשאי   4.4 להסתייגות,  או  להתניה  ראויות  המכרז  דרישות  כי  הסבור,  מציע 
 רק במסגרת הליך ההבהרות דנן.   להעלות את השגותיו או הערותיו 

בשיקול   4.5 תהיה  כאמור  הבהרה  בקשות  או  לשאלות  להשיב  אם  ההחלטה 
דעתו הבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את  

 התאגיד. 

או   4.6 הבהרה  לבקשות  או  לשאלות  להשיב  התאגיד  יחליט  שבו  מקרה  בכל 
ביוזמת  בין  המכרז,  מסמכי  כלשהו  תיקון  או  לבצע  לשאלה  בתגובה  ובין  ו 

באתר   התיקון  ו/או  התשובות  את  הכולל  מסמך  יפורסם  הבהרה,  לבקשת 

 ( התאגיד  של  את  www.kan.org.ilהאינטרנט  לצרף  יידרשו  והמציעים   )
ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד  - המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על 

כרז, יהיו  ממסמכי המכרז. בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המ 
תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר  

 ועניין. 

הבהרה   4.7 תשובות  פרסום  בדבר  ולהתעדכן  לבדוק  המציעים  באחריות 
ו/או   הודעה  בגין  טענה  כל  על  מראש  מוותרים  והם  זה,  למכרז  ועדכונים 

mailto:ayelete@kan.org.il
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עליו,    עדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו 
 אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות. 

פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות  - יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל  4.8
, או  האמור לעיל את לוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי  

 בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד. 

   תנאי סף   .5

ההצעות,   להגשת  למועד האחרון  נכון  מציע אשר  זה,  למכרז  להגיש הצעות  רשאי 
 מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:   בכל אחת עומד  

בישראל  5.1 הרלוונטי  במרשם  כדין  רשום  תאגיד  הינו  עוסק    המציע  הנו  או 
 . מורשה כדין בישראל  

הוכחת  מספר  ב   העמידה   לצורך  טופס  את  למלא  המציע  על  זה  סף    3תנאי 
 רף את המסמכים המפורטים בו.    ולצ 

ו המציע   5.2 התנאים  כל  את  חוק  מקיים  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל 
 .   1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

טופס מספר   את  לצרף  על המציע  זה  סף  תנאי  הוכחת  את    3לצורך  ולצרף 
 .  המסמכים המפורטים בו 

נכון למועד  לפחות  עובדים  )שישה(    6  ק י ס מע   -   המציע מעסיק ביחסי עובד  5.3
וב  במכרז  ההצעות  להגשת  האחרונים    12  24מהלך  האחרון  החודשים 

  CMSפיתוח ותחזוקה של מערכות    ו/או    בתחומים: אפיון לפחות,    לו שקדמו  
ו   ו/או    לפחות   שנים   3  של   ניסיון   להם   אשר   אפליקציות או  / אתרי אינטרנט 

 .  אלה   תחומים   או / ו   בתחום 

מספר   טופס  את  למלא  המציע  על  זה  סף  בתנאי  העמידה  הוכחת    3לצורך 
    . ם תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיי 

החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון    24המציע בעל ניסיון במהלך   5.4
כל אחד מהם  ש   פרויקטים   ( שלושה )   3לפחות  ביצוע  להגשת הצעות למכרז, ב 

מערכות    - "  מורכבות   מערכות " .  מורכבות   מערכות   ואפיון   ניתוח כולל  

  CMS  מערכת ו/או    שונות   פלטפורמות ו/או    שונים   ממשקים :  שכוללת 
   . בזמן אמת   המתעדכן   דינאמי   תוכן   ת המנהל 

מספר   טופס  את  למלא  המציע  על  זה  סף  בתנאי  העמידה  הוכחת    3לצורך 
המסמכים   את  ולצרף  המקצועיים,  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  תצהיר 

 המפורטים בו.    

החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון    24המציע בעל ניסיון, במהלך   5.5
הצעות   תחזוקה  לפחות   מכרז ב להגשת  שירות  ומתן  הקמה  בפיתוח,   ,

מהם,    , פרויקטים   ( שלושה )   3לפחות  ב  אחד    לפחות   של כספי  בהיקף  שכל 
מע"   150,000 כולל  אחד  ש ו   מ ₪  הוא כל  מהתחומים    מהפרויקטים  באחד 

תקשורת  הבאים:   מדיה,  תוכן,  הפיננסים,  על    . קומרס - אי או  בתחום 
 להלן: הפרויקטים לעמוד בדרישות ש 

 בשפה העברית. בעל תמיכה  על פרויקט אחד לפחות להיות   5.5.1
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לפחות  על   5.5.2 אחד  מונגש  פרויקט    התקן   פ " ע   AA  ברמה להיות 
 . לנגישות   הישראלי 

באמצ הפרויקטים בכל   5.5.3 או  בעצמו  המציע,  קב ,  משנה  לן  עות 
 משתמש, והקים את שכבת התצוגה.  ה ממשק  מטעמו, אפיין את  

בין מערכת  על פרוי  5.5.4 קט אחד לפחות לכלול ממשק אחד לפחות 

 . CMS- ה למערכת אחרת המספקת מידע למערכת    CMS- ה 

  מערכת   באמצעות   ממומשים   להיות   לפחות   פרויקטים   שני   על  5.5.5
 . המוצעת   הניהול 

₪   150,000  לפחות  של כספי בהיקף  לפחות שניים מהפרויקטים  5.5.65.5.5
 . מ כולל מע" 

מספר   טופס  את  למלא  המציע  על  זה  סף  בתנאי  העמידה  הוכחת    3לצורך 
המסמכים   את  ולצרף  המקצועיים,  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  תצהיר 

 המפורטים בו.    

התקשרות    - "  משנה   קבלן "  קיימת  המציע  לבין  בינו  אשר  לספק  הכוונה 
 ישירה.  

מפרט השירותים    - ידי המציע, כהגדרתה במסמך ב'  - המערכת המוצעת על  5.6
אשר   כזאת  מלבד  היא  ספקים,  שני  עוד  לפחות  בישראל  ,  מציע ה קיימים 
 .  שירותי, פיתוח, הטמעה, תחזוקה ותמיכה לה  תן  י אשר מסוגלים ל 

מספר   טופס  את  למלא  המציע  על  זה  סף  בתנאי  העמידה  הוכחת    3לצורך 
     . תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים 

   כללי   - תנאי סף   .6

הרי   6.1 המכרז,  במסמכי  אחרת  במפורש  נקבע  כן  אם  אלא  כי  בזאת  מובהר 
, כאישיות  ו לעמוד בתנאי הסף בעצמ  על המציע , עמידה בתנאי הסף שלצורך 

וכי   גוף  משפטית עצמאית  כל פרט אחר של כל  ניסיון ו/או  ניתן לייחס  לא 
 להלן.    6.2, למעט במקרים המנויים בסעיף  ו המציע אשר אינ 

רשאי  ב  6.2 יהא  המציע  להלן,  המפורטים  המקרים  מן  אחד  לצורך  התרחש 
הסף,   בתנאי  עמידתו  נתוני    לנתוניו לצרף  הוכחת  מהגופים  את  אחד 

    :  הבאים 

 של המציע;   חברת אם  6.2.1

 חברת בת של המציע;  6.2.2

שב  6.2.3 חברות חברה  כאשר  אשכול  מ הוא    המציע ,  האשכול  חלק 
 הבאים: נאים  לפחות אחד מהת   ובלבד שמתקיימים 

שליטה   6.2.3.1 תחת  נמצאים  באשכול  והחברה  המציע 
 . משותפת, במישרין או בעקיפין ו/או הנהלה  

אשכול  עריכת   6.2.3.2 ידי  על  מאוחדים  כספיים  דוחות 
    החברות. 
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 . המציע בוצע לגביו מיזוג עם  כל גוף אשר   6.2.4

  ל גוף אשר מהווה חלק משינוי ארגוני שהתחרש אצל המציע כ  6.2.5
הסף   בתנאי  עמידה  לצורך  הרלוונטית  הפעילות  בו  באופן 

לדוגמה התאגדות מציע מעוסק מורשה  .  השתלבה אצל המציע 
ארגון או איחוד  - אגדות כחברה, רה לחברה, רכישת פעילות, הת 

אחרת  בדרך  חברות  כאלה,  של  במקרים  לצרף  .  המציע  יוכל 
השינוי   לפני  הפעילות  התקיימה  בו  הגוף  נתוני  את  לנתוניו 

 האמור.     הארגוני 

  דעתה   שיקול   לפי ,  רשאית   תהא   המכרזים   ועדת ,  כן   יעשה   שהמציע   ככל 
כ   הגופים   מן   אחד   של   הסף   בתנאי   בעמידה   להכיר ,  הבלעדי    עמידה הנ"ל, 

 . המציע   ידי   על   הסף   בתנאי 

המועד  6.3 כי  האחרון  בו    מובהר  המועד  יהיה  הסף,  תנאי  התקיימות  תיבדק 
לתקופה   הוכחה  שנדרשת  במקרים  לכן  קודם  )או  למכרז  ההצעות  להגשת 

   ת.  קודמ 

   למעטפה א' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .7

 למעטפה א' יש לצרף את כל המסמכים הבאים: 

ג'   7.1 ג'  חוברת ההצעה    - מסמך  ידי המציע. למסמך  חוברת    – חתום כדין על 
ההצעה יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים, המידע כשהם תקפים, נכונים  

 ומאומתים למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:     

 : יש לצרף   אם המציע הוא תאגיד  7.2

 דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים. ת  7.2.1

 חתימה מטעמו. החלטת המציע בדבר מורשה ה  7.2.2

 שינוי שם מציע ככל שנעשה.   7.2.3

 .   תצהיר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז   -   1טופס מספר   7.3

. לטופס זה יש  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   –   2טופס מספר   7.4
 לצרף: 

חשבון או מיועץ מס, או  - מפקיד מורשה, מרואה בתוקף  אישור   7.4.1
החשבונות   פנקסי  את  מנהל  שהמציע  המעיד  ממנו  העתק 
והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או  

 שהוא פטור מלנהלם. 

חשבון או מיועץ מס, או  - מפקיד מורשה, מרואה בתוקף  אישור   7.4.2
השומ  לפקיד  לדווח  נוהג  שהמציע  המעיד  ממנו  על  העתק  ה 

לפי   מס  עליהן  שמוטל  עסקאות  על  למנהל  ולדווח  הכנסותיו 
 חוק מס ערך מוסף. 

 אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה".   7.4.3

 .  תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים   -   3טופס מספר   7.5
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 .  הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור   -   4טופס מספר   7.6

 רואה חשבון. אישור    -   5טופס מספר   7.7

על המציע למלא את    טופס עמידה בתנאי המפרט הטכני.   -   6טופס מספר   7.8
הטופס הנ"ל בהתאם להוראות שם, באופן אלקטרוני ולצרפו להצעה בדיסק  

 און קי. 

אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,  :  שה י אישור על עסק בשליטת א  7.9
רשאי  ,  1992  – התשנ"ב  ב לחוק חובת המכרזים,  2כמשמעות הדבר בסעיף  

המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, ובהתאם  
לתנאים המפורטים שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור,  
יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי  

 לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה. 

ידי המציע בתחתית כל עמוד  - על ם  חתו דנן    להציע הצעות הזמנה    - מסמך א'   7.10
 בראשי תיבות.  

  בראשי   עמוד   כל   בתחתית   המציע   ידי - על   חתום   מפרט השירותים   - '  ב   מסמך  7.11
 . תיבות 

ההסכם:    -   ה' מסמך   7.12 נספחי  וכל  בראשי  הסכם  המציע  ידי  על  חתומים 
במקום  תיבות   מלאה  ובחתימה  הנספחים(,  )לרבות  עמוד  כל  בתחתית 

בידי   מאושרת  תהיה  והחתימה  ההסכם,  של  האחרון  בעמוד  לכך  המיועד 
 . עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם 

עדכון   7.13 ו/או  תוספת  ו/או  הבהרה  לשאלות  תשובות  ו/או  הבהרה  מסמך  כל 
על  ויפורסם באתר התאגיד - לגבי המכרז שיוצא בכתב  חתום    ידי התאגיד, 

 על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד. 

א'  7.14   שתכלול   הצעה ,  הכספית   להצעה   הקשור   פרט   כל   לציין   אין   במעטפה 
 . עלולה להפסל   -   הכספית   להצעה   הקשור   פרט   במעטפה א' 

   למעטפה ב' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .8

 למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:  

כשהוא מודפס חתום על ידי המציע בראשי תיבות    : הצעת מחיר   -   ד' מסמך   8.1
 על כל עמוד, וחתימה מלאה בסופו.  

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או   8.2
 . השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא 

ו/או   8.3 חשבוניות  טעויות  בהצעתו  ונפלו  שבמידה  לכך  הסכמתו  נותן  המציע 
ההשלכה הכספית   כל טעות תהא  לתקן  התאגיד  רשאי  יהא  סופר,  טעויות 
לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי  
רשאי   יהא  התאגיד  בנוסף  המציע,  את  תחייב  המתוקנת  וההצעה  התאגיד 

דעתו הבלעדי  לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את   לפי שיקול 
 ההצעה.  
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 התמורה הצעת המחיר ו  .9

ביצוע  בכפוף ל הנו    יובהר כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל  9.1
של   המלאה  רצונו  לשביעות  התאגיד  ידרוש  ו/או  שיצרוך  כפי  השירותים 

מסמך  ההוראות  לכל  ובכפוף  המחיר   – ד'    התאגיד  מסמך  הצעת    – '  ה , 
 .    על צרופותיהם   מסמכי המכרז וכל יתר    ההסכם על נספחיהם 

ת  את שיעור התמורה בכל אח   הצעת המחיר   -     ' ד מסמך  ב על המציע לפרט   9.2
       מהשורות הנדרשות.  

   .  יתווספו תשלומי מע"מ כדין התעריפים  על   9.3

הצעה    התאגיד רשאי לפסול '.  ד מסמך    פריט ברשימת יש להציע מחיר לכל   9.4
 . חלקית בה לא יוצע מחיר לכל הפריטים 

כולל את כל העלויות, תשלומי המיסים וההוצאות שיידרשו  תמורה  שיעור ה  9.5
הרווחים,   כל  את  זה  ובכלל  הכלל,  מן  יוצא  ללא  שהם  וסוג  מין  מכל 
מחשב,   תכנות  עזרים,  נסיעות,  עובדים,  שכר  החומרים,  השירותים, 

וההתייקרויות העלולות להידרש    אמצעים טכנולוגיים, ההוצאות הכלליות 
 פי מכרז זה, וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ. - לביצוע התחייבויותיי על 

התמורה   9.6 על  בנוסף  שהוא  תשלום  כל  ישולם  שלא  יובהר  ספק  הסר  למען 
 . למעט מע"מ   בהצעת המחיר   הנקובה 

תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס שלושים, מיום אישור החשבונית על   9.7
 וף כל חודש.   ידי התאגיד בס 

יהא   9.8 נמוך או  התאגיד  כל הצעה, אשר המחיר הכלול בה  לקבל  רשאי שלא 
ב  הערכה של התאגיד,   גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר, שנקבע 

תאגיד על  או מהמחיר שהוצע ל התאגיד ככל שייעשה,  מדן פנימי של  ו א או ב 
ס  קודמות,  ידי  בהתקשרויות  שהוצעו פקים  האחרים  מהמחירים    או 

כמחיר הוגן  תאגיד או מהמחיר שנראה ל במסגרת ההצעות האחרות למכרז, 
עבור טובין או שירותים מן הסוג שהוצע  , או מהמחיר שמשקף את  וסביר 

 ההערכה ו/או האישור התקציבי בתאגיד.  

 הגשת ההצעה  .10

א  10.1 יגיש  במכרז  להשתתף  ומעוניין  הסף  בתנאי  עומד  אשר  הצעתו,    ת מציע 
התאגיד   המכרזים שבמשרדי  לתיבת  בלבד,  ידנית  במסירה  להלן,  כמפורט 

, ירושלים. ניתן להגיש הצעות לא  3, קומה  23כנפי נשרים    וב בירושלים: רח 
המועדים   בטבלת  הקבוע  במכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  יאוחר 

השעה  לעיל    3.1בסעיף   לפסול    12:00עד  רשאי  יהא  התאגיד  בצהריים!! 
הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים במכרז  

 זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

המסמכים    יגישו   המציעים  10.2 כל  ובצירוף  חלקיה  כל  על  ההצעה,  את 
בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר    הדרושים הנלווים אליה והאישורים  

 יושמו בתוך מעטפה שלישית כדלקמן:   

א'  10.3 מספר  על    מעטפה  מעטפה  הבא:  המלל  ייכתב    מכרז ל הצעה    –   1גביה 
  הטמעה ,  פיתוח ,  אפיון   שירותי   לקבלת   21/2021'  מס   שלבי - דו   פומבי 

  השידור   לתאגיד   אינטרנט   ואתרי (  CMS)   תכנים   ניהול   מערכת   של   ותחזוקה 
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לעיל    7למעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים בסעיפים    הישראלי 
 ((:  7.11עד    7.1)סעיפים  

   מקור   –   עותק אחד מודפס ב  10.3.1

נדרש כי פרטי הצעת    קי   און   דיסק   גבי - על   סרוק   נוסף   עותק ב  10.3.2

  ולא שבמעטפה א'    יצוינו באף מקום נוסף בהצעה לא  המחיר  
 !!.  קי - און - יסרקו לדיסק 

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי   10.3.3
בתוכן   האמור  יגבר  סתירה  של  במקרה  הדיגיטלית.  המדיה 

 ההצעה המודפסת.  

ב'  10.4 מספר    מעטפה  מעטפה  הבא:  המלל  ייכתב  גביה  כספית    –   2על  הצעה 
  הטמעה ,  פיתוח ,  אפיון   שירותי   לקבלת   0/2021'  מס   שלבי - דו   פומבי   מכרז ל 

  השידור   לתאגיד   אינטרנט   ואתרי (  CMS)   תכנים   ניהול   ת מערכ   של   ותחזוקה 
 על גבי המעטפה יש לציין את שמו של המציע.     . הישראלי 

 הצעת המחיר.    -   ' ד ש לצרף את מסמך  למעטפה זו י  10.5

יושמו   10.6 המעטפות  אחת שתי  ו   במעטפה  א'  מעטפות  את  שלא  ב'(    - )שתכיל 
"מכרז    לציין: תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש  

  הטמעה ,  פיתוח ,  אפיון   שירותי   לקבלת   0/2021'  מס   שלבי - דו   פומבי 

  השידור   לתאגיד   אינטרנט   ואתרי (  CMS)   תכנים   ניהול   מערכת   של   ותחזוקה 
   ".   הישראלי 

יום    ( 90תשעים ) למשך  ומחייבות את המציע  תהיינה תקפות  המציע  הצעות   10.7
ההצעות  להגשת  האחרון  המוקדם.    מהמועד  לפי  זוכה  לבחירת  עד  או 

ההצעות   תוקף  את  להאריך  בכתב  בהודעה  לדרוש  רשאי  יהיה  התאגיד 
הנקוב   למועד  עד  כן,  יעשה  שלא  מציע  הבלעדי.  דעתו  לשיקול  בהתאם 

 .  בהודעה, התאגיד יהיה רשאי לראותו כמי שחזר בו מהצעתו במכרז 

 . או בדואר   בפקס ,  את ההצעה בדואר אלקטרוני   להגיש   אין בשום מקרה   10.8

מהווה   10.9 המציע  מטעם  הצעה  ואישור  הגשת  ע   כי הצהרה    את   וקרא ן  יי הוא 
  וכלל   הפירוט   את   הבינו ,  ונספחיו   ההסכם   לרבות ,  המכרז   מסמכי   כלל 

נת בהם   הכלולים   התנאים  תנאי המכרז ן את הסכמתו  ,  הייתה  ,  לכל  ו  ל כי 
הגשת   לצורך  הסבר  או  הבהרה  כל  לקבל  את  ו  הצעת הזדמנות  הגיש  וכי 

ענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו,  תהיינה לו ט על בסיס זה ולא    ו הצעת 
לא   כי  מודע  הי או  למכרז  ה  הקשור  כלשהו  בסעיף    לתנאיו. ו לפרט  האמור 

    כאמור בטפסי ההצעה.  המציע  קטן זה בא להוסיף על הצהרות  

  והנתונים   התאגיד   והערכת   ידיעת   מיטב   לפי   ניתן ,  במכרז   שנמסר   מידע   כל  10.10
יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים    המכרז   פרסום   במועד   שבידיו 

ככל שניתן ו/או יינתן אינו מחייב, מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי  
- ם, בעיני בעל לבדוק בעצמ למציעים. על המציעים  לתן אינדיקציה כלשהיא 

את מאפייני  המידע הכלול בהם  באופן עצמאי את מסמכי המכרז,  ו   מקצוע 
עסקי  טכני, מסחרי, מקצועי,  , וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי,  שירותים ה 

לדעת  הרלוונטי,  אחר,  המציע  או  של  המכרז,  ו  השירותים להליך    לביצוע 
   פי מסמכי המכרז. - ל ע   המציע   ולכלל התחייבויות 
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אי   10.11 טעות,  בדבר  טענה  המכרז כל  מסמכי  כלשהו  או    הבנת  תנאי  ידיעת  אי 
השירותים הקשור   המכרז,    בביצוע  לאחר  המציע  מצד  מושא  תתקבל  לא 

 ידי המציע. - הגשת ההצעה על 

הכרוכות   10.12 ההוצאות  לרבות  במכרז,  בהשתתפות  הכרוכות  ההוצאות  או  כל 
למניעת   בלבד.  המציעים  על  תחולנה  והגשתה,  ההצעה  מהכנת  הנובעות 

ל  המציעים  הוצאותיהם  ספק,  בגין  פיצוי  או  השבה  לכל  זכאים  יהיו  א 
 כאמור. 

למעט במקרים בהם נכתב אחרת    אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים  10.13
המכרז.   על במסמכי  תוגש  כל  - ההצעה  ללא  בלבד,  ובשמו  אחד  מציע  ידי 

הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות  
ים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד  גופ בנוסף,  למכרז זה.  

מספר   עניינים    מזהה מהם  ניגוד  ליצור  עלול  או  היוצר  לפגוע  א נפרד(,  ו 
היעדר   או  פעולה  שיתוף  לגבי  הסכם  לרבות  הגופים,  שני  בין  בתחרות 

 תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.  

   .  כללי   - בדיקת ההצעות   .11

בחינת  ובכלל זה בכל שלב של    , כל עת בחשבון, ב התאגיד יהא רשאי להביא   11.1
, את כל המרכיבים והנתונים שבמסמכי  ובחינת העמידה בתנאי הסף  הצעות 

כל  המציע,  המכרז על נספחיו, את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי 
כן את  מכל מקור שהוא, ו המציע    מידע רלוונטי שיהיה בידי התאגיד לגבי  

ו/או עם צדדים שלישיים ביחס  המציע    עם   – בדיקותיו של התאגיד  ממצאי  
 ולהצעה. מציע  ל 

יכולת    התאגיד  11.2 את  לבדוק  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,    המציע יהא 
הסף,    לעמוד  תנאי  זה,  )ובכלל  המכרז  מסמכי  השירותים בדרישות    מפרט 

האיכות(   בחצרי חזותית   הוועדות   ות באמצע )גם    ביקור   ידי   על   גם ותנאי   )  
 .  ו הצעת   את או  / ו המציע    את   לבחון   מנת   על ,  המציע 

לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  התאגיד רשאי   11.3
ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי ההצעה אינה    בשל מחירה 

שהיא.   סיבה  מכל  חוסר  סבירה  בשל  הצעה  לפסול  רשאי  התאגיד  כן,  כמו 
   ו לדרך הקבועה להגשת ההצעות למכרז. התאמתה לתנאי המכרז ו/א 

ותמצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי    במקרה מובהר, כי   11.4
המידע   לבין  שהוא,    אחר ההצעה  מקור  מכל  התאגיד    יהא   התאגיד שבידי 

  מניקוד   להפחית או  / ו   איכות   ניקוד   לתן   שלא או  / ו   ההצעה   את   לפסול   רשאי 
   . התאגיד   של   הבלעדי   דעתו   שיקול   לפי   והכל   האיכות 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה   - בדיקת ההצעות   .12

 :  בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף   - שלב א'  12.1

  בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.   12.1.1

הנדרשים   12.1.2 המסמכים  של  צירופם  זה  בשלב  ייבדק  כן,  כמו 
 להצעה. 

לפסילת   12.1.3 להביא  עלול  כנדרש,  המסמכים  צירוף  אי  כי  יובהר, 
רשאי   יהא  התאגיד  וכי  של התאגיד,  דעתו  שיקול  לפי  ההצעה 
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בהבהרה.   לפנות  או  מסמכים  השלמת  לבקש  דעתו  שיקול  לפי 
לשלב   יעברו  כאמור,  הסף  בתנאי  יעמדו  אשר  הצעות  ורק  אך 

 .  הבא של בחינת ההצעות 

הס  12.1.4 בתנאי  המציע  עמידת  כי  סעיף  מובהר  נשוא  לעיל,    5.5ף 
 אפשר וייבחן גם במהלך שלב ב' של ניקוד איכות ההצעה.  

 

 מהניקוד הכולל:    %40  - ניקוד איכות ההצעה    - שלב ב'   12.2

וועדת   12.2.1 רשאית  תהא  ההצעות  של  האיכות  ניקוד  לצורך 
בדיקה  צוות  למנות  התאגיד  של  "   המכרזים  צוות  )להלן: 

 ל גורם שהוא.  "(. צוות הבדיקה יהא רשאי להיעזר בכ הבדיקה 

בין   12.2.2 התאגיד  ישתמש  האיכות  של  המידה  אמות  ניקוד  לצורך 
)תצהיר עמידה בתנאי    3היתר, בנתונים שפירט המציע בטופס  

טבלה  ב , ובראיון האישי כמפורט  בתיק העבודות שיוגש   הסף(, 
  לפרזנטציה/ראיון   המציעים   בהזמנת   אין   כי   מובהר בהמשך.  

  רשאי   יהא   והתאגיד ,  הסף   בתנאי   עמדו   המציעים   כי   קביעה 
  ובין ,  הריאיון   לאחר   הסף   בתנאי   המציעים   עמידת   את   לבחון 
 . ו במסגרת   שיתקבלו   פרטים   על   בהסתמך   היתר 

  בסעיף   הנדרש   רכיב   או / ו   דוגמה   או / ו   מסמך   יצרף   שלא   מציע  12.2.3
  עלולה   הצעתו ,  בהמשך   האיכות   ניקוד   בטבלת   או / ו   זה   בפרק 

 . להיפסל 

יצרפו   12.2.4 הבדיקה,  נוחות  כל  לצורך  המפרטת  טבלה  המציעים 
פרויקט שהגישו לצורך בחינת האיכות ו/או תנאי הסף במכרז  

יובהר,    לצורך בחינת איזה סעיף ו/או רכיב הוא צורף. יציינו  ו 
לצורך   שיוצגו  הפרויקטים  בכל  להשתמש  רשאי  התאגיד  כי 

עבו  רק  ולא  תנאי הסף  ו/או  כל הרכיבים  שצוינו  בחינת  אלו  ר 
 .  ידי המציע בטבלה - על 

במספרים   12.2.5 רק  ולא  עשרונית,  נקודה  בשברי  גם  לנקד  ניתן 
הנקודה   לאחר  ספרות  לשתי  עד  ייעשה  והניקוד  שלמים, 

 העשרונית.  

המציע   12.2.6 שימסור  הפרטים  בסיס  על  היתר  בין  יינתן  הניקוד 
על   וכן  א'  למעטפה  ולצרף  למלא  המציע  שעל  ההצעה  בטופסי 

שה  מקור  מכל  התאגיד  בידי  שיהא  אחר  מידע  או  פרט  וא,  כל 
 והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.  

יחושב   12.2.7 זה  ברכיב  המציע  להצעת  שיוענק  ההצעה  איכות  ציון 
כממוצע של הניקוד שיוענק להצעתו של המציע על ידי כל חברי  
צוות הבדיקה או כציון אחד מטעם כל צוות הבדיקה לפי שיקול  

צוות הבדיקה  ישתנה  דעתו הבלעדי של  ואפשר שאופן חישוב   ,
 .    בקשר לכל רכיב הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד 

פי  - התאגיד יעניק ניקוד להצעות אשר עומדות בתנאי הסף, על  12.2.8
 . בטבלה המשך אמות מידה של איכות כמפורט  
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בין    התאגיד  12.2.9 הנע  ציון  מידה,  אמת  כל  עבור  להעניק    0רשאי 
 . נקודות )הנמוך ביותר( לציון המרבי הקבוע לאותו קריטריון 

  התחייבות   מסמך   על   הבדיקה   צוות   יחתום ,  המציע   שת לבק  12.2.10
והאפיון    סודיות   על   לשמירה  המוצגת  הניהול  למערכת  בנוגע 
בקשות יש להעביר עד   . למכרז   ג'   למסמך  7 טופס  בנוסח המוצג, 

 . למועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה במכרז 

 
 ניקוד איכות  

רכיבי אמות המידה  
 לאיכות 

סה"כ   אופן ניקוד 
ניקוד  

 מקסימלי 

עמידת    -   רכיב א' 
מערכת המוצעת  ה 

בתנאי המפרט  
  )מסמך ב'(   הטכני 

 Qהמסומנים באות  

  טופס   את   להשלים   המציע   על ,  זה   רכיב   בחינת   לצורך 

ה   אותו   ולהעלות   Q  שירותי   -   6  מספר  גבי    דיסק על 
הניקוד    . בלבד   אלקטרוני   בטופס   מדובר   . קי   און 

המסומנים  מספר הסעיפים נתן בהתאם ל י ברכיב זה י 

 " עו Qבאות  המערכת  בהם    אחד   לכל   ת.  ד מ " 

 . זהה   משקל   יינתן   Q  באות   המסומנים   מהתנאים 
  הניקוד   את   יקבל   התנאים   בכל   שיעמוד   מציע 

  מן   בחלק   שיעמוד   מציע .  זה   ברכיב   המקסימלי 
  יחושב   אשר ,  היחסי   הציון   את   יקבל   התנאים 
  יחולק   להשיג   שניתן   המקסימלי   הציון :  כדלקמן 

  המנה .  Q  באות   המסומנים   הסעיפים   במספר 

  המציע   בהם   Q- ה   תנאי   במספר   תוכפל   שתתקבל 
האיכות    ניקוד   יהא   וזה   התאגיד   קביעת   לפי ,  עומד 

 . ברכיב זה 

8 

  -   רכיב ב' 
התרשמות  

מהמערכת המוצעת,  
ובין היתר  

מעמידתה בתנאי  
המפרט הטכני  

  )מסמך ב'( 
המסומנים באות  

 "M  " 

 : מוצעת   מערכת 
  תנאים ה   מבין   אילו ,  6  מספר   בטופס   לפרט   המציע   על 

  כהגדרתה )   המוצעת   המערכת "  M"   באות   המסומנים 
  מסוגלת   ( למפרט הטכני המכרז   למסמכי   2.1  2  בסעיף 

 .   למכרז   ההצעות   להגשת   האחרון   למועד   נכון   לבצע 
  במהותן   הדומות   תכונות   להציע   ניתן   כי   יובהר 

  במפרט "  M"   המסומן   בסעיף   הנדרשות   לתכונות 
   המוצעת   המערכת   אם ה   ההחלטה   ואולם ,  הטכני 

,  הטכני   במפרט   M  המסומנות   בדרישות   עומדת 
  את   מספקת   הדומה   התכונה   אם ה ,  זה   ובכלל 

  של   והבלעדי   המוחלט   דעתו   לשיקול   נתונה ,  התאגיד 
 .    התאגיד 

ול  לקיים  לפתח,  המציע  על  כי  טמיע  ה מובהר 
המסומנים   התנאים  כל  את  השירותים  במסגרת 

   " לשביעות רצונו של התאגיד.  Mבאות " 
הניקוד ברכיב זה, יינתן על סמך, התרשמות התאגיד  
וכן   יכולותיה  מגוון  בכללותה  המוצעת  מהמערכת 

2 
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 " " במועד  Mמקיומה את התנאים המסומנים באות 
 הגשת ההצעה.    

תיק    -   ג' רכיב  
עבודות בתחום  ל   דוגמה על המציע להציג   .1 עבודות 

 המאפיינים הבאים: פיתוח האתרים לפי  

 אחד מהאתרים לפחות בריבוי שפות.  1.1

פותחה   מהאתרים באחד   1.2 או    לפחות 
מלאה    הוטמעה  תוכן  ניהול  מערכת 

  המנהלת את התוכן באתר. 

האתר    לפחות   מהאתרים באחד   1.3 תוכן 
האתר  ו   מתעדכן   ניהול  מערכת 

באמצעות   חיצוני.    APIמתעדכנת 
לתאגיד  )  תוצג  התוכן  ניהול  מערכת 

כהגדרתו    ה הפרזנטצי במהלך   בראיון 
 בהמשך(. 

ל  יכול  אתרים  י המציע  לשלשה  דוגמאות  שלוש  תן 
את שלושת   יש  שבו  רק אתר אחד  להציג  או  שונים, 
האפיונים, או להציג שני אתרים, )אתר אחד עם שני  
 האפיונים ועוד אתר עם האפיון השלישי( וכן הלאה.  

 
  כל   של   ומקצועיות   איכות   על   תן יינ   זה   ברכיב   הניקוד 
,  הפרויקט   מורכבות ,  טכנולוגיה :  זה   ובכלל   פרויקט 
  -    וכדומה   ייחודיות ,  גמישות   לת יכו ,  הממשק   יעילות 

   .   נקודות   4.5  עד   0

להציג   .2 המציע  ל על  אפיון    2- דוגמה  עבודות 
עבודות   )ניתן  עבודות  מתוך    להציג  דוגמאות 

טכני    ן בה לעיל(    1בסעיף    הפיתוח  אפיון  בוצע 
ווב דסקטופ  עבור אתר  חווית משתמש    ואפיון 

מובייל  גם    , +  בוצע  מהן  אחת  בלפחות  כאשר 
הטמעה   תכנית  או  הניהול  מערכת  אפיון 

 וקסטומיזציה של מוצר מדף.  

  של   אפיון   קבצי   להעביר   יש   זה   לסעיף  •
 . עצמם   יקטים הפרו 

ומקצועיות  איכות  תן על בסיס  הניקוד ברכיב זה יינ 
של כל פרויקט ובכלל זה: מורכבות הפרויקט,  

תיות, נראות, אסתטיקה, רמת  חדשנות, יציר 
, דייקנות, יעילות הממשק, יכולת גמישות,  פירוט 

 נקודות.   2עד  .  וכדומה ייחודיות  

לפחות    אחד קט  על המציע להציג דוגמה לפרוי  .3
סעיף זה יש  . ב בו בוצעה מיגרציית נתונים 

8 
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רצייה שבוצעה כבר עבור  תוכנית מיג   להציג 
 נקודות.   1.5עד    לקוח קודם. 

 הוראות כלליות לרכיב תיק העבודות: 
 
תיק העבודות יש להעביר  קט ברכיב  לכל פרוי  •

 . יקט לינק לפרו 
פיתוח  פרויקט  יקט המשמש דוגמה ל לכל פרו  •

  עמודים   4עד  לצרף הסבר טקסטואלי של  חובה  
יקט, טכנולוגיה שבה  שיכיל רקע, תיאור הפרו 

השתמשו לפיתוח הפרונט, טכנולוגיה שבה  
האם היה  ולידיעה,  ,  השתמשו במערכת הניהול 
אם כן באילו,  יקט ו שימוש בספקי משנה בפרו 

קט, אורך זמן ביצוע  פירוט ממשקים בפרוי 
   יקט וכו'. הפרו 

קט המשמש דוגמה לאפיון אתרים יש  פרוי   לכל  •
  עמודים   4שלא יעלה על  לצרף הסבר טקטוסאלי  

יתור צרכים  יכיל, רקע, תיאור, תהליך א ו 
 . לידיעה   יקט ומחקר, אורך זמן הפרו 

ניתן להציג את אותו פרויקט עבור הסעיפים   •
 השונים. 

תיאור    - ' ד   רכיב 
מקצועי רעיוני  

נושא    יקט לפרו 
 במכרז   השירותים 

 

 :  רעיוני   תיאור 
קט  על המציע להגיש תיאור רעיוני למהלך הפרוי 

ברווח    A4  עמודי   6עד    נושא השירותים במכרז, 
עבור  ב ארים את הפתרון המוצע  המת ,  כפול 

  ופרטי התחברות   לינק   כולל   , קט של התאגיד הפרוי 
 . למערכת 
  לסעיפים   להתייחס   יש   הרעיוני   התיאור   במסגרת 

 : הבאים 

,  לפרויקט   מתאימה   ניהול   מערכת   הצגת  •
  מהן ,  לפרויקט   מתאימה   מדוע ,  טכנולוגיה 

 .  וכדומה   שלה   היכולות 

  התייחסות   כולל   לפרויקט   המציע   פתרון   פירוט  •
  ואבני   הביניים   שלבי ,  העיקריים   הפרויקט   לשלבי 
  האתגרים   הצפת   כולל   בפרויקט   העיקריים   הדרך 
  לנושאים   להתייחס   יש   השאר   בין .  המציע   לדעת 

 : הבאים 

 המערכת   וניתוח   האפיון   לשלב   התייחסות  •

  שיתבצעו   מבדקים ,  מידע   לאבטחת   התייחסות  •
 . המערכת   ושרידות 

 . ולארכיטקטורה   המערכת   לממשקי   התייחסות  •

 . הנתונים   מיגרציית   לשלב   התייחסות  •

8 
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 . המיועד   הפרויקט   צוות   הצגת  •

  וגאנט   דרך   אבני ,  זמנים   ללוחות   התייחסות  •
 . לפרויקט 

 : דמו   מערכת 
  דמו   ניהול לצרף לינק )קישור( למערכת  על המציע  

, אשר המציע  המוצעת   מערכת המתבססת על  ה 
בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו אפיין,  

 .  )"מערכת הדמו"(   והקים בעבור לקוח אחר ח  פית 
ועבור  ,  תיאור הרעיוני עבור ה הניקוד ברכיב זה יינתן 

דמו   ניהול  בסיס מערכת  ומקצועיות,    : על  איכות 
התאמ  יצירתיות,  התאגיד,    ה  חדשנות,  לדרישות 

תרשמות מיכולת הספק לבצע  ה , מקצועיות, ו איכות 
  . וכן הלאה   יקט, התרשמות מעומק הניתוח את הפרו 

שביעות    : ' ה   רכיב 
רצון לקוחות  

 המציע 

לצורך בדיקת שביעות רצון לקוחות המציע, התאגיד  
כל  לקוח אחד    יבחר  רשימת הלקוחות שהגיש  מתוך 

למכרז, ואשר    3מציע במסגרת טבלת הניסיון בטופס  
בסעיף   הסף  בתנאי  ו/או    5.5ו/או    5.4עומד  למכרז 

המציע   סיפק  שלהם  המציע  של  אחרים  לקוחות 
אף   וזאת  המכרז,  נושא  לשירותים  דומים  שירותים 
אם לקוחות אלו לא פורטו בהצעת המציע, והכל לפי  

מכל סיבה שהיא ואף ללא    התאגיד,   ו של שיקול דעת 
 . למטה וישאל אותם את השאלות המפורטות    סיבה, 

 
אחד   כל  בגין  הניקוד  יעניק את  הלקוחות  מ התאגיד 

 כדלקמן:  

אפיון, פיתוח,    - רמת איכות התוצרים   .1
 . .  נקודות   0.8  עד   0:  מיגרציה 

  הקמה   בזמן   מענה   ואיכות   זמינות   - שירות   רמת  .2
 . 0.8עד    0  -   תחזוקה   ובזמן 

    0.8  עד   0  - ותחזוקה   הקמה   - ז " בלו   עמידה  .3
 . נקודות 

  שינויים יכולת גמישות ל ו   באתגרים   עמידה   רמת  .4
 .  נקודות   0.8  עד   0  -   בתהליך   שנדרשים 

,  טכנולוגית   מבחינה   הצוות   של   המקצועיות   רמת  .5
 . נקודות   0.8עד    0  -   והחדשנות   הגמישות 

 : כללי 

  או / ו   המציע   עם   קודם   ניסיון   יש   שלתאגיד   ככל  •
  כגורם   להיחשב   יוכל   הוא ,  השירותים   נותני 

  לצורך   אלו   גורמים   אודות   דעת   חוות   הנותן 
  לא   הוא   אם   גם ,  זה   רכיב   לפי   האיכות   בחינת 
הצעתו.   המציע   ידי   על   נרשם  במסגרת    כלקוח 
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  יהיה   התאגיד   מטעם   הדעת   חוות   נותן   כי   מובהר 
  שיקול   לפי   הבדיקה   צוות   יחליט   עליו   הגורם 

  יהיה   והוא   יכול   הדברים   ומטבע   , הבלעדי   דעתו 
 . זה   מכרז   במסגרת   הבדיקה   מצוות   חלק 

אחד,  ל   לפנות   רשאי   יהא   התאגיד  • מלקוח  יותר 
  דעתו   שיקול   ולפי   שהיא   סיבה   מכל   וזאת 

, במקרה זה יעשה ממוצע של הניקוד בין  הבלעדי 
 . כלל הלקוחות אליהם יפנה התאגיד 

  אותם   הקשר   לאנשי   לפנות   מחויב   אינו   התאגיד  •
  יהא   והוא ,  גורם   כל   מטעם   שציין   ככל   המציע   ציין 

  אליו   גורם   כל   אצל   שהוא   אדם   לכל   לפנות   רשאי 
   . לנכון   שימצא   כפי   יפנה 

ידי המציע  - על   נמסר   אשר   מסוים   ואיש קשר   ככל  •
  או / ו ת  טלפוני  לשיחה  ניסיונות   2 אחרי   יאותר  לא 
  או / ו   השירותים   נותן   את   יזכור   לא   או / ו   יכיר   לא 

  ציון   יינתן ,  דעת   חוות   לתן   באפשרותו   אין   כי   יטען 
  אלה   במקרים ,  ואולם .  זו   דעת   חוות   עבור   0

 . 0  ציון   למתן   קודם   למציע   יפנה   התאגיד 

הלקוחות   • מיהם  המציע  בפני  יפרט  לא  התאגיד 
אליהם הוא פנה, ו/או מי הם אנשי הקשר מטעם  

 הלקוח עמם שוחח.  

פרזנטציה    : ' ו   רכיב 
 וריאיון  

 

( המציעים אשר  5התאגיד יזמין לריאיון את חמשת ) 
הריאיון   לשלב  עד  ביותר  הגבוה  בניקוד  נוקדו 

מתוך   ביותר  הגבוה  התאגיד    30)הניקוד  נקודות(. 
בנימוק   צורך  וללא  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  רשאי 
להזמין יותר מחמישה מציעים ו/או את כל המציעים  

 שעמדו בתנאי הסף. 
 

 : יתייצבו לראיון  
 המציע.   ל " סמנכ ו/או    ל " מנכ  •
 . מנהל טכני או  ראש צוות פיתוח טכני   •
  המיועד לעבודה עם התאגיד   יקט הפרו מנהל   •

 . במכרז 
 נציגים.   4- לראיון לא יתייצבו יותר מ  •
 

 הריאיון יהיה מורכב משני חלקים: 
 

כ   - 1חלק   וממנהל  התרשמות  המציע  מניסיון  ללית 
יתבקשו המציעים לספר  קט המיועד. בחלק זה  הפרוי 

שאלות   על  ולענות  שלהם  המקצועי  הניסיון  על 
 ועדה.  ו ה 
 

התרשמ   : בסיס  על  יינתן  זה  ברכיב  ות  הניקוד 
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הפרוי המציע מניסיון   מורכבות  קטים  , 
הפרוי מ התרשמות     , שביצע  שירותיות,  מנהל  קט, 

יקטים דומים,  קצועיות, היקף הניסיון קודם בפרו מ 
 נקודות.   4עד    - ידע טכנולוגי  

 
ה איון טכני י ר   - 2חלק   להציג את  תיאור  . על המציע 

זה  .  רעיוני ה  לבקש  בחלק  רשאי  יהא  התאגיד 
ים את מערכת הניהול המוצעת  להדג מהמציע להציג ו 

הדמו   קט לפרוי  מערכת  את  הדמו  ו/או  במהלך   .
יתבקש המציג להיכנס למערכת ניהול קיימת באותה  

ולהראות  בה    טכנולוגיה  בסיסיות  פעולות  מספר 
פריט   הקמת  הניהול,  מערכת  על  כללי  מבט  כגון: 
אפשרויות   אתר/ים,  לעץ  תוכן  פריט  שיוך  תוכן, 

עידכון   הצגת  SEOמערכת,  תוכן,  ומציאת  חיפוש   ,

API   ,נוספת    המערכת לשפה  פריט  תצוגת  תרגום   ,
שנוצר.  אחרי  הועדה     העמוד  חברי  יוכלו  בנוסף 

הדמו   כל   לשאול  אחרי  הניהול  מערכת  על  ,  שאלה 
נוספות   פעולות  לבצע  לבקש  או  הבהרות  לבקש 
אשר   נוספים  חלקים  לראות  או  הניהול  במערכת 

 ידרשו להבנה מלאה של המערכת והיכולות שלה. 
 
 
בסי ה  על  יינתן  זה  ברכיב  התרשמות  ניקוד  ס 

הע  קלות  הניהול,  אינטואטיביות,  ממערכת  דכון, 
סקלביל  התגובה,  עושר  יות מהירות  גמישות,   ,

, חדשנות, יצירתיות וכן הלאה:  אפשרויות המערכת 
 נקודות.   6  עד   0
 

שאלות   • ויישאלו  יתכן  הריאיון    לגבי במסגרת 
  כגון,    האיכות   רכיבי   נשוא   אחרים   רכיבים 

ברכיב   כמפורט  המציע  שהגיש  לעיל ג עבודות   '  .
נקד כל רכיב איכות שהוא  התאגיד יהיה רשאי ל 

 גם בהתבסס על הריאיון.  

 40  סה"כ ניקוד איכות 

 

 
ניקוד  ל ידי סכימת  וזאת ע   ניקוד איכות כולל מציע יחושב    לכל  12.2.11

מ  אחד  בכל  שקיבל  באופן    האיכות   רכיבי  האיכות  שבטבלה, 
יהיה לקבל ברכיב האיכות   שהניקוד המקסימלי הכולל שניתן 

 . 40יהיה  

  תוכל נקודות    30  של   המזערי   האיכות   בציון   שתעמוד   הצעה   רק  12.2.12
ו י לה  הסופית  המציעים  ברשימת    של   הבא   לשלב   לעבור כלל 

שתעבור    המחיר   הצעת בחינת   המציעים  ברשימת  ולהיכלל 
זה.   המצי לשלב  קבוצת  שבו  מקרה  תהא  בכל  הסופית  עים 
מ  האיכות  ני  ש מורכבת  ניקוד  את  שקיבלו  פחות  או  מציעים 
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  לא   מקרה   בכל )אך    רשאי   יהא   התאגיד , כי אז    33  המזערי של 
   . נקודות   25( להעמיד את ניקוד האיכות המזערי על  חייב 

   מהניקוד הכולל:   %60  - ניקוד הצעת המחיר    - שלב ג'   12.3

 כמפורט להלן:    מחיר ה ניקוד  צוות הבדיקה יחשב גם את  

הנדרש   12.3.1 כל  את  שישלים  באופן  מחיר  הצעות  יגיש  מציע  כל 
ד'   המחיר   - במסמך  את  הצעת  להשלים  מציע  כל  על  חובה   .

 בקשר לכל אחד מרכיבי הצעת המחיר. הצעת המחיר  

שהנו  על   12.3.2 השורה,  מחיר  את  רכיב  לכל  בקשר  להשלים  המציע 
 דות הנדרשות.  י דה אחת, במכפלת מספר היח מחיר של עלות יחי 

 כל מחירי השורה של כל הרכיבים.  התאגיד יבצע סכימה של   12.3.3

של     הצעת  12.3.4 הציון המקסימאלי  ביותר תקבל את  הזולה  המחיר 
ביחס    60=   ינוקדו  המשוקללות  המחיר  הצעות  יתר  נקודות. 

 אליה לפי הנוסחה שלהלן:  

A 

60  X             __________ 

B 

A    =   הצעת המחיר המשוקללת הזולה )הנמוכה( ביותר מבין ההצעות של
 כלל המציעים. 

B    =   .הצעת המחיר המשוקללת הנבדקת אשר אותה מנקדים 

 הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.   =    60

 חישוב ציון ההצעה הסופי:    - שלב ד' ואחרון   12.4

ע  12.4.1 יחושב  הסופי  ההצעה  של    ידי - ל ציון  הסופי  הניקוד  סיכום 
הצעת  האיכות   של  הסופי  כ והניקוד  ו/או  המחיר,  שיינתנו  פי 

 . ( " "ציון ההצעה הסופי )להלן:    יחושבו לכל מציע 

ה ת ש ההצעה   12.4.2 הסופי  יבחר  ציון ההצעה  ההצעה שתקבל את  יא 
אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה    , גבוה ביותר ה 

 עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה. 

 הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו  .13

   זוכה אחד.  תבחר  ועדת המכרזים   13.1

ההצעות,   13.2 מן  אחת  באף  לבחור  שלא  רשאי  התאגיד  לעיל,  האמור  אף  על 
הנמוכה   ההצעה  הטובה  לרבות  שלתאג ו/או  כך  בשל  לרבות  יש  ביותר,  יד 

ההצעה   כי  ו/או  לתאגיד  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  המציע  כי  ממשי  חשש 
גורמת הפסד כספי למציע ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה  

התאגיד,   בתקציב  המאושר  מ מהסכום  כפי  ו/או  אחר  נימוק  או  שיקול  כל 
 לנכון הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד. תאגיד  שימצא ה 
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בכתב  באמצעות הודעה  ידיו כזוכה במכרז  - מציע שהוכרז על ודיע ל תאגיד י ה  13.3
במסמכי   אחר  מקום  בכל  האמור  אף  על  וזאת  רשום(,  דואר  או  )דוא"ל 

 המכרז לעניין מסירת הודעות. 

וללא   13.4 בלעדיות,  בסיס  על  שלא  היא  בהסכם  ההתקשרות  כי  מובהר 
בהיקפים  או  בכמויות  שירותים  להזמין  התאגיד  של  כלשהם,    התחייבות 

אלא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים,  
לפי   לזוכה  תשולם  התמורה  השירותים.  של  הזמנה  כל  ומאפייני  ההיקף 

 צריכת השירותים בפועל.    

ציעים, אשר ייבחרו כזוכים חלופיים או שלא  יתן הודעה ליתר המ התאגיד י  13.5
 זכו במכרז. 

 הצעות זהות   .14

, בדבר מתן עדיפות  1992- ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2להוראות סעיף  בכפוף  
 לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור: 

זהה, שהינו הציון הגבוה  ציון הצעה סופי  אם תהיינה מספר הצעות בעלות   14.1
הגבוה ביותר    האיכות את ההצעה בעלת ציון  רשאי התאגיד לבחור  ביותר,  

יהיה שוויון גם בציון האיכות של ההצעות  כהצעה הזוכה במכרז. במקרה ש 
לבחור  האמורות,   התאגיד  לפי יבחר  הזוכה  ההצעה  דעתו    את  שיקול 

 .  לתאגיד   הבלעדי, בהתאם לשיקולים שלפי דעתו יביאו למירב היתרונות 

שהינו  ב ן,  חלופי ל  14.2 זהה,  סופי  הצעה  ציון  בעלות  הצעות  מספר  תהיינה  אם 

)   הליך   לקיים יהא רשאי  התאגיד  הציון הגבוה ביותר,    Bestתחרותי נוסף 

& Final  )  במקרה זה ועדת    . בין המציעים הרלוונטיים לעניין הצעת המחיר
כי הם רשאים להגיש,  הצעותיהן זהות כאמור,  תודיע למציעים ש המכרזים  

סופית,   הצעה  הוועדה,  שתורה  הצעתם רק  במועד  למחיר  ובלבד  ביחס   ,
תהיה   שלהם  הסופית  המחיר  המכרז  שהצעת  עורך  עם  מיטיבים  בתנאים 

יגיש הצעה שאינה מיטיבה לעומת  שהמציע  . ככל  לעומת הצעתם המקורית 
רשאי   יהא  התאגיד  שלו,  המקורית  המקורית  ההצעה  בהצעה  לראות 

יותר(  שהוגשה   הזולה  ל )שהנה  או  המציע  את  את  חלופי כמחייבת  לפסול  ן 
 פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. הצעתו, הכל ל 

לפי שיקול דעתו  הנ"ל  הבחירה באחת מהחלופות   14.3 תהיה של התאגיד בלבד 
 הבלעדי, ולמציע לא תהא כל טענה בעניין.  

 זוכה חלופי   .15

התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לבחור זוכה חלופי במכרז, אחד או יותר,   15.1
הזוכה   לאחר  בתור  הבאה  תדורג  שהצעתו  המציע  סדר במכרז  שיהיה    לפי 
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הצ   הדירוג  הלאה(    משוקלל ה יון  לפי  וכן  השלישי  השני,  )במקום  הסופי 
 "(, אך התאגיד לא חייב לבחור זוכה חלופי כלשהוא.     חילופי   זוכה "  )להלן: 

אך לא חייב להתקשר עם הזוכה החלופי לצורך אספקת  יהא רשאי    התאגיד  15.2
הבאים    השירותים  המקרים  מן  אחד  התרחש  הזוכים  מן  אחד  כל  במקום 

 בקשר לכל אחד מן הזוכים: 

התאגיד  15.2.1 ידי  על  הזוכה  עם  התקשרות  חוזה  ייחתם  מכל    לא 
 סיבה שהיא; 

ההסכם זוכה  ה  15.2.2 את  כלשהי  ו/או    הפר  בהתחייבות  יעמוד  לא 
בתוך   ההפרה  את  תיקן  ולא  מיום    10מהתחייבויותיו  ימים 

 שנמסרה לו הודעה על ההפרה. 

 .  פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגיד הזוכה   15.2.3

של  זוכה  ה  15.2.4 המלאה  רצונו  לשביעות  השירותים  את  סיפק  לא 
 או בנוחות;   התאגיד או שלא סיפק את השירותים ביעילות  

פעמים    5הפר את התחייבויותיו באופן שהיה עליו לשלם  הזוכה   15.2.5
יותר  אחד,  או  חודש  במהלך  המפורט  ,  לפי  מוסכמים  פיצויים 

 .  מפרט השירותים   – במסמך ב'  

הנה של התאגיד  לעיל    ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים  15.3
 ולפי שיקול דעתו הבלעדי בלבד.  

רשאי  15.4 המכרזים  שקיים(,  ועדת  )ככל  )השני  החלופי  הזוכה  עם  להתקשר  ת 
ובלבד   הצעתם,  פקיעת  מועד  תום  לאחר  גם  הלאה(  וכן  הרביעי  השלישי, 
שהזוכה החלופי  נתן לכך את הסכמתו, ואולם כל עוד הצעת הזוכה החלופי  

 בתוקפה הוא יהיה מחויב להסכים להתקשרות.  

וכה החלופי מחויב  לצורך התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי כאמור, הז  15.5
בעל   על  החלות  ההוראות  בכל  עמו,  להתקשרות  מקדים  כתנאי  לעמוד 

 ההצעה הזוכה.     

כך ואין  הזוכה ל התקשרות התאגיד עם הזוכה החלופי, אינה טעונה הסכמת   15.6
ליתן   מחויב  ל לו  התאגיד  כאמור.  להתקשרות  קודם  טיעון  אין  זוכה  זכות 

ולא תהיינה כל טענה, תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם זוכה  
 חלופי.   

 תוקף ההצעה  .16

 
ממועד הגשת ההצעות למכרז, אף  ימים    90ההצעה תעמוד בתוקפה למשך   16.1

שהזוכה   למקרה  היתר,  בין  זאת,  זה.  למועד  קודם  במכרז  זוכה  נבחר  אם 
מצג   הציג  או  המכרז,  מתנאי  כלשהו  בתנאי  יעמוד  את  לא  יפר  או  מטעה, 

זכיית הזוכה במכרז    בו ההסכם שיחתם עם התאגיד, או בכל מקרה אחר ש 
תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא ההתקשרות עם הזוכה אל  

סיבה שהיא  עת   רשאי יהיה    התאגיד ,  הפועל, מכל  ובלי  בכל  לא חייב,  , אך 
שהצעתו    לגרוע מכל זכות אחרת שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע 

 דורגה במקום הבא. 
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תוקף   16.2 את  להאריך  מהם(  מי  )או  מהמציעים  לבקש  רשאי  יהא  התאגיד 
יותר,   או  אחת  נוספת,  לתקופה  שהוא הצעתם  זמן  פרק    12- ל   ועד   לכל 

 . הכל   בסך   חודשים 

      
 הצעה מסויגת או מותנית  .17

 
מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם   17.1

תיקון   או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי  יהא  התאגיד  המכרז.  דרישות 
מתנאי   המציע  הסתייגות  משום  ייעשו,  אם  בתנאיו,  או  המכרז  במסמכי 

 "(. הסתייגות " :  המכרז )להלן 

 
להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא   17.2

ן  חלופי ות ממנה, או ל רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמ 
לפי שיקול  הכל    -   ן לפנות למציע לשם הבהרה חלופי או ל לפסול את ההצעה,  

 דיע על כך למציע בכתב. של התאגיד אשר יו   דעתו הבלעדי 

 
יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות   17.3 המציע 

 . , ככל שיורה כן התאגיד שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז 
 

 הצעה תכסיסנית  .18
 

פי דין, הצעה תכסיסנית או  - בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על 
הצעה   או  לב,  תום  חוסר  משום  בה  שיש  או  צולב,  בסבסוד  הלוקה  הצעה 

ברור  איתן,  שמהניתוח שלה עולה כי היא הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי  
 . יהיה התאגיד רשאי לפסלה   – ומוצק שניתן להסבירו  

 
 אי עמידת המציע בתנאי התאגיד   .19

 
על  19.1 שתוגש  הצעה  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר  אשר  - התאגיד  מציע,  ידי 

לתאגיד  שירותים  בעבר  השירות    סיפק  של  בסטנדרטים  עמד  לא  ואשר 
טיב   על  שלילית  דעת  חוות  לגביו  שקיימת  או  המכרז,  בתנאי  כנדרש 

שסיפק  ממשל   השירותים  גורם  מצד  ו/או  התאגיד  גורמי  אחר.  מצד    תי 
זכות   מתן ההחלטה הסופית.  לפני  טיעון  זכות  למציע  תינתן  כזה,  במקרה 

פה  בעל  או  בכתב  שתמומש  יכול  הכל  הטיעון  ועדת  ,  דעת  לשיקול  בכפוף 
 .  המכרזים 

 
הצעה  התאגיד   19.2 הגיש  אשר  מציע  הסף  על  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר 

ונמצא כי    התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן למכרז קודם של  
כלשהיא שאינה נכונה, מטעה, ו/או שגילה רק מידע  הגיש הצעה או הצהרה  

להטעות.   כדי  בו  זכות טיעון  חלקי באופן שיש  למציע  כזה, תינתן  במקרה 
לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה,  

 . בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים   הכל  

 
 או להבהרות דרישה למידע נוסף   .20

 
הבהרות   20.1 המכרז,  של  שלב  בכל  מציע,  מכל  לבקש  רשאית  המכרזים  ועדת 

למציע   לאפשר  כדי  בכך  יהיה  שלא  ובלבד  להצעה  ביחס  פה  בעל  או  בכתב 
הצעתו   לשנות את  כאמור  תפנה  יתרון  באופן מהותי  שאליו  לו  להעניק  או 

 צעה. בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מהה 
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ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או   20.2

לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו   אישורים המתייחסים 
אחרת   פעולה  כל  לבצע  וכן  בתנאי הסף,  לרבות  המכרז,  בתנאי  המציע  של 

 הדרושה לבחינת ההצעה. 

 
הצעה או להבליג על  ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל ב  20.3

הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה  
זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של  

 מכרז זה. 

 
אישור   20.4 ו/או  מידע  כל  דרישתו,  עם  מיד  לתאגיד,  להמציא  מתחייב  המציע 

 ו/או הבהרה כאמור לעיל. 

 
 האמור לעיל:   בלי לגרוע מכל  20.5

 
פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע  - התאגיד יהא רשאי, על  20.5.1

מבנה   עסקיו,  זהותו,  בדבר  ומדויקים  מלאים  פרטים  לגלות 
שיטת   בו,  עניין  בעל  של  או  שלו  המימון  מקורות  שלו,  ההון 
וכן   הצעתו,  את  תמחר  לפיהם  אשר  המחירים  התמחור/ניתוח 

עניין בגילויו. מציע אשר נמנע  כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש  
רשאי    – מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד  

 התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה. 

 
נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע ו/או באתרי   20.5.2

לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא  
חות אחרים של המציע  המכרז, ו/או לפנות לממליצים או ללקו 

המציע   אודות  אחרים  ופרטים  נתונים  דעת,  חוות  קבלת  לשם 
מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתו של התאגיד, לרבות חוות  

 דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע. 

 
את  מ  20.6 לעדכן  המציע  מתחייב  בהצעתו,  המציע  מהתחייבויות  לגרוע  בלי 

אשר   שינוי  כל  לגבי  דיחוי,  ללא  שמסר  התאגיד,  במידע  יחול,  אם  יחול, 
למועד   ועד  למכרז  הצעתו  הגשת  ממועד  יחלוף  אשר  הזמן  בפרק  לתאגיד, 
נקבע,   ואם  במכרז,  הזוכה  ההצעה  בדבר  המכרזים  ועדת  החלטת  פרסום 

 עד לחתימה על ההסכם עמו.   – כבעל ההצעה הזוכה  
 

 חתימה על הסכם התקשרות  .21
 

יתו בהליך, מתחייב הזוכה  ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכי   10בתוך   21.1
ההתקשרות  הסכם  על  ההסכם    -   ' ה מסמך    -   לחתום  לחתימת  כתנאי  זאת 

לתאגיד  - על  ולהמציא  התאגיד,  חתומים  ידי  העתקים  כל  שני  בצירוף 
לרבות  בהסכם,  המפורטים  והאישורים  ההתחייבויות  ערבות    המסמכים, 

 . הסכם( ל   פו לנוסחים אשר צור   ה אישור קיום הביטוחים )בנוסח זה ביצוע ו 

   
  חלופי כזוכה  על זכייתו    חלופי ה   ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה   10בתוך   21.2

הלאה(   וכן  רביעי  שלישי,  שני,  חליפי  )זוכה  דירוגו  לסדר  בהתאם  בהליך, 
מסמך    -   לחתום על הסכם ההתקשרות פי שיחפוץ בכך,  ו החל מתחייב הזוכה  

על   - '  ה  לחתימת ההסכם  כתנאי  לתאגיד  - זאת  ולהמציא  התאגיד,  שני  ידי 
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חתומים   והאישורים  העתקים  ההתחייבויות  המסמכים,  כל  בצירוף 
לרבות  בהסכם,  זה   המפורטים  )בנוסח  הביטוחים  קיום  לנוסחים    ה אישור 

 . להסכם(   פו אשר צור 
 

ידי התאגיד לא  - למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על  21.3
 תוקף בין הצדדים. - יהא קיים הסכם בר 

 
 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה  .22

 
, כל משתתף  1993  -   )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 21בכפוף לתקנה   22.1

עם   בהתכתבויותיה  המכרזים,  ועדת  בפרוטוקול  לעיין  רשאי  יהא  במכרז 
המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או  
חסויה   או  מוחרגת  שאינה  ככל  בוועדה  המשפטי  היועץ  בעמדת  מוחרגות, 

ה  בתקנה  שנקבעו  לחריגים  בכפוף  וזאת  במכרז,  הזוכה  או  ובהצעת  אמור 
ימים ממועד    30בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה, וזאת תוך  

מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם  
 נציג התאגיד. 

 
סודות   22.2 ו/או  מסחריים  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור  מציע 

ר את העיון בהם  "(, שלדעתו אין לאפש חלקים סודיים מקצועיים )להלן: " 
גבי   על  בהצעתו,  במפורש  יציין  אחרים,  מס'  למציעים  למסמכי    4טופס 

שבו   הצעתו,  של  נוסף  עותק  יצרף  וכן,  הסודיים,  החלקים  מהם  המכרז, 
 החלקים הסודיים מושחרים. 

 
מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת   22.3

 אחרים. ההצעה כולה לעיון מציעים  

 
בהצעה   22.4 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון 

מוותר   שהמציע  ומכאן  האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים 
 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

 
ועדת  יודגש  22.5 של  הינו  המציעים  של  העיון  זכות  היקף  בדבר  הדעת  שיקול   :

 .  המכרזים בלבד 

 
בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר  מ  22.6

 ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי. - שהוצע על 

 
 ועדת המכרזים   זכויות  .23

מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים לה מכוח מסמכי המכרז דנן, ועדת  
 בנוסף:   רשאית תהא    המכרזים 

ובמומחים חיצו  23.1 ביועצים  עובד של התאגיד  ניים  להיעזר  בכל  ו/או  מטעמה 
 בכל שלב ולכל מטרה. 

המכרז  23.2 את  התאגיד,    לבטל  של  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  עת,  בכל 
ובהתאם לדין וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר  

 חתימת הסכם ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה.  
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כי   זה,  לעניין  אישור  יובהר  בקבלת  מותנה  זה  במכרז  השירותים  ביצוע 
ביצוע  ו   תקציבי  תחילת  מועד  דחיית  ו/או  המכרז  לביטול  אפשרות  קיימת 

הגשת   בעצם  האמור.  התקציבי  האישור  קבלת  מאי  כתוצאה  השירותים, 
ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור  

טענה לעיל,   כל  על  כנגד  ,  מוותרים  תביעה  ו/או  זה    התאגיד דרישה  בעניין 
טענה  כל  להעלות  שלא  כנגד  ,  ומתחייבים  תביעה  ו/או  ,  התאגיד דרישה 

לפי   השירותים  ביצוע  תחילת  מועד  דחיית  ו/או  המכרז  ביטול  עם  בקשר 
 . המכרז 

באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז  לקבל כל החלטה אשר תשרת   23.3
 . יתו של מכרז זה ואת תכל 

   לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא.  23.4

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר, את ההצעה שקיבלה את   23.5
 הניקוד הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. 

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל   23.6
 ידו. זה אופן הגשת ההצעה למכרז על  

 הוראות כלליות  .24
 

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא   24.1
 כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז. 

 
להסכם  24.2 המכרז  בין  נספחיו,    -   היררכיה  על  זה,  למכרז  המצורף  ההסכם 

ההסכם    מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת 
 המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה את זה.  

 
ההסכם,  24.3 נוסח  לבין  המכרז  נוסח  בין  ליישב  ניתן  לא  שבהן  או    בנסיבות 

המסמכים,   מן  אחד  בתוך  סתירות  של  עם  במקרה  המטיב  הנוסח  יגבר 
זכויות  התאגיד  על  והמוסיף  הזוכה  ו/או  התחייבויות המציע  על  , המוסיף 
 . מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה. התאגיד 

 
משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים    - ביטויים המופיעים בלשון יחיד   24.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.   – המופיעים בלשון זכר  

 
לא   24.5 והן  בלבד,  נוחות  למטרות  נועדו  ובנספחיו  במכרז  הסעיפים  כותרת 

 ישמשו לצרכי פרשנות. 
שומר   24.6 על  התאגיד  לחתום  לא  ו/או  המכרז  את  לבטל  הזכות  את  לעצמו 

ההסכם מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו  
המלא והסופי. אם יחליט התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום  
על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  

לכך,  סוג שהוא, בקשר  לרבות    מכל  כלשהו,  לתשלום  זכאים  יהיו  לא  והם 
לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על התאגיד  

 כל חובה לתשלום כאמור. 

 
מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד,    -   קניין התאגיד במסמכים  24.7

 ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. 
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עניינים   24.8 פעולה    -   ות וסודי ניגוד  מכל  להימנע  יתחייב  הזוכה  ההצעה  בעל 
בניגוד עניינים/ בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים.  

ההתקשרות  בהסכם  מצויות  עניינים  ניגוד  לעניין  נוספות  וכן    הוראות 
 . מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד 

 
שיפוט  24.9 ה    -    סמכות  השיפוט  לדון  סמכות  והייחודית  המקומית  בלעדית, 

בתובענה שעילתה מכרז זה, לרבות ההסכם המצורף לו, תהא נתונה לבתי  
 . בלבד   המשפט המוסמכים בעיר ירושלים 
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 חוברת ההצעה   - ג'    מסמך 

 
 

והתצהירים   הנספחים  כל  בצירוף  נספחיו,  על  זה,  טופס  גבי  על  להגיש  יש  ההצעה  את 
 . הנדרשים במסמכי המכרז 

 
 יש למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס לכל הסעיפים.   לתשומת לב המציע 

 
 פרטי המציע  .1

 
 פרטים למילוי  נושא 

 שם המציע 
 

 

 מספר מזהה 
 

 

 כתובת:  
 

 רחוב:    _____________________________________ 
 מספר:   _____________________________________  
 ישוב:     _____________________________________ 
 מיקוד:   _____________________________________ 

  מספר טלפון 
 

  מספר פקס 
 

  כתובת דוא"ל 
 

 

 
 פרטי איש הקשר מטעם המציע  .2

 
 פרטים למילוי  נושא 

  שם איש הקשר 
 

  תפקיד 
 

  מספר טלפון 
 

  מספר טלפון נייד 
 

  מספר פקס 
 

  כתובת דוא"ל 
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 התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז   -   1טופס מס'  
 

מורשה/ת"ז   תאגיד/עוסק  מס'  המציע(  של  מלא  )שם   ............... הח"מ  אני 
צפוי/ה  ............................,   אהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:   לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן 
 
 ע.  במצי   .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   .1

    
 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

 
ממסמכים   .3 האמור,  תפקידי  מתוקף  לי  ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  העובדות 

 . שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

 
ואני מצהיר   .4 נספחיו,  על  המכרז,  כלל מסמכי  רב את  בעיון  כי קראתי  מאשר  הנני 

 ת המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות המכרז ללא סייג. שהבנתי את דרישו 

 
)להלן  .5 המציע  בהצעת  שפורטו  הנתונים  על ההצעה "   -   כל  נבדקו  ואני  - "(  ידי, 

 מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים. 

 
הוראות המכרז וההסכם המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות   .6

על עליו, והוא יקיים ללא סייג את הת  נספחיו,  - חייבויותיו  פי המכרז, ההסכם על 
 פי דין. - הצעת המציע ועל 

 
 אי תיאום הצעות במכרז:  .7

 
 . אם מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר כלשהו י המציע לא ת  7.1

 
ידי המציע באופן  - , מוגשת על המצורפת בנפרד   - ההצעה, כולל הצעת המחיר   7.2

לבין   המציע  בין  היו  ולא  אין  מציעים  עצמאי.  או  אחרים  מציעים 
פעולה   שיתוף  או  קשר  התייעצות,  הבנות,  הסכם,  למכרז  פוטנציאליים 

 כלשהו בקשר עם המכרז. 

 
ידי המציע בתום  - המצורפת בנפרד, גובשה על   - ההצעה, כולל הצעת המחיר   7.3

או   משתתף  עם  כלשהו  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשתה  ולא  לב, 
 משתתף פוטנציאלי אחר במכרז. 

 
או  ה  7.4 אדם  כל  בפני  הוצגו  לא  בהצעה  המופיעים  הכמויות  ו/או  מחירים 

תאגיד אשר מציע  או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז, או  
 בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם. 

 
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות למכרז.   7.5

 
אח  7.6 למתחרה  לגרום  בניסיון  מעורב  הייתי  או  לא  גבוהה  הצעה  להגיש  ר 

 נמוכה יותר מהצעת המציע.  
 

לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל   7.7
 סוג שהוא. 
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אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר   7.8
 בפועל. 

 
החתו  .8 המחיר  הצעת  הגשת  וכן  ההצעה,  טופס  גבי  על  החתומה  ההצעה  מה,  הגשת 

מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז ובהסכם  
על עדכונים   והודעות    - המצורף לו, על נספחיהם, את המענה/ים לשאלות הבהרה 

 אם היו כאלה, הבין את האמור בהם, ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת. 

 
הכיש  .9 המומחיות,  הניסיון,  המקצועי,  הידע  בעל  הינו  הרישיונות  המציע  ורים, 

- והאמצעים, לרבות כוח האדם והציוד, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על 
פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של  
איזו   לקיים  מהמציע  למנוע  כדי  בה  שיש  עניינים,  ניגוד  לרבות  כלשהי,  מניעה 

 פי דין. - הצעת המציע או על   פי המכרז, ההסכם, - מהתחייבויותיו על 

 
פי דין, ובידיו כל הרישיונות  - המציע רשום בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על  .10

 פי דין. - הנדרשים על 

 
המציע מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת   .11

 הספקת השירותים מושא המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

 
פו  .12 העבודה  המציע  דיני  לפי  עובדים,  זכויות  שמירת  בעניין  חובותיו  ומקיים    - על 

החלים על המציע כמעסיק לעניין   - ובכלל זה צווי  ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 
הספקת השירותים, לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  

תשנ"א  תנאים(,  תש   1991- והבטחת  מינימום,  שכר  לחוק  ,  1987- מ"ז ובהתאם 
ההרחבה,   צווי  העבודה,  מחוקי  כמתחייב  בקביעות,  לעובדיו  עבודה  שכר  ומשלם 

 ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .13

 

 
 חתימה: _____________ 

 
 תאריך: __________ 

 
 שם המצהיר: ___________ 

 

 אישור עו"ד 
 

אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב  
  ..................... מר/גב'  אישית/שזיהיתיו/ה בפני  לי  ת   המוכר/ת  מס'    "ז לפי 

האמת,    ........................  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  יהיה/תהיה  ולאחר  וכי 
נכונות הצהרתו/ה   אישר/ה את  כן,  יעשה/תעשה  לא  בחוק אם  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה 

 דלעיל, וחתם/ה עליה בפני. 
 

 ______________ 
 תאריך           

 __________________ 
 חתימה וחותמת 
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 1976- , תשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   -   2טופס מס'  
 

ת"ז   מורשה/  עוסק  תאגיד/  מס'  המציע(  של  מלא  )שם   ............... הח"מ  אני 
צפוי/ה  ............................,   אהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:   לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן 

 במציע   ..................... הנני מכהן/ת בתפקיד   .1

 . הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע  .2

ממסמכים   .3 האמור,  תפקידי  מתוקף  לי  ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  העובדות 
 שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.      

 ב לחוק 2הצהרה סעיף    -   הצהרה קיום דיני עבודה 

ביותר   .4 למציע,  הזיקה  ובעל  המציע  הורשע  לא  הצעות,  להגשת  האחרון  למועד  עד 
)איסור   זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  תנאים  משתי  והבטחת  כדין  שלא  העסקה 

תשנ"א  תשמ"ז   1991- הוגנים(,  מינימום,  שכר  חוק  לפי  הורשעו  1987- ו/או  ואם   ,
עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת    - ביותר משתי עבירות כאמור  

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה. 

5.  " שליטה המונחים  " אמצעי  ו החזקה ",  כמשמעותם שליטה " - "  משמעם:  בחוק    " 
 . 1981- הבנקאות )רישוי(, תשמ"א 

ב לחוק  2כמשמעותם בסעיף    - "  עבירה " ו" הורשע ", " בעל זיקה לענין תצהיר זה, "  .6
 "(. החוק )להלן: "  1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 לחוק   1ב 2הצהרה סעיף    –   ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

 האפשרויות הבאות: נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין   .7

 נכון למועד הגשת ההצעות: 

   להלן:    1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות סעיף(
 על המציע. לא חלות  "(  חוק שוויון זכויות " 

 או 

   וכן, אם    9הוראות סעיף לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; 
מעסיק   לפחות,    100המציע  משרד  עובדים  של  הכללי  למנהל  לפנות  מתחייב  הוא 

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה    9העבודה 
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם    – לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  

התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  
ל  לסעיף  החברתיים  )ב(  משנה  פסקת  הוראות  אתו  2) 1ב 2פי  ונעשתה  לחוק,   )

משנה   פסקת  באותה  כאמור  התחייב  שלגביה  פנה    – התקשרות  כי  הצהיר  הוא 
לחוק שוויון זכויות,    9כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  

 . הוא גם פעל ליישומן 

 ן זכויות. כמשמעותו בחוק שיוויו   - "  מעסיק לצורך סעיף זה: " 
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המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד  
פי  - ימים ממועד ההתקשרות על   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 מכרז זה )אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז(. 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .8

 

 
 ____________ _____________         _____________________       ________ 

 שם המצהיר                               חתימה                                         תאריך              

 
 

 אישור עו"ד 
 

אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב  
  ..................... מר/גב'  אישית/שזיהיתיו/ה בפני  לי  ת   המוכר/ת  מס'    "ז לפי 

יהיה/תהי   ........................  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ה  ולאחר 
נכונות הצהרתו/ה   אישר/ה את  כן,  יעשה/תעשה  לא  בחוק אם  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה 

 דלעיל, וחתם/ה עליה בפני. 
 

 ______________ 
 תאריך            

 __________________ 
 חתימה וחותמת 
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 הצהרה לעניין עמידה בתנאי הסף   -   3טופס מס'  
 
 
 

הח"מ   ת   ............................. אני,  שהוזהרתי    .......................... מס'     "ז נושא  לאחר 
כחוק, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

הסף  "( בתנאי  המציע )להלן: "   ............................. נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת  
 . במכרז 

 
המציע מעסיק  , אני מצהיר כי  למכרז   5.3  בסעיף   המפורטת   הסף   לדרישת   בהתאם  .1

לפחות נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  עובדים  )שישה(    6ק  י ס ביחסי עובד מע 
שקדמו    12  24מהלך  וב   במכרז  האחרונים  אפיון לפחות,    לו החודשים    בתחומים: 

  אפליקציות או  / אתרי אינטרנט ו   ו/או   CMSתחזוקה של מערכות  או  / פיתוח ו     ו/או 
    . אלה   תחומים   או / ו   בתחום   לפחות   שנים   3  של   ניסיון   להם   אשר 

כי למכרז   5.4  בסעיף   המפורטת   הסף   לדרישת   בהתאם  .2 מצהיר  אני    בעל   המציע   , 
  הצעות   להגשת   האחרון   למועד   שקדמו   האחרונים   החודשים   24  במהלך   ניסיון 
  ואפיון   ניתוח   כולל   מהם   אחד   שכל   פרויקטים (  שלושה )   3  לפחות   בביצוע ,  למכרז 

  או / ו   שונים   ממשקים :  שכוללת   מערכות   - "  מורכבות   מערכות . " מורכבות   מערכות 

 .  אמת   בזמן   המתעדכן   דינאמי   תוכן   המנהלת   CMS  מערכת   או / ו   שונות   פלטפורמות 

 ממלא את הפרטים בטבלה למטה:   לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה אני  .3

 

תיאור השירותים ומה כללו   שם הלקוח  
 הפרויקטים  

תקופת  
 השירותים 

פרטי איש קשר אצל  
 הלקוח 

 טלפון  שם  

  
 
 
 
 

 
 ....../...... 

 עד 
 ......./...... 

  

  
 
 
 
 

 
 ....../...... 

 עד 
 ......./...... 

  

  
 
 
 
 

 
 ....../...... 

 עד 
 ......./...... 

  

   
 ....../...... 

 עד 
 ......./......

 עד 
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כי למכרז   5.5  בסעיף   המפורטת   הסף   לדרישת   בהתאם  .4 מצהיר  אני  בעל    ,  המציע 
במהלך   הצעות    24ניסיון,  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  האחרונים  החודשים 

  , פרויקטים   ( שלושה )   3לפחות  ל , בפיתוח, הקמה ומתן שירות תחזוקה  לפחות   למכרז 
מהם,   אחד  מע"   150,000  לפחות   של כספי  בהיקף  שכל  כולל  אחד  ₪  ושכל  מ 

הוא   הבאים:  מהפרויקטים  מהתחומים  מדיה,  באחד  תוכן,  הפיננסים,  בתחום 
 : להלן , על הפרויקטים לעמוד בדרישות ש קומרס - אי או  תקשורת  

 העברית. שפה  על תמיכה  על פרויקט אחד לפחות להיות ב  4.1

לפחות  על   4.2 אחד  מונגש  פרויקט    הישראלי   התקן   פ " ע   AA  ברמה להיות 
 . לנגישות 

, המציע, בעצמו או באמצעות קבלן המשנה מטעמו, אפיין  הפרויקטים בכל   4.3
 והקים את שכבת התצוגה.    משתמש ה את ממשק  

מערכת   4.4 בין  לפחות  אחד  ממשק  לכלול  לפחות  אחד  פרויקט    CMS- ה על 

 . CMS- ה למערכת  למערכת אחרת המספקת מידע  

  הניהול   מערכת   באמצעות   ממומשים   להיות   לפחות   פרויקטים   שני   על  4.5
 . המוצעת 

 . מ ₪ כולל מע"  150,000  לפחות  של כספי בהיקף  לפחות שניים מהפרויקטים  4.6

 

תיאור השירותים ומה   שם הלקוח  
 כללו הפרויקטים  

תקופת  
 השירותים 

פרטי איש קשר אצל   היקף כספי 
 הלקוח 

 טלפון  שם   

  
 
 
 
 
 

 
 ....../...... 

 עד 
 ......./...... 

   

  
 
 
 
 
 

 
 ....../...... 

 עד 
 ......./...... 

   

  
 
 
 
 
 

 
 ....../...... 

 עד 
 ......./...... 
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 אני ממלא את הפרטים בטבלה למטה: לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה    

 לקוחות נוספים בדף נפרד. ניתן לציין   •

כי למכרז   5.55.6  בסעיף   המפורטת   הסף   לדרישת   בהתאם  .5 מצהיר  אני  המערכת    , 
ב'  - המוצעת על  מפרט השירותים היא כזאת אשר    - ידי המציע, כהגדרתה במסמך 

לה   ליתן  מסוגלים  אשר  המציע,  מלבד  ספקים,  שני  עוד  לפחות  בישראל  קיימים 
 מיכה. שירותי, פיתוח, הטמעה, תחזוקה ות 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6

 

 
 

תאריך:                       ____________ ____________חתימה:  המצהיר:  שם 
 ______________ 

 
 אישור עו"ד 

 
אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב  

  ..................... מר/גב'  אישית/שזיהיתיו/ה בפני  לי  ת   המוכר/ת  מס'    "ז לפי 
יהיה/תהיה    ........................  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר 

נכונות הצהרתו/ה   אישר/ה את  כן,  יעשה/תעשה  לא  בחוק אם  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה 
 דלעיל, וחתם/ה עליה בפני. 

 
 ______________ 

 תאריך           
 __________________ 

 חתימה וחותמת 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 ....../...... 

 עד 
 ....../.......עד 
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 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור    -   4טופס מס'  
 

הח"מ   )ל   מס'   ............................... אני   ........................... " רישום:  "(  המציע הלן: 
 מצהיר בזאת, כדלקמן: 

 במקום המתאים )החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות(:   X  לסמן נא  

   במסגרת מטעמי  שהוגשה    לקבלת   21/2021'  מס   שלבי - דו   פומבי   מכרז ההצעה 

  ואתרי (  CMS)   תכנים   ניהול   מערכת   של   ותחזוקה   הטמעה ,  פיתוח ,  אפיון   שירותי 
   הישראלי   השידור   לתאגיד   אינטרנט 

  כדלקמן הינם  מקצועיים  ו/או  מסחריים  סודות  המהווים  בהצעתי    הפרטים 
לצרף   יש  זה,  חלק  מילוי  של  ה ]במקרה  של  נוסף  החלקים   ה, צע ה עותק    שבו 

 : [ הסודיים מושחרים 

במכרז  .א  שהשתתף  למציע  תאפשר  המכרזים  ועדת  כי  לי  לעיין    , ידוע  המבקש 
שונים  במסמכים   , במסמכים  בתקנה    , עיון  לקבוע  ובכפוף  )ה(  21בהתאם 

התשנ"ג  המכרזים,  חובת  המידע,  ,  1993- לתקנות  חופש  לחוק  בהתאם 
 , ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998- התשנ"ח 

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל   .ב 
אחרים,   מציעים  טענה    אם לעיון  כל  על  בזאת  ומוותר  במכרז,  כזוכה  אבחר 

 ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך. 

ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה   .ג  ציון חלקים 
המצי  של  בהצעותיהם  גם  סודיים  מראש  בהצעה  מוותר  והנני  האחרים,  עים 

 על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

זו כדי לחייב את ועדת המכרזים  .ד  וכי שיקול הדעת    , ברור לי כי אין בהצהרה 
אשר   בלבד,  המכרזים  ועדת  של  הינו  המציעים  של  העיון  זכות  היקף  בדבר 

המידה  ולאמות  דין  כל  להוראות  בהתאם  זה  בנושא  רשות    תפעל  המחייבות 
 מינהלית. 

 
 

 __________________                                  ______________________ ______         
 + חותמת )אם נדרש(   תאריך                                                         חתימה                

 
 
 
 יחיד מציע    -   אימות חתימה 

 
עו"ד אני   ....................., מ   ...........................   הח"מ,  שכתובתי    "ר 

ביום    .....................................,  כי  בזאת  בפני    ....................... מאשר  הופיע/ה 
מר/גב'  נושא/ת   במשרדי    ....... ............................ מס'  "ז  ת    ............................. 

 בפני.   ה ז   מסמך חתם/ה על  ו 
 

     ___________                         _____________                          _____________ 
 תאריך               חותמת וחתימה                                            שם                             

 



36 
 17.10.21ליום  מסמכים מעודכנים נכון  

 
 תאגיד   - מה בשם המציע  ואישור זכויות חתי   אימות חתימה 

 
עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 
ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 
...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 
 בפני.   מסמך זה 

 
 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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 טבלת עמידה בתנאי המפרט הטכני   -   6  מספר   טופס 

 

    EXCELמצורף כקובץ  
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   התחייבות לשמירה על סודיות   -   7טופס  

 

הישראלי  השידור  "   תאגיד  המידע )להלן  המידע  מקבל  את  בסודיות  לשמור  מתחייב/ת   )"
דו  פומבי  מכרז  במכרז  מהמציע  מס'  - הסודי שאקבל  אפיון,    0/2021שלבי  שירותי  לקבלת 

ואתרי אינטרנט לתאגיד השידור  ( CMSפיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תכנים ) 
 הפרויקטים לצורך הוכחת תנאי הסף וניקוד האיכות במכרז.  הישראלי, במסגרת הצגת 

ידי המציע בקבצי האפיון שיגיש  - כל מידע אשר יימסר על " לפי מסמך זה יהיה  מידע סודי " 
 .  ובלינק למערכת ניהול הדמו שיגיש   לפרויקטים שביצע במסגרת הצעתו במכרז 

אני מתחייב/ת לשמור על המידע הסודי בסודיות מוחלטת ולא להעבירו לכל אדם או גוף,  
ולא לעשות בו, או בכל חלק ממנו, כל שימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל דרך שהיא  

 .בו בלא אישור מראש ובכתב מהמציע. ולא לאפשר שימוש  

ידע סודי אשר מקבלי המידע  התחייבותם של מקבלי המידע, לפי מסמך זה לא תחול על מ 
הוא  כי  של   יוכיחו  מהפרה  כתוצאה  הושג  ולא  המסמך  חתימת  לפני  כדין  ברשותם  נמצא 

נמצא ברשות הציבור או הגיע לרשות הציבור   התחייבות לשמירת סודיות כלפי המציע ו/או 
התחייבות   הפרת  עם  בקשר  או  בעקבות  שלא  זו,  התחייבות  על  החתימה  לאחר  או  לפני 

 ידי מקבלי המידע.  - כלשהי על 

להעבירו   ולא  מוחלטת  בסודיות  הסודי  המידע  על  לשמור  המידע  מקבלי  של  התחייבותם 
לאחר כאמור לעיל לא תחול על מידע סודי אשר מקבלי המידע יוכיחו כי נדרשו למוסרו על  
פי דין ו/או על פי צו בית משפט, ובלבד שהמידע שיימסר הנו זה המתחייב מהוראות הדין  

ב  כך  ו/או  על  נמסרה  וכי  לאחרים  ולא  בלבד  לקבלו  לזכאי  נמסר  והוא  בלבד,  המשפט  ית 
 הודעה מראש למוסר המידע. 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

_________________________ 
  מקבל המידע 
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 הצעת מחיר   -   ' מסמך ד 

 
  הטמעה ,  פיתוח ,  אפיון   שירותי   לקבלת   21/2021'  מס   שלבי - דו   פומבי   מכרז הנדון:  

   ותחזוקה 

 הישראלי   השידור   לתאגיד   אינטרנט   ואתרי (  CMS)   תכנים   ניהול   מערכת   של 
 

 ............................... שם המציע:  

 ................................ / מס' עוסק מורשה / מס' רישום(:    "ז מספר מזהה )מס' ת 

 ....................................................... כתובת:  

          ........................................................ טלפון:  

   .................................. שם איש קשר ותפקידו:  

 ......................................... טלפון איש הקשר:  

 .................................. הקשר:    טלפון נייד איש 

 ................................................................ כתובת דוא"ל של איש הקשר:  
 

הח"מ,   רישום    ...................... אני  "   ............................. מס'  לאחר  המציע )להלן:   ,)"
 ונספחיו, מגיש בזה את הצעת המחיר למכרז, כדלקמן:   שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז 

 
להלן על   המנויים  מהרכיבים  אחד  לכל  המחיר  הצעת  את  להשלים     . המציע 

 

מחיר ליחידה   תיאור  רכיב  קטגוריה 
 אחת 

מספר  
 היחידות 

סה"כ המחיר של  
מספר היחידות  
במכפלת מחיר  

 ליחידה 

 הערות 

. אפיון  1 הקמה 
 מערכת 

תהליך אפיון  
המערכת  
)כמפורט  

  23.3בסעיף  
  - במסמך ב'  

  מפרט טכני( 

 
  ₪ .............

  - )במילים  
  ......................
שקלים חדשים(  
   בתוספת מע"מ. 

1   ₪ .............
  - )במילים  

  ......................
שקלים חדשים(  
  בתוספת מע"מ. 
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פיתוח או    CMS.  2 הקמה 
הטמעת  

מערכת ניהול  
התוכן  

)כמפורט  
-2בסעיפים  

במפרט    15
הטכני,  
ופיתוח  

אינטגרציות  
כמפורט  

  16בסעיף  
במפרט  

הטכני( וכן  
פיתוח  

והטמעה של  
מסמך  

האיפיון כפי  
שנקבע  
במהלך  
תהליך  

האפיון. כמו  
כן ביצוע  

הסבת תוכן  
לכלל  

הנתונים  
במערכות  

התאגיד  
כמפורט  

  23.5בסעיף  
 .  

 
 ......  ₪ .......

  - )במילים  
  ......................
שקלים חדשים(  

  בתוספת מע"מ 

1   ₪ .............
  - )במילים  

  ......................
שקלים חדשים(  
  בתוספת מע"מ. 

 

 
. אתרי  3

 ווב 
פיתוח אתר  

 ווב לכאן 
 

  ₪ .............
  - )במילים  

  ......................
שקלים חדשים(  

  מע"מ בתוספת  

1   ₪ .............
  - )במילים  

  ......................
שקלים חדשים(  
  בתוספת מע"מ. 

 

פיתוח אתר  
 ווב לחינוכית 

 
  ₪ .............

  - )במילים  
  ......................
שקלים חדשים(  

  בתוספת מע"מ 

1   ₪ .............
  - )במילים  

  ......................
שקלים חדשים(  
  בתוספת מע"מ. 

 

פיתוח אתר  
 ווב למכאן 

 
  ₪ .............

  - )במילים  
  ......................

1   ₪ .............
  - )במילים  

  ......................
שקלים חדשים(  
  בתוספת מע"מ. 
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שקלים חדשים(  
  בתוספת מע"מ 

תמיכה  

ופיתוחים  

 שוטפים 

4  .
תמיכה  

ופיתוחים  
 שוטפים 

תשלום  
חודשי עבור  

תמיכה  
שוטפת  

כמפורט  
במפרט  

  השירותים 

 
  ₪ .............

  - )במילים  
  ......................
שקלים חדשים(  

  בתוספת מע"מ 

60   ₪ .............
  - )במילים  

  ......................
שקלים חדשים(  
  בתוספת מע"מ. 

ככל  
שהצעת  
המחיר  
כוללת  
רישוי  

למערכת יש  
לתמחר  

אותה  
במסגרת  

תשלום  
התחזוקה  

החודשי  
ולציין  
לצורך  

ידיעה את  
מחיר  

הרישוי  
 . בנפרד 

שעת  מחיר ל 
עבודה אחת  

לצורך  
שדרוגים,  

תוספות  
ופיתוחים  

נוספים ככל  
שידרוש  

התאגיד לפי  
שיקול דעתו  

המוחלט  
 והבלעדי.  

 
  ₪ .............

  - )במילים  
  ......................
שקלים חדשים(  

  בתוספת מע"מ 

15,000   ₪ .............
  - )במילים  

  ......................
שקלים חדשים(  
  בתוספת מע"מ. 

מובהר כי  
מספר  

השעות  
אינו מחייב  
וכי הנו לכל  

תקופת  
ההתקשרות  

לרבות  
תקופת  

האופציה,  
וכי מספר  

  צוין השעות  
אך ורק  

לצורך  
השוואת  

הצעת  
המחיר,  
ואין בו  

בכדי להוות  
בשום אופן  

כל  
התחייבות  

להיקף  
שעות  

כלשהו  
מצדו של  
  התאגיד. 
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 הצעת המחיר: ..................... בתוספת מע"מ. סה"כ  
    

 הבהרות להצעת המחיר: 
   

יובהר כי עבור כל רכיב המתומחר בשעות עבודה, במהלך ביצוע השירותים יבקש   .1
של מסגרת שעות העבודה לכל מטלה ו/או שירות שיידרשו.  הצעה  התאגיד מהספק  

ו/או   הצדדים יסכימו מראש ובכתב על מסגרת שעות עבודה מקסימלי לכל מטלה 
יחרוג מהעלות  לא  ו/או השירות  עבור המטלה  של מסגרת שעות    שירות. התשלום 

העבודה גם אם בפועל ידרשו לספק שעות עבודה נוספות. כל שעת עבודה שתבוצע  
מעבר למסגרת המאושרת לאותו שירות תהיה על חשבון הזוכה אלא אם הצדדים  

 יסכימו מראש ובכתב אחרת.  

 

הצעת המחיר שלי כאמור תכלול ביצוע מושלם ומלא של כל התחייבויות והפעולות   .2
 י מכרז זה ונספחיו לשביעות רצון התאגיד.  בהתאם לתנא 

 

והרווח,   .3 כל הרווחים, השירותים, החומרים, ההוצאות  כוללים את  מחירי הצעתי 
לרבות מיסים, היטלים, שכר עובדים, עלויות שינוע, ציוד, וכדומה, פרט אם יצוין  
וכל ההוצאות הכלליות וההתייקרויות העלולות   במפורש אחרת במסמכי המכרז, 

פי מכרז זה, לרבות כל הדרוש לביצוע השירותים  - ש לביצוע התחייבויותיי על להידר 
להידרש   העשויות  והמקריות  הכלליות  ההוצאות  כל  את  אף  השאר  ובין  בשלמות 

 בביצוע השירותים. 

 
 על החתום: 

 
 

                                                       _____________ ______________________ 
 שם המציע + חתימה            תאריך                                                                     

 
 

 יחיד מציע    -   אימות חתימה 
 

עו"ד  הח"מ,  ....................., מ   ...........................   אני  שכתובתי    "ר 
ביום    ......., ..............................  כי  בזאת  בפני    ....................... מאשר  הופיע/ה 

מר/גב'  נושא/ת   במשרדי    ................................... מס'  "ז  ת    ............................. 
 בפני.   ה ז   מסמך חתם/ה על  ו 
 

     ___________                         _____________                          _____________ 
 תאריך               חותמת וחתימה                                            שם                             

 
 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 
 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ ..........  ....................... אני  שכתובתי  "ר 
ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 
...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 
 בפני.   מסמך זה 

 
 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                             



43 
 17.10.21ליום  מסמכים מעודכנים נכון  

 הסכם    -   ה' מסמך  

  תכנים   ניהול   מערכת   של   ותחזוקה   הטמעה ,  פיתוח ,  אפיון   שירותי לאספקת  

 (CMS  ) אינטרנט   ואתרי   

 עבור תאגיד השידור הישראלי  

 

 2021........................ לחודש .......... ......... בשנת  שנערך ונחתם ביום  

   ב י ן :  

 תאגיד השידור הישראלי 

 באמצעות המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים 

 ירושלים   23מרחוב כנפי נשרים  

 "( המזמין ו/או "   "התאגיד"   - )להלן  

 מצד אחד            

   ל ב י ן:  

 ................... ח"פ .   ................................... 

 באמצעות  ...................................................... 

 המוסמכים והמורשים בשם הספק  להתקשר בהסכם זה ולחתום עליו 

 מרחוב ................................ 

 "( הספק "   - )להלן  

 מצד שני            

 

אפיון, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת  שירותי  והתאגיד מעוניין בקבלת  הואיל 

 ( תכנים  הישראלי,  CMSניהול  השידור  לתאגיד  אינטרנט  ואתרי  כמפורט  ( 
 "(; המכרז "   - אשר פרסם התאגיד )להלן    21/2021  מכרז במסמכי  

והספק השתתף במכרז, והצעתו במכרז, נבחרה כהצעה הזוכה במכרז על ידי   והואיל 
 ועדת המכרזים של התאגיד בישיבתה מיום __________; 

,  המומחיות ,  הידע   את   לו   יש   כי   התאגיד   בפני   ומתחייב   מצהיר   והספק  והואיל 
 ; זה   הסכם   נושא   השירותים   למתן   הדרושים   האדם   וכוח   האמצעים ,  היכולת 
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פי   והואיל  על  ביניהם  ההתקשרות  תנאי  את  לקבוע  ומסכימים  מבקשים  והצדדים 
 זה להלן ובכפוף להן.   הוראות הסכם 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 המבוא, כותרות הסעיפים, הגדרות ונספחי ההסכם  .1

ל  .1.1 זה  המבוא  הימנו הסכם  נפרד  ובלתי  אחד  חלק  להתקשרות    מהווה  ובסיס 
כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות    . הצדדים לפיו 

הקריאה בלבד. למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה  
להם במסמכי המכרז, אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם  

 משמעות אחרת. 

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם   .1.2
שה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות  ייע זה  

נותן   חובות  ועל  התאגיד  זכויות  על  ומוסיפות  התאגיד  עם  המיטיבות 
למען הסר ספק, מובהר כי חוסר    אלא אם נאמר במפורש אחרת. השירותים  

 לא ייחשב כסתירה. 

פוטית  " לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שי כל דין בהסכם זה: "  .1.3
היתר,   דרישה,  הנחייה,  תוקף,  בת  תכנית  מינהלי,  צו  עזר,  חוקי  מוסמכת, 
שישתנה   כפי  )א(  והכל  מוסמכות  רשויות  מאת  הוראה  מחייב,  תקן  פקודה, 
ו/או יעודכן ו/או יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; )ב( בקשר ישיר  

אם  בין  )ג(  בהסכם;  הספק  התחייבויות  מלוא  ביצוע  עם  עקיף  נזכרו    או 
 בהסכם במפורש ובין אם לאו. 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:   .1.4

 ; מפרט השירותים   - מסמך ב'     –   נספח א' 

 הצעת המחיר של המציע שאושרה על ידי התאגיד;    - מסמך ד'     –   נספח ב' 

 התחייבויות לשמירה על סודיות;     - נספח ג'  

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים;     -   נספח ד' 

 נוסח ערבות ביצוע;    - נספח ה'  

 תשובות ההבהרה;     - נספח ו'  

 דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר;       - נספח ז'  

 ; נספח ביטוח    - נספח ח'  

 אישור קיום ביטוחים.    -   1נספח ח' 

נשוא   .1.5 השירותים  כי  דנן  מובהר  של  ההתקשרות  הפעילות  לליבת  נוגעים 
תן את השירותים  י התאגיד, ונדרשים לשם מהות ביצוע תפקידו. על הספק ל 

תנאי זה הנו יסודי  בדייקנות ובמסירות.    באיכות מעולה, באופן שוטף ורציף 
    .  עקרי ומהותי להתקשרות 
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ומצהיר   .1.6 מתחייב  המציע  זה  בהסכם  המציע  עם  להתקשרות  מתלה  כתנאי 
 כדלקמן: 

אינם כוללים הערה    הספק ם של  כי הדוחות הכספיים החתומים האחרוני  .א 
 בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".  

בו   .ב  למועד  נכון  חי"  "עסק  להערת  משמעותיים  ספקות  או  התכנות  אין 
 על הסכם דנן.    ספק חתם ה 

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או    ספק ה  .ג 
פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, ולא הוטלו על נכסיו  

 עיקולים מהותיים.  

המבוקשים   .1.7 השירותים  הפעלת  לצורך  שיידרש  כל  לעשות  מסכים  המציע 
התשכ"ז    במכרז גם בשעת חירום כגון מכוח חוק שירות עבודה בשעת חירום, 

 –  1967  . 

 במכרז   הספק הצהרות והתחייבויות   2

 מתחייב ומצהיר כדלקמן:   הספק 

פי הוראות  - לשתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על  2.1
המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות מלאה  

השירותים  במפרט  שיידרש,    כמפורט  ככל  התאגיד,  לצורכי  בהתאם  וזאת 
 לשם ביצוע השירותים. 

זה  2.2 להסכם  בהתאם  התאגיד  עבור  ידיו  על  השירותים  פוגע    במתן  אינו 
 בזכויות צד ג' כלשהו. 

לו  2.3 מטעמו    יש  מי  לרבות  כל  את  ולכל  הדרושים,  והאמצעים  היכולת 
הידע   את  וכן  לרשותו  העומדים  האנוש  ומשאבי  הכספיים  האמצעים 

הנדרשים    השירותים   הענקת המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם  
 . תאגיד לתאגיד לפי מכרז והסכם זה לשביעות רצונו המלאה של ה 

מטעמו  הוא   2.4 מי  בהתאם  וכל  התקפים  והאישורים  במסמכים  מחזיק 
והכשרות   הסמכות  תעודות,  היתרים,  רישיונות,  לרבות  דין,  כל  להוראות 

  הספק הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה.  
מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם  

 מכים לתאגיד בכל עת שיידרש. ולהציג המס 

  במיטב   ולהשתמש ,  מעולה   ברמה ,  מיטבית   במקצועיות   השירותים   את   יתן ל  2.5
  במסירות ,  בשקידה ,  במיומנות   ולפעול ,  ואמצעיו   ידיעותיו ,  ניסיונו ,  כישוריו 

.  כאמור   המכרז   מסמכי   פי - על   התחייבויותיו   יתר   כל   לביצוע   ובנאמנות 

 .ידיו   על   שניתנו ,  השירותים   לטיב   אחראי   יהא   הספק 

ולחתום   2.6 עמו  ו/או הקשורים  עובדיו  ובנאמנות כלפי התאגיד,  ביושר  לנהוג 
על כל מסמך או תצהיר בקשר למהימנות שירותיו ו/או מילוי תפקידו כלפי  
לשמו   לתאגיד,  להזיק  העלולים  פעולה  או  מעשה  כל  לעשות  ולא  התאגיד 

 הטוב, לעסקיו ולפעילויותיו 
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ככל שתהיינה לכל גורם שהוא לא יפגמו ו/או לא  כי התחייבות אחרות שלו,   2.7
 יתן לתאגיד מכל ההיבטים.  י יפגעו כלל ברמת הזמינות שלו והעדיפות ש 

עובדיו,   2.8 ושל  שלו  הטוב  ובשמו  במוניטין התאגיד  כשלהי  בדרך  לפגוע  שלא 
 . מנהליו ומטרותיו, ויעשה ככל יכולתו שלא לעשות כאמור 

ורטות במסגרת הסכם זה על כל  מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפ  2.9
נכונות   אי  זה.  בהסכם  מהותי  תנאי  הינה  למכרז,  בהצעתו  וכן  חלקיו 
הצהרות אלא, כולן או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין כל מועד אחר  

 ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק, על כל המשתמע מכך. 

להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו   2.10
את השירותים בהתאם    להעניק שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו  

נספחיו.   על  זה  המאוחר    הספק להסכם  לכל  ובכתב,  בע"פ  לתאגיד  יודיע 
  שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי   48בתוך  

העניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות  ל לא יהיה באפשרותו 
 לפי הסכם זה.   התחייבותו לעמוד אחר    יוכל מסתברת כי לא  

סעיף   2.11 הוראות  את  לקיים  יפעל  כי  מתחייב  זכויות    9הספק  שוויון  לחוק 
)להלן: "חוק שוויון זכויות"( במידה    1998- לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

חלות   בנוסף,  והן  וכן  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  עליו  יחולו  ו/או  עליו 
יעסיק   ו/או  מעסיק  והוא  תקופת    100במידה  במהלך  לפחות  עובדים 

והשירותים   הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  ההתקשרות, 
שוויון   בחוק  הקשורים  והנחיות  הוראות  יישום  בחינת  לשם  החברתיים 

 זכויות כאמור, ככל שיינתנו. 

הספק   2.12 הצדדים  בסעיף  התחייבויות  שבין  להתקשרות  מהותיות  הינן  זה 
כלשהי מצד הספק המנויה בפרק זה תהווה הפרה יסודית   והפרת התחייבות 

 . של ההסכם 

   לתאגיד   הספק ידי  - השירותים שיינתנו על  3

  כמסמך   ף המצור במפרט השירותים    מפורטים   הנדרשים מהספק   השירותים  3.1
 . "( רותים מפרט השי "   -    להלן )   למכרז '  ב 

של    הספק  3.2 הקשר  איש  יהיה  אשר  מטעמו  פרויקט  מנהל  עם    הספק ימנה 
במסמכי   לאמור  בהתאם  הכל  התאגיד,  פניות  לכל  זמין  ויהיה  התאגיד 

יהיה זמין לפניות התאגיד    ו/או מי מטעמו   המכרז ובהסכם. מנהל הפרויקט 
במקרים   ומועדים  בחגים  לרבות  היממה  שעות  ובכל  השבוע  ימות  בכל 
צרכי   לפי  השירותים  לביצוע  בקשר  בתאגיד  בישיבות  וישתתף  דחופים 

 התאגיד.  

יבקש   3.32.1 ההתקשרות  תקופת  במהלך  הפרויקט    הספק אם  מנהל  את  להחליף 
התאגיד  של  מראש  אישור  יידרש  שהיא,  סיבה  מכל  לזהות    כאמור,  בנוגע 

דעתו   לשיקול  מנהל הפרויקט החלופי הינו בהתאם  זהות  המחליף. אישור 
מנהל   את  לאשר  שלא  רשאי  יהא  והוא  התאגיד  של  והבלעדי  המוחלט 

בכלל,   נימוק  וללא  נימוק  לא תהיה    ולספק הפרויקט המחליף המוצע מכל 
  גיד התא   של   סירוב יובהר, כי    . כל טענה ו/או תביעה בנושא זה כלפי התאגיד 

 . בלבד   סבירים   מטעמים   יהיה   חלופי ה   פרויקט ה   מנהל את    לאשר 



47 
 17.10.21ליום  מסמכים מעודכנים נכון  

ובלבד    הספק  3.43.3 משנה,  ספקי  באמצעות  מהשירותים  חלק  לבצע  רשאי  יהיה 
ובכתב  מראש  התאגיד  נציג  אישור  את  מהם  אחד  כל  לגבי  לאחר    שקיבל 

על  שיידרש  הפרטים  כל  ואת  ניסיונם  את  התאגיד - שהציג  ביצוע  ידי   .
מאחריות   יגרע  לא  משנה  ספק  באמצעות  המכרז    הספק השירותים  לפי 

. התאגיד רשאי לסרב לפי שיקול  השירותים   לרבות על טיב ואיכות   וההסכם 
בעניין.  טענה  כל  תהיה  לא  ולזוכה  והבלעדי  המוחלט  בו    דעתו  מקרה  בכל 

ידי ספק המשנה, יחליף  - התאגיד לא יהיה שבע רצון מביצוע השירותים על 
את ספק המשנה בספק אחר בהתאם להוראות סעיף זה או יבצע את    הספק 

   במתן השירותים לפי ההסכם.   השירותים בעצמו, והכל מבלי לפגוע 

לשם תאגיד  ל  3.53.4 אחרים  ספקים  עם  להתקשר  הבלעדי  הדעת  אספקת    שיקול 
השירותים ו/או כל חלק מהם, והספק מוותר על כל זכות התנגדות, טענה,  

רכוש,  התאגיד רשאי ל תביעה בשל כך, ומצהיר, כי ידוע לו ש   ו/או   דרישה  
ים, ללא כל הגבלה. בכל  מאת ספקים אחר   בכפוף להוראות כל דין, שירותים 

 .  בלעדיות מכל מין וסוג שהוא  מקרה, אין בהסכם זה על מנת להקנות לספק 

התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להוסיף על השירותים כמפורט   3.63.5
 .  מפרט השירותים   - '  במסמך ב 

 תקופת ההתקשרות וסיומה  .4

עם   4.1 של    הסכם מכוח    הספק ההתקשרות  היא לתקופה  החל    חודשים   24זה 
תקופת ההתקשרות  "   - )להלן    ................... ועד ליום    .................... מיום  

   . "( הראשונה 

הזכות   4.2 נתונה  תהא  בלבד  את  לתאגיד  להאריך  הבלעדי,  דעתו  שקול  לפי 
שנים בסך הכל )כולל תקופת    5מעת לעת בתקופות נוספות של עד    התקופה 

או בתנאים המיטיבים עם התאגיד   , באותם התנאים ההתקשרות הראשונה( 
 "(.  תקופות ההארכה )להלן: " 

 יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם. ההארכה  במהלך תקופות   4.3

הזכות  4.4 שמורה  לתאגיד  האמור,  מן  לגרוע  ההתקשרות  ,  מבלי  את  להביא 
דעתו   לשיקול  סיבה, בהתאם  ללא  ואף  סיבה שהיא  עת, מכל  בכל  לסיומה 

בהודעה מוקדמת  ,  מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו הבלעדי, וזאת  
בת  בכתב   אליו מראש   45  30לספק  על  . הספק  ימים שתועבר  בזאת  מוותר 

ו/או  כל   דרישה  ו/או  לכך תביעה  בקשר  זה טענה  ובכלל  בדבר  כל    ,  טענה 
הסתמכותו למתן שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו  

תקופו  במהלך  שירותים  טענות  למתן  ובפרט  חלקן(  או  )כולן  ההארכה  ת 
 בדבר השקעה ו/או אובדן רווח. 

ידי התאגיד, לא תהיה על התאגיד חובה  - בכל מקרה של ביטול ההסכם על  4.5
התמורה   למעט  ומין,  סוג  מכל  תשלום  לו  לשלם  או  הספק  את  לפצות 
היחסית עבור מתן השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בעבור השירותים  

 עות רצונו המלאה של התאגיד. שניתנו לשבי 

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכות הביטול הנתונה לתאגיד לפי הוראות   4.6
נסיבות הביטול כמפורט להלן בהמשך הסכם   כל דין וההסכם לרבות בשל 

 דנן.    
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 העדר זכות ייצוג  .5

איננו סוכן, שלוח או נציג של    הספק מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי   5.1
התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו,  

זה, למעט אם הוסמך לכך  ב וזאת בהתחשב   נשוא הסכם  מהות השירותים 
ו/או   המכרז  מסעיפי  סעיף  כל  לפרש  אין  ובכתב.  מראש  התאגיד,  ידי  על 

 ההסכם כהסמכה כאמור. 

להצי   הספק  5.2 שלא  באחריות  מתחייב  ויישא  כן  לעשות  כרשאי  עצמו  ג 
הבלעדית לכל נזק לתאגיד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף  

 זה.  

   לספק היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד   .6

מעובדיו, הספק  6.1 או  משותפיו  מי  לרבות  את    ,  מטעמו  שייתן  מי  ו/או 
לרא   השירותים  ואין  זה,  הסכם  בביצוע  עצמאי  כקבלן  זכות  משמש  כל  ות 

, או  לספק שניתנה לתאגיד על פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות  
לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע  

בין   זה במלואו.  ו/או    הספק הוראות הסכם  ידו  על  עובד המועסק  כל  ו/או 
 סיק. מע - כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד 

מסיבה כל שהיא  ידי ערכאה מוסמכת  - על מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע   6.2
זה,   בהסכם  ביטוי  לידי  שבאה  כפי  המפורשת  הצדדים  כוונת  למרות  כי 

כעובד התאגיד, הרי ששכרו  ו/או מי מטעמו  ו/או עובדיו    הספק רואים את  
  ו/או עובדו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר   הספק של  

שהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה  
ועל  הספק של   התמורה    הספק ,  בין  ההפרש  את  לתאגיד  להשיב  יהיה 

 ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד. 

  העניק או מי מטעמו    הספק כי עובד של  ידי ערכאה מוסמכת  - על היה וייקבע   6.3
לשפות את התאגיד, מיד עם    הספק התאגיד, יהיה על  השירותים כעובד    את 

 דרישה על כל ההוצאות שיהיו לתאגיד בשל קביעה כאמור. 

כלשהם   6.4 יחויב בתשלומים  לעיל, אם התאגיד  לגרוע מהאמור  ומבלי  בנוסף 
כאמור בסעיף זה, רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע  

 . מראש   ימים   7  של   בכתב   בהודעה   מהתאגיד   לספק 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים   .7

ובלבד    הספק  7.1 זולת התאגיד,  ולהעניק שירותים לאחרים  ציוד  רשאי לספק 
האם   ההחלטה  זה.  הסכם  שלפי  בחובותיו  פגיעה  משום  בכך  יהיה  שלא 

יוצרת   אספקת  לאחר  פגיעה    ו/או   שירותים  ליצור    במתן השירותים עלולה 
 די של התאגיד. נתונה לשיקול דעתו הבלע   - לתאגיד  

תקופת    הספק  7.2 ובמהלך  ההסכם  חתימת  במועד  כי  ומתחייב  מצהיר 
)ולא   יתקיים  לא  שתהיינה(  )ככל  הארכותיה  על  התאגיד,  עם  ההתקשרות 
בין   עניינים  ניגוד  לרבות  דין,  כל  לפי  עניינים  ניגוד  כל  להתקיים(  צפוי 
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או   המקצועיים  העסקיים,  קשריו  ובין  זה  הסכם  עפ"י  התחייבויותיו 
"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד  וד עניינים ניג "  -   האישיים )להלן 
 עניינים כאמור. 

ביחס    הספק  7.3 נסיבות  שתיווצרנה  ככל  כי  מטעמו,    לספק מתחייב  מי  ו/או 
לניגוד   חשש  של  במצב  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  להעמידו/ם  העלולים 
לפי הסכם זה,   עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו 

מי  באופן  כך  על  להודיע  עליו  ו יהיה  התאגיד  לנציג  המשפטית    למחלקה די 
 . מהם   ולפעול על פי ההנחיות שיקבל   של התאגיד 

המהווה  מתחי   הספק  7.4 עניינים  מניגוד  להימנעות  התחייבות  על  לחתום  יב 
 .  כנספח ד'   חלק בלתי נפרד מהסכם זה 

בדרישות  מתחייב    הספק  7.5 ז'  לעמוד  סייבר   - נספח  והגנת  מידע    אבטחת 
 .  יו כנדרש שם לחתום על ו 

 התמורה  .8

מתחייב התאגיד  ולמילוי כל התחייבויות הספק,  ,  זה הסכם  בכפוף לאמור ב  8.1
תשלום בגין השירותים, כמפורט בנספח הצעת המחיר שהוגש    לספק לשלם  

 .  מסמך ד' על ידי הספק במסגרת המכרז,  

 תשולם בהתאם לאבני הדרך הבאות: עבור שלב ההקמה    התמורה   8.2

אישור  8.2.1 התמורה    15%  - עבודה  ה תכנית  ל   התאגיד   לאחר  מתוך 
 להקמה. 

מתוך  נוספים    15%  - יד  ידי התאג - לאחר שלב האפיון ואישורו על  8.2.2
 התמורה להקמה. 

קבלת   8.2.3 שתיקבע  לאחר  העבודה  תכנית  לפי  ביניים    25%  - דו"ח 
 נוספים מתוך התמורה להקמה. 

 נוספים מתוך התמורה להקמה.   30%    - ה לאוויר  י עלי ה לאחר   8.2.4

 הנותרים מתוך התמורה להקמה.   15%  - בסיום תקופת  ההרצה   8.2.5

בשלב ההקמה, התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, ליתן לספק תמריץ   8.3
עד  בשיעור   תכנית    2%של  בלו"ז  הקדמה  על  ההקמה  עבור  מהתמורה 

העבודה שתיקבע ו/או על איכות, יצירתיות ומוקפדות מיוחדת בעת ביצוע  
 השירותים בשלב ההקמה. 

 . בלבד   חדשים   בשקלים   תשולם   התמורה  8.4

שתשולם   8.5 היחידה  התמורה  היא  דלעיל  התמורה  כי  בזאת  ומוסכם  מובהר 
שירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט  ה   מתן עבור    לספק 

)על   ההתקשרות  תקופת  במהלך  לא  התאגיד,  ידי  על  ישולמו  לא  לתמורה 
הארכותיה, ככל שתהיינה( ולא אחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר  

 ולא לאדם אחר.   לספק מתן השירותים, לא  ל או עקיף  
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עליו   הספק  8.6 ו/או על מי    מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים 
לרבות  מטעמו   השירותים  מתן  במסגרת  הסכם  או  דין  כל  הוראות  מכוח 

ותשלומים   לאומי  לביטוח  תשלומים  אדם,  כוח  העסקת  בגין  תשלומים 
 נוספים בגין זכויות סוציאליות.  

בזאת  8.7 המפורטת    מובהר  התמורה  המחיר כי  הצעת  כוללת    בנספח  הינה 
כל תשלום מעבר לתמורה זו, ולרבות    ספק וסופית, וכי התאגיד לא ישלם ל 

סוג   מכל  תקורה  הוצאות  נסיעות,  שליחויות,  משרדיות,  הוצאות  בגין  לא 
 שהוא, אובדן רווח וכיו"ב. 

הד   בסוף   התמורה   בגין   חשבונית   לתאגיד יגיש    הספק  8.8 מאבני  שלב  רך  כל 
בסעיף   ו   לעיל   8.2המפורטות  ההקמה  בסוף  בשלב  מכן  חודש לאחר    כל 

- על   התשלום   דרישת   אישור   לאחר .  אחרי שלב ההרצה   בתקופת ההתקשרות 
,  כאמור   חשבון   כנגד   התשלום   יבוצע ,  להלן   8.9  בסעיף   כאמור   התאגיד   ידי 

  אישור .  התאגיד   נציג   ידי - על   החשבון   אישור   מיום   ימים   30+    שוטף   בתנאי 
,  מובהר .  הגשתה   מיום   ימים   14  בתוך   יעשה   התאגיד   נציג   ידי - על   החשבונית 

  תיקון   התאגיד   ידרוש   בהם   הימים   בחשבון   יבואו   לא   אלה   ימים   במניין   כי 
 .  לעיל   כאמור   החשבונית 

  פירעון .  התאגיד   נציג   לבדיקת   יועברו ,  אליו   המצורף   והפירוט   החשבון  8.9
  נציג   כי   מובהר .  כנדרש   האישור   לקבלת   ובכפוף   לאחר   יעשה   התשלום 
  מורשה   ויהיה   אישורו   מתן   לצורך   הבהרה   כל   לדרוש   רשאי   יהיה   התאגיד 

  עמידת   לפי   הכל ,  כלל   לאשרו   לא   או   בשלמותו ,  בחלקו   החשבון   את   לאשר 
 . נספחיו   על   ההסכם   בדרישות   הספק 

  לפי   התמורה   קבלת   עם   כחוק   מקורית   מס   חשבונית   לתאגיד   ימציא   הספק  8.10
 . התאגיד   מידי   כלשהו   תשלום   לקבלת   כתנאי   וזאת ,  זה   הסכם 

כל הבהרה לצורך מתן   8.11 יהיה רשאי לדרוש  נציג התאגיד  כי  אישורו  מובהר 
ל  ו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכ 

 בדרישות ההסכם על נספחיו.   הספק לפי עמידת  

חשבונית    הספק על   8.12 לתאגיד  התשלום.  מקורית    מס להגיש  דרישת  עם  יחד 
יום מיום אישור    30שוטף +    תנאי כאמור, ב   חשבונית התשלום יבוצע כנגד  

לחודש העוקב למועד    30  - )דהיינו, עד היום ה   תאגיד החשבון על ידי  נציג ה 
לא אושרה דרישת התשלום ו/או אושרה רק בחלקה, יעביר  .  אישור החשבון( 

ידי   על  שאושר  לסכום  בהתאם  מתוקנת,  מס  חשבונית  לתאגיד  הספק 
 התאגיד. 

לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום    לספק  8.13
 ק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום. התמורה כולה או חל 

לתאגיד    הספק  8.14 הסכם    קבלה ימציא  לפי  עם קבלת התמורה  כחוק  מקורית 
 זה.  

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים   8.15
חשבונות  ניהול  )אכיפת  התש ()אישורים ציבוריים  כל    1987  -   ח " מ (,  וכן 

 אישור שיידרש על פי כל דין ועל פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת. 

למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, התאגיד ינכה במקור מכל   8.16
, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור  ספק תשלום ל 
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ום, אישור  , זמן סביר לפני ביצוע התשל הספק על פי כל דין, אלא אם ימציא  
 תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר. 

ד'   8.17 מסמך  ב  נספח  תנאי  כל  כי  תשלום    – מובהר  על  יחולו  המחיר  הצעת 
 התמורה.  

 קיזוז  .9

התאגיד   9.1 דין,  כל  פי  על  סעד  ו/או  תרופה  לכל  התאגיד  מזכות  לגרוע  מבלי 
פי הסכם זה על נספחיו  - על   לספק ו לשלם  י יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל 

כל הסכם אחר   זה  - על   מהספק כל סכום המגיע לתאגיד    - ומכוח  פי הסכם 
וזאת בהודעה  ,  , בין אם הסכום קצוב ובין אם לאו פי כל הסכם אחר - או על 

   .  ימים מראש   7בכתב לספק  

   אחריות  .10

יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו    הספק  10.1
רכוש  מכל סיב  לגוף או  לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או  ה שהיא 

עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל אדם  
 אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה. 

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל   10.2
לגופו  או    סיבה שהיא שייגרמו  לגוף  מי מטעמו או  של הספק או  או רכושו 

רכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל  
אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו  

 בלבד.   הספק תחול על  

על כל נזק, תשלום    דין חלוט - לפי פסק   מתחייב לשפות את התאגיד   הספק  10.3
ה  של  או  מחדליו  או  ממעשיו  הנובעים  שהיא  סיבה  מכל  לו  שייגרמו  וצאה 

קבלת    הספק  עם  מיד  זה,  הסכם  של  מהפעלתו  עקיפה  או  ישירה  כתוצאה 
התאגיד.  מאת  כך  על  דרישה    תביעה   על   לספק   יודיע   התאגיד   הודעה  ו/או 

  בתביעה   יתפשר   לא   התאגיד .  בעצמו   מפניה   להתגונן   לו   ויאפשר   כאמור 
 .  מראש   הספק   באישור   אלא   כאמור 

 ביטוח   .11

 

על  11.1 הספק  מאחריות  לגרוע  על - בלי  או  זה  הסכם  הספק  - פי  על  דין,  כל  פי 
עריכת   ובאישור  הביטוח  בנספח  המפורטות  הביטוח  הוראות  אחר  למלא 

 בהתאמה.    1ח וכנספח ח' כנספח  הביטוח המצורפים להסכם זה ומסומנים  

 ביצוע    ערבות  .12

 

להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק לפי הוראות הסכם זה במלואן, עם   12.1
בלתי   בנקאית  ערבות  התאגיד  בידי  הספק  יפקיד  זה  הסכם  על  החתימה 

,  ההסכם   חתימת   ביום   הידוע   לצרכן   המחירים   במדד   לעליות   צמודה תלויה  
שתשמש כערבות ביצוע  אלף ₪(  שה  י שבעים וחמ )במילים    ₪   75,000בגובה  

להסכם    ה' "( בנוסח נספח  ערבות ביצוע "   - ההתקשרות )להלן  למשך תקופת  
יודגש כי ערבות הביצוע תשמש גם להבטחת עמידת הספק בלוח הזמנים  זה.  

לפי    תקופת   תום   לאחר   ימים   30  יהיה   הערבות   תוקף במכרז.   ההתקשרות 
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התאגיד יהא רשאי להחזיר למציע את ערבות הביצוע בכל עת בזמן    ההסכם. 
   ההתקשרות ככל שיראה לנכון. תקופת  

תוקפה   12.2 בהארכת  ו/או  הבנקאית  הערבות  בהוצאת  הקשורות  ההוצאות  כל 
וישולמו   הספק  על  יחולו  העניין,  לפי  היקפה,  בהגדלת  ו/או  בגבייתה  ו/או 

 ידיו. - על 

ידי התאגיד כדי לגרוע  - אין במתן הערבות הבנקאית הנ"ל ו/או במימושה על  12.3
פי הוראות כל דין  - פי ההסכם ו/או על - ל מחיוביו של הספק כלפי התאגיד ע 

- ו/או בכדי לגרוע מזכויות התאגיד לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על 
 פי כל דין. - פי ההסכם ו/או על 

במקרה של הארכת תקופת ההתקשרות או מימוש הערבות הבנקאית, כולה   12.4
מכל   וכן  הוארכה  לא  וזו  תוקפה  תום  מועד  שהגיע  מחמת  בין  חלקה,  או 

התאגיד,    סיבה  דרישת  עם  מיד  לתאגיד,  להמציא  מתחייב  הספק  אחרת, 
 ערבות חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה. 

התאגיד זכאי לגבות מהספק כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שינוי שיגיעו לו   12.5
ידי מימוש הערבות הבנקאית  - פי כל דין, על - פי ההסכם ו/או על - מהספק על 

את    , מראש   ימים   7  של   בכתב   בהודעה  להוכיח  חייב  שיהיה  מבלי  וזאת 
 . ו/או לפנות קודם לספק   דרישתו 

מקרה   12.6 בכל  כי  במפורש  בזה  יותר  מוסכם  או  אחת  אחר  ימלא  לא  שהספק 
על  הערבות  - מהתחייבויותיו  את  לממש  רשאי  התאגיד  יהיה  זה,  הסכם  פי 

כל   ולהגיש  טענה  כל  לטעון  זכות  כל  מעצמו  מונע  והוא  מנוע  יהיה  והספק 
 התנגדות כנגד מימוש הערבויות. 

מתן ערבות הביצוע או בחילוטה אין כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק  ב  12.7
א  פי  הזוכה  על  לו,  הנתונים  אחרים  מסעדים  או  התאגיד  של  מזכויותיו  ו 

 ההסכם ועל פי דין. 

 שמירת סודיות  .13

כי הוא וכל מי שיבצע מטעמו את השירותים בעבור התאגיד  מתחייב    הספק  13.1
להביא    י  או  למסור  להודיע,  להעביר,  ולא  בסוד   שמור 
ידע, ידיעה,  לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מ  

סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם  
, ובכלל זה כל דבר שקשור לשירותים וגם כל מידע שנגלה  אינם נכסי הכלל 

אקראי   בדרך  אם  גם  מטעמו  מי  או  הספק  " לאזני  סודי )להלן:  "(  מידע 
ם זה, בתוקף  , עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכ הספק שיגיעו לידי  

או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד, וזאת במהלך ביצוע ההסכם,  
   ללא אישור התאגיד מראש ובכתב.   - לפניו ו/או לאחר מכן  

רשמי    הספק  13.2 מסמך  או  סודי  מידע  כל  בטוחים  בתנאים  לשמור  מתחייב 
שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו  

 קשר עם התאגיד. או ב 

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת    לספק התאגיד רשאי ליתן הוראות   13.3
נוהלי   או  מידור  הסדרי  מיוחדים,  בטחון  הסדרי  קביעת  לרבות  סודיות, 

 הזוכה מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד בנדון.   ק פ והס עבודה מיוחדים  
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לבי   הספק  13.4 מלבד  כלשהי  למטרה  סודי  במידע  להשתמש  שלא  צוע  מתחייב 
 הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המוסמך. 

מתן  ב מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור    הספק  13.5
מכרז  נשוא  כא   והסכם   השירותים  למידע  להיחשף  ושעשוי  על  זה  מור 

"התחייבות  "התחייבות   ועל  סודיות"  על  ניגוד  מ ת  ו מנע הי ל לשמירה 
 . זה   להסכם   ' ד   וכנספח   ' ג   כנספח   פים המצור   ים עניינים" בנוסח 

 הסבת ההסכם  .14

פי    הספק  14.1 על  או להמחות או להעביר את התחייבויותיו  להסב  לא  מתחייב 
למסור   או  להמחות  או  להעביר  רשאי  הוא  ואין  חלקן,  או  כולן  זה  הסכם 
הסכמת   את  קיבל  אם  אלא  זה,  הסכם  פי  על  מזכויותיו  זכות  כל  לאחר 

ובכתב.   מראש  לכך  הסכמתו  התאגיד  את  ליתן  לסרב  רשאי  יהיה  התאגיד 
בתנאים   להסכים  או  החלטתו,  את  לנמק  ומבלי  שהיא  סיבה  מכל  כאמור, 

 שימצא לנכון. 

אין   14.2 כן,  או    הספק כמו  כולן  התחייבויותיו  ביצוע  את  לאחר  למסור  רשאי 
לסרב   רשאי  יהיה  ובכתב. התאגיד  מראש  התאגיד  מקצתן, אלא בהסכמת 

ומבלי לנמק את החלטתו, או  ליתן את הסכמתו כאמור, מכ  ל סיבה שהיא 
 להסכים בתנאים שימצא לנכון. 

כדי   14.3 לעיל  זה  בסעיף  כאמור  להסבה  התאגיד  באישור  אין  למען הסר ספק, 
 . מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן   הספק לפטור את  

 פיצוי מוסכם  .15

ור  בגין כל איח י מסכימים הצדדים כ   בהסכם זה, בנוסף ומבלי לפגוע באמור  15.1
כמפורט  של   השירותים  לביצוע  הזמנים  מלוח  השירותים ב הספק    מפרט 

לקבל    , התאגיד   של   מחדל   או / ו   במעשה   תלוי   שאינו  התאגיד  זכאי  יהא 
  -   ל מהספק פיצויים מוסכמים וקבועים מראש ללא הוכחת נזק בסך השווה  

על כל שבוע איחור במועד שיקבע בתכנית      ₪ בתוספת מע"מ   7,500  10,000
 העבודה. 

מוסכם על הצדדים כי סכומי הפיצוי המפורטים לעיל הם לא קנסות משום   15.2
על  המוערך  הסכום  אלא  שהוא,  הצפוי  - סוג  כנזק  זה  להסכם  הצדדים  ידי 

הספק   חיוב  כי  מוסכם  עוד  לעיל.  המנויות  ההפרות  בגין  לתאגיד  להיגרם 
סיף ולא יגרע מכל סעד אחר המוקנה לתאגיד  בתשלום הפיצויים כאמור יו 

בהתאם להסכם זה ו/או כל דין וכן כי סכומי הפיצויים בהתאם להסכם זה  
ישולמו בתוספת מע"מ כדין. מוסכם במפורש כי התאגיד יהא רשאי לגבות  
את סכומי הפיצויים המוסכמים כאמור בדרך של קיזוז ו/או חילוט ערבות  

 הביצוע. 

 הפרת ההסכם  .16

  -   אזי ,  התאגיד   בשליטת   שאינן   בנסיבות   השירותים   מתן   יימנע   שבו   במקרה  16.1
  זה   הסכם   פי   על   לתאגיד   הנתונים   אחרים   סעד   או / ו   זכות   מכל   לגרוע   בלי 

  בכתב   בהודעה ,  לאלתר   זה   הסכם   לבטל   זכאי   התאגיד   יהא ,  דין   כל   פי   על   או / ו 
 . לספק 
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לתאגיד על פי ההסכם  בלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו   16.2
או הדין, מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן,  

 יהא התאגיד זכאי לבטל את ההסכם באופן מידי: 

יסודית  16.2.1 הפרה  ההסכם  את  הפר  הפרת  הספק  כי  מוסכם   .
,  17,  15,  14,  13,  12,  11,  8,  7,  6,  5,  3הוראה כלשהי מסעיפים  

 . תחשב להפרה יסודית   בסעיפים אלו( )על סעיפי המשנה    18

פי שיקול דעתו הבלעדי  - התאגיד יהא רשאי )אך לא חייב( על    16.2.2
בדרישת   הנקוב  הזמן  בפרק  ההפרה  את  לתקן  לספק  לאפשר 

 . בכתב מאת התאגיד 

הספק הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, ולא תיקן אותה   16.2.3
 . בתוך פרק הזמן הנקוב בדרישה בכתב שקיבל מאת התאגיד 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אחרת    הספק  16.2.4
או   במלואן  ההסכם,  פי  על  זכויותיו  את  ו/או  ההסכם  את 

 . בחלקן, ללא אישור התאגיד מראש ובכתב 

הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי   16.2.5
 . יכולת פירעון 

לתת שירותים כדוגמת   16.2.6 ו/או  עסקיו  בפועל מלנהל  הספק חדל 
 . ם מושא הסכם זה השירותי 

הוכרז   16.2.7 ו/או  פירוק  צו  ו/או  נכסים  כינוס  צו  הספק  נגד  הוצא 
 . )שלושים( ימים   30הספק פסול דין ואלו לא בוטלו תוך  

 . הספק התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט  16.2.8

הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב   16.2.9
הספק   של  מהותיים  נכסים  על  או  הספק  נכסים  נכסי  ו/או 

שהעיקול   ובלבד  השירותים,  מתן  לצורך  לספק  הדרושים 
 )שלושים( ימים מיום הטלתו.   30האמור לא הוסר תוך  

כאמור,   16.3 זה  הסכם  לבטל  התאגיד  של  זכותו  כי  לכך,  ומסכים  מודע  הספק 
הינה זכות יסודית ובסיסית של התאגיד, ולא תהא לו כל טענה, דרישה ו/או  

, כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו בגין ביטול הסכם  תביעה, מכל מין וסוג שהם 
 זה כאמור. 

רק   16.4 לתשלום  זכאי  הספק  יהא  כאמור,  סיום  לידי  ההסכם  שיובא  במקרה 
כמועד   התאגיד  בהודעת  הנקוב  למועד  עד  בפועל  שניתנו  השירותים  בגין 

 . בפועל   סיום ההסכם 

כמפורט   16.5 הצדדים,  בין  ההתקשרות  סיום  של    16.2בסעיף  במקרה 
סעד     לעיל,  ו/או  זכות  מכל  לגרוע  בלי  וזאת  הבאות,  ההוראות  תחולנה 

 פי כל דין: - פי הסכם זה או על - העומדים לתאגיד על 

התאגיד יהא רשאי למסור את המשך מתן השירותים לכל מי   16.5.1
הסכו  בהפרש  יישא  והספק  לנכון,  יישא  שימצא  שבהם  מים 

שיגרם   נזק  בכל  וכן  השירותים,  מתן  המשך  לשם  התאגיד 
 לתאגיד בשל סיום ההתקשרות. 
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 התאגיד יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה.  16.5.2

 תוצרים  .17

בכל   17.1 היוצרים  זכויות  ומלוא  הבעלות  כי  מפורשות,  הפיתוחים  מוסכם 
ו/או    המוצרים   גבי   שיעשה הספק על  ו/או ככל שיפתח מוצר עבור התאגיד 

"מוצר מדף"  או  פיתוחים על גבי  , בין אם מדובר ב מוצר שיותאם לתאגיד 
יכין ו/או יצור בקשר עם הסכם זה ו/או בגינו  הספק  אשר    אחר מוצר  על גבי  

על  קבלתם  שלב  לרבות  הכנתם  שלב  בכל  אליו  כלשהי  בזיקה  ידי  - ו/או 
סעיף   ולצורך  )להלן  הנ"ל  התאגיד  כל  יקראו  שבו,  המשנה  סעיפי  על  זה 

"( שייכים בלעדית אך ורק לתאגיד. למען הסר ספק יודגש,  התוצרים להלן: " 
הגבלות   ללא  עיניו,  ראות  לפי  בתוצרים  להשתמש  רשאי  יהא  התאגיד  כי 
כך   בלי שיזדקק לשם  והן לאחריה  במהלך תקופת ההתקשרות  הן  כלשהן, 

זכאי   יהיה  לא  והספק  הספק,  פעולה  לאישור  כל  בגין  פיצוי  ו/או  לתמורה 
כאמור זולת התמורה לה זכאי הספק ממילא מכוח הסכם זה אשר מהווה  
תמורה מלאה גם בגין מלוא הזכויות בתוצרים. הספק מוותר בזאת על כל  
טענה ו/או תובענה מכל סוג ומין בקשר לזכויות הנוגעות לתוצרים, ולרבות  

 זכות יוצרים. טענה מכוח זכות קניינית, מוסרית או  

בזאת   17.2 מעביר  זה,  הסכם  על  בחתימתו  הספק  לעיל,  מהאמור  לגרוע  בלי 
פי דין, בתוצרים, ומוותר באופן מלא על  - לתאגיד, כל זכות שמוקנית לו על 

 כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה. 

או  ם  , כול שלא לשימוש עבור התאגיד   הספק יהא זכאי להשתמש בתוצרים  17.3
 בכתב ומראש של התאגיד.   , רק באישור ם חלק 

את   17.4 ואופן  צורה  בכל  לעכב  הזכות  על  ובמפורש  מראש  בזאת  מוותר  הספק 
התאגיד.   לבין  בינו  עניין  ובכל  סוד  מכל  מחלוקת  כל  בשל  השירותים  מתן 

ידיו  - לספק לא תהא כל זכות עכבון על עבודתו ו/או על התוצרים שיוכנו על 
מה  אותם  למנוע  זכאי  יהיה  ולא  זה  להסכם  של  בקשר  במקרה  גם  תאגיד 

 התדיינות משפטית בין הצדדים.  

 זכויות יוצרים  .18

ו/או סוד מסחרי של   18.1 ו/או פטנט  יוצרים  זכויות  להפר  הספק מתחייב שלא 
צד ג' בעת ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. מוסכם, כי בשום מקרה לא  

על  כאמור  הפרה  בגין  שהוא  תשלום  בכל  התאגיד  מי  - יישא  או  הספק  ידי 
 מטעמו. 

הספק מתחייב בזה להסכים לצירופו כצד שלישי בכל תביעה הקשורה ו/או   18.2
נגד התאגיד, אם תוגש, בגין   לפיו, שתוגש  הנוגעת להסכם ו/או לשירותים 
סכום   כל  על  התאגיד  את  לשפות  מתחייב  והוא  יוצרים,  זכות  של  הפרה 

 שהתאגיד יחויב לשלם בגין אותה הפרה.  

 סמכות שיפוט  .19

לבתי   19.1 תהיה  זה  מהסכם  הנובע  עניין  כל  לגבי  הייחודית  השיפוט  סמכות 
 ירושלים בלבד.  עיר  ב המשפט המוסמכים מבחינת העניין  

 כתובות והודעות  .20

 והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם.   הספק כתובות   20.1
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הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה   20.2
ותוך   ביד,  ואם  שע   48ונמסרו  בדואר,  ות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו 

בדוא"ל   או  בפקסימיליה  בכפוף    – נשלחו  שליחתן  במועד  הגיעו  כאילו 
 . ן לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלת 

 

 כללי  .21

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי   21.1
 רש ובכתב. הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפו 

מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או    הספק  21.2
של   בנסיבות  לרבות  זה,  הסכם  עם  ידי התאגיד בקשר  על  לו  מידע שנמסר 

 תשלום התמורה. - אי 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם: 

 

 

 ________________   __________________ 

   הספק                     התאגיד                                           

 

 )למילוי אם הספק הוא חברה(   אישור חתימת הספק 

אני הח"מ, ______________, עו"ד/רו"ח, מרח' ___________________________,  
 _______________ מחייבת את הספק לכל דבר ועניין. מאשר בזאת כי חתימתו של ה"ה  

 

 ________________________    ________________________ 

  עו"ד/רו"ח                     תאריך             
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 נספח א' להסכם  

 שירותים  ה   מפרט   - מסמך ב'  

 את השירותים הבאים:  הספק שיבחר במכרז יספק לתאגיד 

 . מערכת ה אפיון וניתוח   .1

 . ( CMSהקמה והטמעה של מערכת ניהול )  .2

 ביצוע תהליך מיגרציית נתונים של כלל הנתונים מהמערכת הישנה לחדשה.  .3

 . פיתוח ממשקים ואינטגרציות שונות בהתאם למפורט במסמך  .4

 . פיתוח אתר כאן  .5

 . פיתוח אתר מכאן  .6

 . פיתוח אתר חינוכית  .7

 . תחזוקה ותפעול שוטפים  .8

נוספים,   שירותים  ליתן  מהספק  לדרוש  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  רשאי  התאגיד  כי  יובהר 
פיתוח פלטפורמות נוספות בהן, יישומים לסמרטפונים, טלוויזיה חכמה, רכב, שעונים  לרבות  

כאמור, התמורה תיקבע בהסכמה בין    זכותו חכמים וכדומה. ככל שהתאגיד יחליט לממש את 
   המכרז ככל שניתן. הצדדים בהתאמה לתעריפי  

לשנות   ו/או  לבטל  או  להחליף  לשנות,  עת,  בכל  רשאי  יהא  התאגיד  מהאמור,  לגרוע  מבלי 
 תמהיל כל שירות מהשירותים המפורטים לעיל.  

יחשב  על הוספת שירותים ו/או שינוי תמהילם, לרבות הגדלת היקפם, י ככל שהתאגיד יחליט    
 . 1993- חובת המכרזים, התשנ"ג ג תקנות  3הדבר כמימוש זכות ברירה לפי תקנה  

 לוחות זמנים  
 

רצונו   לשביעות  ישלים  זה  המלא  הספק  מפרט  נושא  ההקמה  עבודות  את  התאגיד  של 
כלל המערכות    10.06.2022יום ל ידי התאגיד כך שעד  - בהתאם לתכנית העבודה שתאושר על 

מיר  מוכנות  עבור  וזאת  באוויר  יהיו  בנובמבר  והאתרים  המונדיאל  לקראת  ,  2022בית 
הספק הזוכה     ולפיכך   , לאחר מגרציה מהמערכות הקיימות לפי תיעדוף   ובחלק מהמערכות 

 .  ו בהתאם ללוחות זמנים אל   - יתכנן ויבנה את תוכנית העבודה עבור הפרויקט  
 

 תכנית עבודה 
 

בהמשך, בהתאם   זה  במפרט  וכמפורט  הקודם  בסעיף  הזכ   לאמור  יגיש    יה, י לאחר  הספק 
שלבי  ב   לתאגיד תכנית עבודה שתכלול את לוח הזמנים ופירוט העבודות אותן יבצע הספק 

 . כאמור בפסקה הקודמת   הפרויקט והדרך לבצע אותה בלו"ז הנתון 
 

 הערה כללית לרשימת הדרישות במכרז 
 

ים הנו  רז הנוגעות למערכת הניהול וכלל הנכסים הדיגיטלי תיאור הדרישות הטכניות במכ 
על  לצורך הגשת ההצעה  יודגש - כללי  זאת  יחד עם  איפיון מפורט של מערכת    , ידי המציע. 
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קונס  כולל  תוכן הניהול  וניתוח  מידע  ארכיטקטורת  השונים,    , פט,  הרכיבים  תוכן,  סוגי 
חוויית  הלוגית,  ההתנהגות  החובה,  שדות  הפקדים,  וכל    הפעולות,  הממשקים  המשתמש, 

  הנדרש לצורך הפעלה תקינה של מערכת הניהול והאתרים, ייקבעו בשלב האיפיון המפורט 
 , לאחר בחירת הספק הזוכה וזאת בליווי צמוד של אנשי המקצוע של התאגיד. במפרט זה 

 המצב הקיים  .1

פועל   י אתר  #   5  - כ   ים כאן  שפת  באמצעות  נבנה  הוא  גבי תשתיות    Cשנים,  מול  Azureעל   ,

נתונים   ייעודית שהותאמה לצרכי התאגיד.    ים . לאתר MS-SQLמסד  ניהול  נבנתה מערכת 
באפליקציות   גדולים  וחלקים  התאגיד  אתרי  שלושת  את  כיום  מנהלת  זאת  ניהול  מערכת 

 התאגיד. 

מ  זאת,  מ עם  מענה  נתנה  הנוכחית  הניהול  בתקופת  ערכת  אך  וההרצה  ההקמה  לשלב  ידי 
הצרכים ממנה גדלו וכעת היא  , שכן  מערכת הניהול מאז הקמתה, נוצר צורך בהגדלת  זמן  ה 

מעניקה מענה חלקי בלבד לניהול של התוכן ואינה עונה כיום לשינויים המהירים הנדרשים  
 בחזית הדיגיטל. 

 
    : ביניהם כיום לתאגיד השידור מספר נכסים דיגיטליים,  

1.1 3    ( כאן  אתר  רספונסיביים:  אינטרנט  מכאן  www.kan.org.ilאתרי  אתר   ,)

 (www.makan.org.il  לילדים חינוכית  ואתר  בערבית   )

 (.ilwww.kankids.org .) 

נייטיב: אפליקציית כאן נייטיב המותאמת לאנדרואיד    מובייל   אפליקציות   2 1.2
 ולאפל; אפליקציית כאן חינוכית נייטיב המותאמת לאנדרואיד ולאפל. 

לטלוויזיות החכמות: המותאמת לאנדרואיד,    TVאפליקציית כאן   1.2.1

לפלטפורמת   וכן  וטושיבה. SAMSUNG  - ו   LGלאפל  הייסנס   , 

 

נייטיב   1.2.2 ברכבים  אפליקציית  הפעלה  למערכות  המותאמת  לרכב, 
 וכן למכשירי אנדרואיד.  

ניהול   בסעיף  CMSמערכת  המפורטים  האתרים  שלושת   :1.1  
בסעיף   המפורטות  באפליקציות  במערכת    1.2וחלקים  מנוהלים 

השונות    CMSניהול   לאפליקציות  המתקבל  המידע  כל  אחת. 

בפורמט   מידע  שירותי  באמצעות  המידע    JSONמנוהל  כל  עם 
השונות.  לאפליקציות  הניהול  ממערכת  המגיע   הרלוונטי 

 

  מרכזית   ניהול   מערכת   להקמת  מענה   לתת   במכרז  הזוכה  הספק  על  1.2.3

  יכולות   בעלת   תהיה   CMS  המערכת    . האתרים   את   שתנהל   אחת 

  API  באמצעות   -   3  צד   מערכות   עם   גרציה לאינט   מתקדמות 
  2  או   1  מידע   כמקור   מסויימים   במקרים   לשמש   תוכל   המערכת    - 

 (sources  ) התאגיד   של   השונות   והאפליקציות   האתרים   של  .
  התאגיד   מממשקי   מידע   המערכת   תקבל    שונים   חיבורים   בעזרת 

http://www.kan.org.il/
http://www.makan.org.il/
http://www.kankids.org.il/
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,  התאגיד   של   עתידיים   בצרכים   התחשבות   תוך   וזאת   השונים 
  בין   תשתיתי   לניתוק   ויכולת   עדכניות   לטכנולוגיות   התאמה 
  לפגוע   מבלי   באמצעותה   המנוהלים   לאתרים   הניהול   מערכת 

  הזוכה   הספק   על   בנוסף .  המערכות   כל   של   מרבית   לניהול   באפשרות 
  המפורטים   התאגיד   של   האינטרנט   אתרי   להקמת   מענה   לתת 

 . 10.1.1  בסעיף 

 : בסיס נתונים ואירוח כיום 

 Azure SQLבסיסי הנתונים של אתרי התאגיד מתארחים ב    -   DBהאירוח של   1.3

Server   -   .עם רפליקציה במספר מקומות בעולם 

אתר   1.4 לכל  כאשר  האתרים,  שלושת  לכל  משותף  הינו  כיום  הנתונים    IDבסיס 
ספציפי בבסיס הנתונים אשר לפיו מוצג המידע. גודל בסיס הנתונים הקיים:  

 . 20GB  - כ 

 המידע/ מערכת מצב קיים: ארכיטקטורת   1.5

 

 

 Microsoftאירוח שרתים: כיום תאגיד השידור משתמש בשירותי הענן של   1.6

Azure  של וניהול  ליצירה  ייעודי  שירות  תחת  מאוחסנת  האפליקציה   .

הכוללות   רחבות  ניהול  אפשרויות  עם  כבדים  בעומסים   Autoאפליקציות 

Scale ,CI/CD ,Monitoring   (   -   Azure Web Appועוד. 

service/web-au/services/app-rosoft.com/enhttps://azure.mic / )  .
המציעים   שירותי    - לידיעת  לקבלת  מכרזי  בהליך  אלו  בימים  נמצא  התאגיד 

 מערכת שירותי ענן כאמור. ו   תשתית ענן ויתכן ויוחלף ספק 

 Azureאחסון: כל התכנים הסטטים )למעט לייב וסרטונים( נשמרים בשירות   1.7

Blob Service    ונצרכים דרךAzure CDN . 

 : סוגי תוכן קיימים במערכת כיום 

 לינקים )טקסט עשיר(  1.7.1

 דפי תוכן )אייטמים( מסוגים שונים:  1.7.2

 טקסט  •
 אודיו  •

https://azure.microsoft.com/en-au/services/app-service/web/
https://azure.microsoft.com/en-au/services/app-service/web/
https://azure.microsoft.com/en-au/services/app-service/web/
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 וידאו  •
 

 קבצים )מכל הסוגים(  1.8

 תמונות  1.8.1

 גיפים  1.8.2

 וידאו )לייב ומוקלט(  1.8.3

 אודיו )לייב ומוקלט(  1.8.4

 פודקאסטים  1.8.5

 RSSפידים של   1.8.6

)יוטיוב, פייסבוק,    -   EMBEDסוגי תוכן מוטמעים   1.8.7 וימיאו,  וידאו 
ווידג'טים   תמונות,  מפות,  אודיו,  וכד'(,  דיילימושן  קלטורה, 

 ממערכות שונות וכד'. 

 מערכות התאגיד המשיקות למערכת הניהול כיום 
 

 צרכני מידע מהמערכת 

אפליקציות המובייל של התאגיד.    אפליקסטר הוא ספק אפליקציות מובייל:   1.9
חינוכית"'  "כאן  "כאן",  של  חכמות     אפליקציה  לטלוויזיות  ואפליקציה 

  - מבוססות אנדרואיד ואפל. הנתונים עבור האפליקציה מתקבלים ממערכת ה 

CMS    דרךJSON API ה לפורמט  להתאמה  נדרשת  החדשה  המערכת   . -JSON  
 המוכתב על ידי האפליקציות. 

לטלוויז  1.10 חכמות:  אפליקציות  לטלוויזיות  יות  אפליקציות  מספר  קיימות 
האפליקציה   עבור  הנתונים  שונים.  מכשירים  לסוגי  המותאמות  חכמות 

 דומה לזה של האפליקציות.   APIדרך    CMS  - מתקבלים ממערכת ה 

לרכבים:   1.11 ו אפליקציה  לרדיו  להאזנה   . ( לפודקאסטים ) והסכתים    אפליקציה 
 

 ספקי מידע למערכת 

ת ניהול של תכני הווידאו של התאגיד, ניגון והפצה של  : מערכ קלטורה   - בינת  1.12
 תוכני מדיה. 

רדיו  אומני  1.13 שידורי  של  והפצה  עריכה  ניהול,  דגימה,  לארכוב,  מערכת   :
  . ( של התאגיד פודקאסטים )   סכתים ה מוקלטים וה 

ניהול  KLH  - טראפיק  1.14 ובטלוויזיה,  ברדיו  התאגיד  תכני  של  המידע  מערכת   :
 ות. חוזים, לוחות שידורים ופרסומ 

כל  Blob  AZUREשירות   1.15 לשמירת  מיועד  התאגיד.  של  המשאבים  מאגר   :
 של התאגיד.   ם הרלוונטיי הקבצים  



61 
 17.10.21ליום  מסמכים מעודכנים נכון  

  משתלבת   המערכת ,  מצעדים   עבור   קהל   להצבעות   מערכת :  הצבעות   אתר  1.16

 . EMBED  של   בצורה   האתר   בתוך 

 רכיבי צד שלישי בתוך המערכת 

של התאגיד. תכני הוידאו    VOD - נגן הוידאו לייב, רדיו לייב ו קלטורה:   - בינת  1.17

 מתנגנים באמצעות נגנים אלה.   VOD  - לייב ו   - והרדיו של התאגיד בווב  

: נגן הוידאו לייב ורדיו לייב של התאגיד. תכני הוידאו והרדיו לייב  דיילימושן  1.18
 מתנגנים בווב באמצעות נגנים אלה. 

1.19 CRM Dynamics  : אגיד משתמש בהם לפניות הציבור. טפסים דינמיים שהת 

טופס באתר שדרכו נשלחת פניה של מועמד באמצעות    מערכת משאבי אנוש:  1.20
שהוזנו   הפרטים  כל  ובו  מייל  המצורפים. הודעת  הקבצים  כולל   בטופס, 

 

 ( MSCהמפרט הטכני למערכת הניהול ) 
 CMSדרישות מערכת ניהול   .2

ניהול התוכן של הנכסים   ) מערכת  ( מהווה את לב עשיית הדיגיטל  CMSהדיגיטליים 
בתאגיד ומשרתת מגוון גדול של עורכי תוכן. כל חטיבות התאגיד משתמשות בה כאשר  
רוב העבודה בה מתבצעת על ידי עורכי החדשות. מערכת הניהול צריכה להיות גמישה,  
הפעולות   מרב  את  ולאפשר  העורכים  לשימוש  ונוחה  אינטואיטיבית  ידידותית, 
ועצמאי,   שוטף  באופן  ועדכונו  המידע  תחזוקת  כגון  התוכן  עורכי  ע"י  האוטונומיות 

ניהול התגיות, המאפיינים וכלל    ביצוע פעולות ניהול נדרשות כגון ניהול התפריטים, 
פעולות ניהול נדרשות עבור ניהול תקין ושוטף, ניהול מלא ושלם של התכנים, ניהול  

 ם ואיגוד התכנים בהתאם.  התצוגות והסינונים השונים, המיוני 

 כללי 

יבצע  :  המוצעת   המערכת  2.1 הוא  בסיסה  שעל  ניהול,  מערכת  להציע  המציע,  על 
וה  הפיתוחים  כל  זה.  ה את  מכרז  לפי  לתאגיד  הנדרשים  השירותים  של  קמה 

מערכת הניהול יכולה להיות מכל סוג שהוא )קוד פתוח, מוצר מדף או מערכת  
וכד'(  יציג     ייעודית  שהספק  מיקומם  מלבדו,    ספקים   2עוד  ובלבד  אשר 

ומ  ומ בישראל  פיתוח, ורשים  שירותי  לתת  למערכת     סוגלים  ותמיכה  הטמעה 
   "(.   המוצעת   המערכת )להלן: " המוצעת.  

על המערכת הסופית, אשר הספק יפתח, יקים ויטמיע עבור התאגיד לפי מכרז   2.2
באות  להלן  המסומנים  למפרט  הקשורים  התנאים  כל  את  לפחות  לכלול    זה, 

 "M  " -  Mandatory  התמורה תשולם לספק רק לאחר ובכפוף לכך שהמערכת .
תמלא לשביעות רצונו המלאה של התאגיד את כל התנאים המסומנים באות  

 "M  יתר תנאי המפרט הטכני שלהלן כל  על  כי האמור בא להוסיף  ".  מובהר 
להלן( שעל המציע לעמוד בהם, גם אם אלה אינם מסומנים    16)החל מסעיף  

 ".      Mת " באו 

, על  Q  = "Qualityככל שהמערכת המוצעת כוללת תנאים המסומנים באות "  2.3
כל אותם  6המציע לציין זאת בטופס מספר   והצעת המחיר שלו, תכלול את   ,

 התנאים שהמערכת המוצעת עומדת בהם.   
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של   2.4 השונים  התוכן  פריטי  כלל  לניהול  אחודה  להיות  צריכה  הניהול  מערכת 
ה  לאפשר  וכן  וזאת  התאגיד  נפרדים,  אתרים  מספר  של  מקביל  וניהול  קמה 

מבלי לפגוע בקלות הניהול, בביצועי האתרים, במהירות העלאה והתגובה של  

 ( M) כלל האתרים וכל אחד לחוד.  

בארגון,   2.5 פנימיות  מערכות  מול  הוא בממשקים  המערכת  בעבודת  חלק מרכזי 

יצירת    APIלפי   עם מערכות  בין היתר תתממשק המערכת  לכל מערכת.  נפרד 
תוכן וידאו ואודיו ועם מערכות צד לקוח קיימות המפורטות בסעיף ממשקים.  

 (M ) 

בש  2.6 התאגיד.  ומערכות  האפליקציות  עבור  מידע  שירותי  תייצר  לב  המערכת 
הראשון הספק המציע של המערכת ייצר שירותים זהים לאלה הקיימים כיום  
  בתאגיד, על מנת לאפשר את המשך פעולתן הרציפה של האפליקציות השונות. 

השירותים   מול  העבודה  בתצורת  לשינויים  האפשרות  תיבחן  מכן  לאחר 

 ( M) השונים.  

יוכים כפולים(.  המערכת תהיה בעלת גמישות רחבה בשיוך ותיוג תוכן )כולל ש  2.7
ניהול עץ אתר   ובכלל זה  וברור של התוכן  ניהול היררכי  על המערכת לאפשר 
ובהתאם   דיגיטלי  נכס  כל  עבור  קטגוריות  תכנים/קטגוריות/תת  הכולל 

 ( M) לצרכים והתוכן שבו.  

על המערכת כולה, כולל מערכת הניהול, להיות רספונסיבית ולהתאים לעבודה   2.8

 ( Q) לאה.  גם ממכשירי מובייל בצורה מ 

הערות,   2.9 אובייקט:  כל  לגבי  המערכת  בתוך  דיון  ניהול  תאפשר  המערכת 

 ( Q) תגובות, משימות.  

)דוגמת   2.10 פעולות  לבצע  של  publish / unpublishאפשרות  גדול  מספר  על   )

 ( Q) אובייקטים בבת אחת.  

 ( M) מתועד.    APIהמערכת נדרשת לאפשר פיתוח תוספים למערכת באמצעות   2.11

בית תהיה בשפה העברית, עם אופציה לשינוי השפה  שפת המערכת הדיפולטי  2.12

 ( Q) .  או לשפות אחרות הקיימות במערכת   בצד העורך לאנגלית 

 ( Q) לשימוש במקרי אסון.    DR- המערכת תכיל מערכת גיבוי ו  2.13

במערכת  2.14 והתוכן  המידע  לניהול  וניהול    CMS  - ה    מעבר  הרשמה  תתאפשר 

 ( Q)  פרופיל עבור משתמשי הקצה של האתרים.  

 
  האפשרות תכלול בין השאר את האופציות הבאות: 

 . שמירת היסטוריה אישית  2.14.1

 . שמירת מועדפים למשתמש  2.14.2

 .  שמירת העדפות להודעות מערכת  2.14.3
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הבית   2.14.4 לעמוד  רלוונטיים    - פרסונליזציה  מתחומים  תכנים  הצפת 
 . המשתמש באתר להיסטוריית הגלישה של  

 . שמירת העדפות נגישות  2.14.5

ממנה הם גולשים לאתרים לצורך    IP- אפשרות לזיהוי גולשים על פי כתובת ה  2.15

ל  בהתאם  ייעודיים  לאזורים  ייעודי    IPהכוונתם  נגנים  לסטרים  ו/או  באתר 

 ( Qלצפייה/האזנה מחוץ למדינת ישראל. ) 

 חיפוש וסינון התוכן  .3

תוכן   3.1 של  מהיר  חיפוש  תאפשר  התוכן  המערכת  של  הראשיים  בפרמטרים 
שהגדיר   פרמטרים  לרבות  אובייקט,  כל  של  השונים  בפרמטרים  וכן  ובתגיות 

 ( Mהמשתמש. ) 

וכן   3.2 דאטה,  המטה  כל  כולל  ברורה  בצורה  יוצגו  במערכת  החיפוש  תוצאות 

 ( Mיאפשרו כניסה מהירה של העורך לתוכן במצב עריכה. ) 

יצירה  3.3 תאריך  לפי  החיפוש  תוצאות  ופילטור  קטגוריה    מיון   / עורך   / שינוי   /

 ( Mולפי פרמטרים נוספים. ) 

 ( Qהתוצאות לפי צורכי התאגיד )   \ אפשרות להתאמת דפי התצוגה   3.4

 ניהול היררכיית תוכן והפצתו  .4

השאר:   4.1 בין  אתר.  לעץ  תוכן  ושיוך  תוכן  היררכיית  ניהול  תאפשר  המערכת 
תת  קטגוריה,  תת  ראשית,  מסוגים  - קטגוריה  קצה  אייטם  קטגוריה,  תת 

 ( M) .  וכן שיוך כפול   שונים, אפשרויות אייטם מסוגים שונים ועוד 

המערכת תאפשר להציג, להוסיף ולשנות סיווגי תוכן שונים לפי ז'אנר, אורך   4.2

 API  . (M )אייטם, גיל, שחקנים ועוד ממערכת הניהול או באמצעות  

המערכת תאפשר שיוך תוכן למספר מקומות בעץ אתר באותו אתר לדוגמה:   4.3

 ( M) "שעת נעילה" תשוייך לקטגוריית "דרמה" ולקטגוריית "החמים".  

אפשר שיוך תוכן בעץ אתר ליותר מאתר אחד וללא הגבלה. לדוגמה  המערכת ת  4.4
כאן,   באתר  פודקאסטים  בקטגוריית  יופיע  לילדים"  "היסטוריה  פודקאסט 

 ( M)   ובקטגוריית פודקאסטים באתר חינוכית. 

4.5  ( פבלוש  תאריך  לקבוע  יהיה  ניתן  פרסום  הורדה     ( Publishלכל  ותאריך 

 (Unpublish .ישראל זמן  לפי  יעבוד  אשר  תהיה    (  המתוזמנים  לתכנים  כאשר 
משויך   ואייטם  במידה  אוטומטי.  וניהול  מעקב  מאפשרת  אשר  נפרדת  טבלה 

   ( M) למספר אתרים נפרדים, הגדרת הפבלוש וההסרה תהיה לפי אתר ספציפי. 
 

המערכת תאפשר ניהול לוקליזציה של כל הטקסטים באתר, לרבות הטקסטים   4.6
הודעות מערכת וכד'. וזאת, במספר  המופיעים על כפתורים שונים, תפריטים,  

 ( Q)    שפות בהתאם לצרכי התאגיד. 
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 תבניות תוכן במערכת  .5

להיות מאורגן באמצעות   5.1 צריך  צד הלקוח  למערכות  המערכת  המידע שתפיץ 

 ( Mתבניות תוכן ורכיבים קבועים. ) 

5.2  ( (, לפני  PREVIEWהמערכת תאפשר לצפות בכל פריט תוכן בתצוגה מקדימה 

 ( Mבנית המתאימה והעמוד המתאים בו הוא נערך. ) הפצתו וזאת בהתאם לת 

כותרת,   5.3 לה:  המתאימים  פרמטרים  רשימת  תכלול  להפצה  תוכן  תבנית  כל 

טקסטואלי,   תוכן  פסקאות  משנה,  תמונות,  embedsכותרת  וידאו,  נגן   ,

רכיב   תגובות,  רכיב  תמונות,  פרסום,  iframeגלריית  למערכת  פרמטרים   ,

למערכת   כ פרמטרים  פרמטרים להטמעה  )   metadata- אנליטיקס,  (  SEOבדף 

 ( Mוכו׳. ) 

ורכיבים באמצעות המערכת   5.4 לשנות/להוסיף תבניות  תהיה קיימת האפשרות 

 CSS   ( .Q )וקוד    HTMLאו ע"י העלאת קוד  \ ו 

הוספת/שינוי תבניות תוכן צריכה להיות אפשרית ע"י עורך האתר בהרשאה.   5.5

 (  Mיזואלי אחר(. ) או עורך ו   WISIYG)לא בהכרח באמצעות  

המערכת תאפשר יצירת תוכן טקסטואלי, בשילוב מדיה מגוונת, לפי תבניות   5.6

 ( M) מוכנות מראש.  

 עורך תוכן טקסטואלי  .6

  copy/pasteמלאה לפסקאות הטקסט, כולל    HTMLהמערכת תאפשר עריכת   6.1

 ( M) מיותרות.    HTMLוניקוי תגיות    Word- חכם מ 

עשיר   6.2 טקסט  עורך  תכלול  הטקסטים  המערכת  את  לערוך  שיאפשר  ומתקדם 
  בעמודים השונים. העורך יאפשר בין השאר: 

 ( M) עיצוב עמודי המידע ברמת: פונט, גודל, צבע, רקע וכד'.   6.2.1

טורים   6.2.2 שורות,  תאים,  עריכת  כולל  טבלאות  של  ועיצוב  יצירה 

 ( M)   וכד'. 

 ( M) של העמוד.    HTML  - גישה ל  6.2.3

אודיו, סקרים    EMBEDהטמעת   6.2.4 וידיאו,  כגון:  חיצוניים  לתכנים 

 ( M) ועוד.  

 ( M) יצירת לינקים באלמנטים שונים בטקסט.   6.2.5

  PDF, WORDהעלאה ושילוב של קבצים שונים בפורמטים כגון:   6.2.6

 ( M) אשר יהיו זמינים להורדה באתר.  

שילוב   6.2.7 אודיו,  תמונות,  העלאת  לינקים,  שינויי  EMBEDשילוב   ,

 ( M) פונטים ועוד.  
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 תמונות ומשאבים במערכת   ניהול  .7

ויאפשר   לשימור הקבצים הסטטיים  מאגר המשאבים הינו מאגר קבצים מרכזי אשר ישמש 
 שימוש בהם ע"י עורכי התוכן וחטיבות התוכן השונות. 

המערכת תאפשר להקים ספריות, ספריות משנה ואחסון התמונות והמשאבים   7.1

 ( Qוחות העורכים. ) לנ   , , גיפים ועוד PDFהשונים בהן כגון: תמונות, קבצי  

  PNG, JPG, GIF, WEBPהמערכת תתמוך בפורמטי תמונות סטנדרטיים כגון:   7.2

 ( M) ועוד.  

המערכת תכיל אופציה להזנת/עריכת מטא דאטה מלא על אודות הפריט כגון:   7.3

 ( M)   גודל, רזולוציה, מרחק מוקד, צלם, הערות, הגבלות שימוש ועוד. 

המערכת תכיל עורך תמונות בסיסי מוטמע במערכת לביצוע פעולות בסיסיות   7.4
אוטומטי     כגון:  לחיתוך  אפשרות  המערכת.  בתוך  תמונות  לחיתוך  אופציה 

)כגון   תוכן  יצירת  מערכת  עם  נוחה  התממשקות  נדרשת  לחילופין  וידני. 
תמונות    \ פוטושופ   עריכת  לאפשר  במטרה  נוספות(  תמונות  ניהול  מערכת 

 ( M) וכד'.     ה שמיר 

בענן לפי ספק הענן של   Blobמאגר התמונות והקבצים יתממשק לשירות מסוג  7.5

ב  הקבצים  את  למקם  מסוגלת  להיות  המערכת  ועל  ולדעת    Blob- התאגיד 

 ( M) הקיימים שם בהתאם לצורך ולמיקום הרלוונטי.    למשוך את הקבצים 

 הרשאות גישה למערכת  .8

מ  8.1 קבוצת  ברמת  הרשאות  ניהול  תאפשר  בודד.  המערכת  משתמש   / שתמשים 

 (M ) 

לאזורים   8.2 לכל משתמש בהתאם  מדויקות  יצירת הרשאות  יאפשרו  ההרשאות 
הניהול יבוצע    - אשר אליהם הוא מורשה לגשת והפעולות שהוא מורשה לבצע  

באמצעות ממשק ניהול הרשאות שינוהל בדרגות שונות ע"י "משתמשי ניהול"  
רק  גישה  ולערוך  לאפשר  יוכל  ערבית  אתר  ולאיזורים    )מנהל  ערבית  לאתר 

 ( Q) השונים בו ו/או להוסיף משתמש מקבוצת המשתמשים הכללית.  

 למעקב היסטורי מלא אחרי פעילות משתמש.   -   LOG AUDITהמערכת תיצור   8.3
באיזור  יהיה  המידע  הפריט.    ריכוז  ברמת  על"  ל"מנהלי  גישה  עם 

 ( Q) אפשרות לבטל פעולת משתמש בדיעבד וחזרה למצב הקודם.     תהיה 

שלב   8.4 תאפשר  המערכת  כך,  שיוגדרו  מסוימים  תכנים  אישור  נוסף  בסוגי  של 

 ( Qהתוכן ע"י המנהל לפני הפצתו. ) 

 יבוא נתונים למערכת  .9

המערכת תאפשר ייבוא נתונים למערכת בצורה מהירה ונוחה וזאת ע"י עריכה   9.1

 ( Q) )או פורמט נפוץ אחר( והעלאתו למערכת.    CSVבקובץ  

דאטה  - ייבוא הנתונים יאפשר העלאה מהירה של אייטמים שונים כולל המטא  9.2
אייטמים     שלהם.  של  אקסל  קובץ  ע"י  מהירה  העלאה  תתאפשר  לדוגמה: 
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מסו  לסדרה  המטא )פרקים(  כל  את  יכיל  הקובץ  כאשר  של  - ימת  דאטא 

 ( Q) הפרקים, לינקים של הנגן, שיוך לתוכנית וכד.  

 במערכת   SEOניהול   .10

המשתנים    SEO  - מערכת הניהול תאפשר טיוב התוכן באתר בהתאם לכללי ה  10.1

 ( M) מעת לעת )קידום אורגני(.  

כתובות    URLמבנה   10.2 מבנה  יצירת  לאפשר  צריכה  המערכת  שיכיל    URLאתר: 
בית    - עמודי קצה    - עמודי אב    - פן תקין את רמות ההיררכיה השונות )בית  באו 

 ( M) עמודי קצה וכד'(.    - תתי קטגוריות    - קטגוריות    - 

 ( Q. ) למערכת תהייה תמיכה ביצירת קישורים מקוצרים לטובת שיתוף  10.3

 ( M) ע"י עורך התוכן .   301/302המערכת תאפשר ביצוע הפניות   10.4

כגון:   10.5 הניהול  מערכת  העמודים מתוך  בתגיות  ניהול   ,titleהמערכת תאפשר 

description   חצי ידני )שילוב של כותרות קבועות עם כותרות     באופן ידני או

 ( M) ידניות(.  

 ( M) המערכת תאפשר הגדרות של תג קנוניקל ייחודי לעמודים ספציפיים.   10.6

 ( M) יים.  לעמודים ספציפ   NO INDEXהמערכת תאפשר הגדרות של   10.7

  SEOהמערכת תאפשר שליטה ויצירת מפות אתר בחלוקות שונות לפי דרישת   10.8

 (XML    .וביצוע שינויים לפי צורך (M ) 

המערכת תאפשר שילוב קודי אימות, סקריפטים, פיקסלים וכד' באופן עצמאי   10.9

 ( M)   ע"י עורכי התוכן המורשים וללא התערבות מתכנת. 

 ( M) לכל תמונה במערכת.    ALT- ו   TITLEאפשרות להגדיר    -   ALTתגיות   10.10

חברת   10.11 המלצות  שחברת  SEOיישום  הקידום  המלצות  את  ליישם  הספק  על   :
ופירוט   אפיון  למסמך  בהתאם  וזאת  תתן  התאגיד  את  המלווה  הקידום 

 ( M) ספציפי.  

 ( Mמתאימה. )   SEOלכל תבנית עמוד ניתן יהיה להטמיע סכימת   10.12

 תמיכה בשפות  .11

המערכת צריכה לאפשר הזנת תוכן בשפות שונות וביצוא נתונים ממנה בשפות   11.1

 ( M) שונות.  

לשפות   11.2 המערכת  שדות  תרגום  דהיינו  שפות,  בריבוי  עתידית  תמיכה  נדרשת 

 ( M) שונות וניהול אתרים בשפות שונות במקביל.  

הניהול   11.3 למערכת  שלהן  הקלט  מבחינת  לתמוך  נדרשת  המערכת  בהן  השפות 

 ( M) שפות האלה בעורך:  טקסט ב ת  יכ וער 
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 עברית  .1

 אנגלית  .2

 ערבית  .3

 רוסית  .4

 צרפתית  .5

 ספרדית  .6

 יידיש   .7

 לאדינו   .8

 בוכרית   .9

 גיאורגית   .10

 אמהרית   .11
 

12. API   במערכת 

מאובטח בפורמטים שונים    APIמערכת הניהול תאפשר צריכה של תכנים דרך   12.1

 ( M)   לפי הגדרות התאגיד.   JSON , XMLכגון:  

 המערכות ושלב ה"תפר" מיגרציית המידע, ההעברה בין   .13

שפותחה   13.1 ייעודית  מערכת  של  נתונים  )בסיס  הקיימת  מהמערכת  המידע  כל 
בשלבי   התחשבות  תוך  החדשה,  למערכת  מועתק  להיות  צריך  התאגיד(  עבור 
להיות   זה  על שלב  במקביל כאשר  פעילות  יהיו  בהם שתי המערכות  הביניים 

 ( M) קצר ככל האפשר.  

שלא  13.2 בזמנים  ייעשה  ההעברות  והאפליקציות    ביצוע  האתר  בגולשי  יפגעו 

ב  וזאת  התוכן  עורכי  גורמים    downtime  - ובעבודת  עם  מלא  בתיאום  אפסי 

 ( M) בתאגיד האמונים על המערכות.  

ו  13.3 הפניה  פעולות  ביצוע    SEO  - ביצוע  כגון  בשלב המעבר  מהתוכן    301נדרשות 

 ( M) הישן לחדש תוך ליווי וביצוע הנחיות של חברת הקידום של התאגיד.  

ממשקים למערכות חיצוניות יישארו במבנה הנתונים הקיים בתאגיד וזאת  ה  13.4

 ( M) ע"מ להבטיח המשך פעולה רציפה של כלל המערכות.  

 פיתוח אתרי האינטרנט   .14

להקים   מעוניין  השידור  רספונסיביים   3תאגיד  אינטרנט  לאתרים    אתרי  חלופיים 

 ( ) CMSהקיימים כיום אשר ינוהלו ממערכת הניהול  (,  www.kan.org.il(: אתר כאן 

 ( חינוכית  כאן  ) www.kankids.org.ilאתר  מכאן  ואתר   )www.makan.org.il  ,)
התוכן   וסוגי  תוכן  וניתוח  מידע  ארכיטקטורת  קונספט,  כולל  מפורט  איפיון  כאשר 

החובה,     השונים,  שדות  הפקדים,  במסכים,  הפעולות  השונים,  הרכיבים  המסכים, 
תקינה של    התנהגות לוגית וחוויית המשתמש, הממשקים וכל הנדרש לצורך הפעלה 

 המפורט, לאחר בחירת הספק הזוכה. האתר, ייקבעו בשלב האפיון  

אתרי האינטרנט של התאגיד הינם אתרים עם מאות אלפי משתמשים בחודש   14.1
ומטרתם להנגיש את כל התוכן של תאגיד השידור לציבור. אי לכך האתר צריך  

http://www.kan.org.il/
http://www.kankids.org.il/
http://www.makan.org.il/
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התוכן   לצריכת  פופולריות  לדרכים  ואטרקטיבי  קל  מענה  דסקטופ    – לתת 

 ( M) טאבלט ומובייל.  

כל הנכסים הדיגיטליים נמצאים בצמיחה והרחבה תמידית דבר שמצריך מכל   14.2
התרחבות   מאפשרות  דינמיות,  להיות  לפרויקט  הקשורות  המערכות 

 ( M)   וסקלביליות מירבית. 

יהיו   14.3 בפרויקט  ע"י הספק  שיפותחו  והרכיבים  התבניות  כל אתרי האינטרנט, 
ה  סוגי  לכל  ויתאימו  מלאה  רספונסיביים  התאמה  לוודא  הספק  על  מסכים. 

  / הנפוצים  בדגמים  תקינה  וניראות  ופונקציונליות  ניראות  מבחינת  למסכים 
ודסקטופ )ההתאמה הנדרשת היא ל  - ברזולוציות הנפוצות במובייל, טאבלט 

 ( M) מהגולשים לפחות(.    95%

התאמה לדפדפנים, האתרים יותאמו ויונגשו לדפדפנים הנפוצים כולל לפחות   14.4

 ( M) סאות אחורה של הדפדפן.  גר   2

   ( (EI  M  דפדפן  14.4.1

 ( M) כרום   14.4.2

 ( M) גרסת המובייל של כרום   14.4.3

 ( M) פיירפוקס   14.4.4

 ( M) ספארי   14.4.5

 ( M) גרסת המובייל של ספארי   14.4.6

 ( M) איד  ו אנדר  14.4.7

 ( M) אופרה   14.4.8

 ( M) בצורה מלאה.    LTR- וב   RTL- האתרים יתמכו ב  14.5

 נגישות  .15
 

 גישות. הישראלי לנ על כל הנכסים הדיגיטליים של התאגיד להיות מותאמים לתקן  

  - ו   AA   הספק יבצע הנגשה של אתר האינטרנט לתקן הנגישות הישראלי ברמה  15.1

A    .באופן מלא, לכלל רכיבי האתר בהתאם להנחיות תקנות הנגישות (M ) 

כלל האתרים יעברו בדיקה של מומחה נגישות מטעם התאגיד לאחר ההקמה,   15.2

 ( M) הספק מתחייב לתקן את כל הליקויים שיתגלו בדו"ח כאמור.  
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 ממשקים ואינטגרציות   .16

כחלק מפרוייקט   להקים  הזוכה  שעל הספק  והאינטגרציות  רשימת הממשקים  להלן 
 מערכת הניהול ופיתוח האתרים.  

חינוכית(:   16.1  + )כאן  מובייל  אפליקציות  אפליקסטר,  אפליקציות  חברת 
ואפליקציה   חינוכית"  "כאן  "כאן",  של  אפליקציה  התאגיד.  של  המובייל 

אפליקציות אלה מקבלות את    לטלוויזיות חכמות מבוססות אנדרואיד ואפל. 

ה  מערכת  מתוך  מספר    CMS  - המידע  מסוג  JSONSע"י  מידע  שירותי   .JSON  

 . CMS  - לפי נושאים שמופקים ממערכת ה 

 . CMS- ל   APIסוג ממשק: קריאת  

 . מבנה נתונים זהה לקיים. JSONמבנה נתונים:  
 התחברות: אין. 

וויזיות חכמות  קיימות מספר אפליקציות לטל אפליקציה לטלוויזיות חכמות:  16.2
ע"י   המידע  את  מושכות  האפליקציות  שונים.  מכשירים  לסוגי  המותאמות 

 . CMS  - המותאמים לאפליקציה ממערכת ה   JSONSממספר  

 . CMS- ל   APIסוג ממשק: קריאת  

 . מבנה נתונים זהה לקיים. JSONמבנה נתונים:  
 התחברות: אין. 

 

אפליקציה להאזנה לרדיו והסכתים. האפליקציה מושכת  אפליקציה לרכבים:   16.3

  . CMS  - שמופקים ממערכת ה   JSONSאת המידע ע"י מספר  

 . CMS- ל   APIסוג ממשק: קריאת  

 . JSONמבנה נתונים:  
 התחברות: אין. 

ה קלטורה:    - בינת  16.4 מערכת  על  מדיה.  תכני  של  והפצה  ניגון  ניהול,  - מערכת 

CMS    להתממשק לקלטורה באמצעותAPI   ן שבו כל תכני מדיה חדשים  ובאופ

 . APIוזאת באמצעות קריאת    CMS  - יצרו תוכן חדש ב    שמועלים לקלטורה 

  - והרדיו לייב כמו גם תכני ה   הוידאו טמעת נגן  ה   - הטמעת נגן קלטורה   •

VOD . 

 

וידיאו בתגובה לקבלת    - ממשק לחדשות השעה  •  / יצירת אייטם אודיו 

ל  מבינת  כוללת    CMS- הודעה  ההודעה  חדשה.  מהדורה  של  זמינות  על 
 קישור לקובץ הרלוונטי. 

 

 מבינת.   REST APIסוג ממשק: קריאת  

 URLמבנה נתונים:  

 username:passwordהתחברות:  
 

  . CMS- תכנים מקלטורה ל ממשק למשיכת   •
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 APIסוג ממשק:  

 JSONמבנה נתונים: קבצי  
 התחברות: לפי אפיון עתידי. 

 

מערכת  אומני  16.5 רדיו  :  שידורי  של  והפצה  עריכה  ניהול,  דגימה,  לארכוב, 
 מוקלטים. 

ל  מוזן    RSS- פניה  חדש  תוכן  שיש  ברגע  מסוימים.  מסוגים  אייטמים  לקבלת 

למערכת   שנוסף  שירדו    CMSהלינק  תכנים  לגבי  גם  כך  באתר.  נחשף  והפרק 

ה  מערכת  הרלוונטיים.   CMS- מאומני,  האייטמים  את  להסיר  לדעת   צריכה 

 . RSSממשק:  סוג  

 : הטמעת נגן הוידאו לייב והרדיו לייב של התאגיד. דיילימושן  16.6

ניהול    : KLH  - טראפיק  16.7 ובטלוויזיה,  ברדיו  התאגיד  תכני  של  המידע  מערכת 
 חוזים, לוחות שידורים ופרסומות. 

הקרוב   • לשבוע  והטלוויזיה  הרדיו  לתחנות  שידורים  לוח  למשיכת  ממשק 
 והצגתם לפי תחנה. 

 

 APIממשק: פניית  סוג  

 JSONמבנה נתונים:  

 Tokenהתחברות:  

ל  16.8 וניהול  BLOB AZURE  - ממשק  להעלאת  ממשק  ליצור  יצטרך  הספק   :

 של התאגיד.   BLOB  - משאבים ל 

16.9 AZURE AD :   ממשק לחיבור משתמשים למערכת הניהול ע"י חיבור ל - Azure 

AD .באחת מן השיטות המקובלות להתחברות . 

הקמת טופס באתר שדרכו נשלחת פניה של מועמד ע"י    מערכת משאבי אנוש: 
 שליחת מייל עם כל הפרטים שהוזנו בטופס כולל הקבצים המצורפים. 

 ממשק: שליחת מייל. סוג  
 

ממשק להנגשת מבזקי החדשות. המבזקים משמשים לטובת  מבזקי חדשות:   16.10
 הטלוויזיה ולמערכות נוספות לפי הצורך. 

 . RSSממשק:  סוג  

השירים  16.11 פרטי  דיגיטלי   הצגת  ברדיו  כעת  מתוך  המנוגנים  אייטם  יצירת   :

 .  XMLרשומה מקובץ  

 URLממשק:  סוג  

 . XMLמבנה נתונים:  
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פרויקט שמות הנופלים מאפשר העלאה     -  הצגת שמות הנופלים ביום הזיכרון  16.12
התאגיד   של  שונים  בנכסים  והצגתם  החללים  של  שמית  רשימה  באתר    - של 

 ובטלוויזיה. 

 CSVמבנה נתונים: קובץ  

 : פרסום התראות מפיקוד העורף. התראות פיקוד העורף  16.13

 . APIממשק:  סוג  

 . Jsonמבנה נתונים:  

 . Tokenהתחברות:  
 

 תמיכה ותחזוקה 

שיר  .17 יספק  לתאגיד הספק  ותחזוקה  תמיכה  המערכת   ותי  הרצת  שלב  מסיום    החל 
    בהמשך(.   23.9)כמפורט בסעיף  

מהשעה   .18 העבודה,  בשעות  העברית  בשפה  יינתנו  והתחזוקה  התמיכה    8:00שירותי 
עד   באמצעות   18:00בבוקר  ה',  עד  א'  בימים  הודעת     בערב  או  מייל  טלפון,  שיחת 

 ברור.   SLAם  טקסט מאנשי הקשר של התאגיד לפי תיעדוף התקלה ע 

התאגיד בנוסף,   .19 רשאים    נציגי  מקצועי  יהיו  גורם  לכל  או  הספק  של  לתמיכה  לפנות 
השעה   דהיינו אחרי  העבודה האמורות  לשעות  בשעות שמחוץ  גם  הספק  אחר מטעם 

דחופים  18:00 במקרים  וזאת  שבתון,  ובימי  חג  ו/או  שבת  במוצאי  ואף  שישי  בימי   ,
שמפריעה  שיקול  לפי   משביתה  תקלה  קיימת  בהם  במקרים  ו/או  התאגיד  של  דעתו 

 רכת או האתר לפי דעתו של התאגיד. לתפקוד המע 

בכל מקרה הספק יטפל בתקלה במהירות ורציפות עד לתיקון התקלה לשביעות רצון   .20
הפרה   בגדר  יהא  התאגיד  של  המלאה  רצונו  לשביעות  בתקלה  טיפול  אי  התאגיד. 

של   ותרופה    ההסכם יסודית  סעד  בכל  התאגיד  את  דין  ויזכה  כל  לפי  לו  הנתונים 
    ובהסכם. 

  לדאוג ,  ותחזוקה   תמיכה   שירותי   כל   לקבל   שלא   רשאי   התאגיד   יהא   עת   בכל   כי   ובהר מ  .21
 .  אחר   גורם   כל   מאת   לקבלם   או   ספק ה   מאת   לקבלם ,  בעצמו   אלה   לשירותים 

( הנדרשת מהספק בפתרון תקלות מפורטת בטבלה שלהלן. )השעות  SLAרמת השירות )  .22
 המוגדרות בטבלה הן במהלך ומחוץ לשעות העבודה( 

 
 סוג תקלה 

מועד אחרון   פירוט 
לתחילת  
 העבודה 

 זמן נדרש לסיום 

תקלה  
 משביתה 

לא ניתן להיכנס למערכת  
הניהול או לאתרים או  

שקיימת פגיעה משמעותית  
  בחזות האתר 

  התקלה   לתיקון   עד   רציף   באופן  מיידי 
  כל   את   השקיע   שהספק   ובלבד 

  העומדים   הנדרשים   המשאבים 
 עד חצי שעה . לרשותו 

תקלה  
 משמעותית 

ניתן להיכנס או לתפעל  לא  
 אזור מסוים באתר 

  התקלה   לתיקון   עד   רציף   באופן  חצי שעה 
  כל   את   השקיע   שהספק   ובלבד 
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  העומדים   הנדרשים   המשאבים 
 . עד שעתיים לרשותו 

תקלה  
 אחרת 

ימי    1תוך   אחר 
 עבודה 

 ימי עבודה   3

 

 שלבי העבודה והטמעת המערכת  .23

יגובשו ע"י הספק הזוכה   23.1 בפועל  והתאגיד יחד אל מול תוכנית  שלבי העבודה 
העבודה המוצעת ע"י הספק וההצעה שלו לביצוע הפרויקט ובלבד שזה יעמוד  

"  Q" לעיל ובכל תנאי ה" Mובכל התנאים המסומנים באות "  בדרישות התאגיד 
 . כאמור לעיל   ובלו"ז הפרויקט הנדרש שהמערכת המוצעת מקיימת,  

חתימת ההסכם תיערך    מועד ימי עבודה מ   5תוך  ב   -   פגישת התנעה ראשונית  23.2
בין   היכרות  תיערך  ההתנעה  בפגישת  הצוותים.  עם  ראשונית  התנעה  פגישת 
הצוותים ותוצג תוכנית העבודה הראשונית המעודכנת ע"י הספק כולל חלוקת  

 ן מצד התאגיד לכל חלק בפרויקט.  זמנים ודרישות שיש להכי 

עבודה   23.3 תוכנית  ובניית  מפורט  אפיון  המערכות,  )קבלת  ניתוח  לפרויקט 
ע"י   תיקונים  ביצוע  לאפיון,  בנוגע  פגישה/פגישות  ע"י התאגיד,  המסמכים 

- לא יאוחר מ   עד   \ תוך  ב   יסתיים   -   הספק עד הנפקת אישור התאגיד לאפיון( 
. האפיון יכלול את  לעיל   23.2מפגישת ההתנעה כאמור בסעיף  ימי עבודה     30

כלל   את  לממש  מנת  על  פונקציונלי  ואפיון  הדרושות  הטכניות  ההגדרות  כל 
וכדומה,   מערכות  תת  תוספים,  רכיבים,  תבניות,  זה  ובכלל  האתר  תכולת 

ידי   על  המערכות    התאגיד הנדרשות  וכלל  האתר  של  ומבצעי  מלא  ותפעול 
האפיון יכלול את כל המפורט מטה. בכל סעיף     במסגרת מכרז זה.   המוקמות 

וכל    UMLהספק יגיש מסמכים מילוליים, שרטוטי מסכים, מצגות, סכימות,  
תוכנית   הספק  יגיש  בנוסף  התאגיד.  לנציגי  האפיון  את  לתאר  ע"מ  הנדרש 

 עבודה מפורטת לשלבי הפרויקט והדרך לבצע אותה בלו"ז הנתון. 

בין  אפיון   23.3.1 התקשורת  כולל  הכללית  המערכת  ארכיטיקטורת 
מבנה   אפיון  השונות,  המערכות  בין  הממשקים  כלל  המערכות, 

 בסיס הנתונים. 

23.3.2  ( הניהול  מערכת  ממשקים    - (  CMSאפיון  ארכיטיקטורה, 
 ותקשורת עם הנכסים הדיגיטליים השונים, טבלאות, שדות וכד'. 

ערכת הניהול  אפיון מרכיבי מסכי התצוגה של מ   - איפיון צרכים   23.3.3
המכרז   במסמכי  שפורטו  האלמנטים  כל  כולל  השונים  והאתרים 
הוזכרו   ולא  הספק  של  לדעתו  שרלוונטיים  נוספים  רכיבים  וכן 

  במפרט הטכני. 

פיתוח   23.3.4 שלבי    - אפיון  הפיתוח,  לצרכי  הנדרש  של  טכני  איפיון 
 הפיתוח ודרישות טכניות מהתאגיד וכד'. 

המערכ  23.3.5 הטמעת  ושלב  התוכן  הסבות  ותוכנית    - ת  אפיון  אפיון 
עבודה   ותוכנית  החדשה  למערכת  הנתונים  העברת  לשלב  עבודה 
ביותר האפשרי   וביצוע המעבר החלק  בין המערכות  לשלב התפר 

  בין המערכת הקיימת לחדשה. 
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מידע   23.3.6 בדרישות    - אבטחת  עמידה  עבור  שיינקט  הפתרון  אפיון 
  אבטחת המידע. 

מפורטת   23.3.7 עבודה  כל   - תוכנית  את  תכלול  הדרך    התוכנית  אבני 
של   ביותר  היעיל  הביצוע  אופן  על  הספק  והמלצת  בפרויקט 
לכלל   העבודה  בתוכנית  יתייחס  הספק  הנתון.  בלו"ז  הפרויקט 

ו  התכנון  משלב  החל  הפרויקט  הבדיקות  מרכיבי  שלב  עד 
 וההטמעה בארגון.  

בשלב זה הספק יפתח את כל החלקים של המערכת שהוגדרו    -   שלב הפיתוח  23.4
ובאפ  הטכני  תוך  במפרט  לבדיקות  מוכנה  תהיה  המערכת  המערכות.    90יון 

ם שפורטו במפרט הטכני.  י מתחילת הפיתוח, כולל כל החלקים הרלוונטי  ימים 
חלוקת הפיתוח לשלבים תיעשה לפי חלוקה עליה ימליץ הספק בשלב תוכנית  
המערכות   על  והעבודה  הפיתוח  שלבי  בכל  התאגיד.  באישור  וזאת  העבודה 

ורצי  ישיר  קשר  התאגיד  יהיה  את  יעדכן  והספק  התאגיד  לבין  הספק  בין  ף 
הפרויקט  סטטוס  לגבי  שוטף  על   באופן  עדכון  ליתן  שיתבקש  עת  ידי  - ובכל 

 . התאגיד 

תוכן/נתונים  23.5 בסיס    -   מיגרציית  הקמת  עם  מיד  יתחיל  התוכן  הסבת  שלב 
הדרושה  והתשתית  בפרויקט.     הנתונים  מעכב  גורם  תהווה  לא  שהיא  ע"מ 

 הסבת התוכן תכלול: 

הסבת כלל התכנים מאתרי התאגיד בהתאם למבנה ולסוגי התוכן   23.5.1
בשלב   שיבוצע  ההסבה  אפיון  במסמך  שייקבע  כפי  החדשים, 

 האפיון הטכני עם הספק הזוכה. 

יודגש, ההסבות כוללות את כל תוכן האתר של המזמין, על כלל   23.5.2
התמונות,   הדפים,  כל  את  והכוללות  השונות  יחידותיו 

 תר התוכן.  המאפיינים, הקבצים וכל י 

ע"י הספק הזוכה והתאגיד     - שלב הבדיקות   23.6 שלב הבדיקות הראשוני יתבצע 
בתשתיות התאגיד וזאת אחרי ביצוע התקנת המערכת בסביבת התאגיד. בשלב  
זה הספק ידריך את התאגיד בביצוע הבדיקות וזאת ע"י הדרכות על המערכת,  

יערכ  הבדיקות  השלב.  של  מיטבי  לביצוע  הדרוש  וכל  בסביבת  מסמכים  ו 
בפועל כאשר המערכת תהיה מבצעית.   לאלה שיהיו  זהות  התאגיד בתשתיות 
בשלב זה הספק יפעל מיידית לקבלת הבעיה, לתיקון, שכתוב ושינוי במערכת  

 בהתאם לכל ממצא/הערה שיתגלה בבדיקות המסירה או הקבלה. 

ה  23.7 צוות  ע"י  ייבדק  שיעלה  פיתוח  כל  המערכת,  קבלת  הספק    QA  - לאחר  של 
לסביבת  ויישל  יעלו  חלקיה  או  הממתינה  הגרסה  בנוסף,  בדיקה.  דו"ח  ח 

בטרם   לעת  מעת  העדכונים  את  ולבדוק  לצפות  יוכל  התאגיד  בה  בדיקות 
 הבדיקות יכללו:  העלאה לסביבת פרודקשן. 

 עמידה בכל התנאים והדרישות של התאגיד ושל מסכי האפיון  23.7.1

 UI  - בדיקות עיצוב ו  23.7.2

 בדיקת ממשקים  23.7.3

  סבירים זמני תגובה   23.7.4

 שמישות המערכות עבור משתמשי הקצה  23.7.5



74 
 17.10.21ליום  מסמכים מעודכנים נכון  

 תלוי פיתוח   - מסים וחדירות שרתים  בדיקות אבטחה, עו  23.7.6

תיעוד    - תיעוד  23.8 שוטף,  ובאופן  הפרויקט  הקמת  בעת  לספק  הזוכה,  הספק  על 
מקיף ומלא לכלל התוצרים המבוצעים על ידו וזאת בצורה ברורה ומסודרת.  

לתאג  אשר  אחד  מרכזי  במקום  ישמר  התיעוד  ובו  כלל  אליו  גישה  תהיה  יד 

 ( M) ישמרו כל התיעודים של הפרויקט.  

והטמעה   23.9 ימשך    - בתאגיד הרצה  המערכת  הרצת  בזמן ההרצה    60שלב  ימים, 
לגבי המערכת שתעלה,   ובכל שאלה  וינחה את התאגיד בכל עת  ידריך  הספק 
שידרשו   ככל  במערכת  ועדכונים  שינויים  שיפורים,  באגים,  תיקוני  יבצע 

   שוטף של המערכת. לתפעול תקין ו 

כל   23.9.1 כולל  ההרצה  בשלב  המערכת  את  ויתפעל  ישתמש  התאגיד 
 החטיבות ומשתמשי המערכת. 

דרשו ע"י  י הספק יבצע את כל התיקונים, שינויים והשיפורים שי  23.9.2
 התאגיד בשלב ההרצה. 

המערכת   23.9.3 לקבלת  ההרצה  שלב  בסיום  אישור  ינפיק  התאגיד 
 הסופית ותחילת שלב התחזוקה . 

בי  23.9.4 העברה  האינטרנט ביצוע  ואתרי  המערכות  בין    -   ן  מעבר 
קריטי   שלב  הינו  החדשים  האינטרנט  אתרי  והפעלת  המערכות 
על הספק   בפרויקט.  כל הצדדים  בין  בתיאום מלא  להיות  ונדרש 

בין   התפר  קו  ותפעול  ההעברה  לביצוע  עבודה  תוכנית    2להגיש 
 המערכות והאתרים. 

ואישור התאגיד    - תחזוקה  23.10 והשקה  ביצוע הרצה  לסיום השלבים האלה  אחרי 
  יתחיל שלב התפעול השוטף והתחזוקה ע"י הספק. 

 ניהול הפרויקט ושיקוף הסטטוס לתאגיד  .24

את   24.1 התאגיד  עם  יחד  הספק  מטעם  הפרויקט  מנהל  יגדיר  הפרויקט  בתחילת 
הפרויקט.  של  והגאנט  הדרך  תוך     אבני  הפרויקט  את  ינהל  הפרויקט  מנהל 

בכ  והסטטוס שלהן  המשימות  של  ייעשה  שיקוף מלא  השיקוף  לתאגיד.  עת  ל 

וכן     ( ' וכד   MONDAY  ,JIRAבאמצעות תוכנה מוכרת לניהול פרוייקטים )כגון:  
באמצעות פגישות סטטוס שבועיות או יותר בהן מנהל/י הפרויקט יעדכנו את  

 נציגי התאגיד בסטטוס וישקף את מצב הפרויקט.  

בעלי   24.2 בנוכחות  סטטוס  פגישות  יתואמו  התאגיד,  לבקשת  ובהתאם  עת  בכל 
הרלוונט  וזאת  י התפקידים  הספק  מטעם  המפתח  ואנשי  התאגיד  מטעם  ים 

 תאגיד ובהתאם לצרכי הפרויקט.  בתדירות שתוגדר ע"י ה 

 כוח אדם בפרויקט  .25

בעלי   25.1 ביניהם  ויציב,  קבוע  צוות  הפרויקט,  לטובת  יעמיד  הזוכה  הספק 
תפקידים מיומנים ובעלי ניסיון, לצורך ביצוע מלוא התחייבויות הספק במועד  

 ובאיכות, כמפורט. 

ובלבד    הספק  25.2 משנה,  ספקי  באמצעות  מהשירותים  חלק  לבצע  רשאי  יהיה 
לאחר שהציג   לגבי כל אחד מהם את אישור נציג התאגיד מראש ובכתב   שקיבל 

על  שיידרש  הפרטים  כל  ואת  ניסיונם  התאגיד - את  השירותים  ידי  ביצוע   .
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מאחריות   יגרע  לא  משנה  ספק  וההסכם   הספק באמצעות  המכרז  לרבות    לפי 
השירותים  ואיכות  טיב  המוחלט  על  דעתו  שיקול  לפי  לסרב  רשאי  התאגיד   .

בעניין.   ספק ול והבלעדי   טענה  כל  תהיה  יהיה    לא  לא  התאגיד  בו  מקרה  בכל 
על  השירותים  מביצוע  רצון  ספק  - שבע  את  הזוכה  יחליף  המשנה,  ספק  ידי 

המשנה בספק אחר בהתאם להוראות סעיף זה או יבצע את השירותים בעצמו,  
   והכל מבלי לפגוע במתן השירותים לפי ההסכם. 

ימנה   25.3   עם   הספק   של   הקשר   איש   יהיה   אשר   מטעמו   פרויקט   י / מנהל הספק 
  המכרז   במסמכי   לאמור   בהתאם הכל  ,  התאגיד   פניות כל  ל   זמין   ויהיה ,  התאגיד 
  ימות   בכל יהיה זמין לפניות התאגיד    )או מי מטעמו(   הפרויקט   מנהל .  ובהסכם 

  ישתתף ו   דחופים   במקרים   ומועדים   בחגים   לרבות   היממה   שעות   ובכל   השבוע 
בקשר   בישיבות  התאגיד   השירותים   וע לביצ   בתאגיד  צרכי    במהלך   אם   . לפי 

  מכל ,  כאמור   הפרויקט   מנהל   את   להחליף   הזוכה   יבקש   ההתקשרות   תקופת 
  אישור .  המחליף   לזהות   בנוגע   התאגיד   של   מראש   אישור   יידרש ,  שהיא   סיבה 

  והבלעדי   המוחלט   ו דעת   לשיקול   בהתאם   הינו   חלופי ה   פרויקט ה   מנהל זהות  
מנהל הפרויקט המחליף המוצע    את   לאשר   שלא   רשאי   הא י   א ו וה   התאגיד   של 

  בנושא   תביעה   או / ו   טענה   כל   תהיה   לא   ולספק ,  בכלל   נימוק   וללא   נימוק   מכל 
 התאגיד.   כלפי   זה 

שאינן   25.4 ומסיבות  בנסיבות  רק  כן  תיעשה  בפרויקט,  המפתח  אנשי  החלפת 
כן   יעשה  לא  אלו  נסיבות  ובהתקיים  סבירים,  מטעמים  ו/או  הספק  בשליטת 

 התאגיד מראש ובכתב לגבי זהות המחליפים. אלא באישור  
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 להסכם    ב' נספח  

 הצעת המחיר   - מסמך ד'  

מסמך חתום על ידי המציע כפי שאושר על ידי התאגיד יצורף כנספח ב' רק לאחר בחירת  
 הזוכה במכרז 
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 נספח ג' להסכם  

 התחייבות לשמירת סודיות 

 שיספק את השירותים לתאגיד[ ]לחתימה על ידי מנהלי המציע וכל גורם מטעמו  

 

כי   הואיל  לי  וידוע  לי  השידור  והוסבר  תאגיד  בין  שייחתם  להסכם  בקשר  או  עקב 
יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא    הישראלי לבין ............................ )המציע( 

( כלשהם לרבות תכתובת,  (Know- How  (, או ידע Informationלידיעתי מידע ) 
דעת,   או  חוות  מסחרי/עסקי  סוד  שרטוט,  רישום,  מסמך,  תוכנית,  חומר, 

שידיעתו  ות  ידיע  מידע  או  הציבור  כלל  בידיעת  מצוי  שאינו  שונים,  מסוגים 
שהכלל  כ תשמש   למידע  הגעה  לשם  דרך"  בין  אינו  "קיצור  אליו,  להגיע  יכול 

ב  בתעתיק,  לרבות  בכתב,  ובין  פה  אלקטרוני בעל  אחסון  כלי    אמצעי  בכל  או 
אך מבלי לגרוע    , חר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות ואמצעי א 

ודו"חות   מסמכים  נתונים,  האמור,  שקשור  מכלליות  דבר  כל  זה  ובכלל 
לשירותים וגם כל מידע שנגלה לאזני הספק או מי מטעמו גם אם בדרך אקראי  

 ; "( המידע "   )להלן: 

או מסירת המידע בכל צורה    והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד  והואיל 
לנציגי   מלבד  כלשהם  גוף  או  אדם  לכל  לעניין    התאגיד שהיא  המוסמכים 

נציג   לגרום    התאגיד ההסכם, ללא קבלת אישור  עלול  ובכתב  המוסמך מראש 
ו   לתאגיד  נזק  לצדדים  סעיף  גם  או  לפי  פלילית  עבירה  לחוק    118מהווה 

 ; 1977  - העונשין, תשל"ז 

 כדלקמן:  תאגיד השידור הישראלי  חייב כלפי  אני הח"מ מת   נוכח האמור, 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   .1

   ממנו. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע   .2

במסגרת   .3 לידיעתי  הובא  או  נמסר  שלשמה  למטרה  ורק  אך  במידע  להשתמש 
מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי  
או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר  

 לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.  

האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי    ומבלי לפגוע בכלליות  .4
מוסד  - על  או  גוף  או  אדם  לכל  לאפשר  לא  מכן  לאחר  או  השירותים  נותן  ידי 

להעביר,   לפרסם,  לא  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  המידע,  את  לקבל  כלשהם 
את   מחזקתי  להוציא  לא  וכן  גוף  או  אדם  לידיעת  להביא  או  למסור  להודיע, 

חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל  המידע או כל  
 שהוא.  

את   .5 לקיים  כדי  הדרוש  כל  את  ולעשות  קפדנית  זהירות  אמצעי  לנקוט 
פי  י ות וי התחייב  על  ז כתב  י  אמצעי  ו   ה התחייבות  בכל  לנקוט  השאר,  בין 

 הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

את האמור    , ככל שישנם, ת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי להביא לידיע  .6
מילוי   אי  על  העונש  ואת  סודיות  שמירת  של  זו  חובה  לרבות  זו  בהתחייבות 

 החובה.  
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נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה   .7 להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל 
מהפרת   כתוצאה  שהוא  כל  שלישי  לצד  או  לכם  ייגרמו  אשר  סוג,  מכל 

ייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה  התח 
 אחראי ביחד עם אחרים.  

מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או  התאגיד ולחזקתו    להחזיר לידי  .8
מ  שקיבלתי  שהוא  חפץ  גורם  מכל  או  ל התאגיד  השייך  שהגיע  תאגיד  או  או 

או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן    לחזקתי 
כן, הנני מתחייב לא לשמור  תאגיד השירותים או חומר שהכנתי עבור ה  . כמו 

 אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.  

זו   .9 התחייבות  שאפר  מקרה  השייך  ו בכל  כאמור  מידע  תהיה  לתאגיד שאגלה   ,
 דת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.  זכות תביעה נפר לתאגיד  

זה   .10 התחייבות  לכתב  בהתאם  שלא  במידע  ששימוש  לי  ידוע  כי  מצהיר  הנני 
התשל"ז  עונשין,  חוק  לפי  עבירה  מהווים  לאחר  מסירתו  וחוק    1997  - לרבות 

 .  1981  - הגנת הפרטיות, התשמ"א 

דרך שהיא, יחולו  תקבלו בכל  י מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר   .11
 כל הוראות כתב התחייבות זה.   

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות   .12
 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.  - על   לתאגיד אחרת המוקנית  

 

 לראיה באתי על החתום ו 

 

ת"ז:______________ מלא שם    __________________:  
 ____ חתימה:____________ 
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 נספח ד' להסכם  

 עניינים   ניגוד   למניעת   תחייבות ה 

 ]לחתימה על ידי המציע ועל ידי גל גורם שיספק את השירותים לתאגיד[ 

 

מהוראות   לגרוע  ומבלי  נספחיו  ה בנוסף  על  על ו מכרז  שהוגשה  ההצעה  ידי  - ממסמכי 
   - המציע 

מטעם   החתימה  מורשה   ,_______ מס'  ת.ז.  נושא   ,______________ הח"מ  אני 
)להלן:    ____________ שמספרו  מצהיר  " המציע " __________________   )

אזכה  אם  ומתחייב בזאת, כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות, ו 
  התקשרות, במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ה 

 כדלקמן:   על הארכותיה )ככל שתהיינה( 

במסגרת מתן השירותים    התאגיד המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות   . 1
  נשוא המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים 

  במכרז זה לבין עניין אחר של לפי  , בין ביצוע השירותים  או חשש לניגוד עניינים 
 מי מהם או של עובדיהם.  

בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות   . 2
תפקידו    - המוצע   מילוי  בין  בו  לעמוד  עשוי  מהם  או שמי  קיים  עניינים  ניגוד  על 

השירותים  / ו  מתן  במסגרת  עיסוקו  אחר   לתאגיד או  עניין  של    לבין  עניין  או  שלו 
 גוף שהוא או קרובו חבר בו.     קרובו או עניין של 

לרבות עניין שלו או של קרובו או של    לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו 
חבר בו, מנהל אותו או    גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם 

עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו,  
בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם  בהון מניות,  

עובד   או  שותפו,  או  או מעסיקו  המוצע  מי מהצוות  או  לקוח, שהמציע  של  ענינו 
 . מבקרים   מייעצים/   בפיקוחו, מיצגים/   העובד עימו או 

 
 __________                                                 

 ______________________ 

 שם מורשה החתימה+ חתימה                                           תאריך                         
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 נספח ה' להסכם  

 בנקאית   ערבות 
   [ או לקיום הסכם   לביצוע ] 

 לכבוד 
 הישראלי   השידור   תאגיד 

 א.ג.נ., 

א  .1  ,........................................... כל  לבקשת  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  נו 
של  כולל  לסכום  עד  וחמישה  )   75,000  סכום  חדשים(    אלף שבעים    - )להלן  שקלים 

הערבות "  מאת  סכום  שתדרשו    -   )להלן ............................................  "(, 
  לביצוע הסכם עם תאגיד השידור הישראלי מיום ..................... בקשר    "(, הספק " 

  שירותי   לקבלת   21/2021'  מס   שלבי - דו   פומבי   מכרז   במסגרת ........................  

  אינטרנט   ואתרי (  CMS)   תכנים   ניהול   מערכת   של   ותחזוקה   הטמעה ,  פיתוח ,  אפיון 
 . הישראלי   השידור   לתאגיד 

)עליות בלבד(  למדד המחירים לצרכן וספת הפרשי הצמדה שולם בת כום הערבות י ס  .2
מ ה  לעת  מתפרסם  כלכלי,    די י - ל ע עת  ולמחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

שהתפרסם  .............  מדד חודש    יה יה   - "  המדד היסודי "   : הבאים בתנאי ההצמדה  
ו ב   .................... החדש " - יום  לאחרונה  האחרון  המדד  יה  יה   - "  המדד  שפורסם 

לפי    לפני  דרישתכם  זה קבלת  ערבות  הדרישה  אם    . כתב  קבלת  כי  במועד  יתברר 
ההצמדה   הפרשי  יהיו  היסודי,  המדד  לעומת  עלה  החדש  השווה  ב המדד  סכום 

ל ש למכפלת ההפרש   ה בין המדד החדש    וחלוקתו   מדד היסודי בסכום הדרישה בין 
די, נשלם לכם את הסכום  יהיה נמוך מהמדד היסו החדש  במדד היסודי. אם המדד  

לעניין כתב ערבות זה    הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה. 
 גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע.   - "סכום הערבות"  

  קבלת ימים מתאריך    15- לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  .3
בתוספת הפרשי הצמדה,  סכום הערבות  ל   עד דרישתכם, כל סכום הנקוב בדרישה ו 

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את  
 הספק. התשלום תחילה מאת  

ליום   . 3 עד  בתוקפה  זו תישאר  בלבד ......................  ערבות  תאריך    , )כולל(  ולאחר 
 וטלת. זה תהיה בטלה ומב 

לפי   . 4 דרישה  ז כתב  כל  להתקבל    ה ערבות  במען:  בכתב    אצלנו צריכה 
 לעיל.    3קוב בסעיף  לא יאוחר מהתאריך הנ ......................................,  

 כבוד רב, ב 

 

 

 

 בנק .................................... בע"מ        

 סניף ......................... )מס' ..........(       
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 נספח ו' להסכם 

 שפורסמו במסגרת המכרז   ההבהרה תשובות  
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 נספח ז' 

 י התאגיד סייבר לספק הגנת  נספח דרישות אבטחת מידע ו 

 כללי   .1
השידור הישראלי חייבת לעמוד בהנחיות  חברה המספקת שירותים לתאגיד   .1.1

ומדיניות התאגיד, נספח זה מפרט את דרישות אבטחת מידע והגנת הסייבר  
 שהספק נדרש לעמוד בו. 

נוהל זה כוחו יפה במסגרת התקשרות חוזית מול הספק על פי כללי ההסכם   .1.2
 ואין האמור בו להחליף או לגרוע מהכתוב בהסכם. 

 לעמוד בכול השינויים הנדרשים.    המסמך מתעדכן בתאגיד ועל הספק  .1.3

   

 הסמכות לתקני אבטחת מידע והגנת סייבר    .2
ברישומו   .2.1 שנדרש  פרטני  או  רגיש  למידע  גישה  בעל  ו/או  אם הספק מחזיק 

ל  בהתאם  מידע  התשמ"א כמאגר  הפרטיות,  הגנת  החוק   , 1981- חוק  הוא 

בפיקוח של משרד המשפטים    .ישראל ב  הזכות לפרטיות  המסדיר את סוגיית 
ישומו ועמידה בדרישות  רשות להגנת הפרטיות, הספק יעשה את הכול בר   – 

 החוק. 

ניהול מערכת    -   ISO 27001יינתן יתרון לספק בעל התעדה לתקן בינלאומי   .2.2
תעודה   יעביר  הספק  התאגיד,  של  דרישה  בעת  )"התקן"(.  מידע  אבטחת 
עמידה בהתעדה   ולספק אין  במידה  עומד בתקן,  על היותו  תקפה המעידה 

נהלים  של  בסיסיות  בדרישות  לעמוד  נדרש  זה,  בחברה    לתקן  ויישום 
לנושאים שלהלן: ניהול והערכת סיכוני אבטחת מידע וסייבר, נוהל גיבויים  
ונוזקה,   כופר  בדרישות  עמידה  סייבר,  אירוע  בעת  תגובה  מידע,  ושיחזור 

 עמידה בדרישות הגנת פרטיות, מבדקי חדירות. 
לעמידה   .2.3 יתרון  יינתן  הישראלית  להגנת הפרטיות  בדרישות תקנות  עמידה 

   GDPR.  - ב 
 

 

 שמירה על סודיות  .3
עובדי הספק מחויבים לשמור על סודיות המידע אליו הם נחשפים במסגרת   .3.1

 עבודתם עבור התאגיד. 
הספק יוודא עבור כל אחד מעובדיו שהוא מבין את האחריות המוטלת עליו   .3.2

 במסגרת תפקידו בנוגע להיבטי אבטחת מידע. 
לגבי   .3.3 שייושם  פורמאלי  משמעתי  הליך  ינקוט  חרגו  הספק  אשר  עובדים 

 מנהלי אבטחת המידע. 
למחוק   .3.4 נדרש  הוא  לספק,  במייל  התאגיד  של  מידע  מאגרי  מועברים  אם 

 אותם לאחר הזנתם למערכת.  
 

 מהימנות עובדים  .4
הספק יבצע בדיקות אימות רקע של כל מועמד להעסקה במסגרת הפרויקט   .4.1

 נשוא מכרז זה. 
 בידיעה ובאישור התאגיד. כל שינוי בהרכב העובדים עבור התאגיד יתבצע   .4.2
אם עובדי הספק נחשפים למידע רגיש האגור בתאגיד, הספק יוודא כי הם   .4.3

 מודעים לדרישה לשמור על חיסיון המידע ללא הגבלה בזמן. 
בקרב   .4.4 מידע  לאבטחת  המודעות  להעלאת  תקופתיות  הדרכות  יבצע  הספק 

 העובדים. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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התאגי  .4.5 ע"י  הנאסף  אישי  למידע  נחשפים  הספק  ועובדי  הספק  במידה  ד, 
 יוודא כי הם מודעים לדרישה לשמור על חיסיון המידע ללא הגבלה בזמן. 

 / תוכנת מדף   ם דרישות לקליטת מערכת / שירותים  דיגיטליי  .5
על הספק להציג לתאגיד ממצאי בדיקת חדירות אפליקטיבית האחרונה לפי   .5.1

 . WEBלמערכת    OWASPלדוגמא:    - הסטנדרטים המקובלים בעולם  

ממשקים   .5.2 ובקרת    APIאספקת  תוקן  ידי  על  הזדהות  יכולת    sessionsעם 
 לשירותים עסקיים שממשק מאפשר.   ה ודוקומנטצי 

   

 דרישות לקליטת מערכת שפותחה לתאגיד   .6

ספק תוכנה המפתח עבור התאגיד מערכת, ממשקים, שזכויות הקניין של   .6.1
למערכת. הספק   וביצוע מבדק חדירות  נדרש לספק תכנון  התאגיד, הספק 

לתאגיד  חדירות    יגיש  למבדקי  תכנון  הענן    PTמסמך  לתשתיות 
ידי   על  מסופקת  התשתית  אם  גם  המוצעת,  המערכת  של  ואפליקטיביות 
התאגיד )בתיאום מלא(, מבצע מסמכי התכנון וביצוע מבדקי החדירה יהיה  
התאגיד.   ידי  על  יאושר  אשר  זה  מסוג  למבדקים  ויידע  הכישורים  בעל 

לפי  המבדקים  וביצוע  המקובלים     Best Practiceהתכנון  וסטנדרטים 

כגון:   בעולם  ואפליקטיבית  תשתית  חדירה  מבדקי   OWASP Topבתחום 

חדירה   - SANS Top 25 ו   10 כוללות מבדקי  יישומי האינטרנט  . בדיקות 
של הזרקת קוד זדוני, הזרקת שאילתות למסד הנתונים תוך שליפת מידע  

באלגוריתמים   שימוש  של  בטיחות  תקשורת,  רגיש,  כשלי  קריפטוגרפים, 
 טיפול לא נכון בהודעות שגיאה, כשלים במנגנון ניהול ההרשאות, חולשת 

CSRF   .ועוד 

ממשקים   .6.2 ובקרת    APIאספקת  תוקן  ידי  על  הזדהות  יכולת    sessionsעם 
 לשירותים עסקיים שממשק מאפשר.   ה ודוקומנטצי 

 ספקים בעלי גישה  .7
למערכות  .5.1 גישה  שמקבלים  ספקים  עבור  או    דרישות  התאגיד  של  המידע 

 מחזיקים במידע של התאגיד באתר הספק. 

 למערכות הרלוונטיות.    VPNהתאגיד יספק חיבור מאובטח באמצעות   .5.2
 עובדי הספק יחתמו על נספח שימוש במערכות מידע בתאגיד.   .5.3

 

 אבטחה פיזית ומידור  .8
 הספק יאפשר ביצוע ביקורות במשרדיו עפ"י דרישת התאגיד.  .5.4
מבקרים   .5.5 יומן  וינהל  לאתרו  פיזית  כניסה  לבקרת  באמצעים  ינקוט  הספק 

יוגנו   אלו  אזורים  התאגיד.  של  פיזי  מידע  קיים/מוחזק  בהם  לאזורים 
 וימודרו באמצעים כדוגמת בקרת גישה, מצלמות, ארונות נעולים וכספות. 

 

 הרשאות גישה  .9
השייך  .5.6 למידע  הגישה  את  שתצמצם  גישה  הרשאות  מדיניות  יישם    הספק 

 לתאגיד למינימום ההכרחי ואך ורק לגורמים מורשים מטעם הספק. 

5.7.  ( בקרה  ותתועד  משתמשים  LOGתיושם  וכניסות  הגישה  להרשאות   )
 ומנהלים לכלל המערכות בהן קיים מידע השייך לתאגיד. 

( לעובדים העובדים על מערכת הקשורה  administratorהקצאת הרשאות )  .5.8
באישור   ומגובה  מוגבלת,  תהיה  מטעם  לתאגיד  מוסמך  גורם  של  מתועד 

 התאגיד. 
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 ניהול סיסמאות  .10
סיסמאות   .5.9 )החלפת  בשוק  כמקובל  מורכבת  סיסמה  מדיניות  יישם  הספק 

וכו'( או   היסטורית סיסמאות, מורכבות סיסמא  נתון, שמירת  זמן  בפרקי 
 בהתאם לדרישת התאגיד בהתאם למדיניות סיסמאות של המשרד. 

 ת בהן קיים מידע השייך לתאגיד. אוטומטי למערכו  Timeoutיישום מנגנון  .5.10

 

 רשתות  .11
הרשת   .5.11 אל  מרחוק  להתחברות  הקשור  בכל  אבטחה  באמצעי  ינקוט  הספק 

 הארגונית שלו. 
הספק ינהל בצורה מאובטחת את הרשת הארגונית שלו, תוך ביצוע שוטף   .5.12

תקשורת   רכיבי  של  גרסאות  עדכוני  חדירה,  מבדקי  סיכונים,  סקרי  של 
 רשת הארגונית. ותיעוד מלא של כל האירועים ב 

מסקרי   .5.13 העולה  ממצא  כל  על  התאגיד  את  לעדכן  הספק  על  זה,  בהקשר 
אם   בין  לתאגיד,  השייך  המידע  בעבור  סיכון  להוות  שיכול  הסיכונים 
אותם   השונות  המערכות  באמצעות  אם  ובין  הספק  בחצרות  עלה  הממצא 

 הספק מספק לתאגיד. 

 

 גיבויים  .12

הספק   .10.1 בתאגיד,  נמצאות  שאינם  מרכיבי  מערכות  כל  את  לגבות  אחראי 
עבור   והפעילויות  השירותים  הקשורים  ונתונים  ממשקים, קבצים  המערכת, 

 התאגיד. 

אתר   .10.2 או  החברה  )משרדי  מרוחק  באתר  גם  יישמרו  הגיבוי  ענן    DRעותקי   /
 באזור אחר(. 

 באם נדרש, הספק ישלח עותק לביצוע גיבוי נוסף באתרי התאגיד.  .10.3

הגיבוי   .10.4 במערך  לתקנו  על    - כל תקלה  ולפעול  לתאגיד  כך  על  להודיעה  הספק 
 בהקדם. 

 עבור גיל המידע וזמן התאוששות מאסון.   DR- קבלת נתוני ה  .10.5

 קבלת ארכיטקטורת מערך הגיבוי החם וקר.    .10.6

 

 קווים מנחים נוספים לאבטחת מידע אצל הספק  .11

 

קבועות אשר יינתנו על ידי התאגיד   IPיש לוודא כי הגישה מוגבלת לכתובות  11.1

 פרטני.   ACLדי החלת  וזאת על י 

גישת   11.2 ממשק  בין  הפחות  לכל  מלאה  לוגית  הפרדה  ישנה  כי  לוודא  יש 
 משתמשים, לממשק גישת מנהלי מערכת.  

 יש לוודא כי תעבורת פרטי ההזדהות מתבצעת אל מול תווך מאובטח.  11.3

גלוי   11.4 באופן  בזיכרון  נשמרים  לא  והאימות  ההצפנה  מפתחות  כי  לוודא  יש 

 (clear text .) 

כולל    WEBמבוססי  בשירותים   11.5 האימות  פרטי  העברת  תהליך  כי  לוודא  יש 

 (. TLSשימוש במנגנון הצפנה סטנדרטי )לדוגמא  

את   11.6 תכלול  זו  בדיקה  מידע.  אבטחת  בדיקת  תוצאות  להציג  יידרש  הספק 
)לרבות שימוש   וציוד התקשורת  אופן ההקשחה של השרתים, עמדות קצה 

ב  בפרוטוקולים  שימוש  עדכניים,  תוכנה  שיתופי  בעדכוני  חסימת  טוחים, 
רשת מיותרים וכו'(. במידת האפשר, יבחן תוצאות על ידי הרצת כלי ייעודי  

 (Scanner Vulnerability .)  
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של   11.7 שירות  ברשותו  שיש  להציג  יצטרך  בדיקות    Anti DDOSהספק  וביצוע 
 עומסים )ברמת התשתית וברמת האפליקציה(. 

תחילת   11.8 מועד  לאחר  עבודה  ימי  מעשרים  יאוחר  לא  לתאגיד  יגיש  הספק 
שבסעיפים   המנחים  מהקווים  אחד  כל  לבדיקת  מחיר  הצעות  ההתקשרות, 

 "(.  המנחים   הקווים   התקיימות   בדיקת )להלן: "   11.7  –   11.1
התאגיד יודיע לספק באם הוא מבקש כי הספק יבצע את בדיקות התקיימות  

 הקווים המנחים, כלם או חלקם, באם לאו.  

הבדיקות    על בדיקת התקיימות הקווים המנחים,  שיחליט התאגיד כי הספק יבצע את    ככל 
מקצועי    ת ו לעש  יידע  הכישורים,  בעל  שיהיה  גורם  ידי  ועל  התאגיד  עם  מלא  בתיאום 

 שיבצע את הבדיקות.    לביצוע מבדקים מסוג זה. התאגיד יאשר מראש את הגורם   ומיומנות 
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 להסכם   ' ח נספח  
 ביטוח 

ן  הספק לערוך ולקיים, על חשבו   על לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,   מבלי  .1
למשך  הספק  אחריות  תקופת    כל ,  ביטוח  )ולעניין  קיימת  הספק  אחריות  עוד  וכל  ההסכם 

את הביטוחים    , שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(   3מקצועית משולב חבות מוצר, למשך  
והמהווה חלק בלתי נפרד    , 1כנספח ח'   זה   להסכם באישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  

)להלן:   הביטוח"   אישור " ו   הספק"   ביטוחי " ממנו  ביטוח    לפי ,  עריכת  חברת  אצל  העניין(, 
 מורשית כדין בישראל.  

מעבידים ח  .א    למחוק   יהיה   ניתן ,   הספק   ידי   על   עובדים   מועסקים   ולא   ככל   כי   מוסכם   - בות 
 .  הביטוח החתום על ידי המבטחים   אישור   מתוך "  מעבידים   חבות "   ביטוח   סעיף 

  אין )   הספק   ביטוחי   בכל   יבוטל "  רבתי   רשלנות "   חריג   כי   לוודא   הספק   על   - הפוליסות   נוסחי  .ב 
 (.  הדין   פי   על   המבטחים   מזכויות   לגרוע   כדי   באמור 

המזמין,    ללא  .2 מצד  דרישה  בכל  תחילת    הספק   על צורך  לפני  המזמין,  לידי  מתן  להמציא 
ל השירותים   מוקדם  עריכת  התקשרות  וכתנאי  אישור  את  התמורה,  חשבון  על  תשלום  לכל  או 

בידי   חתום  כשהוא  כן,  מבטח ה הביטוח,  כמו  הביטוח,    מיד .  תקופת    להמציא הספק  על  בתום 
המ ל  מעודכן זמין  ידי  ביטוח  עריכת  לתקופת    , אישור  הספק  ביטוחי  תוקף  חידוש    ביטוח בגין 

בתוקף  זה  הסכם  עוד  כל  ביטוח,  תקופת  ומדי  בסעיף    נוספת,  כמפורט  נוספת  לתקופה    1ו/או 
 לעיל.         

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול  
שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש  בו  

 ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 
מזערית   מובהר  .3 דרישה  בבחינת  הינם  הספק  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות    , כי 

הספק  על  כדי  המוטלת  בה  של  , שאין  התחייבות  ההסכם  הספק  לגרוע מכל  כל  לפי  פי  על  ו/או 
לא  ספק  ול   ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, דין,  

 האחריות כאמור.   לגבולות בכל הקשור    , או מי מטעם המזמין   המזמין כל טענה כלפי  תהיה  
ידי    , הביטוח עריכת  בדוק את אישור  ל   למזמין תהא הזכות, אך לא החובה,  .4 הספק  שיומצא על 

על מנת להתאים    ו שיידרש , התאמה או הרחבה,  תיקון   , לבצע כל שינוי   ועל הספק כאמור לעיל,  
 . הספק על פי הסכם זה   להתחייבויות את ביטוחי הספק  

כי   .5 ומוסכם  לעיל המזמין  זכויות  מוצהר  כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  אינן    , לעריכת 
,  ביטוחי הספק כל אחריות שהיא לגבי  או  מי מטעם המזמין כל חובה  על  או  המזמין  ילות על  מט 

שהיא  חובה  מכל  לגרוע  כדי  בהן  ואין  העדרם,  לגבי  או  ותוקפם,  היקפם,  על    , טיבם,  המוטלת 
ובין  שינויים כמפורט לעיל    עריכת   דרשה נ וזאת בין אם    או על פי כל דין, זה    הסכם על פי  הספק  

 . ובין אם לאו אישור עריכת הביטוח    בדק  נ אם    אם לאו, בין 
לרכוש או ציוד  אובדן או נזק    לכל מאחריות  ואת הבאים מטעם המזמין  פוטר את המזמין    הספק  .6

מתן   לצורך  המשמש  ו/או  המזמין  לחצרי  הספק  מטעם  מי  או  הספק  ידי  על  המובא  כלשהו, 
ל השירותים   טענה   ספק ולא תהיה  כלפי    , כל  תביעה  או  לעיל  ה דרישה  ו/או  נזכרים  אובדן  בגין 
 , ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. נזק כאמור 

או  ב  .7 נוסף  רכוש  ביטוח  הספק,  משלים  כל  ידי  על  על  שייערך  המבטח  ויתור  בדבר  סעיף  ייכלל 
על זכות התחלוף כאמור לא    ויתור ו ה   וכלפי הבאים מטעם המזמין; זכות התחלוף כלפי המזמין  

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  
בו    לעניין לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי  .8 או  השירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה 

מה  ידי    ינתנו י   ם חלק  הספק,    ני קבל על  מטעם  בידי  על  משנה  כי  לדאוג  המשנה    קבלני הספק 
     נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  פוליסות ביטוח  

בזאת  ה הספק  על  כי    , מובהר  המזמין מוטלת  כלפי  ל   אחריות  במלואם,  ביחס  לרבות  שירותים 
 . ה משנ   שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני 

על אף האמור לעיל, אי    נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.  .9
ימים ממועד    10המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור. 
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 הביטוח אישור עריכת    -   1ח'   נספח 
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הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
 ( DD/MM/YYYY) האישור 

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור   מבקש   מעמד  העסקה   אופי  מבוטח ה  מבקש האישור 

השידור   תאגיד  שם: 
חברות   ו/או  הישראלי 
בנות   חברות  ו/או  האם 

    ו/או חברות קשורות  

 נדל"ן ☐  שם 

פיתוח,    - שירותים  ☒  אפיון,  שירותי 
ניהול   מערכת  של  ותחזוקה  הטמעה 

 ( אינטרנט  CMSתכנים  ואתרי   )
   לתאגיד השידור הישראלי  

 אספקת מוצרים ☐ 

 ______ אחר:  ☒ 
 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 מזמין שירותים ☒ 

 מזמין מוצרים ☒ 

 ______ אחר:  ☐ 
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

נשרים   כנפי  ,  23מען: 
 ירושלים 

 מען 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

לפי    חלוקה 
  גבולות 

אחריות או  
 ביטוח   סכומי 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדור 

ת  
 הפוליסה 

תארי 
ך  

תחיל 
 ה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

  בתוקף   נוספים   כיסויים 
   חריגים   וביטול 

 סכום  X לנספח  בהתאם  כיסוי  קוד  לציין  יש 
 

 מטבע 

לטובת    –   309 ₪        רכוש  תחלוף  על  ויתור 
 האישור מבקש  

 ראשוניות   –   328
 

 אחריות צולבת   –   302 ₪   1,000,000     צד ג' 
לטובת    –   309 תחלוף  על  ויתור 

 מבקש האישור 
מעשי    -   321 בגין  נוסף  מבוטח 

 ומחדלי המבוטח  
 כיסוי לתביעות מל"ל   –   315
 ראשוניות   –   328
רכוש מבקש האישור ייחשב    –   329

 כצד שלישי  

חבות  
 מעבידים 

    20,000,00
0 

לטובת    –   309 ₪   תחלוף  על  ויתור 
 מבקש האישור 

נוסף    –   319 וייחשב    – מבוטח  היה 
 מעבידו של מי מעובדי המבוטח  

 ראשוניות   –   328
 

אחריות  
מקצועית  

משולב  
חבות  

 המוצר  

על    –   309 ₪   2,000,000     לטובת  ויתור  תחלוף 
 מבקש האישור 

מעשי    -   321 בגין  נוסף  מבוטח 
 ומחדלי המבוטח  

 ראשוניות   –   328
 מרמה ואי יושר עובדים     –   325
דיבה, השמצה והוצאת לשון    –   303

 הרע  
 פגיעה בפרטיות    –   326
 עיכוב/ שיהוי    –   327
 אובדן מסמכים    –   301
 חודשים(   12תקופת גילוי )   –   332
 אחריות צולבת    –   302

 (*: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח    פירוט השירותים 

 שירותי תחזוקת מערכות      –   089                     מידע    –   044                                   מחשוב   –   043
 ביטול/שינוי הפוליסה  

  האישור   למבקש הודעה    משלוח   לאחר   יום   30ייכנס לתוקף אלא    לא ביטוח,     פוליסת   של ביטול    או   האישור   מבקש   לרעת   שינוי 
 בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 


