
 

 

 2021אוקטובר  17

 "א חשון תשפ"ב י

 מכרז משתתפי האל: 

 

לקבלת שירותי אפיון, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של  מערכת ניהול   21/2021פומבי דו שלבי  מכרז הנדון: 

 ( ואתרי אינטרנט לתאגיד השידור הישראלי CMSתכנים )

 1לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 

 שבנדון: פניה מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע ל הישראליתאגיד השידור  

המסמך אליו   מס"ד
 מתייחסת השאלה 

 תשובות שאלות 

,  1מסמך ב', סעיף  1
 57עמוד 

 אין עדיפות.  ימת? האם יש עדיפות לשפת תכנות מסו

,  1מסמך ב', סעיף  2
 57עמוד 

 אין התנגדות.  האם יש התנגדות לפיתוח בקוד פתוח? 

מסמך א', סעיף   3
 5, עמוד  5.3

האם נוכל להגיש עובדים עם ותק של  
חודשים, אך עם ניסיון של    24 -פחות מ 

 שנים?  3מעל 

  יתוקן  5.3תנאי הסף בסעיף 
 ונוסחו יהיה:

המציע מעסיק ביחסי  "... 
)שישה(   6עובד ומעסיק 

עובדים לפחות נכון למועד 
האחרון להגשת ההצעות  

החודשים  12במכרז ובמהלך 
האחרונים שקדמו לו לפחות, 
בתחומים: אפיון ו/או פיתוח 

 CMSותחזוקה של מערכות 
ו/או אתרי אינטרנט ו / או  

אפליקציות, אשר להם ניסיון  
שנים לפחות בתחום   3של 
 …" ו תחומים אלה ו/א

4 

 כללי  

למסמכי המכרז ,   WORDנבקש גרסת  
זה יסייע לחסוך שעות רבות של הקלדה  
וכן את ניהול המענה בכתב. הדבר נהוג  

גם במכרזים דומים ומתוך ידיעה  
 PDFשהגירסה הקובעת היא גירסת ה 

הצהרה לעניין  - 3טופס מס' 
עמידה בתנאי הסף, יהיה נגיש 

ורק על בפורמט וורד. זאת אך 
מנת להקל על אופן השלמת  

הפרטים כנדרש בטופס. יובהר 
כי אין לבצע כל שינוי זולת  
השלמת הפרטים וכי מציע  
שיבחר להשלים טופס וורד  
יידרש להצהיר כי לא ביצע  

 תיקונים או שינויים במסמך 

הסכם,   –נספח ה  5
 46, עמ' 3.2סעיף 

דרישתכם לזמינותו של מנהל הפרוייקט  

בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע  

להסכם, לאחר   3.2בסעיף 
מנהל  ..."המילים 



 

 

אינה סבירה אף לא בשלב הקמת 

 האתר. 

נבקש להסיר את הדרישה ו/או  
להבהירה ו/או לסייגה לשלב התחזוקה  

במקרה ותרצו תמיכה מסביב לשעון )  
שכלל לא בטוח שנדרש במקרה זה(   

אשר כרוכה בתשלום עבור עלויות כונן  
 וכו'.   24/7

יבואו המילים   "…הפרויקט
 ."…ו/או מי מטעמו..."

הסכם,   –נספח ה  6
 49, עמ'  8.2.5סעיף 

נבקש שהתשלום האחרון יבוצע לאחר  
 סיום בדיקות הקבלה על ידכם

 לא מקובל 

הסכם,   –נספח ה  7
 51, עמ'  10סעיף 

האחריות עד  נבקש להגביל את גובה 
 מהיקף התשלום בפרויקט   100%

 לא מקובל 
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הסכם,   –נספח ה 
 53, עמ'  15סעיף 

נבקש למחוק "ללא הוכחת נזק" , על  
מנת לא ליצור מצב של תשלום קנס בשל  

סיבה שאינה נובעת ממחדלי הספק.   
נבקש שתציינו את מחויבות המזמין  

 למתן מענה בתוך יומיים לפניות הספק  

מקובל. הסעיף יתוקן כך  לא 
גין כל  שלאחר המשפט "...ב

איחור של הספק מלוח  
הזמנים לביצוע השירותים  

כמפורט במפרט 
…" יבואו המילים השירותים

שאינו תלוי במעשה ו/או "... 
 …"  מחדל של התאגיד
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 כללי 

  – נבקש הארכה במועד הגשת ההצעות 
אנו נמצאים בתקופת חגים והמועדים  

 גשת מענה כראוי אינם ריאלים לה

המועד האחרון להגשת  
ההצעות ידחה בהתאם  

לפרסום באתר האינטרנט של 
 .התאגיד

10 

 כללי 

נבקש הארכה במועד הגשת שאלות  
אנו נמצאים בתקופת חגים   – ההבהרה 

והמועדים אינם ריאלים להגשת מענה  
 כראוי 

 לא מקובל 

11 

מסמכי המכרז,  
 7, עמ' 7.7סעיף 

  -אישור רואה חשבון - 5. טופס מספר 1

 אנא הבהרתכם מה האישור הנדרש.   

. במידה וכוונתכם שאישור זה הינו  2
   7.4.1-7.4.2בקשר לאמור בסעיפים 

ש" אישור בתוקף   נבקש לוודא  7בעמוד 
מייתרים למעשה את  מפקיד מורשה" 

אישור   5הצורך האמור בטופס מספר 
  רו"ח.

 . למכרז ימחק 7.7סעיף 

. 

  

 

לאור התפשטות נגיף הקורונה ובהתאם   כללי  11

להנחיות הממשלה למגזר הפרטי לעבוד  

רק מהבית, נבקש להתיר שימוש  

יותר השימוש בחתימות  
אלקטרוניות בצירוף אישור  
עו"ד כי החותם אכן מורשה  

לחתום בשם המציע  
במקומות במכרז בהם  
נדרשת חתימת המציע  

ושאינם תצהיר. ככל  



 

 

בחתימות ממוחשבות, ככל וצורף אישור  

 עו"ד שמי שחתם אכן מורשה לכך. 

ומדובר בתצהיר תותר  
חתימה באמצעות הוועדות  

חזותית בהתאם להחלטת  
ועדת האתיקה הארצית של  

לשכת עורכי הדין  
 (  20/39)את/ 

הזמנה   –מסמך א'  12
להציע הצעות,  

 2, עמוד  2.1סעיף 

נבקש להסיר את הדרישה המחייבת  

זמינות של מנהל הפרויקט בכל שעות  

היממה ולהמירה לזמינות בשעות עבודה  

  20:00עד   07:00סטנדרטיות, קרי  

 ה'. - בימים א'

לא יהיה שינוי במסמכי  
המכרז בעניין זה. כמו כן,  

מדובר על מנהל לתשומת הלב 
הפרויקט ו/או מי מטעמו. כמו  

 .5כן, ראה התשובה לסעיף 

הזמנה   –מסמך א'  13
להציע הצעות;   

הסכם,    -מסמך ה' 
,  3.3  -ו 2.1סעיף 

 46  -ו 2עמודים  

נבקש להבהיר כי התאגיד לא יתנגד  

להחלפת מנהל הפרויקט כל עוד מנהל  

הפרויקט החלופי עומד בתנאי הסף  

 הנדרשים במכרז. 

ובהר כי סירוב של התאגיד  י
לאשר מנהל פרויקט חלופי  

 יהיה מטעמים סבירים בלבד.

 

הזמנה   –מסמך א'  14
להציע הצעות,  

 3, עמוד  3.1סעיף 

לאור חופשת חגי תשרי ומורכבות הכנת  

המענה, נבקש לדחות את מועד ההגשה  

בחודש על מנת שנוכל להיערך בצורה  

לתשובתכם  מקצועית ומקיפה. כמו כן,  

על שאלות ההבהרה השפעה מכרעת על  

המענה ולכן נדרש כי יהיה מספיק זמן  

בין מועד התשובות למועד הגשת 

 המענה. 

מועד האחרון להגשת ההצעות 
ידחה בהתאם לפרסום באתר 

 .האינטרנט של התאגיד

הזמנה   –מסמך א'  15
להציע הצעות,  

 5-6, עמוד  5סעיף 

ונוהג  המציע הינו חלק מרשת גלובאלית 

לשתף פעולה עם סניפים ברחבי הרשת  

ולשלב את המומחים הגלובאליים  

בפרויקטים שעורך בארץ ובחו"ל. חלק  

מהניסיון הנדרש בתנאי הסף הינו ניסיון  

של פרויקטים שבוצעו בחו"ל על ידי  

סניפים שונים ברשת והינו מהותי  

להצלחת הפרויקט הנ"ל. לאור האמור  

ישראל  נבקש כי לצד ניסיון המציע ב 

 יהיה ניתן להציג גם ניסיון גלובאלי.

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

הזמנה   –מסמך א'  16
להציע הצעות,  

 7, עמוד  7.8סעיף 

.  משרדנו נוקט בזהירות רבה באמצעי  1
מדיה נתיקים ועל כן כל אמצעי מדיה  

נתיק מוצפן ומוגן בסיסמה. מבוקש  
ופן  לאפשר למציע להעביר למזמין בא 

נפרד ממסמכי המכרז את הסיסמה  

מקובל. יש להעביר את  
הסיסמה להחסן הנייד עד  

למועד האחרון להגשת  
ההצעות במכרז לכתובת  

הדוא"ל  
Ayelete@kan.org.il .

העברת הסיסמא ואישור  

mailto:Ayelete@kan.org.il


 

 

לכתובת    DOK-להסרת ההצפנה מה
 דוא"ל או הודעה למספר טלפון נייד.

.  משרדנו נוקט בזהירות רבה ונמנע  2

משימוש באמצעי מדיה נתיקים בשל  

סיכונים אפשריים, ביניהם העברת מידע  

שלא לצורך הקיים על אמצעי המדיה  

.  סיכונים  DOK- הנתיק וכן אובדן של ה

אלו אינם קיימים בהעברת מידע  

באמצעות רשת מאובטחת ולכן נבקש  

לאפשר להעביר את המסמכים 

לטפורמה לשיתוף מסמכים  באמצעות פ 

 חיצוניים. 

קבלתה אצל התאגיד היא  
באחריות המציע. ככל ולא  

לתאגיד אפשרות לפתוח תהיה  
את ההחסן הנייד שהוגש, 

 תיבדק ההצעה כפי שהוגשה. 

 

הזמנה   –מסמך א'  17
להציע הצעות,  

ניקוד   12סעיף 
איכות רכיב ג',  

תיק עבודות, עמוד  
14 

נבקש להסיר את הדרישה להצגת  

מסמכי האפיון. יש לציין כי מסמכי  

האפיון מכילים מידע רגיש וסודי מאוד  

של  IP- נם חלק מהשל הלקוח, שהי 

הלקוח והפרויקט ולכן אין באפשרותנו  

לחשוף לאור רגישות זו ולאור מחויבותנו  

לשמירת סודיות מול הלקוח. במקום  

זאת, נבקש להסתפק בתיאור אתגרי  

הפרויקט אצל הלקוח, תיאור הטמעת  

מה הוטמע וכן השפעות   –המערכת 

 המערכת על הלקוח.  

לא מקובל. ניתן להסיר  
פיון את הפרטים ממסמכי הא 

המזהים של הלקוח. כמו כן,  
למסמכי   12.2.10ראה סעיף 

 המכרז.

 

הזמנה   –מסמך א'  18
להציע הצעות,  

, עמוד  24.8סעיף 
25 

לבקשתכם, יש להציג ניגוד עניינים עם  

המציע ולא רק עם הצוות המוצע. יש לנו  

עובדים בחברה ולבדוק עם כל אחד    1400

דה מפרכת  מהם ניגוד עניינים תהיה עבו 

וארוכה. אנו מבקשים לבדוק רק את  

 הצוות המוצע. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

הסכם,    -מסמך ה'  19
 47, עמוד  4.5סעיף 

במקרה כנ"ל, נבקש כי תשולם תמורה  

 עד תום אבן הדרך. 

 לא מקובל 

הסכם,    -מסמך ה'  20
 51, עמוד  9סעיף 

לאחר  נבקש להבהיר כי הקיזוז ייעשה 

מתן הודעה בכתב המפרטת את סיבת  

ימים לפני    14הקיזוז ומראש, לפחות 

מועד הקיזוז, ולאחר מתן הזדמנות  

  לסעיף יוספו המילים "...
 7בכתב לספק,  בהודעה  וזאת

 …". ימים מראש 
 



 

 

לספק לתקן כל הפרה אשר בגינה  

 . מבוקש הקיזוז

הסכם,    -מסמך ה'  21
 51, עמוד 10סעיף 

אחריות  נבקש   .1 כי  הבהרה,  להוסיף 
בלבד  ישירים  לנזקים  תהיה  הספק 
נזק   לכל  באחריות  יישא  לא  והספק 
עונשי   או  מיוחד  תוצאתי,  עקיף, 
שלישי   לצד  ו/או  לתאגיד  שייגרם 
אובדן   לרבות  מטעמם,  למי  ו/או 
הכנסה ואובדן רווח. כמו כן, הספק  
שנגרם   לנזק  אחראי  יהיה  לא 
הסבירה   בשליטתו  שאינן  בנסיבות 

או כתוצאה מאירוע של כוח עליון  /ו
ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של  
מי   ו/או  שלישי  צד  ו/או  התאגיד 
גובה   מקרה  בכל  וכי  מטעמם 
לסך   עד  יוגבל  הספק  של  האחריות 
התמורה השנתית שקיבל בפועל בגין  

 השירותים.
נבקש להוסיף הבהרה, כי בכל  .2

מקרה, גובה השיפוי יהיה בהתאם  

סמך בפסק  לקביעת בית משפט מו

דין שביצועו לא עוכב וכי ניתנה  

לספק הודעה על ההליך מראש 

ובכתב ואפשרות להתגונן בו. כמו  

כן, התאגיד ו/או מי מטעמו  

מתחייבים שלא להתפשר ו/או  

להגיע להסדר כלשהו בהליך מבלי  

לקבל את הסכמתו המפורשת של  

 הספק לכך מראש ובכתב. 

להסכם לאחר   10.3בסעיף 
ספק מתחייב  ה  המילים "...

…" יוספו   לשפות את התאגיד
פסק דין   לפיהמילים "... 

…". מעבר לכך, לא   חלוט
יהיה שינוי במסמכי המכרז  

 בעניין זה. 

 

הסכם,    -מסמך ה'  22
,  12.5-12.6סעיף 
 52עמוד 

הביצוע   ערבות  חילוט  כי  להבהיר  נבקש 
תהא רק בגין נזק שנגרם בפועל לתאגיד  

נבקש לקבל הודעה  עקב ההפרה. כמו כן,  
חילוט    30 טרם  ובכתב  מראש  ימים 

לספק   הזדמנות  תינתן  וכי  הערבות 
להשמיע את טענותיו ואפשרות לתקן את  

 ההפרה. 

אחרי   להסכם 12.5בסעיף 
ות  ברהע ..."המילים 

יבואו המילים  "… הבנקאית
  14בהודעה בכתב של  … "

והמילים   "… ימים מראש
ו/או לפנות קודם ..."

 .ימחקו "…לספק

הסכם,    -מסמך ה'  23
 52, עמוד 13סעיף 

"מידע   .1 המונח  כי  להבהיר  נבקש 
נחלת   שהינו  מידע  יכלול  לא  סודי" 
הכלל ו/או מידע הדרוש לגלותו על פי  
כל דין ו/או מידע הדרוש לשם ביצוע  
מצוי   שהיה  מידע  ו/או  השירותים 
מטעמו   מי  ו/או  הספק  של  בחזקתו 

הפרת  קודם לגילוי ע"י התאגיד ללא  
מידע   ו/או  סודיות  שמירת  חובת 
שלמיטב   ג'  צד  ע"י  לספק  שנמסר 

 ידיעת הספק לא הפר חובת סודיות.
נבקש להבהיר כי הספק יהיה רשאי   .2

בהתאם   העתקים  אצלו  לשמור 

לא יהיה שינוי במסמכי  
המכרז בעניין זה. ראה סעיף 

 .להסכם 13.1



 

 

על   הגנה  ולצורך  הדין  להוראות 
 זכויותיו. 

הסכם,    -מסמך ה'  24
, עמוד  15.1סעיף 

53 

התאגיד   זכאות  כי  להבהיר  נבקש 
לפיצויים מוסכמים יחול אך ורק במקרה  
שהאיחור נגרם כתוצאה מעשה או מחדל  

 של הספק. 

 .לעיל  8ראה התשובה לשאלה 

הסכם,    -מסמך ה'  25
, עמוד  16.2סעיף 

53 

הפרה   שבוצעה  ככל  כי  להבהיר  נבקש 
לספק   ייתן  התאגיד  על  כלשהי,  התראה 

לפחות   ובכתב,    14ההפרה  מראש  ימים 
את   לתקן  לספק  הזדמנות  מתן  וכן 

 ההפרה בזמן הזה. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
המכרז בעניין זה. ראה סעיף 

16.2.2. 

הסכם,    -מסמך ה'  26
, עמוד  16.5.2סעיף 

53 

הביצוע   ערבות  חילוט  כי  להבהיר  נבקש 
 יהיה כנגד נזקים שנגרמו בפועל לתאגיד. 

יהיה שינוי במסמכי  לא 
 .המכרז בעניין זה

הסכם,    -מסמך ה'  27
-54, עמוד 17סעיף 

55 

הקניין   .1 זכויות  כי  להבהיר  נבקש 
לא   זה  בסעיף  המבוקשות  הרוחני 
יחולו לגבי ידע ומיומנות של הספק,  
שפותחו על ידי הספק שלא במסגרת  
השירותים או שאינם ייחודיים עבור  

יד עבודה,  שיטות  לרבות  ע  התאגיד, 
מתודולוגיות  know howמקצועי,    ,
 ורעיונות.  

הקניין   .2 זכויות  כי  להבהיר  נבקש 
יועברו לבעלות התאגיד מיד   הרוחני 
בגין   התמורה  מלוא  קבלת  עם 

 השירותים.

לא מקובל. ראה   .1
הגדרת "תוצרים"  

 להסכם. 17.1בסעיף 
 לא מקובל.  .2

 

הסכם,    -מסמך ה'  28
, עמוד  18.2סעיף 

55 

כי   להבהיר  את  נבקש  ישפה  הספק 
התאגיד בכפוף לפסק דין חלוט שביצועו  

 לא עוכב. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

  – נספח א' להסכם  29
מפרט   –מסמך ב' 

השירותים, סעיף  
 72, עמוד  17-22

נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי  
לתיקון תקלות ו/או תמיכה וכן אחריות  
תחול  לא  ורכיביה  למערכת    הספק 

( הבאים:  שנגרמו  1במקרים  נזקים   )
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של התאגיד  
בניגוד   נעשו  אשר  מטעמו  מי  ו/או 

( הדין;  ו/או  הספק  שינויים  2להוראות   )
מי   ו/או  התאגיד  ע"י  במערכת  שבוצעו 

( הספק;  באמצעות  שלא  (  3מטעמו 
( נזקים  4נסיבות שאינן בשליטת הספק; )

צרי צד שנגרמו בשל תקלה ו/או באג במו
 ג'.

הסעיף מדבר על שירותי  
תמיכה ותחזוקה ולא על  

 אחריות. 

 

  – נספח א' להסכם  30
מפרט   –מסמך ב' 

השירותים, סעיף  
 71, עמוד 22

נבקש להגביל את שעות המענה לתקלות  
ה עבודה    SLA-בטבלת  בשעות  לזמינות 

בימים   20:00עד   07:00סטנדרטיות, קרי 
 ה'. -א'

 לא מקובל 

  – להסכם נספח ג'  31
 77סודיות, עמוד 

לא   "המידע"  המונח  כי  להבהיר  נבקש 
יכלול מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע  
מידע   ו/או  דין  כל  פי  על  לגלותו  הדרוש 
הדרוש לשם ביצוע השירותים ו/או מידע  
מי   ו/או  הספק  של  בחזקתו  מצוי  שהיה 
ללא   התאגיד  ע"י  לגילוי  קודם  מטעמו 

ו/א  סודיות  שמירת  חובת  מידע  הפרת  ו 
ידיעת    ג' שלמיטב  צד  ע"י  לספק  שנמסר 

 הספק לא הפר חובת סודיות 

לא יהיה שינוי במסמכי  
המכרז בעניין זה. ראה  

 .הראשון לנספח "הואיל"ה



 

 

נספח   –נספח ז'  32
דרישות אבטחת  

,  1.3מידע, סעיף 
 82עמוד 

שינוי   כל  על  מראש  עדכון  לקבל  נבקש 
הנעשה במסמך זה, וכן שביצוע הדרישה  

בהסכמת  המ מותנית  תהיה  עודכנת 
ליבכם   להסב את תשומת  נבקש  המציע. 
כזו מראש  לבקש התחייבות  ניתן  לא  כי 
כשכן אין הספק יודע לאילו עלויות הוא  
את   לממש  מנת  על  חשוף  להיות  עלול 

 הדרישה.  

מאחר ותחום  . לא מקובל
אבטחת מידע מתעדכן  
בתדירות גבוהה מאוד.  
השירות/מערכת/מוצר  

ו לספק   שהינכם תדרש 
לתאגיד נדרש לעמוד בשינויים 

שחלים בתחום, כמובן זה  
יעשה בתיאום מלא בין  

אבל הינכם נדרשים  –הצדדים 
להתייחס כחלק אינטגרלי  

במחזור חיי  
השירות/מערכת/מוצר ומצב  

    השוק.
נספח   –נספח ז'  33

דרישות אבטחת  
,  10.3מידע, סעיף 

 84עמוד 

לשליחת עותק  נבקש למחוק את הדרישה  
 לביצוע גיבוי נוסף באתרי התאגיד. 

לא מקובל. במידה ומערכת  
נמצאת אצלנו אין צורך  

בדרישה זו , זה יעשה על ידי  
התאגיד, במידה ולא נדרש  

 לאפשר גישה מלאה לתאגיד.   

נספח   –נספח ז'  34
דרישות אבטחת  

מידע, סעיף  
11.6,11.7,11.8  ,

 84-85עמוד 

כל   את  מקיימים  בסעיפים  אנו  האמור 
אין   גלובאלית  כפירמה  אך  אלו, 
עם   התוצרים  את  לשתף  באפשרותנו 
נבקש   זאת,  לאור  חיצוניים.  גורמים 
לעמוד   הספק  בהתחייבות  להסתפק 
הצגת   ללא  הנ"ל  בסעיפים  בדרישות 

 התוצרים. 

לא מקובל .אנחנו לא גורמים 
חיצונים אנחנו שותפים  

 מלאים בפרוייקט.  
לא מוכנים להסתפק  

יבות לעמידה בדרישות בהתחי 
מסתמכים על נתונים   –

ותוצאות, כחלק מהפחתת  
סיכוני אבטחת מידע   

בשירותים/ מערכות קריטיות 
  - בשרשרת אספקה בתאגיד 

אנו נדרשים לבחון זאת ולנהל 
זאת חלק מתפישת ניהול  

 סיכונים הכוללת. 

,  12.2.10סעיף  35
 12עמוד 

אנו מבקשים כי הצוות יחתום על מסמך  
בנוגע  התחיי סודיות  על  לשמירה  בות 

למערכת הניהול המוצגת והאפיון המוצג,  
 למסמך ג' למכרז. 7בנוסח טופס  

ידי צוות  - חתום על  7טופס 
הבדיקה ישלח למציע אשר  
הגיש בקשה, לאחר שהגיש  
הצעה במכרז ולפני פתיחת  

 .המעטפות

  –מסמך המכרז  36
מסמך א', סעיף 

 3, עמוד 3.1

את   לדחות  המכרז. נבקש  הגשת  מועד 
לשאלות   שהתשובות  מניחים  אנחנו 
ההגשה   לתאריך  סמוך  יועברו  ההבהרה 

 מה שישאיר מעט זמן למענה מלא וחסר 

המועד האחרון להגשת  
ההצעות ידחה בהתאם  

לפרסום באתר האינטרנט של 
 התאגיד 

  -מסמך המכרז  37
מסמך א', ניקוד 

איכות ההצעה  
רכיב ג' תיק  

 13עבודות, עמוד 

האם הדרישה   – אפיון  –עבודות תיק ה
להגשה הדוגמאות כחלק מהגשת 

 המכרז?

? האם  UX\ UIהאם הכוונה לאפיון 
 הכוונה לאפיון פונקציונלי? 

 

הדרישה היא להגשת  כן, 
כחלק מהגשת  הדוגמאות 

המכרז. נדרש אפיון  
  .UX-פונקציונאלי ו

 

  -מסמך המכרז 38
מסמך א', ניקוד 
איכות ההצעה,  

האם הכוונה להגשת    -הצגת מערכת דמו
מהגשת   כחלק  הדמו  למערכת  קישור 

 המכרז?

כן, הכוונה היא להגשת קישור 
למערכת דמו עם פרטי כניסה, 

 כחלק מהגשת המכרז.  



 

 

תיאור  רכיב ד' 
 15מקצועי, עמוד 

  -מסמך המכרז  39
מסמך א', טופס  

 32, עמוד 3

  WORDנבקש לקבל את טופס זה כקובץ  
על מנת למלא את תיאור הפרויקט בצורה  

 נוחה ומלאה 

הצהרה לעניין  - 3טופס מס' 
עמידה בתנאי הסף, יהיה נגיש 
בפורמט וורד. זאת אך ורק על 

מנת להקל על אופן השלמת  
הפרטים כנדרש בטופס. יובהר 

כי אין לבצע כל שינוי זולת  
השלמת הפרטים וכי מציע  

בחר להשלים טופס וורד  שי
יידרש להצהיר כי לא ביצע  

 .תיקונים או שינויים במסמך

  –מסמך המכרז  40
מסמך ג, הצעת 

,  4המחיר סעיף 
 41עמוד 

ופיתוחים שוטפים   שם הסעיף    – תמיכה 
ופיתוחים   "תמיכה  הוא  המחיר  בהצעת 
כתוב   התיאור  בעמודת  אך   " שוטפים 
שוטפת.."   תמיכה  עבור  חודשי  "תשלום 

תמיכה  האם   עבור  רק  לתשלום  הכוונה 
שוטפת בלבד? אם לא כיצד ניתן להעריך  

 את כמות הפיתוחים השוטפים ? 

לתשומת הלב, הסעיף מחולק 
לשניים. תמיכה שוטפת  

 )חודשי( ופיתוחים )שעתי(. 

 

  –מסמך המכרז  41
מסמך ג, הצעת 

,  4המחיר סעיף 
 41עמוד 

האם הכוונה    –תמיכה ופיתוחים שוטפים  
 חודשים?  60ל

חודשים   60- כן, מדובר ב
לצורך חישוב הצעת המחיר  

בלבד, והכל בהתאם להוראות 
 .המכרז

  –מסמך המכרז  42
מסמך ג', הצעת 

,  4המחיר סעיף 
 41עמוד 

עבודה   לשעת  עבור    –מחיר  השעה  עלות 
מפתח,   פרויקט,  )מ.  השונים  התפקידים 
בודק, מעצב( הן שונות. האם לתאגיד יש  

 בנק השעות מחולק? הערכה כיצד 

 לא ניתן להעריך. 

 

  –מסמך המכרז  43
מסמך ב, נספח א'  

מסמך   -להסכם 
 57ב', עמוד 

כרגע לא   UI, לגבי UXדרש נ ? UXו  UIהאם מפרט השירותים כולל  
נדרש. יכול להיות שיהיו  

,   UIמשימות שידרש בהם 
 הנ"ל יהיה בנוסף. 

 

  –מסמך המכרז  44
מסמך ב, סעיף 

 58, עמוד 1.1

נבקש לקבל תכולת  - תכולת הפרויקט 
המצב הקיים בכלל המערכות הנדרשות  

לפיתוח בפרויקט כדי לתת הערכת מחיר  
 מדויקת ומתאימה לדרישות המכרז.

לא   רכיבים..(  הפרויקט)תבניות,  תכולת 
מכך הצעות   וכתוצאה  ברורה במסמכים 
 המחיר שיוגשו לא יהיו תואמות או שוות.

ניתן להתבסס על הנתונים  
כרז ועל האתרים הקיימים במ

 .שצויינו במכרז

  –מסמך המכרז  45
מסמך ב, סעיף 

 59, עמוד 1.4

,  20Gצויין שגודל מסד הנתונים הינו כ 
מה מקור הנפח של המידע? לוגים של  
מערכת, פרטי תוכן? קבצים בינארים  

 ששמורים על מסד הנתונים? 

 

 בעיקר פרטי תוכן 



 

 

  –מסמך המכרז  46
מסמך ב, סעיף 

 59, עמוד 1.6

האם לאחר המכרז המתנהל עבור  
 ?  azureשירותי הענן ישאר ב

 .טרם נבחר ספק לענן

  –מסמך המכרז  47
מסמך ב, סעיף 

1.9,1.10,1.1 ,
 60עמוד 

היא משרתת   –האחידה  CMSמערכת ה
גם אפליקציות שונות כולל טלוויזיות  

חכמות וכו'. האם אם כך נדרש 
ט  שהשירות עצמו )החתימה, האוביק

העובר ושיטת הדיבור עם שירות לא  
תשתנה או שניתן להניח שיצטרכו לבצע  

שינויים חד פעמיים בכל הצרכנים  
 )האפליקציות(? 

,  62, עמוד  2.6ראה סעיף 
 במפרט הטכני 

  –מסמך המכרז  48
מסמך ב, סעיף 

1.9,1.10,1.1 ,
 60עמוד 

נבקש לקבל את תכולת התוכן המנוהל  
התוכן האחרות  היום במערכות ניהול  

כדי לקבל הערכה לכמות הממשקים  
 הנדרשת 

ניתן להתבסס על הנתונים  
 .במכרז

  –מסמך המכרז  49
מסמך ב, סעיף 

 62, עמוד 2.5

חלק מרכזי בעבודת המערכת הוא  
בממשקים מול מערכות פנימיות  

נפרד לכל מערכת. בין   API לפי    ,בארגון
היתר תתממשק המערכת עם מערכות  

וידאו ואודיו ועם מערכות  תוכן   יצירת 
צד לקוח קיימות המפורטות בסעיף  

האם הממשקים    -  "M)   .ממשקים
? או שמדובר  LIVEצריכים להיות כולם 

 בייבוא יומי כל שהוא? 

 הממשקים בזמן אמת 

 

  –מסמך המכרז  50
מסמך ב, סעיף 

 62, עמוד 2.12

האם הכוונה לשפת   – -שפת המערכת  
משתמש עצמו של  הכתיבה או לממשק 

 מערכת הניהול? 

הכוונה היא לממשק  
לגבי המשתמש של המערכת. 

שפות הכתיבה מפורט במכרז 
 66, עמ'  11.3סעיף 

 

  –מסמך המכרז  51
מסמך ב, סעיף 

 62, עמוד 2.14

האם הכוונה למשתמשי האתר? האם  
 הכוונה למשתמשי מערכת הניהול? 

הכוונה בסעיף זה היא  
 למשתמשי האתרים. 

 

  –מסמך המכרז  52
מסמך ב, סעיף 

 62, עמוד 2.14.3

על איזה הודעות   – הודעות מערכת 
 מדובר? 

האם ההודעות מגיעות בשירות של  
 "כאן"? 

 האם ההודעות הן הזנת תוכן?

 ההודעות הן הזנת תוכן 

 

  –מסמך המכרז  53
, 3מסמך ב, סעיף 

 63עמוד 

הכוונה לחיפוש של משתמשי   – חיפוש 
של "כאן"(,   הקצה )לא עורכי התוכן

 נכון? 

הכוונה בסעיף זה  
מערכת  למשתמשי   היא

 הניהול. 



 

 

 

  –מסמך המכרז  54
מסמך ב, סעיף 

 68, עמוד 14.4

מיקרוסופט הודיעה שהיא   – IEתמיכה ב
אי לכך נבקש   IEמפסיקה את התמיכה ב 

 להסיר דרישה זו 

 מקובל להוריד את הדרישה 

 

  –מסמך המכרז  55
מסמך ב, סעיף 

 68, עמוד 15

האם ניתן להשתמש ברכיב   –נגישות 
 נגישות חיצוני כמו "נגיש בקליק"? 

ובלבד שההתקשרות מול   כן
גורם צד ג' מכל סוג שהוא  

תחול על חשבון הספק  
ובאחריותו וכי זה יענה על  

תנאי ההנגשה הנדרשים  
 .במכרז

  –מסמך המכרז  56
מסמך ב, סעיף 

 73, עמוד 23.5

בדיוק  מה   -שלב המיגרציה אינו ברור
נדרש להסב? התכנים יהיו ויתוכננו  

האם זה    – אחרת לגמרי ממה שקיים 
אומר שהאתרים הקיימים היום שיעברו  

חדש צריכים להישאר באותו   CMSל
 סכימה כמו שיש היום? 

 

יש להסב את כל הנתונים  
  הקיימים היום במערכות.

פתרון לזה  לתת נדרש  הספק 
שמבנה הנתונים הולך  

להשתנות אך המידע צריך  
 .לעבור למערכת החדשה

  –מסמך המכרז  57
מסמך ב, סעיף 

 73, עמוד 23.7

האם הספק נדרש    –בדיקות אבטחה 
 לבצע את בדיקות החדירה? 

 

הזמנה   –מסמך א'  58
להציע הצעות,  

  1.4,1.5,2.3סעיף 
-2וכיו"ב, עמודים 

3 

המונח "שביעות רצונו המלאה של  
התאגיד" הכלול בסעיפים אלה הוא  

קריטריון סובייקטיבי לחלוטין שאינו  
מדיד, ואינו מאפשר לספק להיערך  

מראש על מנת לקיים אותו, לכן נבקש  
למחוק או לחלופין לציין כי "שביעות  

רצון" משמע ביצוע התחייבויות הספק  
בהתאם לתנאי המכרז, ההסכם 

הערה זו רלוונטית לאורך כל    ונספחיו.
 המסמך. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 המכרז בעניין זה. 

 

הזמנה   –מסמך א'  59
להציע הצעות +  

ההסכם, סעיף  
  3.2+ סעיף 2.1

 2בהסכם, עמוד  

הפרויקט    מנהל  ניתן    - זמינות  האם 
ולא "בכל שעות    SLAלהתייחס לכך לפי  

 השבוע והיממה"  
מנהל הפרויקט יהיה זמין באופן מלא  

-9:00ה בשעות העבודה ) - בימים א
( ומלבד זאת זמינות מלאה עבור  18:00

תקלות קריטיות בהתאם לזמנים  
 SLAהמחייבים ב

- ו  5ראה התשובות לסעיפים 
 לעיל.  12

 

מפרט   –מסמך ב'  60
השירותים, לוחות  

 57זמנים, עמוד 

לאור נסיון בפרויקטים דומים, אנחנו  
ממליצים לשקול דחייה של מועד  

העלייה לאוויר במידה והיציאה לדרך  
של הפרויקט תתרחש בטווח זמן קרוב  
מידי, האם ניתן להניח שהספק הזוכה  

ורשות השדור ידונו בנושא ויקבלו  
 החלטה משותפת ? 

הכוונה היא לקבל החלטות  
צות עם הספק לצורך  עוויבה

ת הפרוייקט עם זאת יש הצלח
בפרוייקט הזה דד ליין מוגדר 

 . שהספק יצטרך לעמוד בו

 



 

 

מפרט   –מסמך ב'  61
השירותים,  

 57הבהרה, עמוד 

למען הסר ספק, הרזולוציות הנדרשות  
בפיתוח : נדרשות רזולוציות דסקטופ  

 ורספונסביות למובייל בלבד ?

  68, עמ  14.3ראה סעיף 
 במפרט הטכני 

מפרט   –מסמך ב'  62
השירותים, סעיף  

, עמוד  15.1+15.2
68 

מבקשים שעלויות יועץ הנגישות יהיו  
נפרדות, כמו כן תיקוני הנגישות  

יבוצעו לפי   -שיימסרו לספק הזוכה 
 שעות עבודה בפועל 

דרישות הנגישות יועברו מיועץ  
הנגישות של התאגיד במהלך 

ביצוע השירותים. לא יהיה  
שינוי במסמכי המכרז בעניין 

 .זה

מפרט   –מסמך ב'  63
השירותים, סעיף  

 71, עמוד 22

מבקשים להוריד את המילים "לסיים  
טיפול בתקלה קריטית תוך חצי שעה"  

ולכתוב : "תחילת טיפול בתקלה  
קריטית יתחיל באופן המהיר ביותר ע"י  

הספק ולא יאוחר משעתיים מקבלת  
הקריאה ע"י מנהל הפרויקט מטעם  

פול רציף עד  הספק. זמן נדרש לסיום: טי 
 לפתרון הבעיה." 

ובדומה לכך גם עבור "תקלה 
זמן נדרש לסיום: טיפול   –משמעותית" 

 רציף עד לפתרון הבעיה". 

בתקלה משביתה או בתקלה  
משמעותית כהגדרתן בטבלה, 
זמן נדרש לסיום יהיה: באופן  

רציף עד לתיקון התקלה  
ובלבד שהספק השקיע את כל 

המשאבים הנדרשים העומדים 
מעבר לזה לא יהיה  ו. לרשות

שינוי במסמכי המכרז בסעיף 
 זה.

 

מפרט   –מסמך ב'  64
השירותים, סעיף  

 72, עמוד 23.3.6

על מנת להעריך את החלק של אפיון  
נשמח לקבל    -דרישות אבטחת מידע 

 Bestדגשים והוראות בנושא, לפי ה 
Practisies   שקיימים ברשות השידור

 בפרויקטים דומים אחרים 

יש להתייחס לנספח ז' אבטחת 
מידע והגנת סייבר , שימו לב 

 6.1+6.2 -ו  2.2+2.3לסעיפים 

 

מפרט   –מסמך ב'  65
השירותים, סעיף  

 73, עמוד 23.5

נשמח   –על מנת להעריך את חלק זה  
לקבל פירוט וסדר גודל של התוכן עבור  

המיגרציה וההסבה. בנוסף, לטובת  
ביצוע חלק זה בבקשה אשרו אנשי קשר  

מטעם התאגיד לביצוע ההסבה 
כן בשיתוף פעולה עם  והמיגרציה של התו

 זוכה המכרז. 

ניתן להתבסס על מסמכי  
המכרז, התאגיד ישתף פעולה 
עם הזוכה לביצוע השירותים 

  לרבות שירות זה.

 

נספח   -נספח ז'  66
ת אבטחת   דרישו

מידע והגנת סייבר  
לספק התאגיד,  

,  5.1+11.6סעיף 
   83עמוד 

"מבדקי חדירה יבוצעו   –נבקש להגדיר 
ע"י ספק אבטחת מידע שהינו צד ג', לפי  

 סטנדרט של אתרי תוכן בארץ" 

    בדיקהלסטנדרט הוגדר 
  חדירה אפליקטיבית לפי

OWASP TOP 10 

נספח   -נספח ז'  67
דרישות אבטחת  

והגנת סייבר  מידע 
לספק י התאגיד ,  

 83, עמוד  6.1סעיף 

להבנתנו, תשתיות הענן באז'ור אינן חלק  
מהפרויקט, בהתאם נבקש להוריד את  

הבקשה בסעיף זה, שכן לא הגיוני שספק  
שאינו אחראי על תשתיות הענן יכין  

 עבורם  PTמבדקי 

מדובר על בדיקת חדירות  
 אפליקטיבית באחריות הספק.

בדיקת חדירות לתשתית לגבי 
 ייעשה על ידי התאגיד .  -

הסכם,   –מסמך ה'  68
 44, עמוד  1.2סעיף 

נבקש למחוק את הדרישה כי בכל מקרה  
יחולו ההוראות המיטיבות עם התאגיד,  

ומוסיפות על זכויות התאגיד וחובות  
הספק.  מסמכי המכרז נוסחו על ידי  

התאגיד. במקרה של סתירה שאין לה  

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה



 

 

סמכים, תחול פרשנות  התייחסות במ
 שתיקבע על פי המנגנון בהסכם.     

הסכם,   –מסמך ה'  69
 44, עמוד  1.5סעיף 

הקריטריון "באיכות מעולה, באופן  
שוטף ורציף, בדייקנות ובמסירות" הוא  
קריטריון סובייקטיבי שאינו מדיד ולא  

ציין חלף  ניתן לערך אליו מראש. נבקש ל
 goodבאיכות גבוה בהתאם ל זאת "

practice  כמקובל בתעשייה,  באופן
שוטף ורציף בהתאם לדרישות 

 ".  ההסכם

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

הסכם,   –מסמך ה'  70
 45, עמוד  2.3סעיף 

המונח "לשביעות רצונו המלאה של  
התאגיד" הכלול בסעיף הוא קריטריון  

סובייקטיבי לחלוטין שאינו מדיד, ואינו  
מאפשר לספק להיערך מראש על מנת  

לקיים אותו, לכן נבקש למחוק או  
לחלופין לציין כי "שביעות רצון" משמע  

ביצוע התחייבויות הספק בהתאם לתנאי  
הערה  ראה המכרז, ההסכם ונספחיו. 

 לעיל.

 לעיל 58ראה התשובה לסעיף 

הסכם,   –מסמך ה'  71
 45, עמוד  2.5סעיף 

ברמה   מיטבית,  "מקצועיות  הקריטריון 
 מעולה "....

שוב מדובר בקריטריון סובייקטיבי  
שאינו מדיד ולא ניתן לערך אליו מראש.  

באיכות גבוה נבקש לציין חלף זאת "
כמקובל  good practiceבהתאם ל 

באופן שוטף ורציף בהתאם   בתעשייה, 
 ".   לדרישות ההסכם

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

הסכם,   –מסמך ה'  72
 46, עמוד  2.7סעיף 

נבקש למחוק את המילים "והעדיפות  
שייתן לתאגיד בכל ההיבטים". 

ההתחייבות הזו אינו ברורה ולא נדרשת,  
הספק מחויב לעמוד בכל דרישות  

ההסכם שמשקפות את דרישות התאגיד.  
נבקש להימנע מאמירות חוזיות כלליות  

שאינן ברורות ולא ניתן לדעת מה הן  
 כוללות.    

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .רז בעניין זההמכ

הסכם,   –מסמך ה'  73
 46, עמוד  2.9סעיף 

בהסכם   הצהרה  כל  לא  כי  סבורים  אנו 
הוא מסמכי המכרז היא בהכרח מהותית  
הפרה   אוטומטית  מהווה  והפרתה 
ההצהרה   את  להחליף  נבקש  יסודית. 
"ידוע לספק כי ההצהרות הניתנות על ידו  
התאגיד   ובמסמכי  זה  הסכם  במסגרת 

 מסתמך התאגיד".      מהוות תנאי עליו

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

הסכם,   –מסמך ה'  74
 46, עמוד  3.3סעיף 

שמנהל   "ככל  בסעיף  להוסיף  נבקש 
בעל   הינו  החלופי  המוצע  הפרויקט 
אלה   על  העולים  שווים  כישורים 
יסרב  לא  התאגיד  במכרז,  הנדרשים 

 למינויו אלא מטעמים סבירים".  
   

 13ראו מענה לשאלה 

הסכם,   –מסמך ה'  75
 47, עמוד  3.5סעיף 

ככל שהסעיף חל במהלך תקופת ההסכם  
הבקשה אינה ברורה. אין לספק התנגדות  
אם   וכי  בלעדי  בהסכם  מדובר  לא  כי 
רשאי   התאגיד  מסתיים  ההסכם 
אחר.   ספק  עם  חופשי  באופן  להתקשר 
במהלך תקופת ההסכם, כל עוד הצדדים  

לא יהיה שינוי במסמכי  
 המכרז בעניין זה. 

 



 

 

אחר   ספק  של  שילוב  יחדיו,  עובדים 
לביצוע אותם שירותים, אינו ברור. נבקש  

ציין בסעיף כי האמור יחול לאחר סיום  ל
 ההסכם עם הספק.  

   
הסכם,   –מסמך ה'  76

 47, עמוד  4.5סעיף 
סיום     של  במקרה  כי  להבהיר  נבקש 

בגין   זכאי לתמורה  יהיה  הספק  ההסכם 
הספק   ידי  על  בפועל  שבוצעו  השירותים 
להחזר   וכן  ההתקשרות  סיום  מועד  עד 

על שהוצאו  לצורך  - הוצאות  הספק  ידי 
מתן השירותים למזמין, עבודות בתהליך  
צדדים   כלפי  התחייבויות  בגין  וכן 

להזדכות  שלישיים שלא ניתן לבטלן ו/או 
לגבי   ההתקשרות.  סיום  במועד  בגינן 

רצון"   "שביעות  הערה    –המנוח  ראה 
 לעיל.  

 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 המכרז בעניין זה. 

 להסכם.  4.5ראה סעיף 

הסכם,   –מסמך ה'  77
 48, עמוד  7.1סעיף 

"ההחלטה     המשפט  את  למחוק  נבקש 
האם אספקת שירותים לאחר יוצרת ו/או  

פגיע  ליצור   השירותים  עלולה  במתן  ה 
נתונה לשיקול דעתו הבלעדית    –לתאגיד  

 של התאגיד".   
 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

הסכם,   –מסמך ה'  78
 49, עמוד  7.3סעיף 

נבקש למחוק את המילים "ולפעול על פי    
הנחיות שיקבל מהם". לתאגיד זכויות על  
ביטול   כגון  לממשן  והוא  ההסכם  פי 
שלא   בהתחייבות  פה  מדובר  ההסכם. 
 ניתן לדעת מה תכונה או היקפה מראש.    

 

 מקובל 

הסכם,   –מסמך ה'  79
,  10.1,10.2סעיף 
 51עמוד 

גוף   לנזק  הספק  לאחריות  בהתייחס 
נבקש  ולרכ שלישי:  צד  או  הספק  של  וש 

לקבוע בסעיף כי אחריות הספק לנזקים  
הוא   לו  מחדל  או  למעשה  הינה  אלה 
ולמחוק   לתקן  נבקש  דין.  פי  על  אחראי 
ישירה או עקיפה   את המשפט "כתוצאה 

" ולכתוב  זה"  הסכם  של  בשל  מהפעלתו 
מעשה או מחדל של הספק לו הוא אחראי  

ש במקרה  רק  לא  אך  כגון  דין  פי  ל על 
 ".  רשלנות או במתכוון 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

הסכם,   –מסמך ה'  80
  10.4הוספת סעיף  

 51חדש, עמוד  

סעיף   להוסיף  ולהבהיר    10.4נבקש  חדש 
דין   פי  על  תהיה  הספק  אחריות  כי 
נבקש   כן,  כמו  בלבד.  ישירים  ולנזקים 
להוסיף, כמקובל בהתקשרויות מסוג זה,  
יישא   לא  הספק  לפיה  אחריות,  הגבלת 
תוצאתיים,   עקיפים,  לנזקים  באחריות 
למזמין   שייגרמו  עונשיים  או  מיוחדים 

לר כלשהו,  שלישי  לצד  אובדן  ו/או  בות 
ו/או   רווח  הפסד  נתונים,  אובדן  הכנסה, 
האחריות   הגבלות  במוניטין.  פגיעה 
כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל סוג  
בין   תהא,  אשר  עילתה  תהא  שהוא, 
גבול   אחרת.  ובין  נזיקית  בין  חוזית, 
אחריות הספק לפיצוי בגין נזקים ישירים  
על   יעלה  לא  ההתקשרות,  תקופת  בכל 

ומ כוללת  סך  תקרה  בגובה  צטברת 
החודשים   12  -התמורה ששולמה לספק ב

 שקדמו להיווצרות עילת הנזק.
ו/או   חבות  כל  תהא  לא  לספק  כן,  כמו 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה



 

 

)או   אחד  שעילתה  תביעה  של  אחריות 
 יותר( מהמצבים הבאים:

או   במפרטי  בתכנוני,  הספק  עמידת   •
 בהוראות המזמין. 

של   נכונים  לא  הפעלה  או  שימוש   •
 ק ממנה.המערכת או של כל חל

או   במערכת  שינויים  או  עבודה  ביצוע   •
בכל חלק ממנה על ידי גורם כלשהו לבד  

 מהספק. 
שלא   מוצרים  עם  במערכת  שימוש   •
של   מקרים  לרבות  הספק,  ע"י  סופקו 
הפרות זכויות צדדים שלישיים הנובעות  

 מאופן השימוש כאמור. 
• מעשה זדון, ונדליזם, כוח עליון או פגעי  

הזנ למיניהם,  או  טבע  אש  בשל  נזק  חה, 
סיבה   כל  או  חשמליות  הפרעות  מים, 

 אחרת שמעבר לשליטתו של הספק. 
• תנאי אתר שאינם הולמים או אי עמידה  

 בדרישה לקיום סביבת עבודה נאותה. 
שיבושים   ו/או  הפרעות  ו/או  הפסקות   •
בשל   שיגרמו  תקלות  ו/או  ניתוקים  ו/או 
רשת   כל  בשל  ו/או  המזמין  מערכות 

אחרת   ו/או  תקשורת  האינטרנט  לרבות 
 כל מרכיב תקשורת אחר. 

מהם   חלק  בכל  או  במוצרים  שימוש   •
באופן האסור על פי המפרט הטכני, דפי  
בהתאם   שלא  או  התיעוד  היישום, 

 לרישיון השימוש שלהם. 
שירותי   כי  להבהיר  נבקש  כן,  על  יתר 
האחריות, תמיכה ותחזוקה למוצרים של  

ן,  צדדים שלישיים, לרבות תוכנה ברישיו 
הסטנדרטית   האחריות  כפי  יינתנו 

על ובכפוף  -הניתנת  הרלבנטי  היצרן  ידי 
 לה. 

הסכם,   –מסמך ה'  81
,  12.5,12.6סעיף 
 52עמוד 

בנקאית   את    -ערבות  לתקן  נבקש 
בסעיף   ש:  כך  טרם    –  12.5הסעיפים 

מימוש ערבות נבקש זכות לקבלת הודעה  
סעיף    3 לגבי  לפחות.  מראש  עסקים  ימי 

נבקש למחוק את הסעיף "והספק    –  12.6
זכות   כל  מעצמו  מנוע  והוא  מנוע  יהיה 
לטעון כל טענה ולהגיש כל התנגדות כנגד  
כי   סבור  שהספק  ככל  הערבות".  מימוש 

לו  חילוט   לאפשר  יש  כדין,  אינו  ערבות 
בהתאם   כאמור  דרישה  מפני  להתגונן 
לענייני   והפסיקה  החוזים  דיני  להוראות 
אין   כי  לציין  יש  מקרה  בכל  ערבויות. 
גרוע   המזמין  ידי  על  הערבות  בחילוט 
מזכויות מהותיות או טענות שיש לספק  
לאחר מכן על פי הוראות ההסכם ו/א על  

 פי דין.     

 לעיל. 22התשובה לסעיף ראה 

 

הסכם,   –מסמך ה'  82
, עמוד  13.1סעיף 

52 

הסודיות   שמירת  חובת  את  לסייג  נבקש 
לפרסם,   לגלות,  רשאי  יהא  שהספק  כך 
להפיץ ולהשתמש במידע אשר: היה מצוי  
בחזקתו קודם לגילוי ללא חובת שמירת  
עצמאי;   באופן  ידו  על  פותח  סודיות; 

ס חובת  ללא  ג'  צד  ע"י  לו  ודיות;  נמסר 
הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא  
מידע   הספק;  של  סודיות  חובת  הפרת 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה



 

 

מתן   במסגרת  הספק  ידי  על  יוצר  אשר 
השירותים על פי המכרז ואשר הינו גנרי,  
כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר  
אשר   מידע  ו/או  המזמין  ידי  על  הועברו 

 גילויו נדרש עפ"י דין. 
ם לנספח ג' למסמך  הערה זו רלוונטית ג

 ה'. 
הסכם,   –מסמך ה'  83

, עמוד  15.1סעיף 
53 

לכל   המוסכם  הפיצוי  סכום  כי  נבקש 
  10,000איחור של שבוע יופחת מסכום של  

של   לסכום  תינתן    ₪2.500  כי  נבקש   .₪
  14תקופת גרייס טרם החלת הסעיף של  

הפיצוי   סכום  מקרה  בכל  וכי  ימים 
מגובה התמורה    5%המוסכם לא יעלה על  

 הנקובה בחוזה.   

  7500-סכום הפיצוי ישתנה ל
יהיו  ח. מעבר לכך לא  "ש

 .שינויים במכרז בעניין זה

הסכם,   –מסמך ה'  84
, עמוד  16.2.2סעיף 

54 

וביצוע השירותים   בשל מורכבות החוזה 
של   מקרה  בכל  כי  נבקש  בו  הנכללים 
כנטען   ההסכם  של  נטענת  יסודית  הפרה 
ע"י המזמין תינתן לספק אפשרות לתקן  
את ההפרה היסודית בטרם מימוש של כל  

 ימים לפחות.    21סעד אחר וזאת למשך  

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

אם   כללי  85 לכם  נודה  ההגשה,  נוחות  מטעמי 
וורד   תשלחו  את מסמכי המכרז במבנה 
על   לענות  יוכלו  שהמציעים  מנת  על 

 הדרישות בגוף המכרז. 

הצהרה לעניין  - 3טופס מס' 
עמידה בתנאי הסף, יהיה נגיש 

על בפורמט וורד. זאת אך ורק  
מנת להקל על אופן השלמת  

הפרטים כנדרש בטופס. יובהר 
כי אין לבצע כל שינוי זולת  
השלמת הפרטים וכי מציע  
שיבחר להשלים טופס וורד  
יידרש להצהיר כי לא ביצע  

 תיקונים או שינויים במסמך 

 

שבנדון   כללי  86 למכרז  הצעה  להגיש  בכוונתנו 
לשני   הצעות  להגיש  בכוונתנו  ובמקביל 
האחרון   שתאריך  נוספים  מכרזים 

הינו   לחץ  20/10/2021להגשתן  בשל   .
מענה   להגיש  שנוכל  מנת  ועל  העבודה 
מועד   לדחות  נבקשכם  ומיטבי,  איכותי 
 ההגשה למכרז שבנדון בשבועיים לפחות.

המועד האחרון להגשת  
ההצעת ידחה בהתאם לפרסום 

 .באתר האינטרנט של התאגיד

הזמנה   -מסמך א'  87
עות,  להציע הצ

 7, עמוד  7.7סעיף 

אף   ידינו  על  נמצאו  לא  המכרז  במסמכי 
והן   חשבון  רואה  לאישור  ביחס  דרישה 

 . מבוקש לבטל את הסעיף. 5טופס מספר 

 .למכרז ימחק 7.7סעיף 

הזמנה   -מסמך א'  88
להציע הצעות,  

,  12.2.10סעיף 
 12עמוד 

מבוקש מצוות הבדיקה לחתום על מסמך  
על   לשמירה  בנוגע  התחייבות  סודיות 

למערכת הניהול המוצגת והאפיון המוצג,  
 למסמך ג' למכרז. 7בנוסח טופס  

התחייבות  -   7טופס  
לשמירה על סודיות חתום  

ידי צוות הבדיקה ישלח  - על 
למציע אשר הגיש בקשה  

במסגרת שאלות ההבהרה,  
לאחר שהגיש הצעה במכרז  

 ולפני פתיחת המעטפות. 

  

 



 

 

89 

הזמנה להציע  
, 2.1הצעות, סעיף 

 2עמוד 

הפרויקט   מנהל  של  לזמינות  דרישה  יש 
ובכל   השבוע  ימות  בכל  התאגיד  לפניות 
ומועדים.   חגים  לרבות  היממה,  שעות 
מנהל   כי  ולתקן  הבהרה  להוסיף  נבקש 
התאגיד   לפניות  זמין  יהיה  הפרויקט 
בימים   שהן  המקובלות  העבודה  בשעות 

בימים  – ראשון   העבודה,  בשעות  חמישי 
המזמין   מטעם  כונן  יהיה  אשר  אחרים 

במידת   התאגיד,  לפניות  מענה  ייתן 
 הצורך.  

לא יהיה שינוי במסמכי  
המכרז בעניין זה. כמו כן,  

לתשומת הלב מדובר על מנהל 
הפרויקט ו/או מי מטעמו. כמו  

 .5כן, ראה התשובה לסעיף 

90 

הזמנה להציע  
הצעות, סעיף 

 5-6, עמודים 5+6

תנאי סף: אנא עיינו בתנאי הסף, במיוח  
 . 5.6, 5.5, 5.4דסעיפים 

בסעיף   ראו התנאי  ניתן    6בנוסף,  כאשר 
אם,  לחברה  סף  בתנאי  עמידה  לייחס 
חברות   באשכול  חברה  בת,  חברה 
)בבעלות משותפת(, חברות שהתמזגו או  

 גוף אשר עבר שינוי ארגוני.  

 .השאלה לא ברורה

הזמנה להציע   91
עת  הצ -הצעות  

מחיר והתמורה, 
 8, עמוד 9סעיף 

כיצד     9.1נא תשומת לבכם לאמור בסעיף  
יש לתמחר את ההצעה. כמו כן, תשומת  

 . 9.5לבכם לסעיף 

 

 השאלה לא ברורה. 

 

92 
הזמנה להציע  

הצעת   -הצעות  
מחיר והתמורה, 

 9, עמוד 9.8סעיף 

"או מהמחיר   נבקש למחוק את המילים 
שנראה לתאגיד כמחיר הגון וסביר עבור  
שהוצע".   הסוג  מן  שירותים  או  טובין 
ולכן   אובייקטיבי  אינו  זה  קריטריון 
מהשיקולים   כחלק  אותו  לכלול  בעייתי 
לפסילת הצעה. ככל וקיים אומדן, האם  

 פורסם?  

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

93 

הזמנה להציע  
בדיקת  -הצעות  

ההצעות, סעיף 
 11, עמוד 11

המידע    11.1 מקורות  את  פרטו  אנא 
 עליהם מסתמך המזמין. 

נודה להבהרה מתי תיחשב ההצעה    11.3
 בלתי סבירה. 

של      11.4 במקרה  כי  להבהיר  נבקש 
אי   בירור  יעשה  בסעיף,  כאמור  סתירה 
שקילת   לפני  הסתירה  או  ההתאמה 

 פסילת ההצעה. 

יהיה שינוי במסמכי  לא 
 .המכרז בעניין זה

הזמנה להציע   94
תוקף  -הצעות  

,  16ההצעה , סעיף 
 22עמוד 

הפעמים    -16.2 מספר  את  להגביל  נבקש 
 להארכת תוקף ההצעה. 

למכרז יתווספו   16.2לסעיף  
חודשים  12-ועד להמילים "... 

 …" בסך הכל 

 

הזמנה להציע   95
דרישה   -הצעות  

סעיף  למידע נוסף, 
 23, עמוד 20.5.1

מקורות   או  הון  מבנה  בנושא  נתונים 
נבקש    -מימון  ולכן  רלבנטיים  אינם 

 למחוק. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

96 
הזמנה להציע  

דרישה   -הצעות  

וועדת   התאגיד  כי  שיובהר  נבקש 
פי   ועל  לב,  בתום  ינהגו  אמות  המכרזים 

מידה של יושר, נאמנות ושוויון, הנדרשות  
בהפעלת   דין  כל  והוראות  החוק   פי  על 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה



 

 

למידע נוסף, סעיף  
 24, עמוד 22.5

 שיקול הדעת. 

הזמנה להציע   97
זכויות   -הצעות  

ועדת מכרזים, 
, עמוד  23.2סעיף 

24 

נבקש שיובהר כי ביטול מכרז אינו אפשרי  
לאחר זכייה וחתימת הסכם ההתקשרות.  
ההסכם   הוראות  יחולו  כזה  במקרה 

 בנושא ביטול התקשרות.  

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

הזמנה להציע   98
זכויות   -הצעות 

ועדת מכרזים, 
, עמוד  23.3סעיף 

25 

אמורה   החלטה  כל  כי  כי  שיובהר  נבקש 
שרת את הוראות ההסכם והמכרז בדרך ל

 הגונה ובתום לב, ועל פי כל דין. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

99 

הזמנה להציע  
הוראות   -הצעות  

כלליות, סעיף  
 25, עמוד 24.2

להסכם המכרז  בין  נבקש    -היררכיה 
הוראות   יחולו  סתירה  של  שבמקרה 

כדלקמן:   ההסכם,  1התיעדוף   .2  .
נבקש 3ההצעה,   המכרז..  הוראות   .

המילים   את  הנוסח    –למחוק  "יגבר 
 המטיב עם התאגיד". 

בנוסף, נבקש להבהיר כי שביעות רצון או  
יופעלו על בסיס לקנה מידה   שיקול דעת 

 אובייקטיבי וניתן להערכה 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

100 

התחייבות   7טופס 
לשמירה על  

 38סודיות, עמוד 

מידע    " גם  להחרגות  להוסיף  נבקש 
שפותח על ידי הספק ללא קשר להסכם;  
או ידע מקצועי של מקבל המידע , עובדיו  
ושיטות   מתודולוגיות  או  מטעמו  ומי 
לעיבוד   כללי  באופן  הנוגעים  עבודה 
ייחודיים   שאינם  ומחשוב  נתונים 

יצטווה  ,לתאגיד; שהמציע  מידע  או 
כת   לגלותו ע"פ דין או צו של רשות מוסמ

מוקדמת   הודעה  כך  על  שנתנה  )ובתנאי 
לתאגיד כדי שיוכל להתגונן מפני דרישה  
שימוש   שכזה  שבמקרה  ובתנאי  שכזו, 

 המציע בו יהיה לאמור לעיל בלבד(."

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

101 

, 1.2הסכם, סעיף 
 44עמוד 

נבקש לתקן ולציין כי במקרה של סתירה  
"יחו המילים  ההוראות  ימחקו  לו 

על   ומוסיפות  התאגיד  עם  המטיבות 
נותן   חובות  ועל  התאגיד  זכויות 
של   במקרה   : ויירשם  השירותים.." 

כדלקמן:  סתירה   העדיפויות  סדר  יהיה 
איפיון  )א( גוף ההסכם, למעט נספחיו; )ב(  

אישורו;   לאחר  לאישור  המערכת  עד 
יהיה סדר העדיפויות  האפיון המפורט:   

( נ1כדלקמן:  מפרט   –  א' ספח  ( 
( נספח ב' הצעת המחיר של  2השירותים; )

 ;המציע שאושרה

ע"י   האפיון  מסמך  אישור  עם  כי  יובהר 
הלקוח, מסמך האפיון יגבר על כל הוראה  

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה



 

 

בכל   הנ"ל  מהמסמכים  באיזה  אחרת 
 הנוגע לתכולת הפרויקט.   

  
 -הסכם  102

השירותים  
שיינתנו על ידי  
הספק לתאגיד,  

 46, עמוד 3.1סעיף 

על תוצרי    נבקש לציין כי מסמך האפיון,
על   וייחתם  שיאושר  שלב האפיון, לאחר 
כנספח   זה  להסכם  יצורף  הצדדים,  ידי 

  .להסכם

עם אישור מסמך האפיון, יבוצע הפרויקט  
 והשירותים על פי מסמך האפיון.

 מקובל 

 -הסכם  103
השירותים  

שיינתנו על ידי  
הספק לתאגיד,  

 46, עמוד 3.3סעיף 

מנהל   את  לאשר  יסרב  לא  התאגיד 
הפרויקט החלופי אלא מטעמים ענייניים,  

 בלבד.

 13ראו מענה לשאלה 

תקופת -הסכם  104
ההתקשרות, 

 47, עמוד 4.4סעיף 

יעשה   שהוא  טעם  מכל  שביטול  נבקש 
ימים במקום    90במתן הודעה מראש בת  

 ימים.   30

 .יום מראש  45-ישתנה ל

105 
תקופת  -הסכם 

ההתקשרות, 
 47, עמוד 4.5סעיף 

המלאה"   רצונו  "לשביעות  הביטוי 
ובהסכם   במכרז  רבות  פעמים  מופיעה 
היותו   עקב  בעיתי,  ביטוי  וזהו 
מעדיפים   אנו  כלל  בדרך  סובייקטיבי. 
וניתן   אובייקטיבי  מידה  קנה  שייכתב 

 להערכה. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

106 

היעדר   -הסכם 
יחסי עובד  

ומעסיק, סעיף 
 48, עמוד 6.3

אם  נבקש להוסיף ולהבהיר בסעיף זה כי  
ו/או   בורר   בפסק  ו/או  דין  בפסק  יקבע 
בכל החלטה של רשות מוסמכת על פי כל  
בין   ומעביד  עובד  יחסי  קיימים  כי  דין 
התאגיד ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או  
מי מעובדיו ו/או מי מטעמו )לרבות קבלני  
ו/או   התאגיד  את  הספק  ישפה  המשנה(, 

ב מטעמו  הפסד  מי  הוצאה,  נזק,  כל  גין 
וכד' שייגרמו לו. כל זאת בתנאי שניתנה  
הודעה לספק מיד עם קבלת תביעה ו/או  
עובד   יחסי  של  קיומם  בדבר  דרישה 
להתגונן   אפשרות  לספק  וניתנה  מעביד, 
כאמור.  דרישה,  או  תביעה  כל    בפני 

התאגיד לא יתפשר אלא בהסכמת הספק  
 מראש ובכתב. 

  לאחר  6.3-ו  6.2פים בסעי
יבואו   "היה ויקבע "המילים 
ידי ערכאה  - על ..."המילים 

 "…מוסמכת 

היעדר   -הסכם  107
יחסי עובד מעביד  

ומעסיק, סעיף 
 48, עמוד 6.4

בכתב   הודעה  תינתן  קיזוז  שלפני  נבקש 
 ימים מראש.   30של 

  יתווספולהסכם   6.4סעיף ב
הודעה בכתב  המילים "... ב

 …"  ימים מראש 7של 

 

תמורה, -הסכם  108
 49, עמוד 8סעיף 

לתשלום הדרך  אבני  על  עברו  אין    -אנא 
 תשלום בתחילת עבודה 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 המכרז בעניין זה. 

109 
אחריות,   -הסכם 
, עמוד  10.1סעיף 

51 

הנו   "הספק  ולהבהיר:  לתקן  נבקש 
אחראי בגין כל נזק ישיר שייגרם לתאגיד  
עקב מעשה ו/או מחדל של הספק או של  
נזיקית   עוולה  המהווים  מטעמו  מי  כל 
מקצועית   רשלנות  ו/או  רשלנות  לרבות 

  לעיל. 80ראה התשובה לסעיף 
מעבר לכך לא יהיה שינוי  

 במסמכי המכרז בעניין זה. 
 



 

 

הפרת   ו/או  חקוקה  חובה  הפרת  ו/או 
 " חובה מקצועית, ו/או הפרת הסכם.

כל צד יישא באחריותו על פי דין.    - בנוסף
לא   אשר  לנזק  אחראי  יהא  לא  הספק 
בגין   שייגרם  נזק  לרבות  ידו,  על  ייגרם 

המציע או מי מטעמו  מעשה או מחדל של 
כי   להוסיף  נבקש  כן  כלשהו.  ג'  צד  או 
בכל   יישא  ולא  אחראי  יהיה  לא  הספק 
לצד   ו/או  למציע  שיגרמו  שהם  נזקים 
שלישי כלשהו, כתוצאה מאובדן הכנסה,  
זמן   אובדן  נתונים,  אובדן  מנוע,  רווח 
ו/או   תוצאתי  ו/או  עקיף  נזק  וכל  מחשב 
לנזקים שנגרמו כתוצאה מנסיבות שאינן  

 שליטת הספק. ב

 
110 

אחריות,   -הסכם 
, עמוד  10.3סעיף 

51 

נבקש   ולכן  רחבה  מאוד  הספק  אחריות 
" הבא:  באופן  הספק    להגבילה  אחריות 

אשר   בלבד,  ישירים  נזקים  בגין  תחול 
נגרמו על ידי מעשה ו/או מחדל של הספק,  
הספק   שידרש  השיפוי  שגובה  ובלבד 

סך השווה  לשלם, במצטבר, לא יעלה על  
לתמורה ששולמה לספק בפועל עד למועד  

זה.   הסכם  פי  על  הנזק  מובהר  קרות 
ומוסכם כי אחריות הספק לשיפוי תחול  

קבלת פסק דין שיתקבל ע"י    ותיווצר עם
שיפוטית   רשות  של  ראשונה   ערכאה 
המחייב   ביצועו  עוכב  שלא  מוסמכת 
פשרה   במסגרת  ו/או  כאמור  תשלום 

בין הצדדים. הגבלת האחריות    שתוסכם 
כאמור לא תחול במקרה של הפרת חובת  
סודיות ו/או זכויות קניין רוחני של צד ג'  
ו/או במקרה של תביעה בעילה של קיום  

לבין  יח התאגיד  בין  ומעביד  עובד  סי 
 הספק ו/או מי מעובדיו". 

- ו  21ראה התשובות בסעיפים 
לעיל. מעבר לכך לא יהיה   80

שינוי במסמכי המכרז בעניין 
 .זה

אחריות,   -הסכם  111
, עמוד  12.6סעיף 

52 

רק   הערבות  מימוש  את  להגביל  נבקש 
הוראות   של  יסודית  הפרה  של  במקרה 

ימים   30ה של ההסכם ולאחר מתן התרא
 במהלכם לא תיקן הספק את ההפרה. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

פיצוי   -הסכם  112
מוסכם, סעיף  

 53, עמוד 15.1

בגובה   מוסכם  לפיצוי  היא  הדרישה 
₪ בגין כל איחור של הספק מלו    10,000

 הזמנים לביצוע השירותים.  

פיצוי   ולקבוע  הסעיף  את  לתקן  נבקש 
באבן   עמידה  אי  של  רק במקרה  מוסכם 
הדרך של עלייה לאוויר. בכל מקרה יצויין  
לא   המירבי  המוסכם  הפיצוי  סכום  כי 

 מהיקף הפרויקט. 5%יעלה על 

 לעיל. 83ראה התשובה לסעיף 

 

הפרת   -הסכם  113
,  16ההסכם, סעיף 

 53עמוד 

הפרה יסודית  נבקש כי ביטול החוזה עקב  
ימים    14יהיה בהודעה מראש ובכתב של  

 ומתן אפשרות לספק לתקן. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 המכרז בעניין זה. 

 



 

 

הפרת   -הסכם  114
ההסכם, סעיף 

 54, עמוד 16.4

שתשולם   התמורה  כי  שיובהר  נבקש 
תהא   ההסכם  ביטול  של  במקרה  לספק 
עבור השירותים שניתנו בפועל עד למועד  

 ההתקשרות בפועל. סיום 

תבוא המילה  16.4סוף סעיף ב
 ".בפועל"
 

מסמך   –נספח א  115
מפרט  –ב' 

השירותים, סעיף  
, עמוד  1.17-1.20

61 

ג',   צד  מערכות  של  ההטמעה  אופן  מה 
? האם תכני הוידאו יושבים  embedהאם 

 או מקור הנתונים חיצוני?  CMSב 

  16ראו סעיף  
 .אינטגרציות במסמכי המכרז 

מסמך   –נספח א  116
מפרט  –ב' 

השירותים, סעיף  
 62, עמוד 2.5

וידאו   יצירת  מערכות  עם  ממשקים 
נגן    – ואודיו   לתצוגת  מעבר  האם 

בין   שעובר  נוסף  מידע  יש  במערכת, 
  / לתמיכה  צורך  יש  האם  המערכות? 

 בין המערכות?  meta dataהעברת 

אינטגרציות   16ראו סעיף 
 . במסמכי המכרז

מסמך   –נספח א  117
מפרט  –ב' 

השירותים, סעיף  
 64, עמוד 5.2

 – הבהרה  – Previewתצוגת 

של   תכנים  מנהלת  שהמערכת  מכיוון 
אתרים   נדרש    –מספר    previewהאם 

תצוגה   או  ייעודית?  מערכת  מותאם 
 כללית ? 

התצוגה המקדימה צריכה  
 . להיות מותאמת מערכת

מסמך   –נספח א  118
מפרט  –ב' 

השירותים, סעיף  
 64, עמוד 5.5

הוספת/שינוי תבניות תוכן צריכה להיות  
 – .אפשרית ע"י עורך האתר בהרשאה

הבהרה   /    –נדרשת  עדכון  הכוונה  האם 
מבנה   ברמת  או  תוכן  ברמת  עריכה 

 התבנית? 

בסעיף זה מדובר על עריכת  
 .מבנה התבנית

מסמך   –נספח א  119
מפרט  –ב' 

השירותים, סעיף  
 67, עמוד 14

 – ההצעה תכלול האם 

עיצוב אתרי האינטרנט החדשים? פיתוח  
 ? CMSהאתרים מחדש? או רק מערכת 

ראה רשימת השירותים אותם 
מתבקש הספק שיבחר לספק 

  57לתאגיד במסמך ב, עמוד 
 הצעת מחיר.  -וכן במסמך ד' 

מסמך   -נספח א'  120
מפרט  -ב' 

השירותים, סעיף  
 54, עמוד 16.5

הסעיף    - 16.5.1 כי  שיובהר  נבקש 
להוראות   כפופים  פיו  על  והשיפויים 

בסעיף   האחריות  כמפורט    10.1הגבלת 
לעיל. כמו כן, ככל ותימסר העבודה לספק  
אחר, לא תחול מאותו מועד כל אחריות  

 על הספק בקשר לעבודה ולמערכת.   

נבקש שיובהר כי חילוט הערבות    - 16.5.2
ההסכם   להוראות  בהתאם  ובגין  יהיה 

הנזק   לגובה  ועד  בלבד  יסודית  הפרה 
כן נבקש שיובהר    - שנגרם לתאגיד, בפועל

 נזק ישיר בלבד. -כי "נזק" משמעו

לא יהיה שינוי במסמכי  
 . המכרז בעניין זה

מפרט  121
  -השירותים

תמיכה ותחזוקה,  
 71, עמוד 19סעיף 

  נבקש להבהיר כי שירותי התמיכה ינתנו 
עד   ראשון  שהם  בלבד,  העבודה  בימי 

השעות   בין  .  18:00ועד    8:00חמישי 
כונן מטעם המזמין   יהיה  בימים אחרים 
אשר ייתן מענה לפניות התאגיד, במידת  

 הצורך. 

התאגיד יפנה לתמיכה של  
הספק או לכל גורם מקצועי  

אחר מטעם הספק ובלבד שזה 
יוכל לנתב את הפניה לגורם  

המתאים בהתאם לסוג  
 לה ודחיפותה.  התק

מפרט  122
  -השירותים

SLA-    יכול הספק  כי  שיובהר  נבקש 
של   במקרה  התייצבות  לזמן  להתחייב 

בתקלה משביתה או בתקלה  
משמעותית כהגדרתן בטבלה, 



 

 

תמיכה ותחזוקה,  
 71, עמוד 22סעיף 

קריאה ותחילת עבודה. הספק אינו יכול  
להתחייב למועד סיום העבודה. לכן נבקש  
לזמן   המתייחסת  העמודה  את  למחוק 

 נדרש לסיום.  

כי   שיובהר  לספק  נבקש  יאפשר  התאגיד 
למערכות   מרחוק  התקשרות  חיבור 

 התאגיד לביצוע התמיכה והתחזוקה. 

זמן נדרש לסיום יהיה: באופן  
רציף עד לתיקון התקלה  

ובלבד שהספק השקיע את כל 
המשאבים הנדרשים העומדים 

לרשותו. התאגיד יאפשר  
 ר מרחוק.לספק אפשרות חיבו

 

מפרט  123
  -השירותים

תמיכה ותחזוקה,  
, עמוד  25.3סעיף 

75 

יסרב   לא  התאגיד  כי  להבהיר  נבקש 
אלא   החלופי  הפרויקט  מנהל  לזהות 

 מטעמים ענייניים.  

 .13ראו מענה לשאלה 

124 

  -נספח ג' להסכם 
התחייבות  

לשמירת סודיות,  
 77עמוד 

הבאות   ההחרגות  את  להוסיף  נבקש 
 ולציין: 

" ההתחייבויות על פי כתב סודיות זה לא  
הוא   כי:  יוכיח  שהספק  מידע  על  יחולו 
נחלת הכלל או הגיע לידיו כדין מהתאגיד  
שלא עקב הפרת חובת סודיות לפני מועד  
הספק   ידי  על  שפותח  או  לספק,  גילויו 

באופן עצמאי, או ידע מקצועי של הספק,   
מתודולוגיות   או  מטעמו  ומי  עובדיו 

עבו כללי  ושיטות  באופן  הנוגעים  דה 
לעיבוד נתונים ומחשוב שאינם ייחודיים  

או מידע שהספק יצטווה לגלותו   לתאגיד,  
ע"פ דין או על ידי רשות מוסמכת )ובתנאי  
לתאגחד   מוקדמת  הודעה  כך  על  שנתנה 
שכזו,   דרישה  מפני  להתגונן  שתוכל  כדי 
ובתנאי שבמקרה שכזה שימוש הספק בו  

 יהיה לאמור לעיל בלבד(. 

לא יהיה שינוי במסמכי  
 .המכרז בעניין זה

  1נספח ח', סעיף  125
 86עמוד 

בשורה שנייה יימחקו המילים:   1סעיף 
 "וכל עוד אחריות הספק קיימת" 

 . לא מקובל

 

,  2נספח ח', סעיף  126
 86עמוד 

בשורה רביעית לאחר המילים :   2סעיף 
"ועל פי דרישתו". כמו כן בסוף הסעיף  

המילים: " ו/או לתקופה נוספת  יימחקו 
 לעיל"  1כמפורט בסעיף 

 . לא מקובל

 

,  6נספח ח', סעיף  127
 86עמוד 

בשורה השנייה יימחקו המילים   6סעיף 
 " : " ו/או 

 . לא מקובל

 

,  9נספח ח', סעיף  128
 86עמוד 

 . לא מקובל תימחק המילה " יסודית"  9סעיף 

 

   - 1נספח ח' 129
אישור ביטוח,  

 88עמוד 

" מבקש האישור"    תחת הכותרת
יימחקו המילים : " ו/או חברות  

  קשורות".

 . לא מקובל

 



 

 

130 

,  3מסמך א', סעיף 
 3עמוד 

האם ניתן להגיש את המכרז בימים  
שלפני היום האחרון להגשה, אם כן  

 באילו שעות? 

ניתן להגיש את ההצעות  
ה'  - לתיבת המכרזים בימים א'

   08:00-17:00 בין השעות

 

  -למען הנוחות נבקש לקבל את מסמך ב'  כללי  131
 מפרט השירותים בקובץ בפורמט וורד  

 לא מקובל. 

 

על פי החוק ותקנות חובת המכרזים   כללי  132
)העדפת תוצרת הארץ(,  המזמין יכלול  

גם   –במסמכי מכרז, ובמכרז פומבי 
במודעה בעתונות, תנאי שלפיו תינתן  

העדפה במסגרת אמת המידה של  
 המחיר. 

נבקש לדעת מה שיעור ההעדפה אשר  
ינתן לטובין תוצרת הארץ )במקרה זה  

המידה  ( במסגרת אמות CMS-מערכת ה
 של המחיר.

הוראות אלו לא חלות בעניין 
 זה.

הזמנה   -מסמך א'  133
להציע הצעות,  

 6, עמוד  5.5סעיף 

האם על הפרויקטים המוצגים לצורך  
תנאי הסף צריכים להיות ממומשים  
באמצעות המערכת המוצעת על ידי  

 המציע או כל מערכת שהיא? 

על שני פרויקטים לפחות מבין  
המוצגים להיות  הפרויקטים 

שים באמצעות מערכת ממומ
, ראה תנאי  הניהול המוצעת

 הסף המתוקן. 

 

הזמנה   -מסמך א'  134
להציע הצעות,  

,  12.2.10סעיף 
 12עמוד 

נבקש כי צוות הבדיקה יחתום על מסמך  
התחייבות לשמירה על סודיות בנוגע  

למערכת הניהול המוצגת והאפיון  
למסמך ג'   7המוצג, בנוסח בטופס  

 כרז.למ

התחייבות  -   7טופס  
לשמירה על סודיות חתום  

ידי צוות הבדיקה ישלח  - על 
למציע אשר הגיש בקשה  

במסגרת שאלות ההבהרה,  
לאחר שהגיש הצעה במכרז  

 . ולפני פתיחת המעטפות 

  

 

הזמנה   -מסמך א'  135
להציע הצעות,  

  12.2.10סעיף 
שורה ראשונה  

רכיב א',   -בטבלה 
 13עמוד 

נראה שיש טעות סופר בשורה חמישית  
צריך להיות   -בעמודה "אופן הניקוד" 

 " עומדת"בהם המערכת 

מדובר בטעות סופר המילה  
 ". עומדתתתוקן ל"

 

הזמנה   -מסמך א'  136
להציע הצעות,ס עי  

שורה   12.2.10
  -שניה בטבלה 

 13רכיב ב', עמוד 

נראה שיש טעות סופר בשורה רביעית  
"המערכת המוצעת )כהגדרתה  רשום 

  2למסמכי המכרז(" אולם סעיף   2בסעיף 
אינו מגדיר את המערכת, נא תיקונכם  

 והפנייה לסעיף הנכון. 

הסעיף יתוקן כך שבמקום  
למסמכי   2בסעיף  ..."המילים 

יבואו המילים   "… המכרז
למפרט   2.1בסעיף  ..."

 "…הטכני



 

 

הזמנה   -מסמך א'  137
להציע הצעות,ס  

שורה   12.2.10עיף 
  -שלישית בטבלה 

 14רכיב ג', עמוד 

האם על האתר המוצג במענה   - 1.3סעיף 
לסעיף זה צריך להיות מפותח באמצעות  

מערכת ניהול התוכן המוצעת ואשר  
 תוצג במהלך הפרזנטציה בראיון? 

נבקש להסתיר באפיון פרטים מזהים  
הנוגעים לאבטחת   אודות הלקוח ופרטים

 מידע.   

לא ברור האם על הספק לכלול בהצעה  
( של ממשק UIועיצוב ) (UXאפיון )

אתרי התאגיד  3המשתמש של 
המוזכרים בדרישה. במידה והספק אינו  

נדרש לספק אפיון ועיצוב של ממשק 
המשתמש לאתרים נבקש להסיר  

מהדרישה להציג בתיק העבודות אפיון  
אתר ווב דסקטופ +  חווית משתמש עבור 

 מובייל. 

במדיה ועל הספק לבצע אפיון ועיצוב  
ממשק משתמש לאתרי התאגיד   

נבקש להעביר קישור לאפיון   -שבדרישה
אשר ועדת המכרזים תוכל לבחון   XD-ב

אותו באמצעות גלישה באמצעות  
- הדפדפן )לא ניתן להדפיס את האפיון ב 

XD.) 

 כן .1
את הפרטים   תירניתן להס .2

ח  המזהים של הלקו
 ממסמכי האפיון 

ראה רשימת השירותים   .3
אותם מתבקש הספק  
שיבחר לספק לתאגיד  

וכן    57במסמך ב, עמוד 
 הצעת מחיר  -במסמך ד' 

 

הזמנה   -מסמך א'  138
להציע הצעות,  

  12.2.10סעיף 
שורה רביעית  

רכיב ד',   -בטבלה 
 15עמוד 

מטעמי סודיות לא ניתן לצרף קישור  
   לקוח אחר למערכת אשר פותחה עבור 

)גם כמערכת דמו(. נוכל לצרף קישור  
 לדמו אשר יוכן עבור התאגיד.

, ניתן  12.2.10ראה סעיף 
  7לבקש חתימה על טופס 

התחייבות לשמירה   -למכרז 
על סודיות. בכל מקרה ניתן  

להעביר מערכת דמו שנעשתה 
עבור התאגיד ובלבד שיהיה  

בה מספיק פונקציונאליות  
  שניתן יהיה לבחון. 

 

מפרט   -מסמך ב'  139
השירותים, סעיף  

 62, עמוד  2.8

כוללות בין היתר פעולות    CMSמערכות
אדמין כגון ניהול משתמשים, ניהול  

פרופילים, הקמה ויצירת של תהליכי  
(, חילול דוחות,  Workflowעבודה ) 

הגדרות לייבוא/יצוא נתונים ועוד.  
פעולות אלו אינן פרקטיות לעבודה  

ממכשירי מובייל באמצעות מממשק 
ריספונסיבי. נבקש לשנות כך שההתאמה  

של מערכת הניהול לעבודה ממכשירי  
מובייל באמצעות ממשק ריספונסיבי  

תהיה עבור פעולות של מנהל תוכן / עורך  
נים, הזנת תכנים,  עריכת תכ  -תוכן 

 / publishאישור תוכן לפרסום )
unpublish ) 

הספק נדרש לפרט  את יכולות 
המערכת המוצעת אותה יבחן  

 התאגיד. 

 

מפרט   -מסמך ב'  140
השירותים, סעיף  

 62, עמוד 2.13

הם שירותים של סביבת    DR-גיבוי ו
האירוח. להבנתנו שירותי האירוח  
ו.  יסופקו על ידי התאגיד ועל חשבונ

במידה על הספק לספק ישורתי אירוח  
 נא ציינו היקפים וזמינות נדרשת.

  
 הסעיף ימחק. 



 

 

מפרט   -מסמך ב'  141
השירותים, סעיף  

 68, עמוד 14.4.1

נא הגדירו למה הכוונה בהגדרה נפוצים  
 ?( 20%)למשל מעל  

בנוסף, על מנת לתמוך בגלישה 
ממכשירים ניידים באופן אופטימלי על  
ידי עיצוב ריספונסיבי נבקש להסיר את  

 Internetהדרישה לתמיכה בדפדפן 
Explorer  חברת מיקרוסופט עצמה ,

מוצרי  8/2021-הודיעה כי החל מ
Office 365 לא יתמכו ב -Internet 

Explorer  בנוסף השימוש בדפדפן נמוך .
בישראל בחודש   0.43%-ועומד על כ

)ראו פילוח לפי דפדפנים   2021ספטמבר 
-ב
-https://gs.statcounter.com/browser

share/all/Israel-market) 

תייחס לדפדפנים  יש לה .1
  14.4המוזכרים בסעיף  

אקספלורר מקובל  לגבי  .2
 את הדרישה  להסיר

 

מפרט   -מסמך ב'  142
השירותים, סעיף  

 73, עמוד 23.7.2

לא ברור האם על הספק לכלול בהצעה  
( ממשק  UI( ועיצוב ) UXשירותי אפיון )(

אתרי התאגיד המוזכרים   3-משתמש ל
בדרישה או האם אפיון ועיצוב ממשק 

משתמש הינו באחריות התאגיד ויימסר  
 הספק? לידי  

במידה והספק יידרש לבצע אפיון ועיצוב  
ממשק משתמש האם יידרש לבצע מחקר  

 ?  UX-משתמשים מקדים לתהליך ה

ראה רשימת   .1
השירותים אותם  

מתבקש הספק  
שיבחר לספק לתאגיד  

  57במסמך ב, עמוד 
הצעת   -וכן במסמך ד' 

 מחיר 
 

תשובה   כמו כן ראו  .2
 43לסעיף  

 
הספק יבצע את   .3

תהליך האפיון  
 בהתאם  

 

נספח   -נספח ז'  143
דרישות אבטחת  

מידע והגנת סייבר  
לספקי התאגיד,  

 82, עמוד  2.2סעיף 

כיצד בא לידי ביטוי היתרון שיינתן  
כאמור בסעיף בציוני האיכות למציע  

 ? ISO27701העומד בתקן 

במסגרת רכיב ד' לטבלת  
התיאור    -בחינת האיכות 

 הרעיוני 

נספח   -נספח ז'  144
דרישות אבטחת  

מידע והגנת סייבר  
לספקי התאגיד,  

 82, עמוד  2.3סעיף 

כיצד בא לידי ביטוי היתרון שיינתן  
ר בסעיף בציוני האיכות למציע  כאמו

 ?GDPRהעומד בעמידה בתקן  

במסגרת רכיב ד' לטבלת  
התיאור    -בחינת האיכות 

 הרעיוני 

נספח   -נספח ז'  145
דרישות אבטחת  

מידע והגנת סייבר  
לספקי התאגיד,  

 83, עמוד  5.1סעיף 

האם  במסגרת הפרויקט על הספק לבצע  
מבדקי חדירה ועל חשבונו או שמבדקי  

ת יבוצעו על ידי התאגיד או מי  חדירו
 מטעמה ועל חשבונה? 

על חשבון הספק כחלק  
אינטגרלי מאספקת השירות / 

 מערכת / מוצר.

#, Cמערכת שנכתבה ב  הקיים?   CMSמה הטכנולוגיה של ה   146
ASP.NET   על גבי תשתיות

Azure . 

https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/Israel
https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/Israel
http://asp.net/


 

 

 

הקיימים  מה הטכנולוגיה של האתרים   147
 )כאן, חינוכית ומכאן(? 

#, Cמערכת שנכתבה ב 
ASP.NET   על גבי תשתיות

Azure . 
 

כן, אנו נספק את העיצוב   האם אתם מספקים את עיצוב האתרים?   148
בהתבסס על האפיון שיבנה  
יחד עם הספק.בנוסף ראה  

 . 43תשובה לסעיף 

 

פרטים לגבי ההנגשה  נדרש לספק    149
הקיימת היום, מי הספק ומה הרישיון  

 כולל. 

היום ההנגשה הקיימת היא  
  של האתרים ברמת הקוד

 נוכחי. ובוצעה ע"י הספק ה
 250K -כ כמה דפי תוכן קיימים היום?   150

ניתן להתבסס על האתרים   כמה סוגי תבניות )דפי עיצוב( קיימים?  151
 המוזכרים במסמכי המכרז. 

האם הספק הזוכה צריך לתחזק את    152
האתרים הישנים, עד שהחדשים יהיו  

 מוכנים? 

הספק יכול להציע זאת כחלק 
מההצעה שלו לתוכנית  

 . העבודה 

התקנות של סביבת הענן   מי אחראי על התקנת שרתים ותוכנות?   153
 ייעשה על ידי התאגיד. 

הזמנה   -מסמך א'  154
  -להציע הצעות  

תנאי הסף  
להשתתפות  

,  5במכרז, סעיף 
 5עמוד 

לאור מורכבות והיקף הפרויקט בדגש על  
הקוסטומיזציה והאינטגרציה הנדרשות  
בין מספר עולמות טכנולוגיים, נבקש כי  
במכרז זה "מציע" יחשב גם גורם אחר  

 )יחיד או תאגיד( שבינו לבין המציע 

קיימת התקשרות תקפה נכון למועד  
 האחרון 

תחשב   ותהתקשרלהגשת הצעות. 
כהתקשרות בכתב שלפיה הגורם העומד  
בתנאי הסף, יספק לפחות חלק משירותי  

ביצוע הקוסטומיזציה והאינטגרציה,  
בעבור התאגיד ככל שהמציע יזכה  
בתהליך הבחירה, וזאת בכל מהלך  

 . תקופת ההתקשרות 

 

לא יהיה שינוי במסמכי  
המכרז בעניין זה. ראה סעיף 

 למכרז.  2.3

 

הזמנה   -מסמך א'  155
  -להציע הצעות  

תנאי הסף  
להשתתפות  

,  5.4במכרז, סעיף 
 5עמוד 

נבקש כי עמידה בתנאי זה תחשב גם  
ביצוע של שני פרויקטים ארגוניים  

"משמעותיים" בגופי שידור גדולים של  
 – MAMמערכות ניהול תוכן מדיה 

MEDIA ASSET MANGMENT 

 

 לא מקובל. 

 

http://asp.net/


 

 

הזמנה   -מסמך א'  156
  -הצעות  להציע  

תנאי הסף  
להשתתפות  

במכרז, סעיף  
 5, עמוד 5.5.1

נבקש לשנות את הדרישה בסעיף זה ל "  
 תמיכה בשפה העברית" 

 

 מקובל לשנות 

מסמך א', תנאי   157
  5.5סף, סעיף 

 5עמוד 

נבקש לשנות את תנאי הסף כך 
ולא   החודשים האחרונים 36לשיתייחסו  

החודשים האחרונים, אשר   24רק ל
קדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  

 למכרז

החודשים   24מדובר על  
האחרונים שקדמו למועד  
האחרון להגשת ההצעות  

 לפחות. במכרז 

 

מסמך א', תנאי   158
,  5.5סף, סעיף 

 5עמוד 

נבקש לשנות את תנאי הסף כך 
פרויקטים בהיקף   2שיתייחסו לביצוע 

 ש"ח ולא שלושה. 150,000של 

)במקום "שכל אחד מהם" שיהיה כתוב  
"שלפחות שניים מהם, בהיקף כספי של  

 ש"ח"(  150,000לפחות 

 

 הצעה לנוסח מתוקן:

החודשים   24המציע בעל ניסיון, במהלך 
 האחרונים שקדמו למועד האחרון 

להגשת הצעות למכרז לפחות , בפיתוח,  
  3הקמה ומתן שירות תחזוקה ללפחות 

ששניים מהם )שלושה( פרויקטים, 
  150,000, בהיקף כספי של לפחות לפחות

₪ 

כולל מע"מ ושכל אחד מהפרויקטים  
 הוא באחד מהתחומים הבאים:

בתחום הפיננסים, תוכן, מדיה, תקשורת  
 קומרס  וכו'..."  -או אי  

ראה תנאי הסף המתוקן  
 במסמכי המכרז המעודכנים.

 

נספח א' להסכם,   159
מפרט   –מסמך ב' 

השירותים, סעיף  
 62, עמוד 2.11

מה הכוונה ב"פיתוח תוספים למערכת  
 "? APIבאמצעות 

הכוונה היא ליצור תוספים  
למערכת המוצעת בלי לשנות 
 . את קוד הליבה של המערכת

נספח א' להסכם,   160
מפרט   –מסמך ב' 

השירותים, סעיף  
 66, עמוד 10.12

האם הכוונה לסכמה של פרמטרים  
 titleיורכבו תכני תגיות המטה )שמהם 

+ description?) 

הכוונה היא לסכימות  
(Schema /(Structured Data) 

 

נספח א' להסכם,   161
מפרט   –מסמך ב' 

האם יש אפשרות לקבל פירוט של  
הקיימות היום עבור כל   APIמתודות ה 

אחד מהממשקים המבוקשים? במידה  

המערכות מפורטות   .1
במכרז, לגבי כמות  

המתודות הנ"ל תלוי  
בתצורת המערכת שמציע  



 

 

השירותים, סעיף  
 69, עמוד 16

וזה מידע שלא ניתן למסור בשלב זה,  
נבקש לקבל סדר גודל של כמות  

 המתודות שידרשו לפיתוח. 
כמו כן נבקש להבין באיזה תצורה  

מתקבל במערכת המידע על התראות  
פיקוד העורף ומה הפורמט אותו אנחנו  

ורמט  נדרשים לייצא ומי הצרכנים של פ
 זה

הספק . לא ניתן להגדיר  
 מראש.

שמשתנה   JSONקובץ  .2
בעת הצורך שיש לדגום  

 זמן.  Xבכל 

 

נספח א' להסכם,   162
מפרט   –מסמך ב' 

השירותים, סעיף  
 63, עמוד 2.15

האם יש אפשרות להשתמש בשירותי צד  
ג' בכרוכים בתשלום פר שימוש, ואיך  

לכלול זאת בהצעת המחיר במקרה כזה?  
הוא שירות   geolocation APIלדוג' 

קיים שחבל להשקיע בפיתוח שלו  
מחדש, אך בנפחי הגלישה שלכם זה  

  2לכל   100$של בערך  -ידרוש תשלום 
 מיליון שימושים בחודש 

ניתן להתבסס על מוצר צד ג' , 
כאשר ההתקשרות עם הספק 
תהיה דרך הספק ובאחריותו. 

באופן  יש לכתוב את העלות 
נפרד בסעיף התחזוקה  

 החודשית.

 

 

 

 

 מובהר כי:  

 במסמכי המכרז.  אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם  .1

 . המכרזיחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה   .2

 ידו בכל עמוד. - מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על פניההמציע יצרף להצעתו ל  .3

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


