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 ' אדר תשפ"אט

  משתתפי המכרזאל: 

 

 שירותי ענן ואבטחת רשת בעבור תאגיד השידור הישראלילאספקת  2020/24מכרז הנדון: 

 1לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 שבנדון:מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז  הישראליתאגיד השידור 

המסמך  מס"ד
אליו 

יחסת מתי
 השאלה

 תשובות ותשאל

בקובץ ישנה עמודת "יחידת מידה" ומיד לאחריה  2מסמך ד' 1
 עמודת "צריכה ממוצעת לחודש". 

האם את הצריכה הממוצעת החודשית צריך להכפיל 
ביחידת המידה או שעמודת הצריכה המוצעת מכילה 

 את מלוא גודל הצריכה? 

 לדוגמא:

Azure Database for 
MySQL General 

Purpose - Storage - 
Data Stored - EU 

West 

10 GB/Month 

2
2
1
.
2
6 

או  GB 221.26 האם הצריכה החודשית היא 
 GB 2,212.6 שהצריכה החודשית היא

אקסל הצעת  2מסמך ד'
 עודכן.  המחיר

ינת ומצ Bעמודה ב
 יחידת המידה בה נמדד

ביחידות  השירות
בודדות )למשל 

GB/Month  10במקום 
GB/Month) . 

ינת ומצ Cעמודה ב
הצריכה הממוצעת 

החודשית של השירות 
, במונחי לחודש אחד

יחידת המידה אשר 
 .  Bבעמודה 

ראה גם תיקון לסעיף 
ניקוד הצעת  –ג.   16

 . i( סעיף 2המחיר סעיף 

סך  –בתשובה לשאלה 
כל הצריכה הממוצעת 

החודשית לשירות 
 221.26המתואר הנה 

GB/Month . 

תשומת הלב לכך שעקב 
צע שנוי פרק הזמן בו בו

  - 09/2019 -החישוב מ
 - 01/2020 -ל 08/2020
ה שם השתנ, 12/2020

שורה בה הוא השרות וה
השם הקודם מופיע. 

 Azureהינו: 
Database for 

MySQL General 



 

 

Purpose - Storage - 
Data Stored - EU 

West  השורה בה ,
השם החדש . 6הופיע: 

 Azure הינו:
Database for 

MySQL Single 
Server General 

Purpose - Storage - 
Data Stored - EU 

West  והוא מופיע
בגרסה  48בשורה 

 הנוכחית.

 -מסמך א'  2
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 2סעיף 

 )הגדרות(

האם ניתן ואפשרי שהן "המציע" והן "ספק הענן" יהיו 
הענן  אותו גוף/ אותה חברה? כלומר, בהינתן שספק

רישות מהגוף "המציע" האם ניתן שספק עומד בכל הד
 ?את ההצעה למרכזהענן יגיש 

אפשר שהן המציע והן 
ספק הענן יהיו אותו 

 גורם.

ראה נוסח מתוקן של 
הגדרת "נותני 

 2השירותים" בסעיף 
 למסמך א'.  

 1צרופה  3
למסמך ב' 

המפרט  -
הטכני 

תיאור מצב 
קיים, 
 1.1סעיף 

 (51)עמוד 

ספק הענן כעת הינו כפי שצוין במצב הקיים, 
Microsoft Azure.   האם אפשרי שהפתרון החדש

ישאיר את שירותי הענן   שיציע המציע
כמובן בתנאי שיש שיפור   Microsoft Azure אצל

במחיר והוא מהווה תחרות עם שאר המציעים? או 
אינו יכול   Azure שיש חובה להחליף את הספק ו

 את ספק הענן?להמשיך להוות 

 ים רבים לתאגיד.חסוך משאבהצעה זו ת

מניעה להשאיר את אין 
שרותי הענן אצל אז'ור 

ובלבד שיסופק כל 
 הנדרש במכרז.

 7.4.3סעיף  4
 7)עמוד 

נבקש כי תנאי הסף ישונה כך שהמציע יצטרך להראות 
 5לקוחות בלבד )ולא  3-ניסיון באספקת השירותים ל

 כפי שכתוב בסעיף(.

 הבקשה אינה מתקבלת

מסמך ב'  5
המפרט 

כני, הט
 1.4סעיף 

 (29)עמוד 

נבקש למחוק את המשפט: "באותו תעריף הנחה", 
של ספקי הענן אינן  Marketplace –רכישות מה 

מזכות בקבלת הנחה כלשהי ולא ניתן להתחייב למתן 
 הנחה על רכישות אלו

 הבקשה מתקבלת

ראה נוסח מתוקן 
 למסמך ב'. 1.4לסעיף 

 5.5.3סעיף  6
 (37)עמוד 

. GDPRשעל ספק הענן לעמוד בדרישות  לצייןנבקש 
 -ונותני השירות נדרשים לעמוד בתקני אבטחת מידע 

ISO 27001 

בקשה מתקבלת ה
 בחלקה. 

המציע, במידה ואינו 
מספק שירותי ענן או 

אבטחה אינו נדרש 
 GDPR -לעמוד ב



 

 

ראה נוסח מתוקן של 
 5.5.3 -ו 5.5.2פים עיס

 למסמך ב'. 

סעיף  7
5.5.5.2 

 (45 )עמוד

נדרשת לספק הענן ולא נבקש לציין שעמידה בתקן 
 לנותני השירות

הבקשה מתקבלת 
 בחלקה. 

המציע, במידה ואינו 
מספק שירותי ענן או 

אבטחה אינו נדרש 
 PCI DSS -לעמוד ב

ראה נוסח מתוקן 
 למסמך ב'.  5.5.5סעיף ל

סעיף  8
8.1.10 
 (45)עמוד 

?  אנא הסבירו מהי כוונתכם בהקמת מוקד תמיכה
להכשיר את עובדי כאן לתמיכה האם כוונתכם היא 

 בסביבה ?

 

ראה נוסח  הסעיף הוסר
 מתוקן של מסמך ב'.  

שלב  9
הביצוע, 

 9סעיף 
 (45)עמוד 

הדרישה לאי תשלום על הסביבה לפרק זמן שאינו 
מוגדר הינה מגמתית ופוגעת בזכותם של חברות רבות 

יחיד וטובות להגיש הצעה, למעשה סעיף זה קובע שה
של מיקרוסופט  LARשיוכל לתת מענה הינו ספק 

בלבד.  ויתרה מכך דרישה זו  EAובאמצעות הסכם 
כם, הקיים של EA –מקנה יתרון משמעותי לספק ה 

זאת בשל העובדה שלא יהיו מוטלות עליו  עלויות 
מיגרציה והן בשל העובדה שהוא לא יידרש לשלם בגין 

 ה. שלב ההקמה שהרי המערכת עובדת ופעיל

דרישות אלא מפלות לרעה מציעים אחרים, ומצמצמות 
את התחרות האפשרית שכן הן מקנות ייתרון לא הוגן 

)מיקרוסופט( ולמספר מאוד מצומצם לספק ענן יחיד 
 של נותני שירות שיוכלו להתמודד במכרז זה.

נבקש לשנות את הדרישה כך שיהיו רשאים להשתתף 
 ט או/ו כמובןשל מיקרוסופ CSPבמכרז אך ורק ספקי 

 כל ספק ענן אחר

 הבקשה אינה מתקבלת.

 9.3סעיף  10
 (46)עמוד 

 דרישתכם להעלאת הרף לפי שיקול דעתכם אינה
סבירה, נבקש כי בשלב התכנון יוגדרו באופן מדויק 
בדיקות המסירה, )שינוי הדרישות בנוגע לבדיקות יגרור 

 עיכוב במסירה(

 הבקשה אינה מתקבלת

 9.9סעיף  11
 (46 )עמוד

נבקש כי התאגיד יגדיר לשלב ההקמה את פרק הזמן בו 
התאגיד מתחייב שיסיים לבצע את כל בדיקותיו, לא 

שבשל שיקולי התאגיד בדיקות המסירה יתעכבו ייתכן 
ונותני השירות יממנו את הסביבה המקבילה ללא שום 

 התחייבות התאגיד לסיים את בדיקות המסירה.

יעשה ככל יכולתו  נבקש כי התאגיד יצהיר כי הוא
הצוותים הנדרשים לבדיקות המסירה ובכל להעמיד את  

 הבקשה אינה מתקבלת. 

לב לכך התשומת 
נכתב כי  9.9שבסעיף 

התאגיד יבצע תוך פרק 
זמן סביר את המוטל 

 . עליו



 

 

ים, מקרה בדיקות המסירה לא יימשכו מעל חודש ימ
במקרה וימשכו מעל לחודש עלויות הענן ישולמו על ידי 

 התאגיד בהתאם לצריכה בפועל.

 9.12סעיף  12
 (47)עמוד 

נבקש להגדיר פרק זמן מקסימאלי להנפקת אישור 
ובכל מקרה שלא יהיה מעל לחודש ימים, התאגיד 

חריגה מעל לחודש ימים תחייב את התאגיד בתשלום 
 בגין עלויות הענן

 11ראה תשובה לשאלה 
 . לעיל

 9.13סעיף  13
 (47)עמוד 

יד יבחר להשתמש בנותני שבמידה והתאגנבקש להבהיר  
שירות אחרים ו / או בעצמו תשלום בגין סביבת הענן 

 בהתאם לצריכת המשאבים בפועלתשולם ע"י התאגיד 

השאלה אינה ברורה. 
בשלב ההקמה לא 

 . מבוצע תשלום

 9.14סעיף  14
 (47)עמוד 

נבקש להוסיף ולכל היותר חודש מיום סיום שלב 
 ההקמה

 .קבלתהבקשה אינה מת

מוקד  15
תמיכה, 

 10.2סעיף 
 (47)עמוד 

דקות  15בתוך   WhatsApp-נבקש להוסיף שמענה ב 
 לתקלות קריטיות בלבד

 הסעיף הוסר. 

ראה נוסח מעודכן של 
 6.16 -ו  4.17סעיפים 

 –ו  10וביטול סעיפים 
 למסמך ב'.  11

סוגי  16
תקלות, 

סעיף 
11.1.2 
 (48)עמוד 

מענה וטיפול בפרק הזמן המציע יכול להתחייב למתן 
וגדר, אין המציע יכול להתחייב לזמן פתרון התקלה שה
וודאי שלא על זמן פתרון תקלה ע"י ספק הענן, זמני וב

פתרון וטיפול בתקלות מוגדרים ע"י ספק הענן באמנת 
SLA 

 15ראה תשובה לשאלה 
 לעיל. 

 11.2סעיף  17
 48)עמוד 

ה ולא התחייבות המציע הינה לתחילת טיפול בתקל
 לפתרון התקלה

 ראה תשובה לשאלה 
 לעיל.  15

 11.3סעיף  18
 48)עמוד 

התחייבות המציע הינה לתחילת טיפול בתקלה ולא 
 לפתרון התקלה

ראה תשובה לשאלה  
 לעיל. 15

הגירת  19
תכנים, 

 14סעיף 
 (49)עמוד 

לא ברורה הדרישה, כלל תשתית הלקוח מאוחסנת בענן 
להגירה או גיבוי בתשתית ציבורי, מדוע אם כן נדרש 

אחרת ? בנוסף במידה וכן יידרשו שירותים אלו 
מהמציע, יישא הלקוח בעלות שמירת הגיבוי, לא סביר 

 לבקש דרישה שכזאת מהמציע

הבקשה מתקבלת 
 בחלקה. 

ראה נוסח מתוקן של 
   למסמך ב'  14 סעיף

אמנת  20
שירות, 

 2סעיף 
 (49)עמוד 

קלה אלא לתחילת זמן לא ניתן להתחייב לזמן תיקון ת
 קלהלטיפול בת

ראה תשובה לשאלה  
 לעיל. 15

 3סעיף  21
 (49)עמוד 

לא ניתן להתחייב לזמן תיקון תקלה אלא לתחילת זמן 
 לטיפול בתקלה

ראה תשובה לשאלה  
 לעיל. 15

 4סעיף  22
 (49)עמוד 

לא ניתן להתחייב לזמן תיקון תקלה אלא לתחילת זמן 
 לטיפול בתקלה

לשאלה  ראה תשובה 
 לעיל. 15

 -מסמך ד'  23
אקסל 

נבקש לציין שהטבלה שניתנה משקפת אך ורק את 
ולא ניתן באמצעותה לתמחר פתרון  Azureשירותי 

 הבקשה אינה מתקבלת



 

 

הצעת 
מחיר 

)טבלת 
 השירותים(

מלא של ספק ענן אחר, זאת משום שמרבית 
מהשירותים המופיעים בטבלה הינם שירותים ייעודיים 

פיעים תחת מארג ובספקי ענן אחרים מו Azureשל 
שירותים ים אחר או נוסף, לעיתים מרכיבי השירות

 Azure –כוללים תכונות נוספות מעבר לקיים ב 
 ולפעמים גם חסרים בתכונות.

ארכיטקטורת הענן בין הספקים השונים שונות ולעולם 
לא ניתן להשוות "תפוחים לתפוחים", ולכן השוואה 

 תציג מידע מוטעה במהותו.

ן משאבים הניתנים בצע השוואה ביהמלצתנו היא ל
ם וירטואליים התצורה להשוואה, לדוגמה: שרתי

 ודומיהם.Storage , AppServiceמסוימת, 

מסמך א'  24
סעיף 

18.2.3 
 (23)עמוד 

"שלא תוקנה   –נבקש כי להוסיף לאחר "הפרה יסודית"  
 "בתוך זמן סביר שהקציב לכך התאגיד

 תהבקשה אינה מתקבל

מסמך ב'  25
 15סעיף 

 (49)עמוד 

כך שההתחייבות תהיה  SLAנבקש לשנות את ה .1
 תחילת טיפול בתקלה)כפי שמקובל בתחום( לזמן 

ולעבודה ברציפות עד למתן פתרון. המציע לא יכול 
 להתחייב מראש לזמן סיום טיפול בתקלה.

גובה הקנסות אינו סביר, ומוטל באופן שאינו  .2
י שקלים על דקות מידתי )קנס של מאות/אלפ

תעודכן כך בודדות של איחור( נבקש כי הטבלה 
שפרקי הזמן להטלת קנס יהיו בפעימות של שעות 

 ולא דקות.
נבקש כי לא יוטל קנס במקרה של איחור בטיפול  .3

שנגרם בגין המזמין או גורם אחר שלא בשליטת 
 הספק והוא לא יכול היה למנוע.

 10%-נבקש כי סך הקנסות המצטבר יוגבל עד ל .4
 מגובה התמורה הכוללת.

קלות עקב: נוזל, אש, נבקש להחריג אחריות לת .5
ונדליזם, מעשה בזדון, הפרעה באספקת החשמל, 
מכת ברק או גורם אחר שלא בשליטת הספק והוא 
לא יכול היה למנוע. במקרה כאמור הספק יטפל 
 בתקלה כנגד תמורה נוספת על בסיס זמן וחומרים.

נבקש כי הקנס  –מה באשר לאיחורים ביחס להק .6
משווי הפרויקט  0.5%ד )כמקובל בתחום( על יעמו

לכל שבוע איחור, וכי סך הקנסות המצטבר בגין 
מגובה התמורה  10%-איחורים בהקמה יוגבל ל

 הכוללת.

: 1-5לגבי בקשות 
ראה תשובה לשאלה  

 לעיל. 15
 : 6לגבי בקשה 

הבקשה אינה 
 מתקבלת

 

 -מסמך ה'  26
הסכם, 

 2.14סעיף 
כן סעיף ו

)עמוד  3.10
98) 

אשר משמעותה גרם הפרת חוזה נבקש לבטל דרישה זו,  
בין המציע לבין קבלני המשנה מטעמו, ולהמירה בכך 
שקבלני המשנה יאושרו מול התאגיד טרם תחילת 
ביצוע העבודות, וכי במקרה של הפרה מטעם קבלן 
המשנה התאגיד יוכל להורות על הפסקת ביצוע 

 השירותים על ידו.

ע ככל שהדבר נוגע להחלפת עובד של המציע אשר מבצ
את השירותים, נבקש כי התאגיד ינמק את בקשתו, וכי 

ימים מיום דרישת  35החלפת העובד תבוצע בתוך 
 התאגיד.

 הבקשה אינה מתקבלת



 

 

 -מסמך ה'  27
הסכם, 

 4.2סעיף 
 (101)עמוד 

נבקש להוסיף כי זכות הקיזוז של התאגיד תופעל לאחר 
ימי עבודה למציע. הקיזוז, אם  7אש של הודעה מר

יבוצע, יחול רק לגבי כספים המגיעים למציע מהסכם 
 זה.

 

 הבקשה אינה מתקבלת

 -מסמך ה'  28
הסכם, 

 5.8סעיף 
 (102)עמוד 

לא מצאנו במסמכי המכרז דרישה להעמדת ערבות 
הצעה. סעיף זה מרמז כי דווקא יש חובה כזו. נבקש כי 

 ת הצעה אם לאו.תבהירו האם נדרשת ערבו

במכרז זה אין ערבות 
 עההצ

 -מסמך ה'  29
הסכם 
 8.2סעיף 

 (104)עמוד 

מה המשמעות של בנק שעות אם ממילא המציע יידרש 
 לספק שירותים מעל המסגרת שנקבעה בו?

נבקש לבטל דרישה זו או לקבוע תמורה הולמת עבור 
 ביצוע שירותים מעבר לבנק השעות שנקבע בהצעה.

להבהיר הסעיף נועד 
יתווסף תשלום שלא 
 .שעתי

 -מסמך ה'  30
הסכם, 

 8.15סעיף 
 (105)עמוד 

נבקש להוסיף: "ואולם הספק לא יהיה חייב להמשיך 
לספק מוצרים ושירותים לתאגיד מבלי שקיבל תמורה 

 או לאחר עיכוב בתשלום התמורה, שמקורה בתאגיד".

 .הבקשה אינה מתקבלת

 -מסמך ה'  31
הסכם, 

 10.5סעיף 
 (106עמוד )

ובל בסעיפי סודיות, לפיו נבקש להוסיף את החריג המק
במקרה של דרישת גילוי על ידי רשות מוסמכת או צו 
שיפוטי לא תחול חובת סודיות על המציע ובלבד שהוא 
יודיע על הדרישה לתאגיד כך שיתאפשר לה לפעול נגד 

 הגילוי.

הבקשה מתקבלת. ראה 
נוסח מתוקן של סעיף 

 . למסמך ה' 10.5

 -מסמך ה'  32
הסכם 
 12.8סעיף 

הדרקוני  SLA-דרישה זו אינה סבירה בהתחשב ב
גוזר קנסות גם על  SLA-הנדרש על ידכם. מכיוון שה

דקת איחור בודדת )!(. נבקש כי התקופה שתימדד תהיה 
 ימים( 30חודשים )ולא  6על פני 

 לבוטהסעיף 

 -מסמך ה'  33
 הסכם

ון בנוסח הבא: "אף נבקש להוסיף להסכם סעיף כח עלי
אחראי לעיכובים, תקלות ונזקים שנגרמו צד לא יהיה 

כתוצאה מכוח עליון. "כח עליון", לצורך הסכם זה, 
משמע: מחלת הקורונה או מגיפה אחרת, רעידת אדמה, 
שביתה כללית במשק, שביתה בנמל תעופה או במכס או 

ות איבה, וכל פעולה או בחברת תעופה, מלחמה, פעול
ככח עליון  ר אשר הוכר על ידי מדינת ישראלגורם אח

או אשר למציע לא היתה שליטה עליו והוא לא יכול היה 
 למנעו"

 הבקשה אינה מתקבלת

 -מסמך ה'  34
 הסכם

 נבקש להוסיף סעיף הגבלת אחריות בנוסח הבא:

"למרות האמור בכל מקום אחר, אף צד לא יישא 
ן באחריות לנזק עקיף או תוצאתי ובכלל זה אובד

הכנסות, אובדן מידע ופגיעה במוניטין ולמעט במקרה 
הסודיות, הפרת  של נזק גוף, מוות, זדון, הפרת חובת

זכות קניין רוחני או תביעת יחסי עובד מעביד )בהם 
ריותו של הקבלן האחריות תהיה ללא הגבלה(, סך אח

 קבלתהבקשה אינה מת



 

 

במצטבר כולל בגין קנסות תוגבל לגובה התמורה לפי 
 ההסכם."

מנהלתי  35
כללי, סעיף 

 (4)עמוד  4

אנו מבקשים סבב שאלות הבהרה נוסף היות וחלק מן 
 הצוות נמצא בבידוד ולא יכול היה להשתתף 

 

 

עד כה נשלחו שאלות 
הבהרה במספר סבבים. 

התאגיד סבור שאין 
שאלות נוספות. מקום ל

יחד עם זאת ככל שיהיו 
קיימות שאלות נוספות 

מהותיות ביותר שהנן 
שיגיעו, התאגיד ישקול 
באם להשיב על שאלות 
נוספות אלה לפי שיקול 

 דעתו הבלעדי.

מנהלתי  36
סעיף כללי, 

 (4)עמוד  4

אנו מבקשים דחיה בהגשת המכרז, היות וחלק מהצוות 
 להתארגנות. שהה בבידוד ולכן דרש זמן נוסף 

מועד הגשת ההצעות 
 7.3.21נדחה ליום 

 בצהריים 12:00בשעה 

מסמך א'  37
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 4.1סעיף 

 (4)עמוד 

בשל העובדה כי מדינת ישראל כעת שוהה בסגר הדוק, 
ובשל העובדה כי מספר אנשי מפתח מטעם חברתנו 
שוהים בבידוד, נבקש דחייה של לפחות שבוע במועד 

 ההגשה.

לשאלה  הראו תשוב
 ל. לעי 36מספר 

 7טופס  38
תצהיר 
עמידה 

בתנאי סף 
ם, מקצועיי

 11סעיף 
 (72)עמוד 

נבקש הבהרתכם האם ניתן לצמצם את המשך 
 ההתקשרות ובתמורה להעלות את היקף הפרויקט.

 הבקשה אינה מתקבלת

 7טופס  39
תצהיר 
עמידה 

בתנאי סף 
מקצועיים, 

 11סעיף 
 (72)עמוד 

נבקש הבהרתכם האם ניתן להציג בתנאי הסף, 
ן התקשרות אחת מתוך החמש הנדרשות עבור ספק ענ

מסוים, איגוד של מספר לקוחות קטנים שהיקף 
 לשנה.אש"ח  200ההתקשרות המצטבר איתם עולה על 

 הבקשה אינה מתקבלת

 7טופס  40
תצהיר 
עמידה 

בתנאי סף 
מקצועיים, 

 11סעיף 
 (72)עמוד 

נבקש הבהרתכם האם ניתן לייחס למציע פעילות 
 שמוזגה אליו. 

למסמך  10.1ראה סעיף 
 א'. 



 

 

מסמך א'  41
הזמנה 

גיש לה
 הצעות 

לאורך מסמכי המכרז וההסכם נדרש  -הערה כללית 
המציע להתחייב בשם ספק הענן או ביחד ולחוד עם 

 ספק הענן.

נבקש להבהיר כי שירותי הענן ניתנים על ידי ספקי ענן 
גלובליים המתקשרים עם המציע הישראלי כמפיץ של 
 שירותים אלה, חלק מהשירותים יינתנו על ידי המציע

בעצמו ואילו שירותי הענן עצמם לרבות אחסון, אבטחת 
מידע, זמינות, זמני תגובה וכיוצ"ב יינתנו על ידי ספק 

ם הסטנדרטיים שלו, ספקים אלה לא הענן, כפוף לתנאי
 יסכימו להתחייב ביחד ולחוד עם המציע הישראלי.

לאור האמור לעיל, נבקש לתקן בהתאם לאורך מסמכי 
ה ברור שהמציע הינו נציג המכרז וההסכם כך שיהי

ד מורשה מטעם ספק הענן ולא שהמציע מתחייב ביח
ולחוד עם ספק הענן, או שספק הענן נדרש להצהיר 

 במסגרת מסמכי המכרז וההסכם. בעצמו

כמו כן, נבקש להבהיר כי אספקת שירותי הענן טעונה 
הסכמת התאגיד לעמידה בתנאי השימוש הסטנדרטיים 

בדומה להסכמי ההרשאה  של ספק הענן. וכל זאת,
 .Azureהמתקיימים היום בתאגיד, אל מול 

מובהר בזאת, כי בכל 
מקרה שקיימים תנאים 

סטנדרטיים של ספק 
ן, על המציע לצרף הענ

קישור לתנאים אלה. 
במקרה זה חובות 

המציע יהיו בהתאם 
למסמכי המכרז וחובות 
ספק הענן יהיו בהתאם 

למסמכים 
, למעט הסטנדרטיים

דע בטחת מינושאי אב
שם יש , והגנת הפרטיות

לקיים את האמור 
 במסמכי המכרז. 

יפים נוסח של סעה רא
אשר  15.9 – 15.8

 התווספו למסמך ה'. 

מסמך א'  42
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 3.5סעיף 

 (3)עמוד 

המציע מתמחר את הצעתו כמכלול, לפיצול ההתקשרות 
בין מספר מציעים עשויה להיות השלכה על הצעת 

, לפיכך נבקש כי המקרה של פיצול הזכייה בין המציע
מספר מציעים תינתן למציעים אפשרות לתמחור 

 או לבטלה. הצעתם מחדש

 אינה מתקבלתהבקשה 

מסמך א'  43
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
-3.9סעיף 

3.10  

 (4)עמוד 

נבקש לקבוע כי ככל שיבחר המזמין לסיים את 
אי ההתקשרות כאמור בסעיפים אלה, יהיה הספק זכ

לתשלום מלוא התמורה בגין השירותים שיסופקו עד 
ר בגין הוצאות מועד סיום ההתקשרות בפועל וכן להחז

שהוציא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי המכרז ואינן 
י שירותי הענן ניתנות לביטול. יתרה מכך, בשל אופ

, סביר 2המתוארים בנייר המכרז וכן במסמך ד׳
 –(כאלה ואחריות Reserved Instancesשרזרבציות )

צפויות להיות חלק ממכלול השירותים של הספק 
הזוכה וכל זאת מתוך רצון להקנות לעורך המכרז את 
מירב היתרונות ובכלל זה חסכון כספי משמעותי. 

 3לתק׳ של שנה ו/או 2ש נדגיש, שרזרבציות נקנות מרא
שנים ולכן, לא ברור כיצד יעמוד התאגיד בהתחייבויות 

כאשר הוא יכול להודיע על הפסקת התקשרות מסוג זה,  
גם באמצע שנת התקשרות )שנת ההתקשרות או שנת 

 אנא פרטו התייחסותכם לנושא.  –הארכה( 

 להסכם 4.5הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 הבקשה אינה מתקבלת

סמך א' מ 44
הזמנה 
להציע 

ובהתאם בשל רוח התקופה )סגרים ובידוד חברתי( 
משרדי הממשלה, לתקדימים שונים בהגשת מכרזים ב

נבקש כי ניתן  –רשויות וגופים סטאטוריים אחרים 

הבקשה אינה מתקבלת. 
לתאגיד אין מנגנון 

 לשם כך.   ממוכן



 

 

הצעות, 
 4.1סעיף 

 (4)עמוד 

יהיה להגיש את המענה למכרז בצורה דיגיטלית, אם 
מה או שירות בהגשה לתיבת מייל ייעודית ובצירוף סיס

הגשת מכרזים המוכרים בשוק  המזהים את המגיש 
של המענה הנדרש ומוודאים הגשה מסורת ומלאה 

 למכרז.

מסמך א'  45
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 4.1,5סעיף 

 (5)עמוד 

בהמשך לבקשה מוקדמת לדחיית מועד שאלות הבהרה 
בשל הסמיכות לתק׳ החגים והצורך להיוועץ עם צוותים 

לב עורך   בינ״ל של ספק הענן, נבקש להפנות את תשומת
המכרז לכך שהמועד החדש שנקבע, עדיין שורה 
בסמיכות למועדים אלה ועל כן, נבקש כי תינתן 

אלות זה, האפשרות למציעים אשר לקחו חלק בסבב ש
להגיש שאלות הבהרה נוספת במסגרת סבב ב׳. נדגיש, 
כי בקשה זו עולה בקנה אחד עם הצורך של כלל 

ם, לאור המציעים לעמוד ולעדכן את המענה בהתא
שינויים אפשריים ו/או הבהרות אשר צפויות לעלות 

 במסגרת סבב זה. 

 35ראה תשובה לשאלה 
 .לעיל

מסמך א'  46
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 6.1.4עיף ס

 (5)עמוד 

ספקי הענן לא יכולים לבוא בנעליו של המציע שכן הם 
 אינם צד להסכם ומכרז זה.

נן כפי נבקשכם לעשות שימוש בטופס התחייבות ספק ע
 ענן ציבורי: 21-2017שהיה במכרז 

 .6בטופס מספר  4הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 

 

הבקשה מתקבלת 
 בחלקה

ראה נוסח מתוקן של 
' למסמך א 6.1.4סעיף 

וכן ראה עדכון של 
 - 5טופס מספר "

הרשאת והסמכת 
 . "המציע

 



 

 

מסמך א'  47
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 6.1.6סעיף 

 (6)עמוד 

נן, מספק שירותים ומוצרים כי ספק הע נבקש לדייק
דרך פלטפורמת הענן שלו להוספה לסביבות בהתאם 
לבחירות עורך המכרז ו/או המציע. אין הדבר אומר כי 
מדובר בשירותי אבטחת מידע במובן הסטנדרטי של 
ספק תוכנה ו/או קבלן ביצוע או שירותים וכן כי מדובר 

 .On the shelfבמוצר 

 ינה מתקבלתהבקשה א

מסמך א'  48
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 7.3סעיף 

 (7)עמוד 

ספק הענן אינו צד להגשת ההצעה למכרז ולפיכך 
נבקשכם להסיר את המילה "ביחד", שכן נייר המכרז 
מגדיר בבירור שהמציע וספק הענן הינם שותפים רק 

 להגדרה של ״נותן השירותים״. 

השאלה אינה ברורה. 
יש להבהיר מה הכוונה 

ן אינו צד "ספק הענ
להגשת ההצעה", שהרי 

ספק הענן מתחייב 
 ת השירותיםאספקל

 ומסמיך את המציע. 

מסמך א'  49
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
סעיף 

8.3.1.2 
 (8)עמוד 

הדרישה במסגרת סעיף זה אינה ברורה וכן, למיטב 
אינה רלוונטית לניסיון ספק הענן, אלא  –הבנתנו 

כי ענן פרטי למציע, במקרה הטוב. יתרה מכך, נדגיש 
(VPC  אינו מנוי במסגרת מודל השירות של ) ספקי הענן

ענן ציבורי. נבקש כי  –ואינו למעשה, נושא המכרז דנן 
 דרישה זו תבוטל.

 הבקשה אינה מתקבלת

מסמך א'  50
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 8.4.5סעיף 

 (9)עמוד 

היות וספקי הענן הינם בעלים של מגוון עשיר של 
 –להם ייעודים ושימושים שונים שירותים ומשאבים, 

מגוונות לכל ספק הענן מציא רמות שירות שונות ו
שירות ושירות ובשיעורי זמינות שונים. יתרה מכך, 

כי רמת זמינות השירות של ספק הענן הינו  –נסביר 
וע מחמירים והינו סטנדרט בינ״ל העומד בשיעורי ביצ

ירות פומבי, ומכאן שעומד לשיפוי וזיכוי בהתאם לכל ש
ושירות אצל כל לקוח ולקוח ובהתאם לשייכו 

( והינו מידע Regionהשירות ) הגיאוגרפי של קבלת
פנימי סודי מסחרי הנובע ממערכת היחסים שבין מציע 
לספק המוגבלת ליחסים מסחריים אלו בלבד. אנא 

ישה זו ולאיזה שירותים, כך פרטו במה עומדת דר
ם תוך הבנה, שיהיה אפשר להשוות בין המציעים השוני

כי אין באפשרות ספקי הענן להציג מידע שהינו חסוי 
 חרית מתוקף היחסים שבין לקוחות ספק הענן.מס

הבקשה מתקבלת. תנאי 
הסף הדורשים זמינות 

  וטלו.ב הב 99.9%של 

ראה נוסח מתוקן של 
 8.4.5ו  8.4.4סעיפים 

 למסמך א'. 

 

מסמך א'  51
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 10.1סעיף 
 (11 )עמוד

)קביעת  7.4.1.2להוראת תכ"ם  2.11.5פי סעיף -על
תנאים להשתתפות במכרז(, רשאית ועדת המכרזים 
לבחון ייחוס תנאים/אמות מידה של מציע לחברת האם 
או חברה אחרת באשכול החברות של הספק, וזאת 

( קיום שליטה מלאה 1קריטריונים: ) 4 -בהתייחס ל
עלי מניות ונושאי ( זהות ב2( באשכול החברות; )100%)

( משמעות המבנה התאגידי מבחינה 3משרה מרכזיים; )
( דוחות כספיים מאוחדים. 4פעולית ועסקית; )ת

( הפועלות 1המציע נמנה על אשכול חברות: ) -בענייננו 
טה מלאה יחד כגוף אחד תחת חברה אם בבעלות ובשלי

( המבנה התאגידי נטול משמעות תפעולית 2(; )100%)
( התנהלות חברות האשכול במהלך 3ועסקית; )

המנוהלת העסקים הרגיל והשוטף, היא כישות אחת 

הבקשה מתקבלת. ראה 
נוסח מתוקן של סעיף 

 למסמך א'.  10.1



 

 

( הדוחות הכספיים מאוחדים. 4ידי הנהלה אחת; )-על
בכל אמצעי השליטה   100%-משמע, אותו גורם מחזיק ב

הוראה מאפשרת במציע )או בחברות הקשורות(. ה
לוועדת המכרזים לציין הוראה בעניין זה במסמכי 

הואיל וכל הקריטריונים האמורים מתקיימים המכרז. 
חוס עמידה בדרישות במציע, נבקש לאפשר לספק יי

הסף באמצעות חברות אחרות באשכול )זאת מבלי שיש 
בדבר בכדי לגרוע, כמובן, מאחריות המציע לפי מכרז 

עורך המכרז באופן מיטבי ועומד זה(, דבר המשרת את 
 בקנה אחד עם הוראת התכ"ם האמורה. 

לתקן את הסעיף בהתאם לאמור לעיל או  קשנב
 אישורכם כי הבנו נכונה את האמור לעיל.  –לחילופין 

מסמך א'  52
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 13.6סעיף 

 (14)עמוד 

נבקש לקבוע כי אישור התאגיד או העברת הערות ביחס 
ימי עסקים ממועד קבלת  7 לחשבונית יינתן בתוך

לא  החשבונית אצל התאגיד. כמו כן, נבקש לקבוע כי
 יעוכב תשלום סכומים אשר אינם במחלוקת.

 להסכם. 8.5הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 הבקשה אינה מתקבלת

מסמך א'  53
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
סעיף 

 (5.ב.16

נבקש כי חלף האמור בסעיף מובילי ההצעה ישתתפו 
ת אצל המזמין חלף נציג ספק הענן וכי הפגישה בפגישו

 קיים באמצעות שיחת וידאו. יכול שתת

 הבקשה אינה מתקבלת

 

מסמך א'  54
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 19.2סעיף 

 (24)עמוד 

במהלכה יוכל נבקש להגביל בזמן סביר את התקופה 
התאגיד לדרוש מהמציעים להאריך את הצעתם, לאחר 

הא כפופה להסכמת תקופה כאמור כל הארכה ת
 המציעים.

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך א'  55
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
סעיף 

23.5.1 
 (26)עמוד 

חובת הגילוי המתבקשת לפי סעיף זה רחבה במיוחד. 
להבהיר כי ימסרו המציע חברה פרטית ומשכך נבקש 

הנתונים המתבקשים במסגרת הגשת ההצעה וכי עורך 
רות בנוגע למסמכים אלו המכרז יהיה רשאי לדרוש הבה

 בלבד.

הבקשה מתקבלת, ראה 
נוסח מתוקן לסעיף 

  למסמך א'.  23.5.1

מסמך א'  56
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 27.3סעיף 

 (28)עמוד 

יבי, אין זה נבקש לקבוע מנגנון יישוב סתירות אובייקט
סביר לקבוע כי כל סתירה תיושב באופן המיטיב עם 

, כי בכל הקשור לנושא התאגיד. נבקש לקבוע, בין היתר
טכני ו/או מקצועי נספח מאוחר יגבר על נספח מוקדם 

 גבר על כללי.לו ונספח ספציפי י

 להסכם. 1.2הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 בקשה אינה מתקבלת. ה

מסמך ב'  57
המפרט 

נבקש להבהיר כי ככל שיידרשו נותני השירותים לספק 
מוצרים שלא הוזכרו במפורש במסמכי  שירותים או

 הבקשה מתקבלת. 



 

 

הטכני, 
 1.3סעיף 

 (29)עמוד 

פה לתשלום התמורה המכרז אזי אספקתם תהא כפו
 המקובלת בגינם אצל נותני השירותים.

ראה נוסח מתוקן של 
 למסמך ב'.  1.3סעיף 

מסמך ב'  58
המפרט 
הטכני, 

 1.5סעיף 
 (29)עמוד 

דרישתכם אינה ישימה בכל האמור לתשתיות ענן. כל 
או שינוי של ארכיטקטורת פתרון קיימת, מהווה שדרוג  

 ני עצמו או שעת עבודה הנושא בגינה תשלום. פרויקט בפ

כל שנוי ארכיטקטורה 
קמה, שלאחר שלב הה

יוגדר כפרויקט בפני 
 עצמו הנושא תשלום.

מסמך ב'  59
המפרט 
הטכני, 

 1.9.1סעיף 
 (30)עמוד 

 נבקש לציין כי זמינות השירות של ספק הענן, הינה
ספק   תלוית שירות ואינה גורפת או אחידה לכלל שירותי

הענן. יש להבדיל בין זמינות הפתרון לבין זמינות 
שהסעיף צריך להגדיר את  –שירותי הענן, ומכאן 

שירותי ספק הענן אותם הוא מבקש למדוד. נדגיש, כי 
אות שירותים שונים לספקי הענן יש עשרות ואף מ

י זמינות עם מנגנון ובחלקם אף יש התחייבות לאחוז
ובשיעורי אחוזים  פיצוי למקרה בו הייתה חריגה

 הייחודיים לכל שירות ושירות. 

 הבקשה מתקבלת.

ראה נוסח מתוקן של 
 למסמך ב'.  1.9.1סעיף 

מסמך ב'  60
המפרט 
הטכני, 

 1.9.2סעיף 
 (30)עמוד 

לשנות את הדרישה מאחר ולמיטב נבקש להסיר או 
ירותי ענן העומד בדרישות הבנתנו, אין בנמצא ספק ש

המרכזיים  (Security)אלו עבור מוצרי אבטחת המידע 
 המוצעים על ידו. 

 

יתרה מכך, לא כל ספקי הענן מספקים שירותים מסוג 
זה על בסיס שעתי, שכן קיימים שירותים שהינם 

 הסירו דרישה זו.  יומיים, חודשיים ושנתיים. אנא

הבקשה אינה מתקבלת. 
הגדרת ב' ב – 2בסעיף 

 מופיע:   ספק הענן

"מספק שירותי אבטחה 
בין בעצמו ובין 

באמצעות גורמים 
 אחרים."

כך שאם אינו יכול 
לספק דרישה זו בעצמו, 

ספק הענן רשאי לקבל 
שירות זה באמצעות 

 גורמים אחרים. 

מסמך ב'  61
המפרט 
הטכני, 

 4.1.2סעיף 
 (31)עמוד 

ובדרישת נבקש הבהרה לגבי השימוש בשירותי ענן פרטי  
( use casesים )הפרדה פיזית. אנא פרטו מהם השימוש

 בעבורם, מתקיימת דרישה זו. 

דוגמה לצורך כזה: 
שירותי מחשוב הוספת 

ענן פרטי לשידורי ב
 רדיוהיזיה וווהטל

מסמך ב'  62
המפרט 
הטכני, 

 4.1.3סעיף 
 (31)עמוד 

אנא הבהירו מה הכוונה לזמינות בחווה ושל איזה 
שיעור זה הינו תלוי שירותים של ספק שירותים, שכן 

 מגדיר אותה עורך המכרז. הענן ולא של החווה כפי ש

ראה נוסח מתוקן של 
 למסמך ב'.  4.1.3סעיף 

מסמך ב'  63
המפרט 
הטכני, 

 4.1.1סעיף 
 (31)עמוד 

נודה להבהרתכם האם המדובר בשרתים הפיזיים של 
. עורך המכרז או שמא, הכוונה למכונות הווירטואליות

במידה ומדובר במכונות וירטואליות, קצבים אלו 
יות שמורים לקצה העליון של סוגי המכונות הווירטואל

ומקטינים באופן דרמטי את הגמישות של עורך המכרז 

מדובר בשרתים 
 וירטואליים. 

אם המונח "קצבים" 
חב הפס מתייחס לרו

, 4.1.4המופיע בסעיף 



 

 

קש לעדכן את דרישות בבחירת מכונות וירטואליות, נב
 הסף למקובל בשוק.

 –ההערה מתקבלת 
ראה נוסח מתוקן של 

  למסמך ב'.  4.1.4סעיף 

מסמך ב'  64
המפרט 
הטכני, 

 4.5סעיף 
 (32)עמוד 

בורי, נודה היות ונושא המכרז הינו סביב תשתיות ענן צי
להבהרתכם במה דברים עומדים, בכל הנוגע לשירות 

SaaS ספקה על ידי כחלק ממכרז זה ומתוך ציפייה לא
 המציע.

הכוונה שתתאפשר 
 SaaSבחירת שירותי 

 -מתוך היצע ב
Marketplace 

מסמך ב'  65
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
4.11.1 
 (34)עמוד 

ובכלל זה נבהיר שוב, כי ספק הענן מספק שירותי ענן 
תשתיות היכולות לשמש את עורך המכרז לגיבויים. 

הכניס יתרה מכך, מדובר בשירות אותו יש לדרוש )ול
תחת מודל התמחור( מצד המציע במכרז. אנא שנו 
דרישה זה והכניסו אותה תחת השירותים שיש על 

יע לספק ולתמחר. כל זאת, תחת חשיפת המצ
מכרז וצפי ארכיטקטורת הפתרון הקיימת בקרב עורך ה

 הדרישות העתידיות.

הדרישה בסעיף זה היא 
לגיבוי תשתיתי על ידי 
ספק הענן. זאת מעבר 

יים שיתבצעו על לגיבו
ידי עורך המכרז ככל 

 שיראה בכך צורך.

מסמך ב'  66
המפרט 
הטכני, 

 4.15סעיף 
 (35)עמוד 

Logical App  -   יכולת אינטגרציה ויישום של תהליכים
(, נוסח הדרישה אינו workflow -)שימוש ב –עסקיים 

 ברור, נשמח ונודה לקבלת הבהרות ודוגמאות בנושא.

הכוונה לכלים 
ם ליצור המסייעי

workflow  של
תהליכים עסקיים 

 Azure Logic)למשל: 
App ,GCP 

Composer ,AWS 
Glue) 

ראה נוסח מתוקן של 
 למסמך ב'.  4.15סעיף 

מסמך ב'  67
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
5.5.4.1-
5.5.4.2 
 (37)עמוד 

מדובר בדרישה שאינה מקובלת, מסיבות המנויות עם 
ידע של לקוחות סודיות ודרישות הרגולציה לניהול המ

אחרים של ספק הענן. המציע יפעל בהתאם למדיניות 
מתוך הערך המצרפי הנובע מכלל אבט״מ של ספק הענן ו

 הידע הנצבר בניסיונות תקיפה של משאבי ספק הענן.

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מובהר כי אין חיוב 
למסור פרטים על 

. הדיווח לקוחות אחרים
הנדרש הוא על אירועים 

יות להם עלולה להש
  דעל התאגיהשפעה 

מסמך ב'  68
המפרט 
הטכני, 

 5.5.5סעיף 
 *38)עמוד 

הנדרשות מספק שירותי הענן  היות ומדובר בהסמכות
)ככלות הכל, מדובר בשירותים הניתנים על תשתית 
עננית ולא תשתיות המציע(, נבקש להחריג את המציע 

 . ולגדרן לספק הענן בלבדמדרישות אלו 

 

עורך המכרז את מירב רצון להקנות לכמו כן, מתוך 
היתרונות העולים מהסמכות המקובלות בשוק, נבקש 

 בתקנים הבאים: ענן יחזיקספק הלעדכן כי 

 

 - ת המציעלגבי החרג
הבקשה מתקבלת 

המציע נדרש בחלקה. 
 ISOלעמוד בתקן 

 PCI -ולא ב 27001
DSS . תשובה גם ראה

 לעיל. 7לשאלה 

 ה בתקן הצורך בעמיד
PCI DSS –  רלוונטי
התאגיד בשל כך ש

מתכוון להשתמש 



 

 

• ISO 27018 (Personal Data 
Protection);  

• ISO 27017 (Cloud Specific 
Controls);  

• CSA STAR Level 2 (Cloud Security 
Alliance Controls); 

• SOC 1 and SOC 2 (System and 
Organizational Controls in relation 
to the cloud specific controls). 

 

אינה ברורה ואינה  PCIבנוסף, נציין כי העמידה בתקן 
רלוונטית להבנתנו, לאופי השירותים נשאו מכרז זה, 
שכן מדובר בתקן לביצוע סליקה של כרטיס אשראי. 

 אנא בטלו דרישה זו. 

בשירותי סליקת 
 אשראי בענן

 

מסמך ב'  69
המפרט 
הטכני, 

 6סעיף 
 (39)עמוד 

לשלב פתרונות צד רכם כי ניתן יהיה  נודה לאישו  –כללי  
 ג׳ כחלק מהצעת המציע.

 60ראה תשובה לשאלה 
 לעיל. 

מסמך ב'  70
המפרט 
הטכני 
 6.3סעיף 

 (39)עמוד 

מדובר בתעבורה נכנסת הגוררת   –הדרישה אינה ברורה  
מתשלום,  חיוב על צריכת ענן ולכן הדרישה להחריגה

י מדובר אינה רלוונטית להגדרות השירותים. נדגיש, כ
 עניין.בצריכת ענן בגין הפעלת כלי אבט״מ לכל דבר ו

השאלה אינה ברורה. 
תעבורה נדחית אינה 

יכולה להיחשב 
כתעבורה נכנסת, שהרי 

 היא נדחית

מסמך ב'  71
המפרט 
הטכני 
 6.4סעיף 

 (39)עמוד 

תן לעשות הפרדות הדרישה אינה סבירה, בה בעת שני
 –משתמשים  לוגיות כאלה ואחרות באמצעות קבוצות

ינות של אין המציע יכול לערוב למניעה בפגיעה בזמ
שירותי ענן ואבט״מ, בשל התקפות של לקוחות אחרים 
של ספק הענן. אנא עדכנו סעיף זה, כל זאת בכפוף 

 להמשך אספקת השירותים התקין של ספק הענן.

ראה הבקשה מתקבלת. 
וסח מתוקן של סעיף נ

 למסמך ב'. 6.4

מסמך ב'  72
 המפרט
הטכני, 

 6.5סעיף 
 (39)עמוד 

 Firewall, WAF מאחר ומדובר בשירותים שונים כגון  
,IPS  וכדומה, נשמח להסבר לגבי הדרישה לפריסה

 .אוטומטית ומיידית

לא אמורה להיות בעיה 
של פריסה. הכוונה 
שהתהליך ינוהל כך 

ראה שזה אכן יקרה. 
נוסח מתוקן של סעיף 

 למסמך ב'.  6.5

 

מסמך ב'  73
פרט המ

 הטכני,
 6.7סעיף 

 (39)עמוד 

נדגיש כי מאגר התקיפות המדובר הינו בהתאם 
למדיניות אבטחת המידע של ספק הענן ומתעדכן מעת 

 המציע. פועל  –לעת, ועל פיו 

המאגר הינו של ספק 
. ראה תשובה האבטחה

 לעיל.  60לשאלה מספר 

מסמך ב'  74
המפרט 
הטכני, 

 -את במגבלת המידע המתקבל בסיף כי זנבקש להו
Header. 

ראה הבקשה מתקבלת. 
נוסח מתוקן של סעיף 

 למסמך ב'.  6.9.5.2



 

 

סעיף 
6.9.5.2 
 (40)עמוד 

 

מסמך ב'  75
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
6.10.2 
 (41)עמוד 

נרצה להבין את הציפיות שלכם בנושא, שכן שינויים 
בגין תפישת עדכניות של כלים ומודלים מסחריים 

, למען הסדר הטוב, יש להגדיר משתנים מעת לעת ועל כן
כאשר  –את דרישות הסעיף מבחינת כלי הביצוע 

 ״. מתקיימת דרישה לבקשה ״ללא חיוב בתשלום נוסף

אינה מתקבלת. הבקשה 
את התאגיד הגדיר 

הדרישה. כל ספק 
אבטחה משתמש בכלים 

 שלו

מסמך ב'  76
המפרט 
הטכני, 

 6.16סעיף 
 (43)עמוד 

 NOCזו משמעה יכולת אנא אשרו כי עמידה בדרישה 
אשר יאפשרו מתן אפשרות לקבלת קריאה וניתוב של 
מומחה ענן ובכלל זה לנושאי אבט״מ בענן, בצורה 

 היעילה ביותר. 

 

 

 15ראה תשובה לשאלה 
 לעיל

מסמך ב'  77
המפרט 
הטכני, 

 7סעיף 
 (43)עמוד 

שוב, נדגיש כי מדובר בשירותים מצד המציע ולא מצד 
ומדובר בשני שלבים )תכנון , היות  ספק הענן. יתר על כן

וביצוע( אשר אינם מזכים את המציע בתמורה, יוגבלו 
שלבים אלו לתוצאה ברורה ומדידה מבחינת 
ארכיטקטורת הפתרון והצרכים של עורך המכרז, 
בדיקות הקבלה, מסירה, תכנון של הפתרון, מגבלת 
הזמן לאישור התאגיד לתכנון המפורט ותכנון ההדרכה 

 והתמיכה.

סח מתוקן לסעיף ראו נו
 למסמך ב' 7

מסמך ב'  78
המפרט 
הטכני, 

 8.1סעיף 
 (43)עמוד 

מתוך רצון להקנות לעורך המכרז את מירב היתרונות 
העולים מעבודה עם מציע שהינו שותף ענן וותיק בשוק 
ומתוך רצון לשפר את המצב הקיים ובכלל זה, ייעול 

את  נבקש לקבל –ושמירה על עדכניות טכנולוגית 
ארכיטקטורת הפתרון הקיים. דבר זה, ייתן בידי 

ערך לעמידה המציעים השונים, את האפשרות להי
על בסיס מיפוי ואפיון של  –בדרישות סעיף זה 

הארכיטקטורה והסביבות הקיימות, בכדי להציע תכנון 
 מפורט. 

ימים הינה  10כי מניסיוננו, תק׳ בת  –יתרה מכך, נציין 
לך תכנון כפי העולה מדרישות קצרה ביותר, שכן במה

( עם Discoveryיש מקום רב לפגישות גילוי )  –סעיף זה  
הצוותים הטכנולוגיים של עורך המכרז ומיפוי כלל 
הקשרים ומשאבי המחשוב הקיימים בסביבות עורך 

ימי  30המכרז. על כן, נבקש כי תק׳ זו תוארך לכדי עד 
 עסקים.

לגבי העברת 
ארכיטקטורת הפתרון 

הבקשה  –הקיים 
 נדחית. 

יום  30 -לגבי הארכה ל
 הבקשה מתקבלת. –

ראה נוסח מתוקן של 
 למסמך ב'.  8.1סעיף 

מסמך ב'  79
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
8.1.10 
 (45)עמוד 

הדרישה לתכנון מוקד תמיכה אינה ברורה, שכן מהות 
מכרז זה הינה שירותי ענן ולא תמיכת משתמשים 

היום הדברים, היו ותכנון מוקדים )שכן, במידה וכך 
דרישות למספר עמדות, זמן תגובה, טכנולוגיית 

 (. Log-in –מוקדים ותמורה בעובר שעת חיבור תומך 

 

  בוטלהסעיף 



 

 

תף הענן של עורך כל שכן, נבהיר כי מודל המציע כשו
המכרז )האחראי לבניית השירותים של ספק הענן( 

צריכה להילקח בחשבון  –במתכנן, יועץ, מבצע ותומך 
המכרז ולהיות משולבת כשורה לשירותים על ידי עורך 

אקסל הצעת  2למסמך ד' 1גיליון ותמחור במסגרת 
עלות שעת  –שירותי המציע ובכלל זה  –המחיר 

ועוד. נציין  Customer Successesארכיטקט, תומך, 
בנוסף, שכחלק משירותי המציעים, מתקיימות לרוב 
מוקד תמיכה היכול לקבלת קריאות עובדי עורך 

 לטיפול בתקלות, היוועצות ועוד. המכרז,

מסמך ב'  80
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
8.1.11 
 (45)עמוד 

הדרישה אינה ברורה, שכן מהות ההצעה של המציעים, 
הינה לספק שירותי ליבה להתקשרות זו. יתרה מכך, 

שעות יכול להוות מסגרת הגיונית   200אפיון מסגרת של  
וטף, אך הדרישה לעמידה וצפויה לביצוע הקמה ויעוץ ש

-בסך שעות העולה על הערכה זו ללא תמורה מהווה א
שבין עורך המכרז למציע סימטריה של מבנה היחסים 

אספקת שירותים ללא הגבלה וללא מתן  –הזוכה 
תמורה או אופק ברור המגדיר את סיומם או עמידה 

אינה הוגנת ואינה מידתית, נבקש ביטול   –ברמת שירות  
ו לכל הפחות גידורה מבחינת הסיכון דרישה זו א

המושת על המציע הן מבחינת התמורה והן מבחינת 
 השירות. תאימות יכולות 

 הבקשה אינה מתקבלת

מסמך ב'  81
המפרט 
הטכני, 

 9.7סעיף 
 (46)עמוד 

נבקש לקבוע כי אישור התאגיד להצלחת בדיקות 
( 1הקבלה יתבצע בקרות מוקדם מבין הבאים: )

יח הספק לתאגיד, כי השירותים התאריך שבו יוכ
( 2תואמים באופן מהותי את התכנון המפורט; או )

התחיל התאגיד להשתמש בשירותים או התאריך שבו 
בחלקם לכל מטרה שהיא מלבד ביצוע בדיקות הקבלה; 

( ביום העשירי לאחר הודעת הספק שהשירותים 3או )
מוכנים לבדיקות קבלה כאשר בדיקות הקבלה נדחו 

( ביום העשירי לאחר 4תלויות בתאגיד; או )מסיבות ה
ת תחילת בדיקות הקבלה אם התאגיד לא אישר עד אז א

בדיקות הקבלה או לא מסר לספק רשימה בכתב של כל 
אי ההתאמות המהותיות של השירותים לקריטריונים 
לקבלה כמפורט בתכנון המפורט. כמו כן, נבקש כי 

-אייובהר כי מתן אישור קבלה לא יעוכב מחמת 
התאמה מינורית של השירותים לתכנון המפורט 
המאושר. לאחר מועד אישור הקבלה יעשה הספק 

התאמה כאמור -מאמץ מסחרי סביר לתקן כל אי
 שהתגלתה בזמן בדיקות הקבלה.

ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי  9.7
כי בדיקות הקבלה עברו בהצלחה ולשביעות רצונו 

אישור בכתב חתום כדין לפיו המלאה, התאגיד ינפיק 
בדיקות הקבלה עברו בהצלחה. האישור יכול לכלול 

ו/או דרישות נוספות ו/או תנאים אחרים ככל בקשות 
שהתאגיד יסבור כי יש מקום לשיפור נוסף )להלן: 

 "אישור התאגיד להצלחת בדיקות הקבלה"(.

 הבקשה אינה מתקבלת



 

 

מסמך א'  82
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 1.5סעיף 

 (2עמוד )

שביעות רצון הינה מדד סובייקטיבי, אשר באופן טבעי 
לעמוד בו או לבחון האם הוא עומד בו. יקשה על הספק 

מוצע להחליף מונח זה במדד אחר, אובייקטיבי כדוגמת 
 "על פי הוראות המכרז". –

למסמך א',  13.1, 3.6הערה זו נכונה גם לסעיפים 
, 4.5,  2.2לסעיפים  למפרט הטכני ו  9.7,  9.4,  1.3לסעיפים  

 להסכם. 8.1

 הבקשה אינה מתקבלת. 

 

מסמך א'  83
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 2סעיף 

 (2-3)עמוד 

 ,Azureכגון  cloud providerהאם הכוונה ל •
GCP ? 

, לדוגמא,  CSPהאם הכוונה ל נותן שרותי  •
Azure CSP? 

, האם המציע יכול להיות Azureבמקרה של  •
 ?CSP Indirect (tier2)ספק 

מספק שרותי אבטחה. האם  –ספק הענן  •
בטחה או הכוונה לספק תשתיות שמשמשות לא

שספק הענן נידרש להקים להגדיר ולנתר את 
שרותי האבטחה עבור הרכיבים של הלקוח. 
לדוגמא, להגדיר ניתור על התקשורת וגם לבצע 

 (?NOCמעקב ולהתריע באופן אקטיבי )תפעול  
תי הענן של שירו מחירון –קטלוג ומחירון שירותים" "

של הספק העומד. האם מדובר על קטלוג מחירון של 
 ק הענן או המציע?ספ

כל  -לגבי סוגי הספקים 
 ספק ומציע העומדים 

יכול הסף בדרישות 
 .לגשת למכרז

 –לגבי שרותי האבטחה 
יש לספק את 

 שירותים המפורטים.ה

קטלוג  –לגבי הקטלוג 
 ספק הענן.

 

מסמך א'  84
הזמנה 
להציע 

עות, הצ
 10.1סעיף 

 (11)עמוד 

 ההערה מתקבלת. ישנה שגיאה בסעיף בהתייחסות לספק סטימינג. 

 הסעיף תוקן בהתאם

-ו 16וכן נמחקו סעיפים 
 – 7טופס מספר מ 17

תצהיר עמידת המציע 
 בתנאי הסף המקצועיים

 (74)עמוד 

מסמך א'  85
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
.14.3סעיף
א 3-16

-15)עמוד 
16) 

 השאלה אינה מובנת.  כפול במסמכי המכרז.באופן    אלה מופיעיםשני עמודים  

מסמך א'  86
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
סעיף 

18.2.2 
 (23)עמוד 

נבקש להסיר את המילים "לפי דעתו של התאגיד". 
השאלה אם הזוכה פעל בחוסר תום לב או לא היא 
שאלה אובייקטיבית ולא כזו שתוכרע "לפי דעת 

. 18.3בקש להסיר את סעיף התאגיד". מאותה סיבה נ
להסכם ולפסקה  12.3הערה זו נכונה גם לסעיף 

 להסכם.  12.11המופיעה לאחר סעיף 

 תקבלת. הבקשה אינה מ

מסמך א'  87
הזמנה 
להציע 

נבקש להבהיר כי המציע איננו מחוייב להענות לבקשת 
 התאגיד. 

ראה נוסח מתוקן של 
 –ך א' למסמ 19.2סעיף 

 הזמנה להציע הצעות. 



 

 

הצעות, 
 19.2סעיף 

 (23)עמוד 

מסמך א'  88
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
סעיף 

23.5.1 
 (26)עמוד 

חברה ציבורית מאחר והמציע הינו חברה בת של 
שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע, אנו כפופים למגבלות 
גילוי מידע בדין ויכולים למסור רק מידע שלא נחשב 

 ה בהתאם."מידע פנים". לפיכך, נבקש לסייג את הדריש

כמו כן, יש להוסיף כי כל מידע שיגולה במסגרת סעיפים 
אלו יהיה חסוי ולא יגולה או ייחשף למציעים האחרים 

ו לכל גורם אחר ללא הסכמה מפורשת ובכתב א
 מהמציע.

 ראה תשובה לשאלה
  לעיל.  55מספר 

לעניין גילוי מידע 
התאגיד יפעל בהתאם 

חובת לתקנות  
-המכרזים, התשנ"ג

1993 

מסמך א'  89
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 27.3סעיף 

 (28)עמוד 

מנגנון יישוב סתירה בין המסמכים צריך להיות 
אובייקטיבי ולא לפי "הנוסח המטיב עם התאגיד". 

 להסכם. 1.2הערה זו נכונה גם לסעיף 

 56ראה תשובה לשאלה 
 לעיל. 

מסמך ב'  90
המפרט 
הטכני, 

 1.3סעיף 
 (29)עמוד 

אותם  טים את השירותיםמסמכי המכרז מפר
מחוייבים נותני השירותים לספק. כל מטלה או שירות 

ם נוסף לפי נוהל שינויים נוסף שיידרשו, ינתנו בתשלו
 3.2ותוספות כמקובל. הערה זו נכונה גם לסעיף 

 להסכם.

 57ראה תשובה לשאלה 
 לעיל. 

ראה גם נוסח מתוקן 
 –למסמך ה'  3.2לסעיף 

 ההסכם. 

מסמך ב'  91
ט המפר

הטכני, 
 1.5ף סעי

 (29)עמוד 

אנא הבהירו האם במסגרת בנק שעות או במסגרת 
 ריטיינר קבוע

מנותני מצופה 
השירותים להתעדכן 
בנעשה בשוק ולדאוג 

, להטמיע פיתוחים
ויכולות טכנולוגיות 

באופן שוטף  חדשות
 וללא חיוב לקוחותיהם

מסמך ב'  92
המפרט 
הטכני, 

 1.8סעיף 
 (30)עמוד 

, כל שינוי Shared responsibilityה במידה ויהי
ויגרום לתקלה ו/או טעות במערכת, יהיה  שיווצר

באחריות יוצר השינוי )בין אם התאגיד, ספק הענן או 
 המציע(.

 5.1למען הסר ספק, אין הכוונה למודל המוזכר בסעיף 

 הבקשה אינה מתקבלת. 

עוסק  שהסעיףמובהר 
בתחומי האחריות נותני 

בות השירותים, ולא בח
אחריות נותני משפטית. 

השירותים הם כפי 
שמוגדר במסמכי 

  המכרז.

מסמך ב'  93
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
5.5.2,5.5.3 

-36)עמוד 
37) 

התאגיד הינו גוף ישראלי שהרגולציה האירופית לא 
חלה עליו, לכן לא ברור מדוע נדרש כי נותני השירותים 

 . GDPR –יענו לכל דרישות ה 
איננו מחוייב ינו ספק ישראלי שמכל מקום המציע ה

אלא רק לדין הישראלי. ככל שיש   GDPR  –לדרישות ה  
לתאגיד דרישות ספציפיות כלשהן שהוא מבקש 

הוא מתבקש לפרט אותן במסמכי   –יע יעמוד בהן  שהמצ
המכרז כדי לאפשר למציע לבדוק את האפשרות לענות 

 עליהן כנדרש. 

לתאגיד עשויות להיות 
פעילויות הכפופות ל 

GDPR . 

 6ראה תשובה לשאלה 
  לעיל

 



 

 

ע יענה לפיכך, נבקש להסיר את הדרישה לכך שהמצי
ולהחליפה )ככל שהדבר נדרש(   GDPR  –לכל דרישות ה  

בדרישות ספציפיות ומפורטות )שלא על דרך הפניה לדין 
 בו(.  או לסעיפים כלשהם

 להסכם. 2.15הערה זו נכונה גם לסעיף 

מסמך ב'  94
המפרט 
הטכני, 

 6סעיף 
 (39)עמוד 

אנא הבהירו האם ספק שירות האבטחה זה ספק הענן 
 או המציע

ספק הענן יכול לספק 
 גם את שירות האבטחה

מסמך ב'  95
המפרט 
הטכני, 

 6.3סעיף 
 (39)עמוד 

אי תשלום על תעבורה בלתי רצויה. אנא הבהירו האם 
 ingress / egrassמדובר על 

 
 

 ingressמדובר על 
 בלבד

 

' מסמך ב 96
המפרט 
הטכני, 

 7סעיף 
 (43)עמוד 

פרויקט ההקמה לשירותי הענן והאבטחה על חשבונו 
) ומשלב הביצוע  8סעיף של הספק יורכב משלב התכנון 

). מובהר כי לא תשולם כל תמורה שהיא  9(סעיף 
 אנא הבהירו:  .לשלב זה
 מי זה הספק: ספק הענן או המציע. •

 אשר למעשה מאשר 9.9דגש על סעיף  •
שההקמה יכולה להימשך על זמן בלתי 

 מוגבל ע"ח הספק.
 

לא תשולם תמורה לא 
 לספק ולא למציע.

מסמך ב'  97
המפרט 
הטכני, 

 7סעיף 
 (43)עמוד 

 .Azureבחשבונות  as isמיגרציה 
באם קיימת אפשרות טכנולוגית להעברת  •

בין החשבונות  as isבתצורת  Azureסביבת 
בהירו האם )מיגרציית רישוי בלבד(, אנא ה

הנ"ל יחשב לביצוע המיגרציה של רכיבי 
Azure .)בלבד( 

 

בכל מקרה תהיה בחינה 
מחדש וככל הנראה 

 ארכיטקטורה.שנוי ב

מסמך ב'  98
המפרט 
הטכני, 

 8.1סעיף 
 (43)עמוד 

לוחות הזמנים אינם ישימים )תכנון ארכיטקטורה, 
, בדיקות, תסריטי בדיקה וכו'(. על מיגרציה, אבט"מ

ש לציין בכפוף למשא ומתן בין המציע הזוכה כן, נבק
 ללקוח. 

 

 78ראה תשובה לשאלה 
 לעיל.

 

מסמך ב'  99
המפרט 
הטכני, 

 9.1סעיף 
 (45)עמוד 

לוחות הזמנים אינם ישימים. על כן, נבקש לציין בכפוף 
 למשא ומתן בין המציע הזוכה ללקוח. 

 

הבקשה מתקבלת 
 חלקית. 

ראה נוסח מתוקן 
 ב'. למסמך  9.1לסעיף 

מסמך ב'  100
המפרט 
הטכני, 

 10סעיף 
 (47)עמוד 

היכן מוגדר תמחור מוקד שירות, תפעול ותחזוקה 
 השעות?שותפת מעבר לבנק 

 בוטלהסעיף 

תשומת הלב לשנוי 
 בסעיפי התמיכה:

 6.16 -ו 4.17



 

 

הצעת על כל פנים, 
המחיר אמורה להביא 

 בחשבון עלויות אלה
במסגרת הרכיבים 

השונים נשוא הצעת 
 .מחירה

מסמך ב'  101
המפרט 
הטכני, 

 14סעיף 
 (49)עמוד 

אנא הגדירו את נושא הגירת התכנים ללא עלות, משום 
הינה כרוכה  cloud regionשהוצאת תעבורה מ 

 בתשלום לספק הענן. 

הצעת המחיר אמורה 
להביא בחשבון עלויות 

במסגרת הרכיבים  אלה
השונים נשוא הצעת 

  המחיר. 

עדכון לב להתשומת 
, ובו הגבלת 14 עיףס

האפשרות לפעמיים 
 בשנה

מסמך ג'  102
חוברת 

ההצעה, 
 - 3טופס 

התחייבות 
 המציע

נבקש להפריד את הטפסים לטופס שייחתם ע"י 
המציע, וטופס שייחתם על ידי ספק הענן כאשר כל 

אחד מהם יצהיר ביחס לתנאים הרלוונטיים אליו, ולא 
 פק הענן. שהמציע יידרש להצהיר ביחס לנתונים של ס

ניתן להחתים הן את 
 המציע והן את ספק

 הענן על גבי טופס זה. 

ניתן להפריד את 
טפסים: טופס אחד 
שיחתם על ידי ספק 

הענן וטופס שני 
, שייחתם על ידי המציע

ובלבד שכל אחד 
מהסעיפים שבטופס 

יופיעו באחד  3מספר 
 משני הטפסים.

מסמך ג'  103
חוברת 

ההצעה, 
 - 3טופס 

 התחייבות
המציע, 

 7סעיף 
 (62)עמוד 

 יכול להשתתף ביותר מהצעה אחת?האם ספק הענן 
הרי שהוא לא יכול לחתום על ההצהרה  –אם כן 
שהרי היה בינו לבין מציעים אחרים במכרז  7בסעיף 

קשר ושיתוף פעולה בקשר עם המכרז, והמחירים של 
שירותי הוצגו בפני מספר גופים המציעים הצעות 

 למכרז. 

יכול אינו ן ספק הענ
להשתתף ביותר מהצעה 

 אחת

מסמך ג'  104
חוברת 

ההצעה, 
 7טופס 

תצהיר 
עמידה 

בתנאי סף 
 (15)סעיף 

יש להחליף את המילים "מפעיל מרכז בקרת השירות" 
 במילים "ספק הענן ו/או המציע". 

ראה נוסח מתוקן של 
לטופס מספר  15סעיף 

7 . 



 

 

מסמך ג'  105
חוברת 

ההצעה, 
 7טופס 

תצהיר 
מידה ע

בתנאי סף 
)סעיפים 

16,17) 

הבקשה מתקבלת. ראה  להחליף את המילה "הסטרימינג" במילה "הענן ".יש 
 84תשובה לשאלה 

 לעיל. 

מסמך ג'  106
חוברת 

ההצעה, 
 8טופס 

עמידת 
הספק 

בתנאי סף, 
סעיף א 

 ( 77)עמוד 

יש להוסיף בסוף הסעיף "/ספק הענן" כדי לאפשר 
תימה מטעם ספק הגשת התצהיר על ידי מורשה ח

 הענן. 

הבקשה מתקבלת ככל 
שמי שיחתום על 

התצהיר יהיה ספק 
הענן בנוסף ו/או במקום 

המציע יש לפרט זהות 
המצהיר בשם ספק 

 הענן. ראה נוסח מתוקן. 

מסמך ג'  107
חוברת 

ההצעה, 
 – 11טופס 

תצהיר 
לצורך 
בחינת 

האיכות 
 (86)עמוד 

ן של מאחר והחלק הראשון בתצהיר מתייחס לניסיו
המציע ואילו החלק השני בתצהיר מתייחס לניסיון של 
ספק הענן, נבקש להפריד את התצהיר לשני תצהירים 

כאשר כל אחד מבין המציע וספק הענן יצהיר ביחס 
 לניסיון הרלוונטי אליו. 

 ניתן להחתים את ספק
 הענן בנוסף על המציע. 

מסמך ה'  108
הסכם, 

 1.4סעיף 
 (95)עמוד 

כי כל שינוי בדין לעומת הדין הקיים נבקש להבהיר 
במועד חתימת ההסכם שיצריך התאמה או שינוי 

בשירותים, יטופל על פי נוהל שינויים כמקובל )בקשה 
לשינוי תועבר לבחינת הספק, שיגיש לתאגיד הצעה 

 י(.בכתב לביצוע השינו

כל ויחול שינוי כ
בדרישות רגולטוריות 
באופן שיגרום לשינוי 

יגיעו  בתמחור, הצדדים
להסכמה בקשר למחיר 
המגיע לספק בשל שינוי 
 בדרישות הרגולטוריות. 

ראה נוסח מתוקן 
אשר נתווסף  8.4לסעיף 

 למסמך ה'. 

מסמך ה'  109
הסכם, 

 5.4סעיף 
 (101)עמוד 

בירור תביעות תלויות ועומדות עשוי לקחת חודשים 
רבים )ואף שנים(. לכן נבקש כי לא תדרש הארכת 

 ם ההליכים. הערבות עד לסיו

 הבקשה אינה מתקבלת

 

מסמך ה'  110
הסכם, 

סעיף 

נבקש לבטל את הדרישה להשלים את ערבות הביצוע 
שכן המשמעות היא למעשה דרישה להעמדת ערבות 

 בלתי מוגבלת בסכום. 

 הבקשה אינה מתקבלת



 

 

5.5,5.11 
 (101)עמוד 

מסמך ה'  111
הסכם, 

 5.10סעיף 
 (102)עמוד 

ות תחולט כדי הנזק שנגרם נבקש להבהיר כי הערב
עקב ההפרה ולא תהווה פיצוי מוסכם. כמו כן נבקש 

 30להבהיר כי הערבות תחולט רק לאחר התראה של 
יום מראש על ההפרה, ככל שההפרה לא תוקנה בפרק 

 זמן זה. 

 הבקשה אינה מתקבלת

מסמך ה'  112
הסכם, 

 7.5סעיף 
 (103)עמוד 

זכויות ת אישורים על תשלום אין הצדקה להמצא
לעובדים. לא מדובר בעובדים בתחום ההסעדה, הנקיון 

 או השמירה. נבקש לבטל דרישה זו. 

מדובר באופציה 
הניתנת לתאגיד בלבד 

 . לפי שיקול דעתו

מסמך ה'  113
הסכם, 

 7.6סעיף 
 (103)עמוד 

בכל מקום בו קיימת חובת שיפוי של הספק על פי 
ד יודיע ההסכם היא צריכה להיות כפופה לכך שהתאגי

מיידית לספק בכתב על כל תביעה כאמור, ישתף פעולה 
עם הספק ויעניק לו את השליטה הבלעדית בהגנה או 

בהסדר הפשרה. מחוייבות הספק לשיפוי תווצר עם 
ת המחייב קבלת פסק דין חלוט של רשות שיפוטי

 בתשלום כאמור.

 הבקשה אינה מתקבלת.

מסמך ה'  114
הסכם, 

 8.2סעיף 
 (104)עמוד 

האמור בסעיף זה לא מובן. אם נוצלה כל מסגרת 
מדוע שהספק לא יהיה זכאי  –השעות שבבנק השעות 

 לתשלום נוסף?

 80ראה תשובה לשאלה 
 לעיל

 

מסמך ה'  115
הסכם, 

 8.6סעיף 
 (104)עמוד 

נבקש כי לא יבוצע קיזוז בגין נזקים שאינם קצובים ולא 
נקבעה חובת הספק לשלמם, אלא רק בגין סכומים 

 ימים מראש.  7קצובים ובהודעה של לפחות 
 להסכם. 15.4הערה זו נכונה גם לסעיף 

 הבקשה אינה מתקבלת.

מסמך ה'  116
הסכם, 

 9.1סעיף 
 (105)עמוד 

נבקש למחוק את המילים "מבלי לגרוע מאחריותו על 
 פי כל דין, יהיה הספק". 

לאחר המילים "הספק אחראי" נבקש להוסיף "על פי 
 דין". 

 

 ה אינה מתקבלת.הבקש

מסמך ה'  117
הסכם, 

א 9.1סעיף 
)חדש( 
 (105)עמוד 

נבקש להוסיף סעיף המגביל את אחריות הספק לנזק 
 ישיר, עד תקרה כמפורט להלן: 

"על אף האמור לעיל או בכל מקום אחר במכרז ו/או 
בדין, מובהר כי הספק לא ישא באחריות לכל נזק עקיף, 

למשרד ו/או לצד  תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם
בדן שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, רווח מנוע, או

נתונים, עלויות זמן השבתה. בכל מקרה, גבול אחריות 
הספק לפיצוי בגין נזק ישיר לא יעלה על גובה סך 
התמורה השנתית המגיעה לספק על פי חוזה זה. הגבלת 
אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, 

ילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין תהא ע
נזק שייגרם כתוצאה ממעשה אחרת, אך לא תחול על 

 ".או מחדל בזדון, נזק גוף או נזק לרכוש מוחשי

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה'  118
הסכם, 

 9.5סעיף 
 (105)עמוד 

 נבקש למחוק את המילים " ו/או עקיפה".
 לענין חובת השיפוי.   לעיל  7.6כמו כן ראו הערתנו לסעיף  

לבסוף נבקש להבהיר כי חובת השיפוי כפופה למגבלות 
 לעיל.  9.1אחריות הספק כפי שפורטו בבקשתנו לסעיף 

 הבקשה אינה מתקבלת.



 

 

מסמך ה'  119
הסכם, 

 10.2סעיף 
 (106)עמוד 

נבקש להבהיר כי אין בהוראות הסעיף כדי להעביר 
, ו/או ידע לבעלות התאגיד מתודולוגיות שיטות עבודה

 ייחודי לתאגיד.  גנרי שאינו

ההערה מתקבלת 
נוסח  ראו חלקית.

 10.2מתוקן של סעיף 
 למסמך ה'. 

מסמך ה'  120
הסכם, 

 10.5סעיף 
 (106)עמוד 

נבקש להוסיף כי ההתחייבות לא תחול גם על מידע אשר 
על ידי הספק במסגרת מתן השירותים על פי  יווצר

ואינו מכיל נתונים ו/או  המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי
מידע הייחודיים לתאגיד ו/או מידע אשר גילויו נדרש 

 עפ"י דין.

הבקשה מתקבלת 
 בחלקה. 

ראה נוסח מתוקן של 
 10.5 –ו  10.1סעיפים 

 למסמך ה'. 

מסמך ה'  121
הסכם, 

 12.2סעיף 
 (107)עמוד 

נבקש לאפשר את תיקון ההפרה קודם לסיום ההסכם, 
 ודית. גם במקרה של הפרה יס

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה'  122
הסכם, 
אישור 

עו"ד )עמוד 
110) 

נבקש להוסיף את המילים "בקשר עם הסכם זה". 
 לאחר המילים "לכל דבר ועניין".

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה'  123
הסכם, 
נספח ג' 
 –להסכם 

התחייבות 
לשמירת 
סודיות 

 (113)עמוד 

ירת סודיות לא תחול נבקש להבהיר כי ההתחייבות לשמ
להסכם )ראו גם  10.5ביחס למידע המפורט בסעיף 

 הערותינו לסעיף זה(. 

. ראה הבקשה מתקבלת
נוסח מתוקן של נספח ג' 

להסכם התחייבות 
 לשמירת סודיות. 

מסמך ה'  124
הסכם, 

נספח 
אבטחת 

מידע 
ופרטיות, 

 3.3סעיף 
 (117)עמוד 

עמידה הספק הינו חברה ישראלית שאיננה מחויבת ל
בתקנות אבטחת מידע אירופאיות. עיבוד המידע נעשה 
על ידי הספק בכל מקרה בישראל, גם אם הענן איננו 
בישראל, לכן יש לתקן כך שדרישות אבטחת מידע 

ן המסופקים על האירופאיות יחולו ביחס לשירותי הענ
ידי ספק הענן )כשהענן בחו"ל( ולא ביחס לספק שהוא 

נות אבטחת מידע כאמור חברה ישראלית שתק
 אירופאיות אינן חלות עליה. 

 הבקשה אינה מתקבלת.

  .93ראו תשובה לשאלה 

מסמך ה'  125
הסכם, 

נספח 
אבטחת 

מידע 
ופרטיות, 

 3.5.1סעיף 
 (118)עמוד 

לספק על ידי התאגיד, התאגיד מאחר והמידע מועבר 
נדרש להתחייב כלפי הספק כי הוא רשאי להעביר לספק 

רך מתן השירותים וקיבל לצורך כך כל מידע אישי לצו
 את כל ההסכמות הדרושות לכך.

 בכלל זה מתחייב הספק כדלקמן: .3.5
שלא יאסוף מידע מנושאי מידע ו/או  .3.5.1

יד. משתמשים ללא אישור מראש ובכתב של התאג
לתאגיד שיקול הדעת הבלעדי באם לאשר איסוף ו/או 

רב העברת כל מידע ופרט שהוא, והוא יהא רשאי לס
  לבקשת הספק, מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה.

ה נוסח מתוקן של רא
לנספח ה'  3.1סעיף  

 אבטחת מידע ופרטיות. 

לגבי הערתכם לעניין 
דרישה זו  – 3.5.1סעיף 

נובעת מדרישות הדין 
 ישראליה

מסמך ה'  126
הסכם, 

נספח 

גם התאגיד צריך להתחייב כלפי הספק להודיע לו על כל 
בקשה שתתקבל מנשואי המידע בקש למידע אישי 

 שלהם שהועבר לספק. 

הבקשה אינה מתקבלת. 
מובהר שאין באמור 

בסעיף כדי לגרוע 



 

 

אבטחת 
מידע 

ופרטיות, 
 3.5.3סעיף 

 (118)סעיף 

כמו כן נבקש להוסיף כי אין באמור בסעיף כדי לגרוע 
קול דעתו בקשר עם מזכותו של הספק לפעול לפי שי

בקשות כאמור, על מנת לעמוד בחובות המוטלות עליו 
  על פי דין.

מחובות ו/או זכויות 
 הספק לפי כל דין. 

מסמך ה'  127
הסכם, 

נספח 
אבטחת 

מידע 
ופרטיות, 

 6.4סעיף 
 (119)עמוד 

בסעיף זה לא מופיעה  GDPR -יש להסיר את ההתייחסות ל 
 .GDPR -התייחסות ל

 

מסמך ה'  128
הסכם, 

נספח 
אבטחת 

מידע 
ופרטיות, 

 7.2סעיף 
 (120)עמוד 

להסכם לענין חובת השיפוי. כמו   7.6ראו הערתנו לסעיף  
כן נבקש להבהיר כי חובת השיפוי כפופה למגבלות 

 9.1אחריות הספק כפי שפורטו בבקשתנו לסעיף 
 להסכם.

לשאלה  ראה תשובה
 לעיל.  118

מסמך ה'  129
הסכם, 

נספח 
אבטחת 

מידע 
ופרטיות, 

 7.4סעיף 
 (121)עמוד 

נבקש להבהיר כי ככל שיחולו על הספק עלויות נוספות 
עקב שינוי בדרישות האבטחה, ישא התאגיד בעלויות 

 אלה. 

ראה תשובה לשאלה 
 לעיל.  108

מסמך ה'  130
הסכם, 

נספח 
אבטחת 

מידע 
ופרטיות, 

 10 סעיף
 (121)עמוד 

  בוטלהסעיף  הסעיף קטוע.

מסמך ה'  131
הסכם, 

נספח ז' 
 -להסכם 
ערבות 

 בנקאית

נבקש להוסיף סעיף הקובע כי הערבות אינה ניתנת 
 להעברה להסבה או המחאה.

 הבקשה אינה מתקבלת 



 

 

סעיף  132
8.1.117 
תכנית 

הדרכה 
והטמעה 

כולל 
אפשרות 
להדרכת 

נציגי 
התאגיד 

לבצוע 
ההקמה 

צמו, בע
ויעוץ שוטף 
לכל מטרה, 

לצוות 
הטכנולוגי 

של 
התאגיד 
בהיקף 

משוער של 
שעות.  100

 (45)עמוד 

במכרז נכתב בסעיפים אלה שירותים נלווים כמו "בנק 
שעות לטובת ביצוע התכנון  200שעות של 

 ".SLA-והפרויקט,שירותי ניטור ו

איפה מגישים את הצעת המחיר עבור השירותים 
מכיל רק  Excel-ר בקובץ ההללו? מסמך התמחו

של מק"טים ללא עלות  שירותי ענן, מחיר ואחוזי הנחה
 של פרויקט או שירות כלשהו.

איפה מתומחר נושא השירותים שהם לא מק"טים 
 בענן?

הצעת המחיר אמורה 
להביא בחשבון עלויות 

, במסגרת הרכיבים אלה
 . נשוא הצעת המחיר

 

ניקוד  133
איכות 

ההצעה. 
פרזנטציה 

 של 
שירותי 

הענן  
ואבטחת 

הרשת, 
רכיב ב' 

 (17)עמוד 

ספק הענן  נדרש להצטרף למציע? לטובת האם 
 הפרזנטציה?

 כן.  

 

תנאים  134
כללים 

ותקופת 
השירותים, 

 3.5סעיף 
 (3)עמוד 

במידה התאגיד יחליט  לפצל את  את תנאי המכרז 
כמה ולרכוש רק חלק מהשירותים מן  הזוכה במכרז , 

תו ספק זוכה להתאים מחדש את לאוזמן יינתן 
 הפתרון הרצוי

יינתן פרק זמן סביר, 
ככל שיהא בכך צורך, 

 בהתאם לנסיבות. 

זכיות  135
ועדת 

המכרזים, 
 26.2סעיף 

 (26)עמוד 

 במקרה של  ביטול המכרז לאחר הזכיה

 כמה זמן תינתן הודעה מראש לביטול המכרז?

בתוך זמן סביר מרגע 
 היוודע הצורך בביטול. 

 

תמיכה   136
ושירות  
לשירותי 

תשובה: סעיף זה אינו  האם  הכוונה הינה  תוכנה צד ג' לטובת  גיבוי ?
מתייחס לשגרת 

גיבויים, כי אם לגיבוי 



 

 

ענן 
 –ואבטחה 

הגירת 
תכנים, 

 14סעיף 
 (49)עמוד 

מרוכז. שגרת גיבויים 
תתבצע בכל דרך 

 שהתאגיד ימצא לנכון

מתוקן של ראה נוסח 
 '. למסמך ב 14סעיף 

 3.6סעיף  137
 (3)עמוד 

נבקש כי יורשה למציע לחבור לקבלן משנה על מנת 
לספק את תכולת המכרז המלא. התאגיד יוכל לפסול 

שיקול דעתו , אך מבקשים  כל הצעה באשר היא,עפ"י
 לתת את ההיתר לשימוש בגורם חיצוני במידת הצורך.

 הבקשה אינה מתקבלת. 

אופן  138
חישוב 

-הניקוד 
עת חוות ד

לקוחות 
)ממליצים( 

 (3)עמוד 

לפנות לאנשי הקשר...והוא יהא  " התאגיד אינו מחוייב
נבקש להוסיף "בתיאום  -רשאי לפנות לכל אדם..."

מראש עם המציע". זאת, מאחר והמציע הוא זה 
ששולח את התאגיד לממליץ כזה או אחר, מן הראוי 
 להיוועץ עימו באשר לאיש קשר בתוך החברה עצמה.

 אינה מתקבלת.הבקשה 

אופן  139
חישוב 

-הניקוד 
חוות דעת 

חות לקו
)ממליצים( 

 (21)עמוד 

"הפנייה ללקוחות תהייה במהלך שעות העבודה...יינתן 
נבקש כי במקרה כזה, שבו הממליצים  -עבור..." 0ציון 

אינם עונים, יעבור התאגיד לממליץ הבא אחריו ולא 
 .0לתת ציון 

 0קודם למתן ציון 
 למציע התאגיד יפנה

ראה נוסח מתוקן 
חוות דעת  –לרכיב ד' 
 )ממליצים(.  לקוחות 

 -' ג שלב 140
 ניקוד
 הצעת

 המחיר
 (22)עמוד 

יובהר בזאת שבשירותי ענן, הצעת המחיר הינה הערכה 
בלבד והחיוב מבוצע לפי הצריכה בפועל מדי חודש. 

בעת הפקת החשבונית החודשית מבוצעת המרה לפי 
החשבונית. בהצעת המחיר אנו שער יציג ביום הפקת 

מתחייבים על גובה ההנחה ממחירי המחירון אשר 
אם הצעת  מבטיחים מחיר לתאגיד השידור. לדוגמא:

אלף דולר )ארה"ב( לחודש אך  50המחיר הינה בגובה 
אלף דולר, התאגיד  20התאגיד צרך שירותי ענן בשווי 

אלף דולר כפול שער  20יחוייב בסכום שקלי השקול 
 ביום הפקת החשבונית. הדולר

זה מצוין במכרז מספר 
 פעמים, למשל:

3.4: 

התמורה תשולם לזוכה 
עפ"י ביצוע הזמנה 

ירות בפועל, וקבלת הש
בכפוף לאישורו של 

 התאגיד

17.4: 

התמורה תשולם לזוכה 
לפי צריכת השירותים 

 בפועל

 19.2סעיף  141
 (24)עמוד 

את נבקש להוסיף את הניסוח הבא: "התאגיד מבין בז
שכל בקשת הארכת תוקף להצעת המיר עשוייה 

להתבטא בשינוים להצעת המחיר וכפופה להסכמתו 
 של המציע"

 מתקבלת. הבקשה אינה

 1.9.2סעיף  142
 (30)עמוד 

האם הצפייה שמערכת האבטחה וההגנה יהיו חיצונים 
לשירותים הקיימים בענן? האם לא קיימת סתירה עם 

לא ברורה ההפרדה בין  ? כמו כן6.1וסעיף  1.9.1סעיף 

הכוונה בסעיף זה, 
שבמידה וקיים שירות 

או מערכת זמינים בענן, 



 

 

שירותי הענן לשירותי האבטחה , אם שירותי הענן 
למטה הרי לא ניתן לגשת לענן כלל אזי בידול זמינות 

 נבקש לקבל הבהרהשירותי האבטחה לא יסייעו. 

שירותי האבטחה יהיו 
 זמינים ויגנו עליהם

 4.3עיף ס 143
 (31)עמוד 

 Activeנבקש לקבל הסבר היכן יושבים שירותי ה 
Directory    וכן מה מטרת ההתממשקות? נבקש לקבל

 דוגמא לתהליך שמצריך התממשקות שכזו

 

מטרת ההתממשקות 
הקצאת  :למשל

הרשאות כניסה / עדכון 
וכו' לעובדי התאגיד 
לשרותי צד ג'. כגון 

Office 365 

ראה נוסח מתוקן של 
 למסמך ב'.  4.3סעיף 

 4.15סעיף  144
 (35)עמוד 

לקבל דוגמא כיצד ? נבקש BPMהאם הכוונה למנוע 
בשירותי  אתם רואים את שילוב תהליכים העסקיים

 .בענן

 אינה מתקבלת.  הבקשה

אין צורך בשלב זה 
תהליכים לפרט 

 עסקיים.

סעיף  145
5.5.4.8 
 (38)עמוד 

היא בין רכיבי האם הכוונה בהצפנת תעבורת הנתונים 
 התשתית בענן ?

ההצפנה היא גם בין 
רכיבי התשתית בענן 

הצפנת נתונים וגם 
במעבר בין הענן ללקוח 

(TLS/SSL ) 

ראה נוסח מתוקן 
למסמך  5.5.4.8לסעיף 

 ב'. 

סעיף  146
5.5.4.10 

 (38)עמוד 

 ?OAuth2האם ניתן להתבסס על שיטות אחרות כגון 

 

יתן להתבסס גם על נ
אימות שיטות ביצוע 

נוספות המתבססות על 
 Ticketשיטת 

Granting   כגון
OAuth2 

ראה נוסח מעודכן של 
למסמך  5.5.4.10סעיף 

 ב'. 

 6.1סעיף  147
 (39)עמוד 

נבקש לקבל דוגמא לשירות אבטחה כזה. כיצד הוא 
ממומש במובן שהוא חלק בלתי נפרד מסביבת הענן 

 מגן?עליה הוא 

 

דוגמה לשירות 
 Azure DDOSכזה:

Protection plan 

ראה נוסח מתוקן של 
 למסמך ב'.  6.1סעיף 

 6.5סעיף  148
 (39)עמוד 

נבקש לקבל תאור מהי פלטפורמת האינטרנט של 
 הלקוח וכן אילו שירותי אבטחה על המציע לכלול?

 יםמופיעהפרטים כל 
מפרט ה -מסמך ב' ב

 ובצרופותיו הטכני



 

 

 6.6סעיף  149
 (39)עמוד 

וש המילים "באופן מלא". נבקש נבקש להבהיר מה פיר
תקלב תיאור טכני של הדרישה. לדוגמא האם מדובר 
 על דרישה לשירותי הצפנה של מידע בתנועה וכדומה.

יישומי שירותי 
 יםמאפשרהאבטחה 

רמות שונות של הגנה, 
באופן שהלקוח יכול 

לבחור את הרמה 
שמתאימה לו. הכוונה 

ברירות המחדל היא ש
ו כאלו היישום יהישל 

שרמת ההגנה תהיה 
 התאגידגבוהה ביותר וה
 ,להקלירצה חליט אם י

 ולא להיפך.

 ראה נוסח מתוקן של

 למסמך ב'. 6.6סעיף 

 6.11סעיף  150
 (42)עמוד 

לקבל דוגמא לשירות אבטחה ,היות ושירותיי  נבקש
ממשקי הגישה   PaaSו  IaaSהאבטחה נפרסים על 

 .ימגוונים ולעיתים מהווים השלמות אחד של השנ

השאלה אינה ברורה. 
( 39-43)עמודים  6סעיף 

 מגדירים את הנדרש

 7סעיף  151
 (43)עמוד 

האם כנגד  פרויקט ההקמה בענן )ללא עלות( קיימת 
התחייבות מטעם תאגיד השידור לרכישת שירותי ענן 

לאורך זמן ? אם כן מה הוא היקף ההתחייבות 
 הכספית מצד תאגיד השידור ולאיזו תקופה ?

ההתקשרות  תקופת
מוגדרת במסמכי 

 המכרז. 

 8.1סעיף  152
 (43)עמוד 

ימי עסקים אינו סביר.  10פרק הזמן של  מניסניוננו
נבקש לשנות את ההגדרה בסעיף לפי הניסוח הבא: 

"לאחר חתימת ההסכם יחל שלב התיכנון המפורט ובו 
המציע יספק תיכנון מפורט למערכת בתוך פרק זמן 

 .שיוסכם על שני הצדדים"

 78ראה תשובה לשאלה 
 לעיל.

 

סעיף  153
8.1.11 
 (45)עמוד 

כלול את המחיר בגין תכנית ההטמעה היכן נדרש ל
וההדרכה? האם הציפייה היא לכלול זאת במסגרת 

 ?2הצעת המחיר במסמך ד'

 ישהתשובה חיובית. 
לכלול זאת במסגרת 

צעת רכיבים נשוא הה
 . המחיר

סעיף  154
8.1.11 
 (45)עמוד 

עד לאיזו רמה -שעות..." 200משוער של  "בהקף
מקצועית נדרשת תוכנית ההדרכה? כמה משתתפים? 

יש לציין בנוסף כי "התאגיד מתבקש להיות מחוייב 
לתוכנית הדרכה שנקבעה מראש, וזאת על מנת שלא 

מחוייבות התאגיד  -תיזלוג מעבר לזמנים המוגדרים"
 לתוכנית.

 –אנשים  10 עד
מפתחים, ארכיטקטים, 

קי תכנה, מנהלי דבו
, אנשי פרוייקטים

. Devops, אנשי סיסטם
היכולות הנדרשות: 

יישום מלא של 
הארכיטקטורה, מתן 

לתקלות  תמיכה
שוטפות, תפעול שוטף 

 DevOpsברמת 

התאגיד יהיה מחוייב 
 לתכנית זו



 

 

 9.3סעיף  155
 46)עמוד 

איזה בדיקות  -"על הספק לבצע את בדיקות המסירה"
? כמה בדיקות? האם זה נכלל בדיוק מבקש התאגיד

בהצעת המחיר ואיפה להוסיף? האם בתשלום נוסף? 
נבקש פירוט על מערך הבדיקות המצופה מהמציע.  

נבקש כי יהייה תשלום נוסף על בדיקות שאינן כלולות 
רה לבקשת במסגרת "בדיקות מסירה" ואשר הן אקסט

 התאגיד. יש להבין על כמה בדיקות ואיזה בדיוק .

בדיקות הכוונה ל
 .8.1.7המצוינות בסעיף 

ערך הבדיקה מופיע מ
 8.1.7.2בסעיף 

לגבי תשלום על בדיקות 
הבקשה  –אקסטרה 

 .אינה מתקבלת

 

 9.6סעיף  156
 (46)עמוד 

"התאגיד יהא רשאי להעלות את הרף שנדרש....ו/או 
האם ללא עלות  -להורות על ביצוע בדיקות נוספות"....

בת כל בדיקות/ שעות נוספת? נבקש כי יובהר כי הרח
שהן מעבר לנדרש או מעבר למוסכם ישולמו בנוסף 

 לתמורה הבסיסית של המכרז. 

 הבקשה אינה מתקבלת. 

 

 9.9סעיף  157
 (46)עמוד 

"שלב ההקמה יכול להימשך כל פרק  -שלב ההקמה
נבקש להוריד סעיף זה, או לשנותו ,כך ששלב  -זמן"

( וגם ההקמה גם יתווסף להצעה )בתשלום הכוונה
יהייה מוסכם ע"י התאגיד יחד עם המציע, שבו תיקבע 

מסגרת הגיונית של שעות ותכולה של שלב זה. שלב 
 הקמה לא יכול להיות בלתי מוגבל. 

 ה אינה מתקבלת. הבקש

 

 

 10סעיף  158
מוקד 

תמיכה 
 (47)עמוד 

 15ראה תשובה לשאלה   דקות 45דקות ל  15נבקש להעלות את זמן המענה מ 
 לעיל.

  11.2 סעיף 159
 (48)עמוד 

דקות  60דקות ל  30נבקש להעלות את זמן המענה מ 
 כמקובל בדרך כלל.

 15 לשאלה התשובראה 
 לעיל. 

 1מסמך ד'  160
תנאי  –

הצעת 
מחיר 
 (88)עמוד 

האם המסמך מסופק ע"י תאגיד השידור או שמא 
 נדרש להמציא מסמך שכזה?

 השאלה אינה ברורה. 

 

 -מסמך א'  161
מנה הז

להציע 
הצעות, 

 2סעיף 
 (2)עמוד 

 נא הגדירו "שירותי ענן"

 השאלה אינה מובנת.

 מוגדר: 1.1.1בסעיף 

" כל שירותי ענן"
המפורטים שירותי הענן 
 במסמך דנן.

 -מסמך א'  162
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 3.4סעיף 

 (3)עמוד 

נבקש להבהיר כי במקרה של צמצום משמעותי בהיקף 
ידי הצדדים, תינתן לספק השירותים המוסכם על 

אפשרות לתמחר מחדש את הצעתו ובהתאם להוראות 
 המרכז.

הבקשה אינה מתקבלת. 
מבוהר כי בניגוד לאמור 

בשאלה אין כל היקף 
 מוסכם של שירותים. 



 

 

 -מסמך א'  163
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 3.9סעיף 

 (4)עמוד 

נבקש להבהיר כי במידה והתאגיד ביטל ו/או הפסיק 
ות לאחר שסופקו שירותים ככל שיהיו, את ההתקשר

בגין ישלם התאגיד את התמורה המגיעה לספק 
 השירותים שסופקו על ידו. 

 הבקשה מתקבלת. 

ראה נוסח מתוקן 
 למסמך א'.  3.9לסעיף 

 -מסמך א'  164
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 6.1.1סעיף 

 (6)עמוד 

מדובר בחברות גלובליות וציבוריות שמפרסמות את 
מבוקשים ולכן אין צורך בחתימה על הנתונים ה

אינן נוהגות  ההצהרות הללו, כמו כן, חברות גלובליות
 לספק מסמכים מהסוג הזה.

 הבקשה מתקבלת.  

ראה נוסח מתוקן לפיו 
  6.1.1בוטל סעיף 

 -מסמך א'  165
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 6.1.4סעיף 

 (6)עמוד 

התחייבויות ספק הענן מופיעות בהסכמים הרשמיים 
לו. ספק הענן הוא ספק פלטפורמה ואינו יכול להיות ש

המציע הזוכה. לכן נבקש למחוק סעיף אחראי לפעילות 
 זה.

 הבקשה אינה מתקבלת. 

 -מסמך א'  166
הזמנה 
להציע 

הצעות, 
 13.1סעיף 

 (13)עמוד 

המונח "שביעות רצון התאגיד" הינו קריטריון 
ה, סובייקטיבי. על מנת להבטיח עמידה בקריטריון ז

ביצוע  -נבקש כי המונח "שביעות רצון" משמעתו
 התחייבויות הספק בהתאם לתנאי המכרז ונספחיו.

 82ראה תשובה לשאלה 
 לעיל. 

 –מסמך א  167
חוברת 

ההצעה, 
 16סעיף 

 (21)עמוד 

 נבקש להבהיר מה הם מספרי טפסים החסרים:

"הפנייה ללקוחות תהייה במהלך שעות העבודה 
 .הרגילות

מסוים אשר נמסר בטופס מספר... או ככל וגורם 
 בטופס

 . לא יאותר אחרי שני"מספר ..

ראה נוסח מתוקן 
)ב( ב:  "רכיב  16לסעיף 

ד': חוות דעת לקוחות 
 )ממליצים("

 -מסמך ב'  168
המפרט 

 הטכני

המונח "שביעות רצון התאגיד" הינו קריטריון 
סובייקטיבי. על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה, 

ביצוע  -המונח "שביעות רצון" משמעתו נבקש כי
 התחייבויות הספק בהתאם לתנאי המכרז ונספחיו.

נבקש לעדכן את הנוסח: " נותני השירותים יבצעו 
 מטלות ושירותים נוספים שיידרשו..."

 82ראה תשובה לשאלה 
 לעיל. 

 -מסמך ב'  169
המפרט 
הטכני, 

 1.4סעיף 
 (29)עמוד 

מההנחה  MARKET PLACEנבקש להחריג את ה 
 הניתנת על השירותים.

ן, נבקש להבהיר שהמחירים הינם בכפוף למחירי כמו כ
ספק הענן. במידה ומחירי ספק הענן יעלו, מחירי 

 המציע יעלו באותו היחס.

 5ראה תשובה לשאלה 
 לעיל. 



 

 

 -מסמך ב'  170
המפרט 
הטכני, 

 4.1.3סעיף 
 (31)עמוד 

לשירות  נא הבהירו האם הכוונה היא לחווה עצמה או
 שהחווה מספקת?

הזמינות מוגדרת עבור 
השירותים הנצרכים על 

 .ידי התאגיד

ראה נוסח מתוקן של 
 למסמך ב'.  4.1.3סעיף 

 -מסמך ב'  171
המפרט 
הטכני, 

 4.1.5סעיף 
 (31)עמוד 

 נא הבהירו מה הכוונה למערכת? איזו מערכת?

 לתשתית הענן.הכוונה 

ראה נוסח מעודכן 
 ב'. למסמך 4.1.5לסעיף 

 

 -מסמך ב'  172
המפרט 
הטכני, 

 4.1.6סעיף 
 (31)עמוד 

 נא הבהירו מה הכוונה למערכת? איזו מערכת?

 לתשתית הענן.הכוונה 

ראה נוסח מתוקן 
   . למסמך ב' 4.1.6לסעיף 

 -מסמך ב'  173
המפרט 
הטכני, 

 4.6סעיף 
 (32)עמוד 

נא הבהירו האם ניתן לשלב שירותים מעננים ציבוריים 
 שונים?

הקיימים  Domains-שלושת ההאם יש לרשום את 
עבורם?  DNSSEC-בשירות? האם יש להשתמש ב

 מדובר? Zonesבכמה 

ניתן לשלב שירותים 
מעננים ציבוריים 

שונים, כגון 
Cloudflare. 

יש לרשום את שלושת 
הקיימים  Domains-ה

 בשירות.

  -שימוש ב שנדר
DNSSEC  

 Zones -השאלה לגביה
 אינה ברורה

 

 -מסמך ב'  174
המפרט 
הטכני, 

 4.8סעיף 
 (32)עמוד 

 נא הבהירו מה הכוונה ל"שרת המקור" (1

 נבקש לשנות את נוסח הסעיף כך שייכתב: (2

במידה ומזוהה בעיה בשרת המקור אשר נובעת 
מתקלה בספק הענן, היא תדווח לתאגיד כולל 

 אינדיקציה לסיבת השורש.

שרת המקור  - 1לגבי 
הינו השרת עליו מותקן 

להבדיל ישום, הי
משרתי קצה המשמשים 
לאחסון עותקים זמניים 

(Cache על מנת )
לאפשר גישה מהירה 

יותר ללקוחות 
 (CDNמרוחקים )

לא מקובל.  – 2לגבי 
הרי בכל מקרה של 

תקלה, הספק אמור 
לתחקר ולהבין את 

מקורה. על כן נבקש את 
 הדיווח לצורך:



 

 

וידוא שאכן הסיבה  .א
 נבדקה.

 וידוא זיהוי נכון של .ב
 הבעיה.מקור 

גם אם מקור  .ג
התקלה אינו ספק 

נוכל ללמוד  –הענן 
ולמנוע תקלות 
 דומות בעתיד.

 -מסמך ב'  175
המפרט 
הטכני, 

 4.9.2סעיף 
 (32)עמוד 

 Redundancyנא הבהירו האם יש חשיבות לקיום 
 Points ofבישראל, כך שניתן יהיה לבצע ניתוב בין 

presence ?בתוך ישראל 

 חשיבות לכךאין 

 -מסמך ב'  176
המפרט 
הטכני, 

 4.9.5סעיף 
 (33)עמוד 

 יש מדי חודש? Imageנא הבהירו כמה בקשות לקבצי 

כל התכנים הסטטיים 
כולל תמונות ומסמכים 

 -כמגיעים בחודש ל
30TB תעבורה. 

 -מסמך ב'  177
המפרט 
הטכני, 

 4.9.8סעיף 
 (34)עמוד 

סה"כ מתבצעים  HTTP Requestsנא הבהירו כמה 
האתרים והאפליקציות מדי חודש? כמה מתוכן הן לכל 

Page requests? 

 – 26/12/2020נתוני 
24/01/2021: 

בקשות  1,045,457,202 
 kan.org.ilלדומיין 

מיליון  20,740,803
בקשות לדומיין 

makan.org.il 

-בקשות ל 10,434,872 -
kankids.org.il 

 םבקשות לדפי 30% -כ

 -מסמך ב'  178
המפרט 
הטכני, 

 6.2סעיף 
 (39)עמוד 

מדובר?  SSLנא הבהירו באיזה סוג תעודות 
(DV/OV/EV האם ,)Wildcard? 

 SSLמדובר בתעודות 
 . EV Wildcardמסוג 

 הסעיף השתנה בהתאם

 -מסמך ב'  179
המפרט 
הטכני, 

 6.2סעיף 
 (39)עמוד 

 "? אנא פרטוDNSנא הבהירו למה הכוונה "ברמת ה

 .Domain -להכוונה 

 ה בהתאםהסעיף השתנ

 -מסמך ב'  180
המפרט 
הטכני, 

נא הבהירו האם ישנה עדיפות לפתרון אבטחה אשר 
-ממוקם בתוך הענן הפרטי ולאו דווקא על גבי ה

CDN? 

: 6.1כפי שהוגדר בסעיף 
שירות אבטחת המידע 

יהיה חלק מסביבת 
הענן של התאגיד באופן 



 

 

 6.4סעיף 
 (39)עמוד 

שיגן על הענן מתוך 
 סביבת הענן

 -מסמך ב'  181
המפרט 
הטכני, 

 6.6סעיף 
 (39)עמוד 

 נבקש לשנות את נוסח הסעיף כך שייכתב:

ברירת המחדל של כל הפיצ'רים תיקבע כך 
שפלטפורמות האינטרנט של התאגיד תהיינה 

מאובטחות בצורה המיטבית כפי שספק הענן יודע 
 להציע. 

הסעיף שונה והדרישה 
 -ו 6.6פוצלה לסעיף 

6.11.1. 

 -ב'  מסמך 182
המפרט 
הטכני, 

 6.9.5סעיף 
 (40)עמוד 

נא הבהירו למה הכוונה ביחס בקשות/תשובות ומהו 
 הנדרש בסעיף? DNS -מנגנון ה

יחסים אלו נמדדים 
ומשמשים לצורך זיהוי 
 התקפות בוטים למשל

 -מסמך ב'  183
המפרט 
הטכני, 

 6.9.5סעיף 
 (41)עמוד 

 לפי ספים Rate limitנא הבהירו למה הכוונה ב
דינאמיים? האם ניתן לספק דוגמא לאופן הפעולה של 

 מנגנון כזה?

קביעת ספים יכולת של 
דינאמית מאפשרת 
תהליך של למידה 

אופטימיזציה של לצורך 
בהתאם , ורמת ההגנה

 למדיניות התאגיד

 -מסמך ב'  184
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
6.9.6.1 
 (41)עמוד 

 נא הבהירו מה הכוונה לארגון?

 סינון לבחירת התאגיד, על פי :הגדרות  6.9.6

 (Mארגון. ) 6.9.6.1

חסימת ארגונים 
 בעייתיים.

הזיהוי מתבצע בעזרת 
שם הארגון אליו 

 IP -מתייחס ה

 

 -מסמך ב'  185
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
6.9.6.5 
 (41)עמוד 

נא הבהירו למה הכוונה בסינון לפי עומס נתונים? האם 
 בקשת בו?ולפעולה המתניתן לספק דוגמא למצב כזה 

 הגדרות סינון לבחירת התאגיד, על פי : 6.9.6

... 

 (Mעומס נתונים. ) 6.9.6.5

הכוונה להגבלת מספר 
היוצר  IP -הבקשות מ

עומס במערכת. הגבלה 
זו ניתן לבצע גם לזמן 

 קצוב

 

 -מסמך ב'  186
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
6.9.6.6 
 (41)עמוד 

כן? האם בסינון על פי סוגי תונא הבהירו למה הכוונה 
 ניתן לספק דוגמא למצב כזה ולפעולה המתבקשת בו?

 הגדרות סינון לבחירת התאגיד, על פי : 6.9.6

... 

 (Mסוגי תוכן. ) 6.9.6.6

הכוונה למניעת גישה 
 לקבצים מסוג מסוים

 -מסמך ב'  187
המפרט 
הטכני, 

ה אני ואבטחת הגליש CDNנא הבהירו בקשר ל
יום וכי החל  30קמה לא יעלה על מבקשים ששלב הה

עבר לסביבת יצור יחל התשלום עבורו.  CDNמרגע שה 
 האם ניתן להיענות לדרישה זו?

 הבקשה לא ברורה



 

 

 7סעיף 
 (43)עמוד 

 -מסמך ב'  188
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
8.1.10 
 (45)סעיף 

מוקד תמיכה קיים, ולכן  נונבקש להבהיר כי לחברת
מה אלא בתכנון אשר יתמקד בהתאאין צורך בהקמה, 

 לדרישות המכרז.

 8ראה תשובה לשאלה 
 לעיל

 

 -מסמך ב'  189
המפרט 
הטכני, 

 9.2.2סעיף 
 (45)עמוד 

נבקש להבהיר כי הרכש ושילוב של פתרונות אבטחת 
 מידע הינם בהתאם לנדרש במסמכי המכרז בלבד

בהתאם הרכש יתבצע 
לתכנון שיאושר בסעיף 

8.1.3. 

בהתאם  תכנון זה הוא
 לדרישות המכרז

 -מסמך ב'  190
המפרט 
הטכני, 

סעיף 
8.1.11 
 (45)עמוד 

 ניסוח כוללני, נא פרטו מה הכוונה ב"לכל מטרה"

לכל מטרה הכוונה 
 בהקשר עם המכרז

מסמך ב',  191
המפרט 
הטכני, 

כללי, סעיף 
)עמוד  9.1
45 ) 

במידה ויידרש, נבקש לקבל אישור חריגה מן הזמנים 
 הנקובים, בכפוף להודעה מראש.

נה מתקבלת. הבקשה אי
 כל מקרה ידון לגופו. 

 -מסמך ב'  192
המפרט 
הטכני, 

 9.2.6סעיף 
 (46(עמוד 

מוקד תמיכה קיים, ולכן  לחברתנונבקש להבהיר כי 
אין צורך בהקמה, אלא  בהתאמת פעילות המוקד 

  לדרישות המכרז.

 ההערה מתקבלת.

 . הסעיף תוקן בהתאם

מסמך ב',  193
המפרט 
הטכני, 

כללי סעיף 
)עמוד  9.9
46) 

הימים  20נבקש להבהיר כי שלב ההקמה לא ייעלה על 
 שנדרשו במסמכי המכרז

 ראה נוסח מתוקן. 

 -מסמך ב'  194
המפרט 
הטכני, 

 10סעיף 
 (47)עמוד 

נא לציין את חלון השירות הנדרש עבור מוקד התמיכה 
 בהיבט של ימי פעילות ושעות פעילות  –

 15ראה תשובה לשאלה 
 לעיל

 -ב'  מסמך 195
המפרט 
הטכני, 

נא לפרט את כמות הפניות למוקד התמיכה בפילוח של 
 ימות השבוע ושעות היממה ע"פ סוגי התקלות השונות.

 15תשובה לשאלה ראה 
 לעיל



 

 

 10סעיף 
 (47)עמוד 

 -מסמך ב'  196
המפרט 
הטכני, 

 13סעיף 
 (48)עמוד 

נבקש לתקן: "לא כולל שעות המפורטות  (1
 (8.1.12א לעיל" )ול 8.1.11בסעיף 

נבקש להבהיר היכן המציע נדרש לציין את התמורה 
 שעות 100בגין בנק שעות העבודה של 

 -ל 8.1.12 -לגבי שנוי מ
הסעיף נכון.  – 8.1.11

 .תוקן

לגבי התמורה בגין בנק 
 100שעות העבודה של 

הצעת המחיר  -שעות 
אמורה להביא בחשבון 

 עלויות אלה.

 -מסמך ב'  197
המפרט 
הטכני, 

 13.3יף סע
 (48)עמוד 

נא הבהירו האם ניתן להציע מוצרים משלימים העונים 
 על סעיף זה?

ברורה. השאלה לא 
הסעיף מתייחס ליעוץ 

 ולא למוצרים

מסמך ב',  198
המפרט 
הטכני, 

כללי סעיף 
)עמוד  15.2

50) 

נבקש כי הפיצויים יחולו רק בגין עיכוב בנסיבות 
ככל או ספק הענן בלבד, ו\שבשליטת המציע ו

שהתאגיד יקבל את המלצות המציע ו/או ספק הענן. 
מערך  9%בכל מקרה יהיו הפיצויים מוגבלים עד ל 

 התמורה ששולמה למציע בהתאם להסכם. 

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ב',  199
המפרט 
הטכני, 

כללי, סעיף 
)עמוד  15.3

50) 

נבקש כי קיזוז כספים כאמור בסעיף הנ"ל יהא בכפוף 
 ש ובכתב. להודעה מרא

הבקשה מתקבלת 
 בחלקה

 

ראה נוסח מתוקן של 
במספורו  15.5סעיף 

 החדש למסמך ב'.  

מסמך ג',  200
חוברת 

ההצעה, 
 6טופס 
 (68)עמוד 

בורי, וכי כל ינו ענן ציה Azure -נבקש להבהיר כי ענן ה
 המידע גלוי, על כן נבקש לוותר על הגשת טופס זה.

 הבקשה אינה מתקבלת. 

ג', מסמך  201
חוברת 

ההצעה, 
 8טופס 
 (77)עמוד 

הינו ענן ציבורי, וכי כל  Azure -נבקש להבהיר כי ענן ה
 המידע גלוי, על כן נבקש לוותר על הגשת טופס זה.

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה',  202
הסכם, 

 3.2סעיף 
 (99)עמוד 

נבקש למחוק את המילה "מעולה" ולרשום במקומה 
 את המילה "מקצועי".

 ה אינה מתקבלת. הבקש



 

 

מסמך ה',  203
הסכם, 

 3.5סעיף 
 (99)עמוד 

הוסיף כי במקרה של צמצום משמעותי בהיקף נבקש ל
השירותים המוסכמים, תינתן לספק האפשרות 
לתמחור מחדש של הצעתו בהתאם לשירותים 

הנדרשים על ידי המזמין, כן נבקש להבהיר כי הספק 
עו על יישא באחריות רק ביחס לשירותים אשר בוצ

ידיו ולא יישא באחריות כלשהי ביחס לשירותים אשר 
ידי התאגיד או מי מטעמו, לרבות שירותים סופקו על 

ו/או תוצרים אשר שולבו עם שירותי הספק במהלך 
 תקופת ההתקשרות.

 –לגבי התמחור מחדש 
 הבקשה אינה מתקבלת. 

לגבי האחריות הרי 
ששירותים שלא ינתנו 
על ידי הספק ממילא 

גדרו במסגרת לא יו
 הגדרת השירותים. 

מסמך ה',  204
הסכם, 

 3.7סעיף 
 (99)עמוד 

נבקש להוסיף כי תינתן לספק האפשרות לתקן את 
 הנזק הנגרם כתוצאה מדיווח שאינו מדויק כאמור.

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה',  205
הסכם, 

 3.8סעיף 
 (100)עמוד 

נבקש למחוק את המילים "בכל אופן" ולרשום 
ומם את המילים "ברמה הגבוה ביותר ובהתאם במק

 יו".להוראות המכרז ונספח

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה',  206
הסכם, 

 3.10סעיף 
 ( 100)עמוד 

"נבקש כי בטרם קבלת החלטה על הוצאת/החלפת 
נותן שירותים, תערך שיחה משותפת בין הלקוח, נציג 

החברה ונותן השירותים וזאת בהתאם להלכה 
-47271בפסיקת בה"ד הארצי לעבודה )ע"ע  שנקבעה

06-18.") 

אם בכל מקרה בהת
לנסיבותיו התאגיד יפעל 
בהתאם להוראות הדין 

 . והפסיקה

מסמך ה',  207
הסכם, סעי 

)עמוד  3.12
100 ) 

נבקש להבהיר כי כל טענה על ליקוי או פגם תהא 
 בכתב.

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה',  208
הסכם, 

 4.2סעיף 
 (101 )עמוד

נבקש למחוק את המילים "שביעות רצונו" ולרשום 
במקומם את המילים "בהתאם להוראות המכרז 

 ונספחיו".

 השאלה אינה מובנת. 

מסמך ה',  209
הסכם, 

 8.2סעיף 
 (104)עמוד 

מניסוח זה משתמע שאין מגבלה לשעות העבודה ללא 
 תמורה, נבקש הבהרה לגבי סעיף זה  

 80ראה תשובה לשאלה 
 לעיל

מסמך ה',  210
הסכם, 

 8.6סעיף 
 (104)עמוד 

נבקש להבהיר כי כל קיזוז יהא בהודעה מראש ובכתב, 
וכי קיזוז כאמור יהא מהתמורה המגיע לספק 

 ובהתאם להסכם זה ונספחיו. 

הבקשה מתקבלת 
בחלקה. ראה נוסח 

 8.6מתוקן לסעיף 
 למסמך ה'.  

מסמך ה',  211
הסכם, 

 9.1סעיף 
 (105)עמוד 

הבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ דין לנזקים נבקש ל
שירים בלבד עם תקרת אחריות בגובה התמורה של י

 הפרויקט.

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה',  212
הסכם, 

נבקש למחוק את המילים "את כל הכיסויים 
והתנאים" כן נבקש לכתוב לאחר המילים "את 

 הבקשה אינה מתקבלת. 



 

 

 9.2סעיף 
 (105)עמוד 

נאותים בהתאם הביטוחים" את המילים הבאות "ה
 להיקף ואופי ההתקשרות".

מסמך ה',  213
הסכם, 

 9.5סעיף 
 (105)עמוד 

נבקש להכפיף את השיפוי לתנאים המקובלים, לרבות 
מיידית והעברת התביעה לניהולו של הספק, כן הודעה 

 נבקש כי אחריות הספק תהא לנזקים ישירים בלבד.

ראו תשובה לשאלת 
 לעיל.  118הבהרה 

מסמך ה',  214
הסכם, 

 10.5סעיף 
 (106)עמוד 

נבקש להוסיף את ההחרגות המקובלות לחובת 
הסודיות כגון: א( "מידע אשר גולה או שנדרש גילויו 

בית משפט מוסמך או גוף שלטוני אחר,  עפ"י צו מאת
על פי דין", ב( "המידע פותח באופן עצמאי ע"י הצד 

או בעקיפין, במידע /הספק שלא תוך שימוש במישרין 
 של התאגיד, או כל חלק ממנו. 

 הבקשה מתקבלת.

ראו נוסח מתוקן של 
 למסמך ה'.  10.5סעיף 

מסמך ה',  215
הסכם, 

 12.1סעיף 
 (107)עמוד 

 .14-ל 10-נבקש לשנות את מניין הימים מ

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה',  216
הסכם, 

 12.3סעיף 
 (107)עמוד 

קרה של ביטול ההסכם לפי נבקש להבהיר כי במ
האמור בסעיף זה, יצורפו נימוקים בכתב ותינתן לספק 

 האפשרות לתת את עמדתו. 

 הבקשה מתקבלת. 

ראה נוסח מתוקן של 
 ך ה'. למסמ 12.3סעיף 

מסמך ה',  217
הסכם, 

 12.7סעיף 
 (108)עמוד 

לא  -נבקש למחוק את המילים "נושאי משרה בכירים"
 רלוונטי. 

 הבקשה התקבלה
בחלקה. ראו נוסח 

 12.7מתוקן של סעיף 
 למסמך ה'. 

מסמך ה',  218
הסכם, 

 12.8סעיף 
 (108)עמוד 

 נבקש לקבל סטטיסטיקת אירועים מהשנה האחרונה.

כמו כן, נבקש להגדיל את מספר האירועים שיתרחשו 
, בגינם רשאי התאגיד 10 -יום ברציפות ל 30במהלך 

 לבטל את ההסכם. 

 הסעיף בוטל

מך ה', מס 219
הסכם, 

 13.2סעיף 
 (108)עמוד 

נבקש להבהיר כי כל העברה ו/או הסבה של הסכם זה 
תהא בכפוף להודעה מראש ובכתב ובאישורו של 

 הספק.  

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה',  220
הסכם, 

 15.4סעיף 
 ( 109)עמוד 

נבקש להבהיר כי כל קיזוז יהא בכפוף להודעה מראש 
 ובכתב.

ה ראה תשובה לשאל
לעיל. ונוסח מתוקן  210

 למסמך ה'.  15.4לסעיף 

מסמך ה',  221
הסכם, 
-נספח ג' 

התחייבות 
לשמירת 

נבקש להוסיף לנספח את ההחרגות המקובלות לחובת 
 הסודיות. 

 123ראו תשובה לשאלה 
 לעיל. 



 

 

הסודיות 
 (113)עמוד 

מסמך ה',  222
הסכם, 
 -נספח ה'
אבטחת 

מידע, 
נספח ה' 

 (116מוד )ע

 להבהיר מי נידרש לחתום על נספח ה' להסכםנבקש 

 צריך' ה נספח על
 נותני לחתום

 כהגדרתם, השירותים
 ז. המכר במסמכי

מסמך ה',  223
הסכם, 
 -נספח ו

(, 1נספח ו)
 6סעיף 

 (122)עמוד 

נבקש למחוק את המילים "ואת הבאים מטעם 
התאגיד". כן נבקש למחוק את המילים "או מי מטעם 

 הספק". 

 

 נה מתקבלת. הבקשה אי

מסמך ה',  224
הסכם, 
 -נספח ו

(, 1נספח ו)
 7סעיף 

 (123)עמוד 

נבקש למחוק את המילים "וכלפי הבאים מטעם 
 התאגיד".  

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה',  225
, הסכם
 -נספח ו

( 1נספח ו)
 (123)עמוד 

נבקש לציין כי מדובר  –ביטוח אחריות מקצועית 
נבקש  –לב חבות מוצר בביטוח אחריות מקצועית משו

 .309למחוק את קוד 

 הבקשה מתקבלת. 

ניתן לקבל פוליסה 
משולבת לביטוחי 

"אחריות מקצועית" 
. במקרה ו"חבות מוצר"

כזה ניתן למחוק את 
 . 309הקוד 

מסמך ה',  226
הסכם, 
 -נספח ז'
ערבות 

בנקאית, 
נספח ז' 

 (124)עמוד 

הערבות אינה ניתנת  –נבקש להוסיף לערבות כי 
 עברה ו/או הסבה. ל

 הבקשה אינה מתקבלת. 

מסמך ה' 
נספחים ה' 

)ביטוח ( 
ונספח ו' 
)ערבות 

 בנקאית(

האם נדרש שנחתום על ערבות וביטוח מוסבים לטובת 
 התאגיד טרם זכייה במכרז? 

ידרש ירק הזוכה במכרז 
לחתום על ערבות ביצוע 

ולהעביר את מסמכי 
הביטוח. אין צורך 
בהעברתם בטרם 

  הזכייה.

  האם ניתן להתנות חתימה על אלה בזכייה במכרז?

בנקאית עוד טרם האם אתם מבקשים לקבל ערבות 
  בכלל עיינתם במסמכי המכרז?

גליון מספר אחד רשומה  2בגליון האקסל מסמך ד  227
 השורה הבאה: 

 1ראה תשובה לשאלה 
 לעיל. 



 

 

  בגליון: 26שורה 

General Block 
Blob - LRS 
Data Stored 100 GB/Month 39,177.74 

 39177.74גיגה *  100האם אתם יכולים לאשר כי אכן מדובר ב 
שימוש  טרהבייט 3917.774  גיגה בחודש דהיינו 3917774  =

 ואחסון בחודש?

 

עקב תשומת הלב לכך ש
פרק הזמן בו בוצע שנוי 

  - 09/2019 -החישוב מ
 - 01/2020 -ל 08/2020
סך השתנתה  ,12/2020

הצריכה הממוצעת ל כ
זה  החודשית לשירות

 39,177.74 -מ
GB/Month כפי ,

 26שהופיע בשורה 
 -ל ,בגרסה הקודמת

45,818.7175 
GB/Month כפי ,

 84שמופיע בשורה 
 .בגרסה הנוכחית

,  48  בעמוד  "1מסמכי מכרז במסמך המכרז הראשי "  228
שני סעיפים    ( בנק שעות :13+ סעיף )  ( ניטור שוטף12)    סעיפים

( "פרויקט ההקמה לשירותי הענן 7רשומים תחת סעיף ) אינםאלו 
אם כיצד, היכן עליי לתמחר את השירותים   .  43" שבעמוד 

ו אינם מקבילים שירותים אל  ? 13+  12המבוקשים בסעיפים 
מסמך   לשירותים המופיעים באז'ור , כפי שהם רשומים באקסל

    גליון מספר אחד. 2ד

פה שאגלם את השירותים האלו בשאר השירותים האם מצו
כי אם כן לא יהיה אפשר לתת הנחה שכן   המקבילים לאז'ור?

המחיר מראש יהיה גבוה מהמחיר המפורסם במחשבון 
  ירותים נוספים על השירותים השוטפים.העמסת ש בגלל  הציבורי

 בוטל.  12סעיף 

הצעת המחיר אמורה 
להביא בחשבון עלויות 

מסגרת בבנק שעות 
הרכיבים נשוא הצעת 

 . המחיר

 

בסעיף  - 1סעיף  51למסמך ב' " בעמוד  1כמו כן במסמך "צרופה   229
בסעיף   ורישומם באקסל.זה מתוארים השימושים שלכם כיום , 

  שעות. 100זה אין ציון לבנק שעות של 

 כיום אין בנק שעות.

סעיפים לעיל מובילות אותי לשאלה האם אותם  4+  3שאלות   230
 -שעות  100לגבי בנק   בעלות החודשים? אמורים להיכלל 12+13

מוגבל בזמן, מה קורה  לאיזה תקופה הוא? חודש, שנה? ואם אינו
 השעות? 100בסיום 

בנק השעות אינו מוגבל 
 בזמן

טופס  231
 – 2מספר 

תצהיר לפי 
חוק 

עסקאות 
גופים 

ציבוריים, 
 11.2סעיף 

 (61)עמוד 

נאמר: "נוהג לדווח לפקיד על מי מדובר כאשר 
 השומה..."

 זה שונה מאישור ניהול פנקסי חשבונות..?

 מה שם הטופס? האם יש לינק אליו?

תקנות המציע. ראה 
עסקאות גופים 

ציבוריים )אכיפת ניהול 
חשבונות( )אישורים(, 

 1987-תשמ"חה

טופס  232
 – 11מספר 

תצהיר 
לצורך 
בחינת 

האיכות, 

  להבהרה:נשמח 

מה הכוונה "שמות כל הגורמים בישראל... כמתואר 
  ? 7.4.1בתנאי סעיף 

  

שמות הגורמים 
בישראל שהלם המציע 

שני סיפק את 
השירותים הבאים 

לפחות: שירותי אחסון 



 

 

סעיף ב' 
 (86)עמוד 

בענן ושירותי 
compute; 

 

 –מסמך ב'  233
המפרט 
הטכני, 

 13סעיף 
 (48)עמוד 

שעות  100התאגיד דורש בנק שעות של   13בסעיף 
 ואינו מאפשר לתמחר אותן בשום מקום.

 רהיכן ניתן לתת עליהם את הצעת המחי

ראה תשובה לשאלה 
 לעיל 196

 

 להלן תיקונים נוספים שנעשו במכרז שלא נבעו משאלות הבהרה:

 .הזמנה להציעה הצעות –למסמך א'  14.4 –ו  14.3 סעיפיםתיקוני טעות סופר ב .1

   הסכם. למסמך ה'  ה 4.4 תיקון בסעיף .2

 

 

 מובהר כי: 

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

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .2

 ו בכל עמוד.יד-המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .3

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


