
מס' הזמנה  – Nativeלביצוע פרויקט הקמת אפליקציית  להזמנה להציע הצעות 3 'מסמך הבהרות מס
05/22 

 

מס'  מסמך מס"ד
 סעיף

  

 פירוט השאלה
 

 תשובה

1.  

פרק 
 א'

היות שההצעה מתומחרת נכון למועד  31
הגשתה, על פי המועדים הידועים בעת 
הגשת ההצעה, נבקש כי כל הארכה 

תוקף ההצעה  של מועדים לרבות של
מעבר למפורט במסמכי ההזמנה 

 תהיה כפופה להסכמת המציע.
 

  הבקשה נדחית.

2.  

פרק 
 א'

26 ,
37 

המציע הינו ספק בתחומי טכנולוגיות 
המידע, ואינו אמור או יכול להתחייב 
להכיר כל דין חל. נבקש להבהיר כי כל 
הוראת דין שיישומה נדרש במסגרת 

המציע ביצוע הפרויקט תובא לידיעת 
מראש ובכתב, לרבות אופן יישומה 
בביצוע הפרויקט. כמו כן מבוקש 
להבהיר כי הסעיף אינו חל על הערות 
ו/או בקשות הבהרה שהועלו על ידי 
המציע לפני שלב הזכיה, לגביהן ניתן 

 מענה על ידי ההתאחדות.
 

 הבקשה נדחית.
המציע לעניין שאלות ההבהרה, 

 16-20לסעיפים מופנה, בין היתר, 
 למסמכי ההזמנה.

3.  

פרק 
 א'

 36מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף  36
לא יוביל לפסילה של הצעה, וזאת 
מבלי לגרוע מזכות ההתאחדות 
להתעלם משינויים ו/או לדרוש 
תיקונם של ההצעה, כאמור בסעיפים 

 .36.2-ו 36.1
  

 הבקשה נדחית.

4.  

פרק 
 א'

נמנה על אשכול חברות  המציע 38
הפועלות יחד כגוף אחד תחת חברה 

המבנה  ;אם בבעלות ובשליטה
התאגידי נטול משמעות תפעולית 
ועסקית; התנהלות חברות האשכול 
במהלך העסקים הרגיל והשוטף, היא 

ידי הנהלה -כישות אחת המנוהלת על
 שלהן הדוחות הכספייםואחת; 

נבקש לאפשר  לפיכך,מאוחדים. 
ייחוס עמידה בדרישות הסף  למציע

 .באשכול יםאחר תאגידיםשל 
 

 45, 44הערה זו רלבנטית גם לסעיפים 
וכן לנספחים הרלבנטיים להצגת  48-ו

ניסיון, כישורים ו/או יכולות של 
 המציע.

 

יובהר הבקשה מתקבלת בחלקה, כך ש
כי לצורך עמידה בתנאי הסף הנקובים 

למסמכי ההזמנה  45.5-45.7בסעיפים 
המציע רשאי להסתמך על ניסיון  יהיה

ו/או מתן שירותים ו/או הסמכות 
. שנצברו על ידי ישות משפטית קשורה

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או 
מתן שירותים ו/או הסמכות של ישות 
משפטית קשורה, יצרף המציע להצעה 
גם מידע ומסמכים המעידים על 
האחזקות בישות המשפטית הקשורה 

כן את כל המסמכים , ועצמו ובמציע
והמידע הדרושים על פי ההזמנה דנא, 
בקשר עם השירותים ו/או הניסיון 
ו/או ההסמכות שנצברו על ידי הישות 
המשפטית הקשורה במהלך התקופה 

  הרלוונטית.
 

בסעיף זה "ישות משפטית קשורה" 
תוגדר כחברה אם המחזיקה במלוא 
מניות המציע ו/או חברה אחות 

ידי בעל  עלהמוחזקת במלואה 
 השליטה במציע.

 
בחר להסתמך מציע ככל שמובהר, כי 

על שירותים ו/או ניסיון ו/או הסמכות 
שנצברו על ידי ישות משפטית קשורה 

המציע, הישות המשפטית הקשורה  –
וכל ישות משפטית קשורה אחרת יהיו 
רשאים להגיש הצעה אחת בלבד; 



ומציע שהוא בעל שליטה בתאגיד 
חוק התחרות )"שליטה" כמשמעה ב

ו/או מנהל  (1988-הכלכלית, התשמ"ח
בתאגיד ו/או נושא משרה ו/או מורשה 
חתימה בתאגיד ו/או שותף של המציע 
ו/או ישות משפטית קשורה למציע 

בין  –יהיה מנוע מלהגיש הצעה נוספת 
בעצמו, בין באמצעות תאגיד אחר ובין 

  בכלל.
 

יוותרו  ההזמנה תנאי יתר כי, מובהר
 . ללא שינוי

 
 הצעה תתקבל לא כי, מובהר עוד

או /ו תאגידים מספר בידי המוגשת
. ההזמנה במסגרת אחדים גופים

 אחד מציע ידי על תוגש ההצעה
 קשר, הסכם כל וללא, בלבד ובשמו

 אנשים עםאו /ו גופים עם תיאוםאו /ו
 .להזמנה הצעות המגישים אחרים

 
 

5.  

פרק 
 א'

 ובמידע בהצעה נבקש כי שימוש 41
 יהא אך ומסחרי הכלול בהמקצועי 

 המציע הצעת בחינת לצורך ורק
 חלק אף כי וכן בלבד עמו מ"ולמו

או מהמידע או  המציע מהצעת
 הנתונים שיסופקו להתאחדות לא

לצד שלישי כלשהו, לרבות  יעבור
 מציעים אחרים, לרבות במסגרת

 מ עמם."מו
 

בכפוף  בחלקה הבקשה מתקבלת
לעיין  לזכותם של יתר המציעים

 בפרוטוקולי ישיבות ועדת המכרזים
, ובלבד שהוגשה בקשה בסיום ההליך

ימים ממועד  7בכתב לוועדה בתוך 
; וכן, ההכרזה על המציע הזוכה

לסמכותה של ההתאחדות להשתמש, 
על פי שיקול דעתה, בפרטים מתוך 
ההצעות לטובת ביצוע מו"מ ו/או 

  .התמחרות בין המציעים
 

מבלי לגרוע משיקול דעתה של 
ההתאחדות וסמכותה על פי כל דין, 
מתבקש כל מציע לציין בהצעתו 
בצורה מפורשת ובולטת, מהם 
הנתונים ו/או המסמכים הכלולים 
בהצעה אשר העיון בהם על ידי 
המציעים האחרים עלול, לדעת אותו 
מציע, לחשוף סוד מסחרי ו/או סוד 
מקצועי ואשר המציע מתנגד 

)להלן: תם לעיון כאמור למסיר
"(. בקשה לסודיות בקשה לסודיות"

תתייחס באופן פרטני לפרקים 
ולסעיפים קונקרטיים בהצעה. בנוסף, 
על המציע לנמק במסגרת ההצעה את 
הטעמים לבקשת הסודיות עבור כל 

 פרק וסעיף עבורם היא מתבקשת.
מובהר בזאת, כי ההצעה הכספית על 

חרי כל מרכיביה לא תיחשב כסוד מס
 ו/או מקצועי.

 
ההתאחדות תחליט, על פי שיקול 
דעתה, האם לקבל את הבקשה 
לסודיות או לדחותה, ולמציע לא 
תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר 

 לכך. 

6.  

פרק 
 א'

56-
62 

מבקש להבהיר כי הערבת הבנקאית 
 90תושב למציע במוקדם מבין: חלוף 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 
בערבות הנדרשת על פי או בהחלפתה 

ההסכם שייחתם בין המציע לבין 
ההתאחדות. כמו כן מבוקש להבהיר 
כי ההתאחדות תהיה רשאית לחלט 

הבקשה מתקבלת בחלקה, כך 
 יתוקן כדלקמן:  56שנוסח סעיף 

תעמוד הערבות הבנקאית "
מהמועד  יום 90בתוקפה למשך 

האחרון להגשת ההצעות, כשהיא 
ממועד  ימים 7בתוך ניתנת לחילוט 



את הערבות רק במקרה בו המציע 
חזר בו מהצעתו לאחר שקיבל הודעת 

 זכיה.
 

 .בכתב דרישת ההתאחדות קבלת
מבלי לגרוע משיקול דעתה של 
ההתאחדות וסמכותה על פי 
מסמכי ההזמנה ועל פי כל דין, 

הבנקאית תושב למציע  הערבות
יום  90 במוקדם מבין חלוף

הצעות  מהמועד האחרון להגשת
או בהחלפתה בערבות הנדרשת על 
פי ההסכם שייחתם בין המציע 

   .לבין ההתאחדות
מובהר, כי יתר תנאי ההזמנה 

 .יוותרו ללא שינוי

 

7.  

פרק 
 א'

נבקש להבהיר כי כל ההצעה שתוגש  67
על ידי המציע וכל מידע, מסמך או 
נתונים שייכללו בה או יצורפו אליה 

אחרים וכן כל מידע, מסמך או נתון 
שיימסרו להתאחדות נחשבים כמידע 

בהצעה  סודי של המציע וכי כל שימוש
מסמך או נתונים שייכללו   ו/או במידע

בה או יצורפו אליה וכן כל מידע, 
מסמך או נתון אחרים שיימסרו 

 לצורך ורק אך להתאחדות ייעשה
 עמו מ"ולמו המציע הצעת בחינת
 המציע מהצעת אף חלק כי וכן בלבד
מהמידע או הנתונים שיסופקו או 

לצד שלישי  יעבור להתאחדות לא
כלשהו, לרבות מציעים אחרים, 

 מ עמם."מו לרבות במסגרת
 

 לעיל. 5בסעיף התשובה ראה 

8.  

פרק 
 א'

71-
73 

מבוקש להבהיר כי על מנת שלשינוי 
ו/או תיקון ו/או תוספת ביחס 
להוראות ההזמנה יהיה תוקף, על 

תוכן  ההתאחדות להמציא למציע את
השינוי, התיקון או התוספת, לפחות 
שבעה ימי עסקים לפני מועד הגשת 

 ההצעות.
 

 הבקשה נדחית.

9.  

פרק 
 א'

72 ,
74 ,
77 

נבקש להבהיר כי במקרה של שינוי 
ההזמנה ו/או פיצול ההצעה, המציע 
יהיה רשאי למשוך את הצעתו כולה 
ו/או לתמחר מחדש את הצעתו, לפי 

במקרה בחירת המציע. כן יובהר כי 
של פיצול הצעה בין מספר זוכים 
וחלוקת תחומי אחריות ביניהם, כל 
מציע יהיה אחראי בגין ביצוע חלקו 

 בלבד.
 

 הבקשה נדחית.

10.  

פרק 
 א'

נבקש להבהיר כי ככל שהתאחדות   78
תהיה מעוניינת להוסיף פרטים 
להסכם השירותים, המציע יהיה 

לגביהם ולגבי  מרשאי לקיים מו"
הסכם השירותים. כמו כן, החתימה 
על הסכם השירותים והוראותיו 
תהיינה כפופות להערות ו/או בקשות 
הבהרה שהועלו על ידי המציע לפני 
שלב הזכיה, לגביהן ניתן מענה על ידי 

 ההתאחדות.
 

 הבקשה נדחית.

11.  

פרק 
 א'

מבוקש להבהיר כי מציע יהיה רשאי   86
לגבי הצעות לעיין גם בהחלטות 

אחרות וכי יהיה ניתן לבקש עיון 
ימי עבודה לאחר  14כאמור במהלך 

 לעיל. 5ראה תשובה בסעיף 



קבלת הודעה בידי המציע לגבי זהות 
 הזוכה.

  

12.  
פרק 

 ב'
נבקש להבהיר למה הכוונה ב"תתמוך  88

 בכל סוגי המדיות השונות".
Android , ios   

13.  

פרק 
 ב' 

מבוקש להבהיר כי, לאור הוראות  92
המציע  –והוראות ההסכם  103סעיף 

אינו אחראי לאספקה של רכיבי 
החומרה של המערכת וכי אספקה של 
רכיבי החומרה ותחזוקתם תהיה 

 באחריות ההתאחדות.
 

מובהר, כי על המציע הזוכה לדאוג 
רת שלאיחסון האפליקציה על גבי 

וירטואלי בשירות ענן כלשהו ע"י 
 המציע הזוכה.

14.  

פרק 
 ב' 

מבוקש להבהיר כי הוראות סעיף זה  96,97
לא יחולו במקרה של פיטורין או 

 התפטרות.
 

 הבקשה מתקבלת.

15.  

פרק 
 ב'

נבקש להבהיר כי כתיבה ישירה . 1 98
למסד הנתונים של המערכת וקריאה 
ממנו ממערכות משיקות אצל הלקוח 
תבחן במסגרת האפיון המפורט תוך 

לחלופות אפשרויות התייחסות 
 נוספות.

כמו כן נבקש לדעת בכמה ממשקים . 2
 כאלו מדובר.

בנוסף נבקש לדעת האם ישנו אילוץ . 3
המגביל את סוג מסד הנתונים אשר 

 ,SQL Serverיוקצה למערכת )
Oracle, MongoDB.)משהו אחר , 

 . הבקשה מתקבלת. 1
מדובר במסד נתונים אחד כפי . 2

 .ספקיםהבכנס  שהובהר
 אין הגבלה.  .3
 
 

16.  

פרק 
 ב' 

99-
101 

מבוקש להבהיר כי המציע לא יהיה 
אחראי למעשה ו/או מחדל של 

Modern System  ו/או מי מטעמה
ו/או לנזק שייגרם על ידיה ו/או על ידי 

 מי מטעמה.
 

 הבקשה מתקבלת.

17.  

פרק 
 ב' 

מבוקש להבהיר כי באחריות  103
ההתאחדות לתחזק את כל רכיבי 

 החומרה.
 

אין רכיבי הבקשה נדחית. מובהר, כי 
חומרה נוספים כמתואר בתשובה 

 לעיל. 13לשאלה 

18.  

פרק 
 ב' 

מבוקש להבהיר כי לא תהא תוספת  107
מחיר רק במקרה בו החריגות 
הנזכרות בסעיף אינן עולות, במצטבר, 

וכן בתנאי שחריגות אלה אינן  5%על 
מטילות על המציע עלות או הוצאה 

 ותית.בלתי סבירה או מה
 

 הבקשה נדחית.

19.  

פרק 
 ב'

נבקש כי חלף האמור בסעיף זה ולאור  108
העובדה שתיתכנה הארכות ועיכובם 

 -במהלך הליך בחירת הזוכה 
המועדים של הפרוייקט ושל אבני 
הדרך השונות שלו יוסכמו בין 
הצדדים לאחר בחירת המציע על מנת 
לאפשר למציע שייבחר להיערך 

 כראוי.
 

 הבקשה מתקבלת.

20.  

פרק 
 ב'

109-
110 

מבוקש להבהיר כי לאור הוראות 
לטיוטת הסכם השירותים  2סעיף 

שצורף כנספח א' לגבי הצורך להמציא 
ערבות בנקאית, אין צורך בערבות 

 .109הנזכרת בסעיף 
 

הבקשה מתקבלת בחלקה, כך שלשון 
 תתוקן כדלקמן: 109סעיף 

 אלהמצי יידרש בהליך הזוכה"
להתאחדות, עובר לכריתת הסכם 

 צמודהההתקשרות, ערבות בנקאית 
 תאוטונומילשער הדולר האמריקאי, 
, תאחדותובלתי מותנית, לטובת הה

בנוסח שיאושר על פי שיקול דעתה, 



 תהא ואשר, ₪ 40,000 של סכוםב
ועד  ההסכם חתימת ממועד בתוקף

 השלמת מועדימים לאחר  90
 להסכם בהתאם העבודות

( זו להזמנה' ד)נספח  ההתקשרות
 וזאת ההתאחדות"י ע וקבלתן

 על ההתקשרות תנאי מילוי להבטחת
 בהסכם שיפורט כפי, הזוכה ידי

   ".הזוכה עם שייחתם

21.  
פרק 

 ב'

לא מקובל לתת ערבות של בעלי מניות  111
או שותפים )במיוחד לא בחברות 

 ציבוריות(. מבוקש למחוק סעיף זה.
 

 הבקשה מתקבלת. 

נספח   .22
 א'

פרק 
14 

נבקש להבהיר כי היישום יתמוך 
 iOS -ו Androidבמכשירים מבוססי 

 בלבד.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .23
 א'

פרק 
 א 2

נבקש לדעת האם כלל המידע 
המתואר בסעיף "תכולת 
האפליקציה" נדרש להצגה במסכים 

שיפותחו במסגרת היישום  םייעודיי
)כולל, בתור דוגמא, דף קבוצה או דף 
גביע המדינה( או שחלק מן המסכים 
עשויים להציג דפים קיימים באתר 
כאשר הם מוטמעים בתוך היישום 

 החדש.

מיע דפים טניתן יהיה להמובהר, כי 
מסויימים מהאתר כל עוד יוצגו 
בצורה זהה לשאר רכיבי האפליקציה 

יאת רלקחת בחשבון שקוכמו כן יש 
צעת מול בסיס הנתונים בהנתונים מת

של ההתאחדות ולא מול בסיס 
 .הנתונים של האתר

נספח   .24
 א'

פרק 
 א2

נבקש להבהיר כי נתונים 
מחושבים/נגזרים )כגון אינדיקציה 
לעליה/ירידה בטבלה או הפרש שערים 
או ממוצעי נתונים( יסופקו כחלק 
 מנתוני המקור שיועברו מן המערכות

 המשיקות של הלקוח.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .25
 א'

פרק 
 א2

נבקש לוודא כי נדרשת אפשרות 
 להדפסה ישירות מתוך היישום.

להדפסה  נדרשת אפשרותמובהר, כי 
 ישירות מתוך היישום.

נספח   .26
 א'

פרק 
 א2

נבקש להבהיר את מהות הטפסים 
המתוארים בסעיף "רכיב תחרות 
הקבוצה ההוגנות/שחקן הוגן", תת 

 .fסעיף 

טפסים ייעודיים מובהר, כי מדובר ב
שיפורסמו מעת לעת ויוטמעו 

 .באפליקציה

נספח   .27
 א'

פרק 
 ב2

נבקש להבהיר כי נתונים 
מחושבים/נגזרים )כגון אינדיקציה 

שערים לעליה/ירידה בטבלה או הפרש 
או ממוצעי נתונים( יסופקו כחלק 
מנתוני המקור שיועברו מן המערכות 

 המשיקות של הלקוח.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .28
 א'

פרק 
 ב2

יוצג  Timeline -נבקש להבהיר כי ה
 רק לאחר סיום המשחק.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .29
 א'

פרק 
 ג2

נבקש להבהיר כי תכולת שלב ב אינה 
 למכרז זה.כלולה בתכולה הנדרשת 

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .30
 א'

פרק 
 ד2

נבקש להבהיר כי קבצי מדיה 

ייעודי וייצרכו ע"י  CMS-יאוחסנו ב
 האפליקציה

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .31
 א'

פרק 
 ה2

נבקש לדעת אלו הבדלים מהותיים 
בפונקציונאליות היישום נגזרים 
מסוגי המשתמשים השונים, אם 

 בכלל.

סוגי אין הבדלים בין מובהר, כי 
 המשתמשים השונים בשלב א.

נספח   .32
 א'

פרק 
 ה2

נבקש להרחיב בנוגע לדרישות מנגנון 
החיפוש ביישום ככל שאלו לא תוארו 

 בסעיפים הקודמים בנספח.

מנגנון החיפוש יוכל לאתר מובהר, כי 
אחר מבסיס  IDשחקן, קבוצה או כל 

הנתונים ולהציג תוצאות חיפוש 
רלוונטיות אליו כגון: קליפים , נתונים 

 סטיסטיים טבלה ועוד.



נספח   .33
 א'

פרק 
 ה

נבקש לדעת האם ישנה העדפה 
לצורת מימוש הזדהות המשתמשים 

וזאת בהנחה שבשלב ב, בו יתווסף 

למערכת, הוא ישמש  CRM -רכיב ה
לצרכי מעקב פעילות וקידום תהליכי 

 שיווק בלבד.

כמו כן נבקש להבהיר כי שלב ב' של 
מימוש היישום אינו כלול בתכולה 

 הנדרשת במכרז זה.

 –בעת הזאת אין העדפה ספציפית 
ייבחן בסוף תהליך איפיון מערכת 

CRM  ייעודית. 

נספח   .34
 א'

פרק 
3.2 

(4) 

 -נבקש להבהיר את ההתייחסות ל
OTP .כפי שהיא מופיעה בסעיף זה 

 מובהר, כי יש לאפשר הרשמה/כניסה
-שם משתמש וקבלת קוד ב באמצעות

OTP. 
נספח   .35

 א'
פרק 
3.2 

(6) 

באזורי  Highlightsנבקש להבהיר כי 
התוכן השונים יקבעו על ידי עורכי 

 התוכן.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .36
 א'

פרק 
3.2 

(14) 

נבקש לדעת האם יצירת קשר מעבירה 
 .CRM -פרטים בממשק למערכת ה

 .בשלב ב' בלבד

נספח   .37
 א'

פרק 
6 

נבקש להבהיר כי מימוש הפרסומות 
יהיה במסגרת עריכת תוכן והצגת 

 באנר וקישור מתאימים.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .38
 א'

פרק 
7 

נבקש להבהיר כי כלל 
הפונקציונאליות, המתוארת בפרק 

כלולה בתכולה הנדרשת זה, אינה 
 במכרז זה.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .39
 א'

פרק 
8 

נבקש לדעת איזו כמות של משתמשים 
בו זמנית צפויה לעשות שימוש 

 במערכת.

קשה לדעת בשלב זה אך הכוונה היא 
למקסם משתמשים. יש לקחת 

אלף בו  150-ל50בין  -בחשבון בשלב א
 זמנית.

נספח   .40
 א'

פרק 
8 

למצוין בסעיף נבקש להבהיר )בהמשך 
בלשון המכרז( כי כלל עלויות  103

התוכנה, השירותים והחומרה 
 במערכת תהיינה באחריות הלקוח.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .41
 א'

פרק 
8 

נבקש לדעת אילו סוגים של "חיפוש 
 מתקדם" נדרשים.

 לעיל. 32סעיף בתשובה  הרא

נספח   .42
 א'

פרק 
8 

בהמשך לשאלתנו בנוגע לאירוח מדיה 
וסרטונים בשירות חיצוני מתאים, 
נבקש להבהיר כי זמן טעינת 
הסרטונים יהיה בכפוף ליכולות 

 והתחייבות אותו שירות.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .43
 א'

פרק 
8 

נבקש לדעת מהו צפי הגידול המשוער 
בכמות המשתמשים הכללית והבו 

 זמנית בשנים הקרובות.

מספר התחלתי  בשלב זה.אין לדעת 
 אלף. 50-קרוב ל

נספח   .44
 א'

פרק 
8 

נבקש לדעת האם אירוח של רכיבי 
המערכת אפשרי רק ברשת הלקוח או 
גם בסביבות אחרות, לצורך העניין 
שירותי ענן פומביים. זה רלוונטי 
בעיקר, אך לא רק, לדרישות הגידול 
והתמיכה ברגעי שיא, המצוינות 

 בסעיף זה.

 .בשירותי ענן חיצונייםניתן גם 

נספח   .45
 א'

פרק 
9 

נבקש לשנות את זמני היעד לבדיקות 
קבלה ועלייה לאוויר לזמנים 
מוערכים בלבד כאשר הזמנים 

 הבקשה מתקבלת.



הסופיים יקבעו במסגרת ביצוע 
 האפיון המפורט.

נספח   .46
 א'

פרק 
10 

נבקש להסיר את המילה "וכדומה" מן 
המשפט בנוגע לשירותים משלימים 

 נדרשים במהלך תקופת האחריות.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .47
 א'

פרק 
10 

נבקש להבהיר כי שיפורים מהותיים 
ביישום יבוצעו תחת נוהל שינויים 
ושיפורים מסודר בתיאום בין הלקוח 

 לספק.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .48
 א'

פרק 
10 

נבקש לתקן את "איש קשר לתפעול 
האתר" ל"איש קשר לתפעול 

"בנוע לאתר" ל"בנוגע המערכת" ואת 
 למערכת".

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .49
 א'

פרק 
10 

מבוקש להבהיר כי המציע יתן 
אחריות רק לגבי רכיבים שסופקו על 
ידיו וכי הוא לא יתן שירותים כלשהם 
לגבי רכיבי החומרה ו/או התוכנות 

 )כהגדרתן בהסכם(.
 

כמו כן מבוקש להבהיר כי לגבי רכיב 
האחריות,  צד שלישי כלשהו, שירותי

התמיכה והתחזוקה יסופקו בהתאם 
ובכפוף לתעודת האחריות הניתנת על 
ידי הספק או היצרן של רכיב צד 

 השלישי הרלבנטי.
 

נבקש להחליף, בכל המקומות, את 
המינוח הסובייקטיבי "לשביעות 
רצונה של ההתאחדות" במילים: 

להוראות ההסכם  "בהתאם
 הרלבנטיות".

 
האחריות  מבוקש להבהיר כי תקופת

תחל במוקדם מבין: מועד עליה 
לאוויר, או תחילת שימוש או ביצוע 

 מבחני הקבלה.
 

כי מדובר   SLA-יש להבהיר בטבלת ה
 בשעות עבודה.

 
כמו כן יש להבהיר כי חובת המציע 
לגבי אחריות, תמיכה או תחזוקה 
מתמצה בניסיון לתקן או להחליף את 

 החלק הפגום.
 

הו לגבי מצג כלשן נות ואינ המציע
התאמת השירותים למטרה מסוימת 

כי מתן  והוא אינו מתחייבו/או כללית 
 יםנקי יויהו/או המערכת  השירותים

 או/ו , הפרעות, שגיאות מתקלות
 הפרעות,ייתכנו כלשהם.  םליקויי

וכי תקלות ו/או  ליקויים או/ותקלות 
כאמור לא יהוו ו/או ליקויים הפרעות 

 .המציעמשום הפרת הסכם זה על ידי 
פעילות להיה אחראי יולא  ואינ המציע

 אווההתקינה של סביבות העבודה 
כלשהי לתקלות,  באחריותנושא  ואינ

הפרעות ו/או קלקולים, מכל מין וסוג, 
תקינות, קלקול, -שמקורם באי

הפרעה ו/או נזק בסביבות העבודה 
 . ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך

 

 הבקשה מתקבלת.



 -כנהוג בענף כי  ,להוסיף כן מבוקש
"שירותי האחריות, התמיכה, 
והתחזוקה לרבות בתקופת האחריות, 
אינם כוללים טיפול בנזק או תקלה 
אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים 

( שימוש או הפעלה לא נכונים 1להלן: )
( 2) המערכת או של כל חלק מהם.של 

ביצוע עבודה או שינויים במערכת או 
, ובכלל זה ממשק מנהבכל חלק מ

די גורם כלשהו לבד המערכת על י
מעובדי הספק או קבלני משנה שלו. 

( שימוש בתוכנה, חומרה, מדיה, 3)
מוצרים מתכלים או מוצרים אחרים 

( מעשה 4שלא סופקו ע"י הספק. )
זדון, תאונה, כוח עליון או פגעי טבע 
למיניהם, הזנחה, נזק בשל אש או 
מים, הפרעות חשמליות או סיבות 

הספק. אחרות שמעבר לשליטתו של 
( תחזוקה או כיול לקויים או בלתי 5)

( תנאי אתר שאינם 6נאותים. )
הולמים או אי עמידה בדרישה לקיום 

( הובלה שלא 7סביבת עבודה נאותה. )
( הפסקות ו/או 8על ידי הספק. )

הפרעות ו/או שיבושים ו/או ניתוקים 
ו/או תקלות שיגרמו בשל מערכות 
המזמין ו/או רשת הטלפונים 

ו/או בשל כל רשת תקשורת  הציבורית
אחרת לרבות האינטרנט ו/או כל 

( תקלות 9מרכיב תקשורת אחר )
בתוכנה שאיננה נתמכת ע"י היצרן 

(end of support תקלות בחומרה/)
 End ofשאיננה נמכרת ע"י היצרן )

life.) 
 

50.  

נספח 
 א', 

פרק 
11 

מבוקש להבהיר כי ביצוע תחזוקת 
תתבצע בהתאם שדרוגים וטלאים 

 ובכפוף להוראות נספח התחזוקה.
 

כמו כן מבוקש להבהיר כי לא ניתן 
להבטיח באופן גורף כי המערכת לא 
תמנע ו/או תגביל עדכונים או 

 שדרוגים של מערכות ההתאחדות. 
 

לגבי הנקודה הראשונה בדבר עמידה 
בחוק הגנת הפרטיות, להבנתנו לא 
אמור להישמר מידע אישי במערכת, 
לפיכך סעיף זה אינו רלוונטי ונבקש 

 להסירו. 
 

לגבי הנקודה האחרונה בעניין יישום 
מסמך אבטחת מידע, מבוקש להבהיר 
כי  ייתכן שחלק מהדרישות יהיו בלתי 

סעיף זה ישימות או יקרות. נבקש כי 
יידון לאחר שהמציע יקבל פרטים 
מלאים על אודות מסמכי אבטחת 
המידע וכי הזוכה יהיה זכאי לתוספת 
תמורה במקרה בו יישום דרישה 

 כלשהי יהיה כרוך בעלויות.
 

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .51
 א'

פרק 
11 

מבוקש להבהיר כי ביצוע תחזוקת 
שדרוגים וטלאים תתבצע בהתאם 

 התחזוקה. ובכפוף להוראות נספח
 

כמו כן מבוקש להבהיר כי לא ניתן 
להבטיח באופן גורף כי המערכת לא 

מידע אישי של משתמשים מובהר, כי 
הבקשה אכן יישמר במערכת ולכן 

 אינה מתקבלת. להסיר סעיף זה



תמנע ו/או תגביל עדכונים או 
 שדרוגים של מערכות ההתאחדות. 

 
לגבי הנקודה הראשונה בדבר עמידה 
בחוק הגנת הפרטיות, להבנתנו לא 
אמור להישמר מידע אישי במערכת, 
לפיכך סעיף זה אינו רלוונטי ונבקש 

 סירו. לה
 

לגבי הנקודה האחרונה בעניין יישום 
מסמך אבטחת מידע, מבוקש להבהיר 
כי  ייתכן שחלק מהדרישות יהיו בלתי 
ישימות או יקרות. נבקש כי סעיף זה 
יידון לאחר שהמציע יקבל פרטים 
מלאים על אודות מסמכי אבטחת 
המידע וכי הזוכה יהיה זכאי לתוספת 
תמורה במקרה בו יישום דרישה 

 שהי יהיה כרוך בעלויות.כל
 

נספח   .52
 א'

פרק 
11 

נבקש להבהיר כי המערכת לא תמנע 
או תגביל שדרוג מערכות משיקות 
אצל הלקוח בכפוף לכך ששדרוגים 
רלוונטיים יבוצעו בתיאום עם הספק 

 התראה זמן סביר מראש.ותוך מתן 

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .53
 ג'

נבקש להבהיר כי בדיקות נגישות  
ליישום, ככל שיבוצעו, יהיו באחריות 

 הלקוח.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .54
 ה'

ככל שינתן אישור לעשות שימוש  2.1.2
בשירותי מצד שלישי, כולל שירותי 
ענן, ליישום ואירוח המערכת, נבקש 

השוטפות בכל להבהיר כי העלויות 
הקשור להפעלת שירותים אלו תהיינה 

 באחריות הלקוח.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .55
 ה'

נבקש לדעת למה הכוונה ב"עריכת  4.21
 גרפיקה מתקדמת".

כל עיצוב גרפי של מובהר, כי הכוונה ל
 .האפליקציה

56.  

נספח 
 ה'

נבקש להבהיר כי עלות הקשורה  4.23
לתוכנה, חומרה ושירותי צד שלישי 

באחריות הלקוח. הספק יהיה  תהיה
אחראי על הקצאת תחנות פיתוח 

 ועלויות נלוות לכך בלבד.

 הבקשה מתקבלת.

57.  
נספח 

 ה'

נבקש להבהיר כי מסמך האפיון  9.2
המפורט יוגש כחלק מתהליך המימוש 
של התכולה, המתוארת במסמך 

 המכרז, ולא כחלק מן ההסכם.

 הבקשה מתקבלת.

58.  
נספח 

 ה'

המילה "וכדומה" מן  נבקש להסיר את 13.2
המשפט בנוגע לשירותים משלימים 

 נדרשים במהלך תקופת האחריות.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .59
 ה'

נבקש להבהיר כי תעריף התחזוקה,  14.1
 המוזכר בסעיף זה, הוא תעריף שנתי.

 הבקשה מתקבלת.

60.  

נספח 
 ה'

נבקש לדעת איזה מידע חסר בסעיף  4
מיפוי השירותים וזאת במידה וישנו 
צורך במיפוי כזה מעבר לנושא מסד 

, המוזכר CRM -הנתונים וה
במקומות אחרים במסמך זה ובמסמך 

 המכרז עצמו.

 .אין צורך במיפוי נוסףמובהר, כי 

נספח   .61
 ה'

על  CRM -נבקש להבהיר כי מערכת ה 2, 5
כל מרכיביה נמצאת מחוץ לתכולה 
 הנדרשת מן הספק במענה למכרז זה.

 הבקשה מתקבלת.

נספח   .62
 ה'

נבקש להבהיר כי כלל התכולות,  6
המוזכרות בסעיף זה, אינן מהוות 

 הבקשה מתקבלת.



חלק מן התכולה נדרשת מן הספק 
 במענה למכרז זה.

63.  

נספח 
 ה'

במסמך אפיון העל "פרסומות" נמצא  6
הסעיף של "המלצה לתכולות תחת 

באבני הדרך הבאות" בעוד במסמך 
בתור  6המכרז הוא נמצא בפרק 

תכולה למימוש בתכולה הנוכחית של 
המכרז. נבקש להבהיר האם נושא זה 
אכן נמצא בתכולה הנדרשת ואם כן, 
נבקש פירוט בנוגע לדרישות העולות 

 מתכולה זו.

הכוונה היא מסכי פרסומות וחסויות 
. כמו כן ן מסכי האפליקציהבמעבר בי

 גם באנרים.
חלק זה יהיה חלק משלב א ומהווה 

 .וז הזמנהחלק מהתכולה ב

64.  

נספח 
 ה'

מבוקש להבהיר כי המונח "יצירות"  2.1.5
או "תוצרי שירותים" עשויים לכלול 
אך ורק פיתוחים ייעודיים שפותחו על 
ידי הזוכה עצמו, במיוחד עבור 

השירותים, ההתאחדות, מכוח הסכם 
אשר שולבו בפועל במערכת וכי המונח 
אינו כולל את "התוכנות" או 
"התוכנות החיצוניות" כהגדרתן 
בהסכם, או החומרה או כל רכיב 
המסופק או מפותח על ידי צד שלישי 

 כלשהו.
 

כמו כן מבוקש להבהיר כי  המונח 
, טכניקות, ידע "יצירות" אינו כולל 

שיטות , ירוחנ קניין, מידע, טכנולוגיה
 know-how, מתודולוגיותעבודה, 

טרם פיתוח  המציע של בידיו היואשר 
או אשר המציע עושה בהם   המערכת

שימוש אולם הם אינם ייחודיים 
 בלבד. לפרויקט

 

 הבקשה מתקבלת.

65.  

נספח 
 ה'

מבוקש להבהיר כי בכל מקום נזכרים  2.1.6
המונחים "מערכת" או "אפליקציה" 

האפליקציה מדובר על המערכת או 
כמפורט באיפיון המפורט שיוסכם בין 
הצדדים וכי בכל הנוגע לחומרה או 
לתוכנות, הגם שהן כלולות בהגדרה, 
המציע אינו אחראי לאספקתן או 

 לתחזוקתן.
 

 הבקשה מתקבלת.

66.  
נספח 

 ה'

מבוקש להבהיר, לגבי החלפה של  3.2
אנשי צוות, כי הסעיף אינו חל במקרה 

 התפטרות.של פיטורין או 
 

 הבקשה מתקבלת.

67.  

נספח 
 ה'

3.3 ,
4.17 

היות שמדובר בהסכם לאספקה של 
פרוייקט שלם, אין רלבנטיות לרכישה 
של חלק מהשירותים או לזכות שלא 
לרכוש את  השירותים כלל. במקרה 
בו נחתם הסכם עם זוכה, הוא 
מסתמך על כך ונערך לאספקה של 
הפרוייקט בכללותו. לכן, מבוקש 

המשפט הראשון של סעיף  למחוק את
 .4.17ושל סעיף  3.3

 

 הבקשה נדחית. 

68.  

נספח 
 ה'

4.9 ,
3.5 

נבקש כי חלף האמור בסעיף זה ולאור 
העובדה שייתכנו הארכות ועיכובים 
במהלך הליך בחירת הזוכה, המועדים 
של הפרוייקט ושל אבני הדרך השונות 
שלו יוסכמו בין הצדדים לאחר בחירת 

למציע שייבחר המציע על מנת לאפשר 
להיערך כראוי ועל לשקף נכון את 

 המציאות של הפרוייקט.
 

כמו כן, . לעיל 19ראה תשובה בסעיף 
יוגדרו תאריכים בסיום  כי מובהר, 

  .הבחירה בזוכה



הערה  זו רלבנטית בכל הסעיפים בהם 
 מופיעים לוחות זמנים.

 
כמו כן, מבוקש לקבוע כי הזוכה לא 
יהיה אחראי לעיכובים הנובעים מכוח 
עליון ו/או מסיבות מוצדקות כגון: אי 
קיום התחייבות מצד ההתאחדות, אי 

של חומרה ותוכנות, מעשה  העמדה
 ו/או מחדל של צד שלישי וכו'.

 
מבוקש בעניין זה להוסיף סעיף 

ביצוע התחייבות כלשהי -איהקובע כי 
ביצועה -על ידי מי מהצדדים או אי

במועד שנקבע לביצועה )למעט החובה 
לבצע תשלום(, בנסיבות של כוח עליון 
)הווה אומר נסיבות שאינן בשליטתו 

ו צד, לרבות מלחמה, הסבירה של אות
מצב חירום, פעולות איבה, נזקי טבע, 

שטפון, רעידת אדמה, שריפה, 
שביתה, חבלה, מחסור כללי בעובדים 

 , אפידמיה, פנדמיה,או בחומרי גלםו/
, לא ייחשבו כהפרת ההסכם על וכו'(

ידי אותו צד, והצד השני מוותר על כל 
טענה או תביעה בקשר לכך. צד הנתון 

ות של כוח עליון יודיע להשפעת נסיב
 .על כך מהר ככל הניתן לצד השני

 

69.  
נספח 

 ה'

מבוקש למחוק את המשפט הראשון  4.14
של הסעיף ולהבהיר כי הסעיף חל אך 
ורק  על פיתוחים מקוריים של הזוכה 

 הזוכה במערכת.ששולבו על ידי 
 

 הבקשה מתקבלת.

70.  

נספח 
 ה'

מבוקש להבהיר כי חובת השיפוי של  4.15
 הזוכה כפופה לעקרונות הבאים:

תהא  הזוכה התחייבות .1
בכפוף לפסק דין חלוט בנוגע 
לנזקים מוכחים שנגרמו 

ולכך  להתאחדותבפועל 
 לזוכה ההודיע שההתאחדות

 הבכתב מיד עם היוודע ל
אודות כל טענה ו/או תביעה 

את השליטה  לזוכה והעניקה
על ניהול ההגנה ובכל מקרה 

ללא קבלת  התפשרהלא 
מראש  הזוכההסכמת 

. הערה זו רלבנטית ובכתב
בכל מקרה בו יידרש הזוכה 
לשפות את ההתאחדות 
בקשר עם ההזמנה ו/או 

 ההסכם.
לא תהא כל חבות או  לזוכה .2

אחריות בגין כל תביעה או 
( 1) :-הנובעות מהפרה 

בתכנוני,  הזוכהשל  ועמידת
במפרטי או בהוראות 

 שימוש של ( 2) .ההתאחדות
במידע טכני או  הזוכה

בטכנולוגיה שסופקו על ידי 
שינוי ( 3) .ההתאחדות

על או רכיב מרכיביו  מערכת
או על ידי צד  ההתאחדותידי 

 מערכתשימוש ב( 4) שלישי.
האסור על פי המפרט באופן 

נדחית, למעט הסעיפים הבקשה 
 :המפורטים להלן

   מתקבל בנוסח להלן:( 3) 2 עיףס

על או רכיב מרכיביו  מערכתשינוי "
 ההתאחדות."ידי 

 ( מתקבל בנוסח להלן: 4) 2סעיף 

על ידי ההתאחדות  מערכתשימוש ב"
או האסור על פי המפרט הטכני באופן 

 או על פי התיעוד" על פי דפי היישום

 

 



 על פי דפי היישוםהטכני או 
( 5) ; אואו על פי התיעוד

עם מוצרים  מערכתשימוש ב
שאינם מסופקים על ידי 
הזוכה, כאשר אלמלא 
שימוש כזה לא היה במערכת 
כשלעצמו כדי להפר זכויות 

 ’.צד ג
לשיפוי  הזוכההתחייבות  .3

חלה אך ורק על פיתוחים 
שנכללו  מקוריים של הזוכה

 .במערכת

או במקרה בו ישולב פיתוח  .4
מוצר של צד שלישי )לרבות 
קוד פתוח(, זכותה של 
ההתאחדות תהיה בהתאם 
ובכפוף להוראות ולמגבלות 
הקבועות בתנאי הרישוי של 
הצד השלישי או של הקוד 
הפתוח, לרבות בעניין שיפוי, 
תקופת הרישוי ותנאי 
הרישוי כפי שמפורטים 

 ברישיונות המוצרים.

האמור בסעיף זה קובע את מלוא 
בגין תביעות הפרת  הזוכה שלהחבות 
 .קניין רוחניזכויות 

 
71.  

נספח 
 ה'

4.18 ,
4.21 

בהינתן שהשירותים כבר מתוארים 
, מבוקש להסיר 3.1בפירוט בסעיף 

סעיפים החוזרים על התיאורים הללו, 
 וכו'.   4.12, סעיף 4.18כגון סעיף 

 הבקשה נדחית.

72.  

נספח 
 ה'

היות שהזוכה ממילא אחראי על  4.26
והתוצרים אותם הוא התפוקות 

מספק, ועליהם הוא נמדד, מבוקש 
למחוק את הצורך באישור איש 

 הקשר.

 הבקשה נדחית.

73.  

נספח 
 ה'

מבוקש להבהיר כי על הזוכה יהיה  4.28
להשיב רק תוצרים שפותחו על ידיו 
ושתמורתם שולמה במלואה וכי לא 
תהיה המחאה לגבי תוכנות ו/או 
תוכנות חיצוניות )כהגדרתן( ו/או 

 רכיב צד שלישי כלשהו.

הבקשה מתקבלת, ובלבד שלא מדובר 
בתוצרים/ תוכנות/ תוכנות חיצוניות 

סופקו ע"י הזוכה כחלק  שרא
 .מהפרוייקט

74.  
נספח 

 ה'

5.3 ,
5.5 

מבוקש להבהיר כי ככל שיידרש מידע 
על ידי הזוכה בקשר עם הפרוייקט, 
ההתאחדות תספק אותו, ללא התנאי 

 של ב"כפוף להסכמתה".

 הבקשה מתקבלת.

75.  

נספח 
 ה'

מבוקש להבהיר כי  המונח "תוצרי  6.2
, טכניקות, ידע השירותים" אינו כולל 

שיטות , רוחני קניין, מידע, טכנולוגיה
 know-how, מתודולוגיותעבודה, 

טרם פיתוח  המציע של בידיו היואשר 
או אשר המציע עושה בהם   המערכת

שימוש אולם הם אינם ייחודיים 
 בלבד. לפרויקט

 הבקשה מתקבלת.

76.  
נספח 

 ה'

מבוקש להבהיר כי ההמחאה תחול  7.1
אך ורק על פיתוחים ייעודיים שפותחו 
על ידי הזוכה עצמו במיוחד עבור 
ההתאחדות, מכוח הסכם השירותים, 

 .הבקשה נדחית



אשר שולבו בפועל במערכת ובתנאי 
שהתמורה בגינם שולמה במלואה. 
כמו כן, ההמחאה לא תחול על 

"התוכנות החיצוניות" "התוכנות" או 
כהגדרתן בהסכם, או החומרה או כל 
רכיב המסופק או מפותח על ידי צד 

 שלישי כלשהו.

 המונח "תוצרי השירותים" אינו כולל 
 קניין, מידע, טכנולוגיה, טכניקות, ידע

, מתודולוגיותשיטות עבודה, , רוחני
know-how  של בידיו היואשר 

או אשר   טרם פיתוח המערכת המציע
המציע עושה בהם שימוש אולם הם 

 בלבד. אינם ייחודיים לפרויקט

77.  

נספח 
 ה'

היות שנוסח הסעיף רחב מאוד )כולל  7.7
אחריות לפיצוי בגין "אי שמירת 
דינים"( והיות שכבר קיימים סעיפי 

, מבוקש 18ובסעיף  4.15שיפוי בסעיף 
 למחוק סעיף זה.

 קשה נדחית.הב

78.  

נספח 
 ה'

מבוקש להבהיר כי הגדרת "מידע"  8.1
תכלול רק מידע שנמסר לזוכה על ידי 
ההתאחדות בקשר עם ההסכם. כמו 
כן מבוקש להבהיר כי גם מקרים בהם 
מידע גולה על ידי ההתאחדות לצד 
שלישי ללא חובת שמירת סוד או 
פיתוחים שנעשו על ידי הזוכה באופן 
עצמאי, ייחשבו כחריגים לחובת 

 . שמירת הסוד

  קשה נדחית.הב

79.  

נספח 
 ה'

נבקש כי חלף האמור בסעיף זה ולאור  9.1
העובדה שייתכנו הארכות ועיכובים 
במהלך הליך בחירת הזוכה, המועדים 
של הפרוייקט ושל אבני הדרך השונות 
שלו יוסכמו בין הצדדים לאחר בחירת 
המציע על מנת לאפשר למציע שייבחר 
להיערך כראוי ועל לשקף נכון את 

 המציאות של הפרוייקט.

לעיל.  68-ו 19ראה תשובה בסעיפים 
יוגדרו תאריכים בסיום  מובהר כי

 .הבחירה בזוכה

80.  
נספח 

 ה'

מבוקש להבהיר כי גם תחילת שימוש  9.4
במערכת תיחשב, לכל דבר ועניין,  

 קבלה של המערכת.

 הבקשה מתקבלת.

81.  

נספח 
 ה'

מבוקש להבהיר כי לא תהא תוספת  10.1
במקרה בו החריגות מחיר רק 

הנזכרות בסעיף אינן עולות, במצטבר, 
וכן בתנאי שחריגות אלה אינן  5%על 

מטילות על המציע עלות או הוצאה 
 בלתי סבירה או מהותית.

 הבקשה נדחית.

82.  

נספח 
 ה'

מבוקש להבהיר כי תקופת האחריות  13.1
תחל במוקדם מבין: מועד עליה 
לאוויר, או תחילת שימוש או ביצוע 

 מבחני הקבלה.
 

 הבקשה מתקבלת.

83.  

נספח 
 ה'

נבקש להחליף, בכל המקומות, את  13.5
המינוח הסובייקטיבי "לשביעות 
רצונה של ההתאחדות" במילים: 

להוראות ההסכם  "בהתאם
 הרלבנטיות".

 

 .נדחית הבקשה



כמו כן מבוקש להבהיר כי הזוכה 
יספק שירותי תמיכה ותחזוקה רק 
לגבי רכיבים שסופקו על ידיו וכי הוא 

יתן שירותים כלשהם לגבי רכיבי  לא
החומרה ו/או התוכנות )כהגדרתן 

 בהסכם(.
 

לגבי רכיב צד שלישי כלשהו, שירותי 
האחריות, התמיכה והתחזוקה 
יסופקו בהתאם ובכפוף לתעודת 
האחריות הניתנת על ידי הספק או 
 היצרן של רכיב צד השלישי הרלבנטי.

 
כי מדובר   SLA-יש להבהיר בטבלת ה

 בודה.בשעות ע
 

כמו כן יש להבהיר כי חובת הזוכה 
לגבי אחריות, תמיכה או תחזוקה 
מתמצה בניסיון לתקן או להחליף את 

 החלק הפגום.
 

מצג כלשהו לגבי ן נות ואינ הזוכה
התאמת השירותים למטרה מסוימת 

כי מתן  והוא אינו מתחייבו/או כללית 
 יםנקי יויהו/או המערכת  השירותים

 או/ו , הפרעות, שגיאות מתקלות
 הפרעות,ייתכנו כלשהם.  םליקויי

וכי תקלות ו/או  ליקויים או/ותקלות 
כאמור לא יהוו ו/או ליקויים הפרעות 

  .הזוכה משום הפרת הסכם זה על ידי 
פעילות להיה אחראי יולא  ואינ הזוכה

 אווההתקינה של סביבות העבודה 
כלשהי לתקלות,  באחריותנושא  ואינ

ו/או קלקולים, מכל מין וסוג,  הפרעות
תקינות, קלקול, -שמקורם באי

הפרעה ו/או נזק בסביבות העבודה 
 .ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך

 
84.  

נספח 
 ה'

קובע את  11.3בהינתן שסעיף  14.1
התמורה עבור דמי התחזוקה 
השנתיים, מבוקש למחוק את סעיף 

14.1. 
 

 .נדחית הבקשה

85.  

נספח 
 ה'

בהינתן ששירותי  מבוקש להבהיר כי 14.2
התחזוקה מתומחרים על בסיס 
שירות לארבע שנים, ההתאחדות 
אינה רשאית לבטל את שירותי 

 התחזוקה.
 

 .הבקשה נדחית

86.  
נספח 

 ה'

מבוקש להבהיר כי מעמד כוח האדם  15.5
המעורב מטעם הזוכה בפרוייקט יכול 
 להיות גם של קבלנים נותני שירותים.

 

 מתקבלת.הבקשה 

87.  

נספח 
 ה'

מבוקש להבהיר כי ההתאחדות תהיה  16.1
רשאית לבטל את ההסכם רק במקרה 
בו העיכוב הנזכר בסעיף נבע אך ורק 
כתוצאה ישירה מהפרה של ההסכם 

 מצד הזוכה.
 

 הבקשה נדחית. 

88.  
נספח 

 ה'

כי המועדים של הפרוייקט  מבוקש 16.2
ושל אבני הדרך השונות שלו יוסכמו 
בין הצדדים לאחר בחירת המציע על 
מנת לאפשר למציע שייבחר להיערך 

 כראוי.

 הבקשה מתקבלת.



 

89.  
נספח 

 ה'

היות שההוראות בעניין אחריות  16.3
, 18ושיפוי כבר מרוכזות בסעיף 

 .16.3מבוקש למחוק את סעיף 
 

 . ה נדחיתהבקש

90.  

נספח 
 ה'

יהיה רק לאחר מתן נבקש כי קיזוז  16.4
ימים מראש  7התראה לזוכה, בת 

ויבוצע רק בגין סכומים  ובכתב,
קצובים ומוכחים המגיעים 
להתאחדות מהזוכה במסגרת 

 התקשרות זו בלבד.

 הבקשה נדחית.

91.  

נספח 
 ה'

17.1, 
17.2 

מבוקש להבהיר כי ההתאחדות תהיה 
רשאית לפיצוי הקבוע בסעיף רק 
במקרה בו העיכוב הנזכר בסעיף נבע 
אך ורק כתוצאה ישירה מהפרה של 

 ההסכם מצד הזוכה.

נבקש להבהיר כי אי עמידה בלוח 
הזמנים שנגרמה בנסיבות שאינן 
בשליטת הזוכה, לרבות כוח עליון או 
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 
ההתאחדות ו/או מי מטעמה, לא יהוו 
 הפרה של ההסכם על ידי הזוכה. כן
נבקש כי בהסכם ייקבע מנגנון דחיה 
של לוחות זמנים ותוספת כספית 
במקרה של עיכוב, איחור או דחיה 
בלוחות הזמנים כתוצאה ממעשה 
ו/או מחדל של ההתאחדות ו/או מי 

 מטעמה.

כמו כן מבוקש להבהיר כי, על אף כל 
הוראה אחרת, הפיצוי הנזכר בסעיף 
הוא הסעד היחידי והממצה של 

ין עיכובים או איחורים ההתאחדות בג
וכן כי במקרה בו עמד הזוכה באבן 
הדרך האחרונה, לא ישולם פיצוי 
כלשהו בגין עיכובים או איחורים 

 קודמים.

סכום הפיצוי יהיה נקוב בש"ח 
והסכום המקסימאלי על פי סעיף זה 

  ₪. 5,000לא יעלה על סך כולל של 

  שה נדחית. הבק

92.  

נספח 
 ה'

18.1-
18.4 

לנוסח הרחב מאוד והחד בשים לב 
צדדי של סעיפים אלה ולשימוש 
במונחים שאינם מוגדרים או אינם 
ברורים דיים, מבוקש להחליף 
סעיפים אלה בסעיף אחד כללי הקובע 

 בגין נזק  על פי דיןאחראי  כי כל צד
שנגרם על ידיו לצד השני כתוצאה 
מהפרת ההסכם על ידיו, לרבות נזק 

 צד השנילגוף ו/או לרכוש שייגרמו 
עקב מעשה או מחדל של  וו/או לעובדי

  .זהצד 

מו כן מבוקש להבהיר כי על אף כ
ועל אף כל הוראה  האמור לעיל

, הצדדים סותרת בהסכם ו/או בדין
לא יהיו  םו/או מי מטעמלהסכם 

פי חוזה זה, בין -אחראים, בין על
בדיני חוזים ו/או בנזיקין ובין בכל 

ו/או דרך אחרת, לנזק, הפסד, אובדן 
הוצאה כלשהם עקיף ו/או מיוחד ו/או 

ו/או לצד  לצד השני שנגרמותוצאתי 
בקשר עם ההסכם וכי  שלישי כלשהו

היה אחראי בגין אובדן ילא הזוכה 

 . נדחיתקשה הב



 

הכנסות ו/או אובדן רווחים ו/או 
מניעת ריווח, בין ממשיים ובין צפויים 
ו/או בגין אובדן נתונים, אובדן 

טין שימוש, אובדן ו/או פגיעה במוני
ו/או אובדן זמן מחשב, שחזור 
תוכנות, רכישת שירותים חלופיים 

בין אם  -ו/או עלויות זמן השבתה 
מדובר בנזק ישיר ובין אם מדובר 

 .בנזק עקיף ו/או תוצאתי

על אף  בנוסף, מבוקש להבהיר כי,
ועל אף כל הוראה  האמור לעיל

אחריות  ,סותרת בהסכם ו/או בדין
ההפרות הזוכה )בגין כלל המקרים, 

והנזק( לא תעלה על סך כולל ומצטבר 
השווה לסכום התמורה ששולם לזוכה 

 חודשים. 12בפועל במהלך תקופה בת 

93.  

נספח 
 ה'

סעיף 
19 

הואיל ונספח ד' לא צורף לטיוטת 
ההסכם, נבקש להבהיר כי ככל 
שהצעתנו תזכה אנו שומרים על 
זכותנו לקיים מו"מ על תנאי נספח 

 הביטוח.
 

 
 הבקשה נדחית. למען הסדר הטוב

נספח ד' להסכם כי , יובהר
לכלל צורף להסכם והופץ ההתקשרות 

 המציעים. 

94.  

נספח 
 ה'

סעיף 
21.2 

היות שמדובר בהסכם לאספקה של 
פרוייקט שלם, אין רלבנטיות לביטול 
ההסכם מטעמי נוחות. במקרה בו 
נחתם הסכם עם זוכה, הוא מסתמך 

הפרוייקט על כך ונערך לאספקה של 
בכללותו. לכן, מבוקש למחוק את 

 .21.2סעיף 
 

 .מתקבלת הבקשה

95.  

נספח 
 ה'

סעיף 
21.3 

מבוקש כי במקרה של סיום ההסכם 
מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי הזוכה 
בנוסף לתמורה בגין שירותים אותם 
סיפק בפועל להתאחדות, גם תמורה 
בגין הוצאות שהוצאו בקשר עם 

 לביטול.הפרויקט ואינן ניתנות 
 

 הבקשה נדחית.

96.  
נספח 

 ה'

סעיף 
21.4 

מבוקש להבהיר כי על הזוכה יהיה 
להשיב רק תוצרים שפותחו על ידיו 

 ושתמורתם שולמה במלואה.
 

 הבקשה מתקבלת.

97.  

נספח 
 ה'

סעיף 
22.1 

מבוקש כי משך הזמן לתיקון ההפרה 
היסודית, בטרם תקום זכות ביטול, 

 יום. 30יהא 
 

ינוסח  22.1.6 כמו כן מבוקש כי סעיף
 באופן הדדי.

 

בקשה הראשונה נדחית. הבקשה ה
 השנייה מתקבלת.

98.  

נספח 
 ה'

סעיף 
22.2 

היות שעל פי הוראות סעיף זה, כמעט 
כל סעיפי ההסכם נחשבים כסעיפים 
מהותיים שהפרתם מהווה הפרה 
יסודית, מבוקש למחוק את הסעיף 
ולקבוע כי הפרה תיחשב כיסודית 

 בדין.בהתאם להגדרה הקבועה 
 

 .נדחית הבקשה

99.  
נספח 

 ה'

סעיף 
22.3 

מבוקש למחוק את הסעיף. במקרה 
של ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, 
לרבות מחמת הפרה, יחולו הוראות 

 .21.3סעיף 
 

 .נדחית הבקשה



 

 :מובהר כי

 במסמכי להםשניתנה  המשמעות תהאזה במסמך המונחים  , לכלצוין אחרת אם אלא .1
 ההזמנה.

והתיקונים במסגרת מסמך זה, יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק בלתי נפרד ההבהרות  .2
 מההזמנה.

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

 -"ב תשנ, מכרזים חובת בחוק כהגדרתו מכרז אינהנשוא מסמך זה  הזמנהמובהר, כי ה .4
 1992-"בתשנ, המכרזים חובת חוק כי, מובהר. המכרזים דיני הוראות עליה יחולו ולא 1992

ועל הליך זה. גם אם נעשה  ההתאחדות על חלים אינם זה חוק מתוקף שהותקנו והתקנות
הדבר נעשה )בין ע"י ההתאחדות ובין ע"י מי מהמציעים( שימוש במונח "מכרז"  מסמך זהב

 למען הנוחות בלבד.
 


