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  2021 יוני

  

עבור צוות תכנית אב  מקוונתהזמנה להציע הצעות לאספקת מערכת מכרזים 

  2021-019מס'  –לתחבורה 

  כללי .1

 -ושלים" פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני "צוות תכנית אב לתחבורה יר

). הצוות מנהל ומקדם מגוון פרויקטים תחבורתיים בעיר ירושלים "הצוות"ירושלים (להלן: 

ורשת  , רשת קווי רכבת קלהובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים

ק הצוות בחקר צרכי התחבורה, ביצוע סקרי התחבורה הציבורית הנלווית לה. בין היתר, עוס

תנועה, בניית מודלים תחבורתיים ממוחשבים, הכנת תכניות לקידום פרויקטים תחבורתיים 

  בירושלים ועוד. 

במסגרת תהליכים ארגוניים לשיפור הביצועים בארגון מבקש הצוות להתקשר עם ספק לאספקת 

קת המערכת וכן תמיכה ושירות למפעילי מערכת ניהול מכרזים מקוונים, לרבות הטמעת ותחזו

  המערכת מטעם הצוות.

  

 הגדרות .2

  צוות תכנית אב לתחבורה, העמותה לתכנון פיתוח ושימור אורבני ירושלים;  - המזמין

מי שימונה מעת לעת על ידי המזמין לנהל ולפקח על ביצוע ומתן השירותים   -נציג המזמין 

ך ע"י המזמין בכתב לתפקיד המפורטים בהזמנה זו ו/או כל אדם אשר יוסמ

יהיה נציגו מנהל אגף מכרזים זה. כל עוד לא הודיע המזמין למציע אחרת 

  ;וו/או מי מטעמ והתקשרויות

מי שהגיש הצעה, בין אם נתקבלה הצעתו ובין אם לאו. המציע יהיה האישיות   -המציע 

  המשפטית אשר בשמה הוגשה ההצעה;

ה על ידי המזמין לביצוע העבודה שבהזמנה מי מבין המציעים שהצעתו נבחר  -הזוכה 

  זו;

תאגיד הפועל  , וכלעירוני או ממשלתי תאגידמשרד ממשלתי, רשות מקומית,   - ארגון ציבורי

חוק חובת מכרזים או לפקודת העיריות ף לאו הכפוהפועל ו/ מכוח חוק

  . והתקנות שהותקנו על פיהם

  ר לעיל.ההסכם שייחתם עם הזוכה למתן השירותים כאמו  -הסכם



 

 

 השירותים הנדרשים .3

זמנות ספק ויתחזק עבור המזמין מערכת מקוונת לניהול הליכים מכרזיים וההזוכה י .3.1

פרסום המסמכים, קשר עם המציעים לרבות שאלות לצורך הצעות מחיר, להגשת 

הצעות, בדיקת ההצעות תיבת הצעות ממוחשבת, תיעוד ופתיחה של הותשובות, 

 והערכתן, ובחירת הזוכה.

 נספח א'המצורף כ SOWרותים הנדרשים מפורטים במסמך תכולת העבודה השי .3.2

 להזמנה זו.

יובהר כי מסמך תכולת העבודה מחייב לצורך הכנת ההצעה ולצורך ההתקשרות. על  .3.3

המציע לקרוא בעיון את המסמך הנ"ל ולהכין את הצעתו בהתאם להנחיות המוגדרות 

 בו.

  מהזוכה כוללים בין היתר:  מבלי לגרוע מהאמור לעיל השירותים שיידרשו .3.4

 אל מול המערכת המוצעת.  המזמיןאפיון צרכי  .3.4.1

פיתוח המערכת בהתאם לצרכי הצוות כולל העלאת גרסאות ניסיון במידה  .3.4.2

  ונדרש ועדכונם, עד ליצירת תוצר סופי מאושר ומקובל ע"י המזמין.

 ,לרבות אספקת רישיונות שימוש ,והתקנת המערכת ,הטמעה ,יישום .3.4.3

ימוש במערכת ומתן הרשאות לעובדי המזמין ו/או לאספקת הנדרשים לש

 , תמיכה במבדקי קבלה והדרכת משתמשים. השירותים בקשר עמה

מתן שירותי תחזוקה ותמיכה במהלך תקופת ההתקשרות וכן אספקת ייעוץ  .3.4.4

 ושירותי שינויים, עדכוני גרסאות ושיפורים מעת לעת.

 בהזמנה זו ובהסכם הנלווה לה. והכל בלוחות הזמנים ועל פי התנאים המפורטים

 תקופת ההתקשרות .4

תהיה אופציה להאריך את  למזמיןשנים, כאשר  5ההתקשרות עם הזוכה תהיה לתקופה של  .4.1

 שנים נוספות.  5-ההתקשרות ל

יובהר כי תקופת ההתקשרות והיקפה עשויים להשתנות בהתאם לצרכי המזמין ועל פי שיקול  .4.2

 יום. 30דעתו הבלעדי, בהודעה מוקדמת של 

  תנאי סף .5

 : תנאי סף כלליים

 המציע הוא תאגיד רשום כחוק בישראל.   .5.1



 

 

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות  .5.2

(להלן בסעיף זה: "החוק"), דהיינו: אישור מפקיד  1976 –ותשלום חובות מס), התשל"ו 

 :או יועץ מס המאשר כי המציע מורשה (כמשמעו בחוק) או מרואה חשבון

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות והרשומים שעליו לנהל על פי פקודת מס  .5.2.1

 .הכנסה ולפי חוק מס ערך מוסף

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מע"מ  .5.2.2

 .על פי חוק מס ערך מוסף

  : תנאי סף מקצועיים

שירותי אפיון, הטמעה תפעול ותחזוקה של מערכת מקוונת לניהול מכרזים המציע העניק  .5.3

ועד למועד  01.06.2016לפחות לשני ארגונים ציבוריים (כהגדרתם בהזמנה זו) החל מיום 

 האחרון להגשת הצעות. 

חודשים רצופים בשני ארגונים ציבוריים ושימשה  12המערכת המוצעת מותקנת במשך לפחות  .5.4

 מכרזים בכל אחד מהם.     20 לפרסום של לפחות

 .נספח ד'בטבלת "דרישות המערכת" המצורפת כהקבועים  תנאי החובההמערכת עונה על כל  .5.5

 3בעל ניסיון של  מנהל פרויקט המזמיןהמציע יכול להעמיד לטובת לטובת מתן השירותים,  .5.6

 . ייםציבור בארגוניםמקוונות מערכות מכרזים  ה ותחזוקה שלהטמע ,שנים לפחות באפיון

 קריטריונים לבחינת ההצעה .6

נקודות  80הבחירה תתבצע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן כאשר איכות ההצעה תהווה 

  כאמור בטבלה להלן.נקודות ובהתאם לחלוקה  20וההצעה הכספית תהווה 

ין יובהר כי בכל מקום בו לא נכלל פירוט לגבי אופן חישוב הניקוד, הניקוד יתבצע באופן יחסי ב

 המציעים.



 

 

 המסמכים שיש לצרף להצעה  .7

  המרכיבים הבאים: בהצעתו יכלול המציע באופן מפורט את     

 העתק תעודת התאגדות או תעודת עוסק מורשה. .7.1

ניקוד   קריטריון  הגורם המנוקד  

  מרבי

ניסיון במתן שירותי אפיון, הטמעה, תפעול ותחזוקה של   מציע  6.1

   :מערכת מכרזים מקוונת

עבורו  מעבר לנדרש בתנאי הסף, ,בגין כל גוף ציבורי

חודשים  12לתקופה של  סיפק המציע שירותים אלו,

  נקודות.  2.5עד יוענקו  לפחות

20  

  מענה על דרישות המערכת  מערכת   6.3

נקודות. הניקוד יינתן באופן  25הניקוד המירבי יהיה 

" המוגדרות כ"רשות  יחסי למענה המערכת על הדרישות

  . כנספח ד'רפת ובטבלת "דרישות המערכת" המצ

25  

, מנהל מציע  6.4

 פרויקט מוצע

  ומערכת

  המלצות מזמיני עבודה קודמים 

   10  

, מנהל מציע  

 קטהפרוי

  ומערכת

 , ממנהל הפרויקט המוצע,זמין מההצעהמהתרשמות ה

  . , ומההתנסות במערכתהפרזנטציהמ

הניקוד יינתן בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של 

נוחות ויתבסס בין היתר על צוות ההבודקים מטעם 

התאמתה לנהלי מידת , וחוויית המשתמש המערכת

ושיטות העבודה של הצוות, האפשרויות הנוספות 

  וכיוצ"ב. ,ימות בההקי

רישיון  לספק  המציעיםידרשו יובהר כי בעת הפרזנטציה 

ועדת הבחירה להתנסות על מנת לאפשר לנציגי "דמו" 

  בתפעול המערכת באופן עצמאי. 

25  

  20  הצעה כספית    6.5

  100    סה"כ  



 

 

 לעיל.  5.2אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כמפורט בסעיף  .7.2

 המצורף להזמנה זו. ב' נספחהצעה כספית על פי  .7.3

לצורך הוכחת בצירוף טבלאות חתום ומאומת כדין המוצע מנהל הפרויקט ו המציעתצהיר  .7.4

 להזמנה זו. 2'ג+1כנספח ג'י הסף ולצורך בחינת הניקוד האיכותי המצורף עמידה בתנא

 להזמנה זו. נספח ד'טבלת "דרישות המערכת" מלא על ידי המציע המצורף כ .7.5

 להזמנה זו. נספח ה'תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים חתום ומאומת כדין המצורף כ .7.6

 להזמנה זו. נספח ו'פרטי חשבון בנק המציע המצורף כ .7.7

 להזמנה זו. נספח ז'בטחון מידע וסודיות המצורף כ ב התחייבותכת .7.8

 עותק חתום של המסמכים הבאים: .7.9

 חתומה על ידי המציע בכל עמוד.נוסח הזמנה זו  .7.9.1

בכל עמוד וכן במקומות  המצ"ב להזמנה זו חתום על ידי המציעהסכם ההתקשרות  .7.9.2

מכים כאמור המסומנים לכך בתחילתו וסופו של ההסכם. יודגש כי החתימה על המס

 מהווה הסכמה של המציע לתנאי ההתקשרות.

 שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו על ידי המזמין, ככל ויהיו, חתומות על ידי המציע.   .7.9.3

 לוח זמנים .8

חודשים מיום הודעת  2 -הצוות הטמעה והתקנת המערכת במשרדי לוח זמנים ליישום,  .8.1

 .ההזכיי

ימים ממועד התקנת המערכת  30-לא יאוחר מ מבדקי קבלה וביצוע הדרכות משתמשיםביצוע  .8.2

 .במשרדי המזמין

זמני תגובה לתמיכה ותחזוקה שוטפת, עדכוני תכנה, וטיפול בתקלות יהיו כמפורט בהסכם  .8.3

 ההתקשרות. 

 

  הכספית התמורה .9

מכרזים הן השירותים, תחושב בהתאם לכמות וסוג תהתמורה לה יהיה זכאי הזוכה בגין מ .9.1

לשם כך, על המציע למלא  תקופת ההתקשרות והצעתו של המציע.המקוונים שייערכו במהלך 

רק את אחת המצורף להזמנה זו. תשומת לב המציעים, כי עליהם למלא  נספח ב' את 

ובהר כי התמורה יבהתאם להוראות ולשיטת ההתחשבנות המועדפת עליהם.  הטבלאות

רות ועקיפות כולל שכר, המוצעת על ידי המציע היא סופית וכוללת את כל הוצאות המציע, ישי

 הוצאות משרדיות, נסיעות חניה וכיו"ב. 



 

 

עוד יובהר, כי המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפות בהליך, ולא יהיה זכאי לכל שיפוי מאת  .9.2

 המזמין, אף במקרה בו בוטל ההליך מכל סיבה שהיא.

 לתמורה יתווסף מע"מ כחוק. .9.3

 .  המזמיןון על ידי נציג ממועד אישור החשב 60התשלום יתבצע במועד שוטף +  .9.4

  שאלות והבהרות .10

 7.7.21עד לתאריך , tenders@jtmt.gov.ilבשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתובת מייל  .10.1

 . 12:00בשעה 

 שאלות ההבהרה יישלחו בפורמט הבא:  .10.2

  

   

 לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט המוכתב לעיל. המזמין לא יענה .10.3

 המזמין אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו. .10.4

 הבהרות מהותיות יופצו לידיעת כלל המציעים.  .10.5

 רק הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המזמין.  .10.6

 באחריות המציע להתעדכן בהבהרות שיפורסמו מעת לעת. .10.7

 הגשת ההצעות .11

לל המרכיבים תוגש לתיבת ההצעות במשרדי תכנית אב לתחבורה ההצעה הכוללת את כ .11.1

הצעה ירושלים.  97,  בכתובת: בנין כלל, רח' יפו 12:00בשעה  22.7.2021ירושלים, עד ליום 

 לא תשתתף בהליך. –שלא תימצא בתיבת ההצעות במועד זה מסיבה כלשהי 

ה', בין השעות -ם א'ניתן להגיש את ההצעות בשעות העבודה המקובלות של הצוות, בימי .11.2

8:00-17:00 . 

על ההצעה  ).USBעותקים במעטפה סגורה ועותק אחד במדיה דיגיטלית ( 2 -ההצעה תימסר ב .11.3

עבור צוות תכנית אב לתחבורה  תהזמנה להציע הצעות לאספקת מערכת מכרזים מקווניצוין "

 " והיא תכלול את הנושאים המפורטים לעיל.019/2021מס'  –

  ם לוודא כי העותק הקשיח והעותק הדיגיטלי זהים לחלוטין בתוכנם. באחריות המציעי .11.4

 .חודשים מן היום שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות 6ההצעה תהיה תקפה למשך  .11.5

  

  

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה
 נוסח השאלה פרק וסעיף רלבנטיים

    



 

 

 זכויות המזמין .12

 המזמין שומר לעצמו את הזכויות שלהלן:   

ן ההצעות לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים בהזמנה זו לעניי .12.1

 שהוצעו. 

 להזמין את המציעים או מי מהם לראיון, הצגת הצעתם ויכולתם המקצועית. .12.2

לקיים מו"מ עם כל אחד מהמציעים ו/או עם מי מהם ו/או עם כולם לגבי הצעתם, כולה או  .12.3

 חלקה.

  בין המציעים המובילים, על פי שיקול דעת המזמין. Best & Finalלבצע הליך של  .12.4

  מליצים או לאף אחד מהם וכן לפנות לגורמים נוספים. לפנות רק לחלק מהמ .12.5

יובהר כי מציע אינו רשאי להגיש הצעה בשיתוף או בתיאום עם מציע אחר אלא לאחר קבלת  .12.6

 אישור הצוות מראש ובכתב.

המציע יישא לבדו בהוצאות ההשתתפות בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת המזמין, אף  .12.7

 ה שהיא.במקרה בו בוטל ההליך מכל סיב

מובא בזאת לידיעת המציעים, כי המזמין רשאי שלא לבחור בהצעה הנמוכה ביותר ו/או בכל  .12.8

 הצעה שהיא ו/או לבחור יותר מזוכה אחד. 

לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן הזמנה זו, וכן להזמין רק חלק מהעבודה והשירותים המפורטים  .12.9

 בהזמנה זו.

המתוארת בהזמנה זו. במקרה שכזה, המזמין  לבחור ביותר ממציע אחד לשם ביצוע העבודה .12.10

יחלק את השירותים הנדרשים בין הזוכים על פי שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה 

 קבועה מראש כזו או אחרת.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות אל המציע שדורג במדרג ההצעות לאחר המציע  .12.11

יעניק את השירותים, וזאת הן במקרה שהוכרז כזוכה במכרז ("כשיר נוסף") על מנת ש

שהמציע הזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או ההסכם, והן במקרה בו 

 המזמין יהיה מעוניין בקבלת השירותים נשוא מכרז זה מגורם נוסף.

ועדת הבחירה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפל בה פגם טכני והיא תהיה רשאית  .12.12

 ע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפסול הטכני שבהצעה.לתת למצי

ועדת הבחירה תהיה רשאית לפסול הצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר היא סבורה כי   .12.13

 מתקיים לגביה אחד או יותר מהמקרים שלהלן: 

ההצעה תכסיסנית, לרבות במקרה בו המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי  .12.13.1

 נתונים שאינם נכונים.סביר ו/או מפורטים בה 



 

 

ההצעה מסויגת או מותנית. לחלופין רשאית הועדה לקבוע כי כל הסתייגות או התניה  .12.13.2

  לגבי ההצעה ו/או תנאי הזמנה זו ו/או תנאי ההסכם הינה בטלה וחסרת תוקף.

  

  בברכה,

  עמית בלוגובסקי

  מנהל אגף מכרזים והתקשרויות



 
 תיאור השירותים –נספח א' 

  

היא תיאור השירותים אותם יספק הזוכה בהליך זה וזאת מבלי לגרוע מן האמור  מטרתו של מסמך זה

  . ההתקשרות ביתר המסמכים, לרבות הסכם

  השירותים שיידרשו מן המציע יכללו, בין היתר את הנושאים הבאים: 

 ביצוע אפיון צרכים למערכת וניתוח פערים מול המערכת המוצעת. .1

 עד להעלאת המערכת לאוויר ותחילת שימוש מסחרי.  הכנת תכנית עבודה ובקרה על ביצועה .2

ובהתאם לצרכי (נספח ד') מפרט הטכני חובה ורשות שב פיתוח והתאמת המערכת על פי דרישות .3

 החברה. 

במשרדי המזמין, כך שבסיום הליך ההטמעה עובדי המזמין יישום, הטמעה והתקנת המערכת  .4

דרישות המפרט הטכני וההתאמות יתפעלו את המערכת באופן עצמאי כשהיא עומדת בכל 

הנדרשים לשימוש במערכת ולמתן הרשאות  רישיונות השימוש. בכלל זה: אספקת כל הנדרשות

  לעובדי המזמין ו/או לאספקת שירותים שונים בקשר עמה.

ימים ממועד התקנת המערכת  30-לא יאוחר מ וביצוע הדרכות משתמשיםמבדקי קבלה  ביצוע .5

 . במשרדי המזמין

 ככל ויידרש.  המזמיןת בפגישות עם נציגי השתתפו .6

מתן שירותי תחזוקה ממועד העלאת המערכת ועד לתום מועד ההתקשרות. שירותי התחזוקה  .7

מובהר בזאת כי המציע יידרש להיות  של המערכת. ים תקינושימוש יכללו את כל הדרוש להפעלה 

במקרה  עורר בהפעלת המערכת,זמין מעת לעת על מנת לסייע למזמין לפתור כל בעיה או קושי שית

חד במהלך החודשיים הראשונים לאחר ההתקנה, וזאת מבלי וימוב של בעיה או תקלה במערכת

לקבל תמורה נוספת כלשהי מעבר לתמורה המוסכמת המפורט בנספח ב'. כמו כן, מתחייב הזוכה 

 לספק למזמין את השירותים הבאים באופן יעיל, מקצועי ואיכותי:

שדרוג ועדכון לתכנה הבסיסית לרבות התקנת הגרסאות מעת לעת כמפורט אספקת גרסאות  .7.1

 בהסכם ההתקשרות.

 כמפורט בהסכם ההתקשרות.  -תיקון תקלות בתוכנה במערכת וכן מענה לקריאות .7.2

 כמפורט בהסכם ההתקשרות. –) Help-Desk(שוטפת  שירותי תמיכה .7.3

האמור בסעיף זה אינו מהווה , מובהר בזאת, כי בשים לב למהות השירותים, אופיים וחשיבותם

הזוכה יספק את כל השירותים שידרשו לשימוש תקין ושירותים הנדרשים, ה שלרשימה סגורה 

  במערכת. 

  

  

  

  

  

  



 

 

  הצעה כספית –נספח ב' 

 

עבור רק אחת  על המציע למלא את הצעתו הכספית לכל אחד מהסעיפים שלהלן .1

 הצעתו תיפסל. -הלן מציע אשר ימלא את שתי הטבלאות של שלהלן. מהטבלאות

גם במקרה בו כמות  הזוכה יהיה מחויב להצעתו מובהר כי מדובר בכמויות משוערות בלבד וכי  .2

לשם חישוב הניקוד.    המפורטת לעיל ל תהיה שונה מהכמות המשוערתועהמכרזים בפ

התמורה לה יהיה זכאי הזוכה תחושב בהתאם לכמות וסוג המכרזים המקוונים שייערכו 

, ובהתאם להצעת הזוכהפת ההתקשרות על ידי הצוות באמצעות המערכת של במהלך תקו

 המחיר שלהלן.

 המחירים כמפורט לעיל אינם כוללים מע"מ .3

ידוע לנו כי הצעת המחיר המוצעת מגלמת בתוכה את מלוא העלות הנדרשת עבור ביצוע כל  .4

התמיכה השירותים במכרז זה, לרבות עלות הדרכה, אספקת כל מתן שירותי התחזוקה ו

 -הנדרשים וכן כל שירות אחר כמפורט במסמכי ההצעה, נספח א (תיאור השירותים) ונספח ד'

  המפרט הטכני.

  



 
: על המציע לנקוב בעלות המוצעת על ידו במקום המיועד לכך בטבלה עבור הפריטים 1טבלה 

 הבאים:

  עלות חד  –והדרכת המשתמשיםפיתוח, הטמעת המערכת והתקנתה במשרדי המזמין

 עמית.פ

  מכרזים בשנה  50כאשר האומדן המשוער הוא של  בודדמחיר עבור ניהול מכרז פומבי

 יםיובהר כי המחיר למכרז יהיה קבוע ללא תלות במספר המכרז ים).נש 5-מכרזים ל 250(

 שימומשו בפועל. 

  כאשר האומדן  בודדתפנייה לקבלת הצעות מחיר  /בודדמחיר עבור ניהול מכרז סגור

. יובהר כי המחיר למכרז יהיה  שנים). 5-הליכים ל 100פניות בשנה ( 20של המשוער הוא 

 שימומשו בפועל.  יםקבוע ללא תלות במספר המכרז

  בנספח א' ו/או נספח ד'. שאינם מצויניםבגין שינויים/שיפורים  שעת עבודהמחיר עבור 

  

 שים לב! יש למלא רק טבלה אחת: 1טבלה 

  סעיף
מס' יחידות משוער 

  ים לחמש שנ

 מחיר מוצע

  ליחידה
  סה"כ

 פיתוח והטמעת המערכת

והתקנתה במשרדי המזמין 

 לרבות הדרכת משתמשים

  )(סכום חד פעמי

1      

מכרז פומבי ניהול מחיר עבור 

 בודד
250      

 מכרז סגורניהול מחיר עבור 

פניה לרשימת ספקים /בודד

  בודדת סגורה

100      

מחיר שעת עבודה עבור 

ר שינויים ושיפורים מעב

  לאמור בנספח ד'

100      

    סה"כ הצעת המציע

  

  

  

 חתימה:______________    תאריך:____________    שם:______________

  

  



 
 : על המציע לנקוב בעלות המוצעת על ידו במקום המיועד לכך בטבלה עבור הפריטים הבאים:2טבלה 

 לות חד ע – והדרכת המשתמשים פיתוח, הטמעת המערכת והתקנתה במשרדי המזמין

 פעמית

  מכרזים  50. כאשר האומדן משוער הוא של עבור ניהול מכרזים פומביים שנתי כוללמחיר

 . יובהר כי המחיר השנתי יהיה קבוע ללא תלות במספר המכרזים שימומשו בפועל.  .בשנה

  כאשר האומדן לקבלת הצעות  ותפני/יםסגור יםעבור ניהול מכרז כולל שנתימחיר

. יובהר כי המחיר השנתי יהיה קבוע ללא תלות במספר   ניות בשנה.פ 20המשוער הוא של 

 המכרזים שימומשו בפועל. 

 .'מחיר עבור שעת עבודה בגין שינויים/שיפורים שאינם מצוינים בנספח א' ו/או נספח ד 

  

  שים לב! יש למלא רק טבלה אחת :2טבלה 

  סעיף
מס' יחידות משוער 

  לחמש שנים 
  סה"כ  ליחידה מחיר מוצע

 יתוח והטמעת המערכתפ

 והתקנתה במשרדי המזמין

לרבות הדרכת משתמשים 

  )(סכום חד פעמי

1      

עבור ניהול  עלות שנתית

 מכרזים פומביים
5      

עבור ניהול פניות  עלות שנתית

לקבלת הצעת מחיר או 

  מכרזים סגורים

5      

עבור  שעת עבודהמחיר 

שינויים ושיפורים מעבר 

  לאמור בנספח ד'

100      

    כ הצעת המציעסה"

  

  

  

 חתימה:______________    תאריך:____________    שם:______________

  



 
  בתנאי סף ת המציעתצהיר עמיד – 1נספח ג'

 

אני החתום/חתומה מטה ____________ ת.ז. _____________, מורשה חתימה מטעם  

הוזהרתי כי עלי "), לאחר שהמציעחברת/ע.מ. _____________ ח.פ. _____________ (להלן: "

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב 

 כדלקמן:

לאספקת מערכת מכרזים מקוונת עבור צוות "הזמנה להציע הצעות תצהיר זה ניתן במסגרת  .1

 .")ההזמנה(להלן: " "019/2021תכנית אב לתחבורה, הליך מס' 

 יע עומד בתנאי הסף המצטברים להלן:הנני מצהיר/ה כי המצ .2

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כחוק בישראל. .2.1

 בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .2.2

שירותי אפיון, הטמעה תפעול ותחזוקה של מערכת מקוונת לניהול מכרזים לפחות הענקתי  .2.3

ועד למועד האחרון  01.06.2016לשני ארגונים ציבוריים (כהגדרתם בהזמנה זו) החל מיום 

 להגשת הצעות.

חודשים בשני ארגונים ציבוריים  12המערכת המוצעת מטעמי מותקנת במשך לפחות  .2.4

 מכרזים פומביים בכל אחד מהם. 20ושימשה לפרסום של  

המערכת המוצעת עונה על כל תנאי החובה הקבועים בטבלת "דרישות המערכת" המצורפת  .2.5

 להזמנה. נספח ד'כ

שנים לפחות  3בעל ניסיון של  מנהל פרויקטן השירותים, ביכולתי להעמיד לטובת מת .2.6

 באיפיון, הטמעה ותחזוקה של מערכות  מכרזים מקוונות בארגונים ציבוריים.

להלן טבלת ניסיון עבור המציע. הנני מצהיר/ה כי כל השירותים המפורטים בטבלאות להלן בוצעו  .3

דוע לי כי המידע שבתצהיר זה ובטבלה ישמש לצורך יעל ידי המציע וכי תוכן הטבלאות אמת.  

 בחינת עמידת המציע בתנאי הסף ולצורך ניקוד ההצעה.



 
  

  

  טבלת פרויקטים עבור המציע
  

העניק שירותי אפיון, הטמעה תפעול ותחזוקה של מערכת מקוונת לניהול מכרזים לפחות לשני ארגונים ציבוריים (כהגדרתם : המציע 5.3 תנאי סף
  ת.ועד למועד האחרון להגשת הצעו .20160601.ו) החל מיום בהזמנה ז
מכרזים בכל אחד  20חודשים רצופים בשני ארגונים ציבוריים ושימשה לפרסום של לפחות  12המוצעת מותקנת במשך לפחות המערכת : 5.4תנאי סף 

  .מהם
  

  מס"ד
  

  מזמין השירותים
האם ארגון 

ציבורי? נדרש 
  לפרט שם הארגון

  

  
תקופת מתן 

  שירותים ה
  

(חודש/שנה עד 
  חודש/שנה)

  
השירותים  מילולי של תיאור

מהות  - נא לפרט : שניתנו
העבודה שנעשתה, תפקיד 

  שבוצע, וכו'

  
כלל מתן האם 

שירותי איפיון 
והטמעה 
במשרדי 

נא  המזמין?
  לפרט

  
כלל תפעול האם 

ותחזוקת 
המערכת 

נא  המוצעת?
  לפרט

  
שימש  האם

לפרסום מכרזים 
פומביים/ 

ים/ פניות סגור
לקבלת הצעות 

  מחיר?
  נא לפרט

  
מספר 

המכרזים 
  שפורסמו

  

  
שם איש הקשר של 

הפרויקט מטעם 
  + מזמין העבודה

  נייד טלפון

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

  *ניתן להוסיף שורות נוספות במידת הצורך.



 
 תצהירי דלעיל אמת. ןותוכזהו שמי, זו חתימתי  .3

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

, 2021אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

הזהרתיו/ה הופיע/ה בפני מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי ש

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

  .כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

  

                      

                ___________________  

חותמת +חתימה                        

  תאריך    המציע וחותמתשם 

_____________________    ______________________  



 

 

  תצהיר נותן השירותים המוצע – 2נספח ג'
  

ום/חתומה מטה ___________________ ת.ז. _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי אני החת

לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים החוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב 

 כדלקמן:

אני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי למיטב ידיעתי כל המידע שנמסר על ידי בטופס זה, בטבלת  .1

 –ובכל מסמך אחר שהגשתי ו/או שהגיש המציע  הפרויקטים להלן

הזמנה להציע הצעות  "), במסגרת "המציע"חב'/ע.מ_____________________ (להלן: 

(להלן: " 019/2021לאספקת מערכת מכרזים מקוונת עבור צוות תכנית אב לתחבורה, הליך מס' 

 , הוא אמת, מלא ומדויק. מנהל הפרויקט) בתפקיד "ההזמנה"

 ר/ה ומאשר/ת כי אני עומד/ת בתנאי הסף כדלקמן:אני מצהי .2

מקוונות מערכות מכרזים  ה ותחזוקה שלהטמע ,שנים לפחות באפיון 3ניסיון של בעל  .2.1

 .ציבוריים בארגונים

להלן טבלת ניסיון. הנני מצהיר/ה כי כל הפרויקטים המפורטים בטבלה להלן בוצעו על ידי וכן  .3

טבלה ישמש לצורך בחינת עמידתי בתנאי הסף ולצורך ידוע לי כי המידע שבתוכן הטבלה אמת. 

 ניקוד הצעת המציע. 

 



 
  מנהל הפרויקט המוצעטבלת פרויקטים עבור 

  
  ציבוריים. בארגוניםמקוונות מערכות מכרזים  ה ותחזוקה שלהטמע ,שנים לפחות באפיון 3ניסיון של : בעל 5.6 תנאי סף

  
  מס"ד

  
  מזמין השירותים

האם ארגון 
ציבורי? נדרש 

  לפרט שם הארגון
  

  
תקופת מתן 
  השירותים 

  
(חודש/שנה עד 

  חודש/שנה)

  
השירותים  מילולי של תיאור

מהות  - נא לפרט : שניתנו
העבודה שנעשתה, תפקיד 

  שבוצע, וכו'

  
כלל מתן האם 

שירותי איפיון 
והטמעה 
במשרדי 

נא  המזמין?
  לפרט

  
כלל תפעול האם 

ותחזוקת 
המערכת 

נא  המוצעת?
  לפרט

  
 שימש האם

לפרסום מכרזים 
פומביים/ 

סגורים/ פניות 
לקבלת הצעות 

  מחיר?
  נא לפרט

  
מספר 

המכרזים 
שפורסמו 
   והסתיימו

  
שם איש הקשר של 

הפרויקט מטעם 
  + מזמין העבודה

  נייד טלפון

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

  במידת הצורך.*ניתן להוסיף שורות נוספות 



 

 

 תצהירי דלעיל אמת. ותוכןזהו שמי, זו חתימתי  .4

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

, 2021אני, עו"ד ________________, מאשר/ת בזה כי ביום ___ בחודש ________ בשנת 

ר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. _______________ ואחרי שהזהרתיו/ה הופיע/ה בפני מ

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

  .כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני

  

                      

                ___________________  

  חותמת +חתימה                        

  

 מלא+ חתימה של מנהל הפרויקטשם 

  המוצע

  תאריך  

_____________________    ______________________  



 

 

  דרישות המערכת –נספח ד' 

  ". -למלא את העמודות הרלוונטיות בסימוני "+" או " המציעעל 

  

 דרישות טכניות מהמערכת -חלק א' 

  סיווג  דרישה  סעיף 

קיים  
במערכת 
  המוצעת

יש לסמן 
/+-  

ניתן 
  לפיתוח

יש 
לסמן 

/+-  

  התייחסות המציע

  תכונות מערכת

        חובה וי ברמה יומיתגיב 1.1

אפשרות התממשקות למערכת ניהול חוזים מבוססת  1.2
MAGIC XPA 3.X  ובסיס נתוניםMSQL רשות        

1.3 
המערכת תתמוך בצירוף קבצים בנפח מוגדר 

  ובפורמטים שונים (כולל
 סרטוטים וקבצי תמונה.)

        חובה

        חובה  תנדרשוהמערכת עומדת בדרישות אבטחת המידע ה 1.4

        חובה מערך הרשאות לרמות שונות של צפייה ועריכה 1.5

        חובה סטטיסטיקה ודוחות 1.6

1.7 

כל המידע במערכת, לרבות קבצים מסוגים ייצוא 
דוחות שונים, תיעוד הליכי המכרז, ולרבות ייצוא 

  וורדהמערכת ל
.PDF  וExcel 

        חובה

1.8 

  שמירה והצגת היסטוריה
  של מכרזים, צפייה

  בהצעות מחיר ומכרזים
  קודמים. אפשרות לחיתוך

  ומיון לפי ספק, תחום,
 תאריך ועוד.

        רשות

1.9 
אפשרות לקבלת דיסק גיבוי הכולל את כל המידע 

אשר נאסף במערכת לרבות: קבצים, מסדי נתונים, 
  לוגים וכדומה.

     חובה

 תיבת מכרזים

  תיבת המכרזים תספק 2.1
        חובה  ות לאבטחה מלאהאפשר



 

 

  הכוללת דרישה להזדהות
  באמצעות שם משתמש

  וסיסמא ו/או שימוש בתעודה
  דיגיטלית לצורך חתימה
  על מסמכי ההצעות או
  לחילופין לצורך פתיחת

 התיבה.

2.2 

  המערכת תשמור תיעוד של
  תהליכי גישה לתיבה ע"י

  המשתמשים השונים,
  ותאפשר הן למגישים והן

  ה מפורטתלמנהלים בקר
על התהליכים העדכניים וההיסטוריים בכל מכרז. 

  פרטי המכרז יישמרו
  במערכת לכל תקופת זמן
 הנדרשת ע"י המשתמש.

        חובה

2.3 
  המערכת תאפשר הגדרת רמת הרשאות לתיבת

  המכרזים וקוורום נדרש
 לפתיחתה.

        חובה

 ממשק משתמש

כך  webהתוכנה תהיה מבוססת על אפליקציית , 3.1
        חובה  שניתן יהיה להפעילה מדפדפן.

 בניית המכרז

  אפשרות לזיהוי מכרזים 4.1
        רשות לפי תחום

        רשות אפשרות לזיהוי מכרז לפי מספר 4.2

המערכת תאפשר פרסום של כל מספר נדרש של  4.3
        חובה מסמכים. 

המערכת תתמוך בניהול ומעקב אחר גרסאות  4.4
        רשות  מסמכים

המערכת תאפשר קליטה של כתבי כמויות  4.5
        רשות וקריטריונים לניקוד איכותי מתוך קובץ אקסל

4.6 
המערכת תתמוך באפשרויות תמחור מגוונות לרבות 

המציע יתבקש לנקוב מחירים ומקרים  מקרים בהם
  .בהם המציע ינקוב בשיעור הנחה

        חובה

 הפצת המכרז

כת תתמוך בפרסום פומבי באתר אינטרנטי  המער 5.1
 ו/או משלוח מכרז

        חובה

5.2 

תתאפשר שליחה יזומה של בקשה להצעת מחיר 
  מהמערכת הממוחשבת ישירות לדוא"ל של הספק

(כפי שמתוחזק במערכת) הספק יוכל להגיב ישירות 
  מהדוא"ל למערכת

 הממוחשבת.

        רשות



 

 

5.3 
  ניהול רשימות תפוצה של

  ים למכרז ספציפי /ספק
 תחום

        רשות

המערכת תאפשר (אך לא תחייב) גביית תשלום  5.4
        רשות מהמציעים (כתנאי להגשת הצעה)

המערכת תאפשר קבלה של שאלות הבהרה בפורמט  5.5
        חובה שיקבע ותתעד תכתובות עם מציעים. 

המערכת תאפשר שליחת התראות למציעים שנרשמו  5.6
        חובה המכרזי להליך

        רשות המערכת תאפשר קיום מפגש מציעים וירטואלי 5.7

 הגשת הצעות

6.1 
  המערכת תאפשר הזנת נתוני ההצעה ישירות

לבסיס הנתונים של המערכת או הגשת הצעות 
 חתומות אלקטרונית לתיבות מכרז מאובטחות.

        חובה

ות המערכת תתעד את מועד הגשת הצעות, לרב 6.2
        חובה עדכונן. 

לאחר  או עדכונן\ו המערכת תמנע הגשת הצעות 6.3
        חובה המועד שיקבע 

המערכת תאפשר לקבוע מסמכי חובה ותמנע הגשת  6.4
 הצעות חסרות

        חובה

6.5 
המערכת תאפשר הגדרת הרשאות לפתיחת תיבת 

        חובה ההצעות ותתעד את מועד הפתיחה

 ת הצעותניתוח והשווא

7.1 

המערכת תאפשר השוואת הצעות באמצעות 
  פרמטרים הנקבעים מראש

  (אפשרות לנוסחאות חישוב, כולל שקלול איכות
 ומחיר)

        חובה

 -המערכת תאפשר ניתוח אוטומטי של הצעות מחיר  7.2
        חובה ככל ורלוונטי

        חובה המערכת תאפשר ניקוד קריטריונים איכותיים  7.3

7.4 
המערכת תערוך שקלול אוטומטי של הקריטריונים, 

לרבות שקלול משולב של ניקוד האיכות וההצעה 
 הכספית

        חובה

המערכת תאפשר פתיחה מדורגת של ההצעות  7.5
  (פתיחה נפרדת של ההצעות הכספיות)

     חובה

 דוחות

        חובה המערכת תאפשר הפקת דוח אירועי מערכת 8.1

תאפשר הפקת פרוטוקול בפורמט וורד לפי  המערכת 8.2
        רשות תבנית קבועה



 

 

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים -ספח ה'נ

אני הח"מ, __________________ נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מורשה חתימה 

), עושה תצהירי זה במסגרת "המציע"מטעם חב'/ע.מ_______________________ (להלן: 

לאספקת מערכת מכרזים מקוונת עבור צוות תכנית אב לתחבורה, הליך מס' נה להציע הצעות הזמ"

), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה "ההזמנה"(להלן: " 019/2021

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

גוד העניינים בהסכם ההתקשרות עליו חתמתי אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את סעיפי ני .1

 והמצורף להזמנה.

אני מתחייב/ת להתעדכן מעת ולעת, ולכל הפחות פעם ברבעון, ברשימת החברות המפורטת  .2

 /tendershttps://jet.gov.il/categoryבאתר האינטרנט של צוות תכנית אב לתחבורה בכתובת 

 ) ולדווח לצוות באופן מיידי על קשרי עם מי מהן."החברות"(להלן: 

 ]:בחר/י את החלופה הנכונהנכון למועד הגשת הצעת המציע [ .3

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו מקיימים קשרים אישיים ו/או

סמך מצ"ב לתצהיר זה מעסקיים ו/או מקצועיים עם אחת או יותר מהחברות. 

 המפרט את קשרי המציע עם החברות.

  המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מבעלי השליטה בו לא מקיימים קשרים אישיים ו/או

 עסקיים ו/או מקצועיים עם אף אחת מהחברות.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

  _____________________ חתימת המציע:

  אישור עו"ד

מאשר/ת בזה בי ביום __________,  __________________ מ.ר. _______אני הח"מ, עו"ד __

המוכר/ת לי _ הופיע/ה בפני מר / גב'__________ שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'_________

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ תעשה כן יהיה/ תהא 

  ם בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ ה דלעיל.צפוי/יה לעונשים הקבועי

  
  
  
  
  
  

____________  ____________  
  חתימה+ חותמת עו"ד  תאריך



 

 

  פרטי חשבון בנק -'ונספח 

 

ככל ונוכרז כזוכים במכרז, נבקשכם לבצע את התשלומים המגיעים לנו באמצעות העברה בנקאית 
 בהתאם לפרטי החשבון המצורפים :

 
___ ח.פ ______________כתובת ____________________שם החברה: _______________  

 
 שם הבנק     __________________________        מס' סניף _________________________

 
 כתובת סניף   ______________________              מס' חשבון       _____________________

 
__________________________________________ טלפון   __________        כתובת מייל  

 
 
 
 

נא לצרף צילום צ'ק או מסמך בנקאי אחר        
 

                                                                      
 

 

  

  חתימה+ חותמת  תאריך  שם המציע

____________  ____________  ____________  



 

 

  ת בטחון מידע וסודיותכתב התחייבו –נספח ז' 
  

אני הח"מ ________________, נושא ת.ז. מס' ________________, מורשה חתימה מטעמם חב'/ע.מ. 

הזמנה להציע הצעות לאספקת ") נותן כתב התחייבות זה במסגרת ""/ "הספקהמציע_________ (להלן: "

) עבור צוות ההזמנה"(להלן: " "019-2021מערכת מכרזים מקוונת עבור צוות תכנית אב לתחבורה, הליך מס' 

-הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז"), ולאור הוראות תקנות הגנת המזמין" /הצוות"תכנית אב לתחבורה (להלן: "

  , מתחייב בזאת בכתב כדלקמן:")תקנות אבטחת מידע(להלן: " 2017

  

  הוראות כלליות:

נספחיה, המזמין עשוי להעביר לידי הספק מידע  הנני מצהיר כי לשם מתן השירותים, אשר פורטו בהזמנה על .1

ממאגרי המידע ו/או לאשר לו ולעובדיו גישה ומאגרי המידע ו/או למערכות המידע ועשוי להיחשף ו/או לקבל 

 גישה סוגי המידע הבאים:

 מסמכי התקשרות של הצוות אל מול ספקים/יועצים על נספחיהם  .1.1

 מידע מכרזי .1.2

 הצעות שיתקבלו  .1.3

 תכתובות .1.4

 תכניות .1.5

 כל מידע אחר הנוגע להליכים מכרזיים שמנהל הצוות .1.6

");מטרת השירות(" בהזמנה על נספחיהוזאת למטרת ביצוע השירותים בלבד, כפי שהוגדרה   

במסגרת הזמנת העבודה, הספק הספק אינו רשאי לגשת למערכות המידע /  ביצוע השירותיםבמסגרת  .2

  ל ידי הצוות. שיאושרו פרטנית ערשאי לגשת אך ורק למערכות המידע 

הספק לא יעביר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות עיבוד כלשהן לגבי המידע  .3

  צוות מראש ובכתב. לאף גורם מבלי שקיבל את אישור ה 1המפורט בסעיף 

, יחתים הספק את ספק המשנה על הסכם התקשרות ככל ויתקשר עם ספק משנהספק מצהיר בזאת כי ה .4

 לתקנות אבטחת מידע.  15תקנה  ותהתואם להורא

 21מכל סיבה שהיא, ימסור הספק לצוות תוך הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות,  .5

יום, את כל המסמכים שברשותו והקשורים למתן השירותים וכן את כל המידע אשר נאסף במערכת 

כי לא השאיר ברשותו או ברשות  קבצים, מסדי נתונים, לוגים וכיו"ב, בתוספת הצהרה בכתב, -לרבות

 . אדם אחר מסמכים במקור או בהעתק.



 

 

" או החוק(להלן: " 1981-הספק מתחייב לפעול על פי כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .6

התקנות שהותקנו לפיו, הנחיות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות  ")הגנת הפרטיות חוק"

 . הצוותהוראות שיתקבלו מעת לעת על ידי וכיוצא בזאת, ולפי 

ביצוע מעקב ובקרה שוטפים על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות  לצוותהספק מתחייב לאפשר  .7

שהותקנו לפיו והוראות ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של הספק בהתאם להוראות 

 . ובתיאום מראש לערוך ביקורת אבטחה בכל עת ותהצוהספק מתחייב לאפשר לנציג בכלל זאת,  הדין.

בכל מקרה של חשש לדליפת המידע מהמאגר או שימוש חורג  לצוותהספק מתחייב להעביר דיווח מידי  .8

 מההרשאה שניתנה לספק ו/או למי מטעמו. 

, אחת לשנה לפחות, על אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אבטחת מידע ולפי לצוות הספק מתחייב לדווח .9

 הסכם זה.

פרטי איש קשר מטעם הספק לצורך עדכון הספק כמחזיק במאגר המידע: שם  . 10

 מלא:_______________; טלפון: ___________; כתובת דוא"ל______________. 

 

 סודיות:

 וותיצוותו/או ו ו/או חברי צוותה", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות מידע" . 11

) הספקאשר אינו נחלת כלל הציבור (למעט אם הפך לכזה בשל מעשה/מחדל של  וו עסקיו/א וו/או עובדי

; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או צוותהלרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע אודות משאבי 

ו/או בהתאם לכל דין  מקצועיים, הזמנות והסכמים מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות

  .צוותהחר החל או עשוי לחול על א

גישה למידע כהגדרתו לעיל. כמו כן, ידועה וברורה  לו, תהא צוותכי לצורך מתן השירותים ל לספקידוע  . 12

רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם  לספק

 מע מכך. עקב חשיפתו על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשת

הספק מתחייב כי לא הוא ו/או מי מטעמו יגלו מידע שהגיע אליו ו/או למי מטעמו בתוקף תפקידו כעובד,  . 13

כמנהל או כמחזיק של מאגר מידע, אלא לצורך מטרת השירות או לביצוע החוק או על פי צו בית משפט 

לתקנות  19ראות סעיף לחוק הגנת הפרטיות והו 16בקשר להליך משפטי וכי ידועות לו הוראות סעיף 

  אבטחת מידע. 

 . השירותלעשות כל שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע מטרת שלא מתחייב  הספק . 14

כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך  במתחיי הספק . 15

 הספקע סודי, והם חתומים כלפי ביצוע השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במיד

 .זה סודיות לכתב דומה בנוסח סודיותעל כתב 



 

 

בהתאם להסכם זה, יאובטחו כך שלא  ומתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אלי הספק . 16

תתאפשר גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע ולנתונים אלו, לאיש מלבד המורשים לכך 

 . צוותב התחייבות לשמירת סודיות כלפי ההחתומים על כת

שכפול, העתקה,  –לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע הספק מתחייב ש . 17

  השירותים.צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת 

  קיו.על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עות . 18

לפי כתב התחייבות זה,  ומתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותי הספק . 19

כי אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות  לספק. ידוע לקבלת אישורובכתב  צוותל יפנהוקיומו, 

  המנויות בכתב התחייבות זה. ומהתחייבויותי

  .צוותבכל מקרה של אובדן מידע כלשהו של ה צוותמתחייב להודיע מיידית ל הספק . 20

כדי להעניק  אל הספקוהעברתו  צוותהלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי  . 21

  כל זכות במידע. לספק

היה שותף בו, יקים ו/או שיאישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף ש ודלעיל תחולנה עלי הספק התחייבויות . 22

בו, בין כבעל מניות, ובין בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן על כל עובד  ו/או בעל שליטה

  שייתן השירות.  מטעם הספק

  תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן. . 23

 :לגביו בכתובים כי הספק יוכיחואשר  צוותמההתחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל  . 24

 .צוותמהדע לפני קבלת המי לספקהמידע היה ידוע  .24.1

המידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן להשגה על ידי הציבור הרחב באופן חוקי לפני יום העברתו  .24.2

 לספק. 

המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור באופן חוקי לאחר מועד העברת המידע  .24.3

  לספק בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך. צוותעל ידי ה

 ק בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא.המידע הגיע לספ .24.4

בגין כל נזק שייגרם בעקבות הפרה של איזו  מהספקזכאי לפיצוי  יהא צוותידוע ומוסכם כי ה . 25

על פי דין ובלבד  צוותללפי כתב התחייבות זה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה  ומהתחייבויותי

 .להתגונן כנגדה באופן עצמאי ול או הדרישה ואפשרעל התביעה ו/ ספקהודיע ל צוותשה

 

  דרישות אבטחת מידע



 

 

 1")תקנות אבטחת מידע"" או התקנות"(להלן:  2017-תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז . 26

 . (הספק) ), והן על מחזיק מאגר מידעצוות(ה חלות הן על בעל מאגר מידע

להקל באחד או יותר מהסעיפים הבאים לפי שיקול  רשאי להחמיר או צוותשל האבטחת המידע  מנהל . 27

 דעתו, ובהתאם למידע הקיים או מעובד אצל הספק.

 :הנחיות כללית . 28

ב לחוק הגנת הפרטיות, הספק ימנה 17בהתקיים חובה חוקית לפי התנאים המפורטים בסעיף  .28.1

יהוי שימוש נכון בז"). הממונה יבטיח, בין היתר, הממונהממונה על אבטחת המידע (להלן: "

המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות 

הספק במידה שלא חלה חובה חוקית למינוי ממונה, התקשורת המכילות מידע השייך לצוות. 

 . אחראי לאבטחת המידע וסייברגורם מטעמו שיהיה ימנה 

 נות אבטחת המידע.לתק 4הספק יגדיר נוהל אבטחת מידע, כמפורט בתקנה  .28.2

הספק יגדיר מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע וכן רשימת מצאי מעודכנת של מערכות  .28.3

 לתקנות אבטחת המידע.  5המאגר, הכל בהתאם למפורט בתקנה 

הספק יבצע סקר סיכונים ומבדק חדירה למאגרי מידע שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה, אחת  .28.4

 חודשים לכל הפחות. 18-ל

 ת וסביבתית: פיסי אבטחה . 29

הספק ישמור את מאגרי המידע וכן את התשתיות והמערכות המשמשות את המאגרים, במקום  .29.1

 מוגן, המונע חדירה וכניסה אליו ללא הרשאה והתואם את אופי פעילות המאגר ורגישות המידע.

הספק יבצע בקרה ותיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים בהם מצויות מערכות המידע וכן בקרה  .29.2

חודשים  24, וישמור תיעוד זה למשך וד של הכנסה והוצאת ציוד אל מערכות המאגר ומהןותיע

 לכל הפחות.

 אבטחת מידע בניהול כוח אדם: . 30

על הצהרות סודיות הכוללות, בין היתר, התחייבות  הספק יחתים את בעלי ההרשאות מטעמו .30.1

מור בהסכם לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של הצוות, שימוש במידע רק בהתאם לא

 לרבותההתקשרות בין הספק לצוות ויישום אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם ההתקשרות, 

  . זה נספח

הספק ייתן וישנה הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע רק לאחר נקיטת אמצעים סבירים,  .30.2

 המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ עובדים.
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המידע, בטרם מתן  יהמצוי במאגר מומטע הספק יקיים הדרכות לבעלי הרשאות גישה למידע .30.3

ההרשאות או בטרם שינוי ההרשאות הקיימות. ההדרכות יעסקו בחובות לפי חוק הגנת 

הפרטיות, תקנות אבטחת המידע ומסירת מידע אודות חובות בעלי ההרשאות לפי החוק ולפי 

 נוהל האבטחה של הספק.

המידע של הצוות בנושא מסמך למאגרי  מטעמו הספק יקיים הדרכה תקופתית לבעלי ההרשאות .30.4

הגדרות המאגר, נוהל האבטחה של הספק והוראות אבטחת המידע לפי החוק ותקנות אבטחת 

המידע ובדבר החובות של בעלי ההרשאות לפיהם. ההדרכה תיערך לכל הפחות אחת לשנתיים 

 ובהסמכה של בעל הרשאה לתפקיד חדש, סמוך ככל האפשר למועד הסמכתו. 

 :הרשאותניהול הזדהות ו . 31

למאגרי המידע ולמערכות המאגרים,  לבעלי הרשאות מטעמו מתן הרשאות גישההספק יוודא  .31.1

מידור גישה / עדכון , לרבות בהתאם להגדרות התפקיד ובמידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד

 ברמת שדה.

הספק יבצע בקרת הרשאות לכל הפחות אחת לשנה לבעלי ההרשאות מטעמו. במידה שהספק  .31.2

יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות עפ"י רכת עבור הצוות, הספק יוודא יפתח מע

 דרישת הצוות.

אופן זיהוי בעל הרשאה במחשבי הספק, המשמשים גישה למידע של הצוות ו/או מכילים מידע  .31.3

 של הצוות, יעמוד בקריטריונים הבאים: 

 טתו הבלעדית של המורשה.ככל הניתן, אופן הזיהוי ייעשה על בסיס אמצעי פיזי הנתון לשלי .31.4

 של אורך סיסמא מינימליבעלת מורכבת מאותיות וספרות, וה חזקה שימוש במדיניות סיסמאות .31.5

 תווים.  8

 חודשים. 6החלפת סיסמאות לפחות כל  .31.6

 ).5(לכל היותר  הגדרת מספר ניסיונות הקשה שגויים של סיסמא בטרם נעילת המשתמש .31.7

 של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של המשתמש.לאחר פרק זמן  Session Time Outהגדרת  .31.8

 דקות (גם אם המערכת תנוהל מקומית). 30תהיה  Sessionברירת המחדל לסיום 

 הצפנת הסיסמאות בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים. .31.9

 ).MFAגישת אדמין (מנהל מערכת) תהיה באמצעות אימות רב שלבי ( .31.10

 יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות. .31.11

 דרת אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהות.הג .31.12

ביטול הרשאות לבעל הרשאה שסיים את תפקידו ובמידת האפשר שינוי סיסמאות למאגר  .31.13

 ולמערכות המאגר, שבעל ההרשאה עשוי היה לדעת, מיד עם סיום תפקידו של בעל ההרשאה.

 גישה:ה ותיעוד בקר . 32



 

 

 את השדות הבאים: בלוגהספק יתעד  .32.1

 זיהוי ואימות; 

 נעילות משתמש; 

 פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם; 

 העלאות תכנים; 

 גישה מרחוק; 

  תיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע אבטחת מידע. ככל האפשר יבוסס התיעוד על

 רישום אוטומטי.

 חודשים, לכל הפחות.  24הלוגים הנ"ל באופן מאובטח, למשך  הספק ישמור את .32.2

יקה שגרתי של הלוגים למנגנון הבקרה כולל דו"ח של הבעיות שהתגלו נוהל בדהספק יגדיר  .32.3

 והצעדים שננקטו בעקבותיהן.

 ע:אירועי אבטחת מיד . 33

לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע, לפי חומרת ו הוראות בנוהל האבטחה שלהספק יגדיר  .33.1

אחרים הנדרשים  האירוע ומידת רגישות המידע, לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדים מיידיים

הצוות על אירועי אבטחה ועל הפעולות  שלוכן הוראות לעניין דיווח למנהל אבטחת המידע 

 שננקטו בעקבותיהם.

הספק ידווח גם לרשם מאגרי מידע אודות אירוע אבטחה חמור. הספק ישמור את התיעוד באופן  .33.2

 חודשים לכל הפחות. 24מאובטח, למשך 

האבטחה שלו, במאגרים  נהליה ויבחן את הצורך בעדכון הספק יקיים דיון באירועי האבטח .33.3

שחלה עליהם רמת אבטחה בינונית, אחת לשנה לפחות. במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה 

 גבוהה, אחת לרבעון לפחות. 

 ניהול מאובטח ומעודכן: . 34

 הספק יגביל / ימנע אפשרות חיבור התקנים ניידים וינקוט אמצעי הגנה. .34.1

 ה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך לצוות.תוכנת הגנ הספק יתקין .34.2

 בקרות קלט ופלט.הספק יישם  .34.3

, ככל הניתן, בין המערכות אשר ניתן לגשת מהן למידע שבמאגר, לבין מערכות הספק יפריד .34.4

 מחשוב אחרות שמשמשות את הספק.

הפרדה כאמור יכולה אחרים.  הספק יבצע הפרדה בין הנתונים של הצוות לבין נתונים של צוותות .34.5

 להיות לוגית, תוך מתן הסבר לצוות על אופן ההפרדה.



 

 

 היצרן. עפ"י הנחיות  והקשחותבסיס הנתונים על ת והגנהספק יישם  .34.6

לפי  הצוותלמנהל אבטחת המידע של ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח הספק יוודא  .34.7

 דרישתו.

 על כל השבתה של המערכת.קשר בצוות הספק ידווח לאיש ה – מרביתזמינות  .34.8

 המידע כל עוד נמשך השירות.הספק ישמור את  .34.9

ימוש במערכות הפעלה, דפדפנים, בסיסי נתונים ותשתיות תוכנה בגרסאות הספק יוודא ש .34.10

נתמכות בלבד. לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא תומך בהיבטי אבטחה שלהן אלא אם כן 

 .ניתן מענה אבטחתי מתאים

 :תקשורת תאבטח . 35

אמצעי אבטחה הולמים, בהתאם לרמת רגישות המידע, שימנעו חדירה מכוונת או ב ינקוט הספק .35.1

, IPS-ו Firewall-מקרית למערכת או אל קווי התקשורת בין הצוות אל הספק (לכל הפחות 

  ומעלה). TLS 1.2 ה בפרוטוקולהצפנ

ית אחרת, ללא התקנת הספק לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבור .35.2

 אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש.

 באמצעות רשת האינטרנט או רשת ציבורית אחרת, הספק יעשה שימוש באמצעי ,בגישה מרחוק .35.3

שמטרת לזהות את המתקשר והמאמת את  פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של בעל ההרשאה

קבועה, טוקן,  IP, גישה מכתובת OTP(לדוגמה: שאתו לביצוע הפעילות מרחוק ואת היקפההר

 וכיו"ב). 

 ביקורות תקופתיות: . 36

הספק יערוך ביקורת פנימית או חיצונית, לעניין עמידתו בתקנות אבטחת מידע, אחת לשנתיים לפחות. 

דע, שאיננו אחראי האבטחה על הביקורת תיערך ע"י גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מי

 המאגרים.

 :ושחזורים גיבויים . 37

לתקנות אבטחת  18-ו 17הספק יגדיר נוהל לביצוע גיבויים ושחזורים של נתוני האבטחה, בהתאם לתקנות 

 מידע.

 במקרה של פעילות בענן:נוספות דרישות  . 38

על מנת למנוע ממשק  STORED PROCEDURESאו  WEB SERVICE-שימוש בהספק יעשה  .38.1

 ישיר בין המשתמש לשרת בסיס הנתונים.

 / Trustedידי הצוות (בלבד או מכתובות שיסופקו על המקומית ממשק ניהול בגישה מהרשת  .38.2

Secured Host(. 



 

 

. במקרה שמדובר באפליקציה המצויה בענן IPSלרבות מימוש  NGFWמסוג  Firewallרכיב   .38.3

. WAF) נדרש גם התקנה והטמעה של (Publicly availableושניתן לגשת אליה מכל מקום בעולם 

או פרוטוקול אחר שיאושר ע"י ומעלה   TLS1.2מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול 

 הצוות. מנהל אבטחת המידע של

+ ניהול מפתחות הצפנה והחלפת מפתחות אחת  DB-נדרשת הצפנת שדות מידע רגיש ברמת ה .38.4

  לשנה לפחות.

 (עבור אחסון אובייקטים).  Volume-ברמת ה Data at restנדרשת הצפנת  .38.5

הספק יספק לצוות יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות חד צדדית להפסקת  .38.6

 השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.

  

  :על החתום באתיולראיה 

 

__________________ פקידשם + שם משפחה ________________________________ ת  

 

__________________ + חותמת  תאריך ______________ חתימה  

 


