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במסמך זה ובתוכנו כולו או ( 58-0014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים )ע"ר  –ללביא בלעדיות 

 .זה הליךחלקו, או מקצתו לא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה ל

 ( ."העמותהו/או " ""לביא) להלן:  עמותת לביא  מסמך זה הינו רכושה הבלעדי של 

. אין להשתמש או להעביר בכל צורה שהיא את המידע יולצורך קבלת מידע על תמודדניתנים למ הליךמסמכי ה

 .הליך דנאבין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה ל

 

 



 ( 0014983-58ע"ר ) תוח החינוך בירושליםהעמותה העירונית לפי –לביא 
 

 שוטף תפעול ותחזוקה הקמה, הטמעה,  ,אפיון, כולל מתן שירותי עובדים לאספקת מערכת נוכחותפומבי מכרז 
 10/2021 'מס  - מערכת השל 

 כללי .1
או  "המזמין" –)להלן  (58-0014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא  .א

, התנאים מים, אשר מתקיימים בהם, בין היתר(, מזמין בזה מציעים מתאי"העמותהו "" אלביא"
כולל מתן  עובדים לאספקת מערכת נוכחותלהלן, להציע הצעות  2המוקדמים כהגדרתם בסעיף 

)להלן:  מערכת השל  שוטף תפעולותחזוקה , לרבות הדרכה()הקמה, הטמעה  ,אפיוןשירותי 
  .המצ"ב למכרזההתקשרות בהסכם  יםאמורה תנאיםבכפוף ל ,"(השירותים"
 

הקמה,  ,אפיוןלל מתן שירותי כו עובדים אספקת מערכת נוכחותהשירותים הנדרשים במכרז הם  .ב
שירותי אשר תהיה אחודה ותכלול  מערכת השל  שוטףתפעול ותחזוקה , )לרבות הדרכה(הטמעה 

 ;עובדים נוכחות ידיווחבת לטיפול וכן תוכנות הנוגעואפיון מודול איסוף וחישוב נוכחות עובדים 
על המערכת שתסופק להיות מסוגלת והכל בהתאם לדרישות המפרט הטכני המצ"ב כנספח א' להלן. 

לעבוד ולתפקד באופן מלא על פי הדרישות המקצועיות ו/או החשבונאיות ו/או החוקיות שמחייב 
בעת הגשת ההצעה,  ו מעת לעת., כפי שיתעדכנוחוקת העבודה הדין ו/או על פי הנחיות רגולטוריות

מצהיר המציע כי יש לו את היכולת המלאה לבצע התאמות הנדרשות במערכת על מנת שתתאמנה 
לדרישות הרגולציה ולהוראות הדין, וזאת בתוך המועדים שייקבעו בדין או ע"י הגורמים 

ל תוספת וזאת ללא כ חודשים ממועד דרישת העמותה 3המוסמכים, ובכל מקרה לא יאוחר בתוך 
 .תשלום

 
 שכל מקום בו מפורט במסמכי המכרז תיאור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.יצוין,  .ג

 המזמין.האינטרנט של  להוריד מאתראת מסמכי המכרז ניתן 
 

יע המפורטים בחוזה ההתקשרות הרצ"ב ונספחיו. על המצהשירותים ההצעה תתייחס לכל סוגי  .ד
, את כל הבירורים דרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו אחריותו לערוך, על חשבונו ועל

 להכנת הצעתו ולהגשתה.
 

עם הגשת ההצעה יראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כמי שערך כל  .ה
תה נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הוא לא הסתמך על מצג כלשהו של יבדיקה שהי

מטעמו. לא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה המזמין או מי 
 של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.

 
. את הםבבהתאם לכתוב  הצעתםמסמכי המכרז, ולהגיש את  המציעים מתבקשים לקרוא בעיון את .ו

"( היסטייה, שינוי או חוסר )להלן יחדיו: "ילא כלשונן, וכל סטדרישות המזמין במכרז זה יש למ
 עלולים להביא לפסילת ההצעה. לעניין זה יובהר:

הצעת ולרבות  ה מהותית מתנאי המכרזילאשר הצעה שיש בה משום סטישלא המזמין רשאי  .א
 . מכרז זהאומדן של מהמחיר הנקוב במחיר לא סבירה וסטייה 

גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז, וממילא גם סטיות ב להתעלם המזמין אינו מחוי .ב
 על פי שיקול דעתו הבלעדית של המזמין.  –שאינן מהותיות עלולות להביא לפסילת ההצעה 

ירשה המזמין למציע  –לא מהותית ה ייטסהחליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל  .ג
תחשב  –תוך פרק הזמן האמור ה ילתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע. לא תוקנה הסטי

 יה מהותית ותביא לפסילת ההצעה. ילסט
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז כולם או חלקם עד למועד הגשת  .ז
המזמין כמו כן,  ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישלחו לכל המציעים.

או לבטל את המכרז בכל שלב וזאת מכל סיבה שהיא ללא  להקפיא ,לדחותשומר לעצמו את הזכות 
 צורך במתן נימוקים כלשהם.

 
המהווה חלק הכולל את מפרט השירותים המצורף לו כנספח א', מצ"ב למכרז זה חוזה התקשרות  .ח

  "החוזה"(. בלתי נפרד של תנאי המכרז )לעיל ולהלן:
 
 
 
 
 
 



 מוקדמים להשתתפות במכרז תנאי סף .2
התנאים  בכל ציע הצעה, תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת הצעות, רשאים לה

 : המפורטים להלן
 3ניסיון מוכח של שנים לפחות בעל )שלוש(  3המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין  .א

בפיתוח בתחום שירותי המחשוב והתקשוב, לרבות תוכנה וחומרה העוסק לפחות  שנים (שלוש)
  .הללו ותפעול שוטף של המערכות תחזוקה עובדים, הטמעה, נוכחותת ופיון מערכאו

 על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי הנ"ל.  
 ותפעול שוטף של המערכות תחזוקה עובדים, הטמעה, נוכחותת ואפיון מערכבפיתוח וניסיון מוכח  .ב

 .לפחות)משתמשים( עובדים  3,000בארגונים המונים 
 על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי הנ"ל.  

 
  בנוסף לאמור לעיל:         

י חוק רישוי רישיון תקף לניהול עסק שניתן על ידי הרשות המקומית הרלוונטית לפב מחזיקהמציע  .ג
 .של עסקעל פי דין בהפעלת סוג זה רישיון עסק , ככל שנדרש 1968-עסקים , תשכ"ח

 .ף להצעתו העתק מרישיון ניהול עסקעל המציע לצר
 

להצעה יש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתימה של המציע בנוסח המצורף כנספח ב'  .ד
 . למכרז

 
 2 -: המציע ישלים במכרז כנספח ד', כדלקמןללהצעה יש לצרף את הסכם ההתקשרות המצורף  .ה

ללא הסתייגויות,  (, ויחתוםעותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו )במבוא  להסכם)שני( 
על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את  באמצעות מורשי חתימה אצל המציע,

חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את עותקי ההסכם, כשהם חתומים 
נאיו המציע עם הגשת הצעתו מצהיר כי קרא והבין את נוסח ההסכם על כל ת במקור, להצעתו.

ונספחיו. רק חתימת העמותה על הסכם התקשרות, תחייב את העמותה ותהווה קיבול של 
 .ההתקשרות בפועל

 
, שהוצאה על ידי בלתי מותנית ובלתי מסויגת מקורית אוטונומית להצעה יש לצרף ערבות בנקאית .ו

וזאת  31.1.2022בתוקף עד ליום , ₪ 50,000בנק בישראל, לבקשת המציע, לפקודת המזמין, על סך 
, לפי נוסח הערבות המצ"ב כרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המ

בהתאם לאמור הצעה הצעתו ערבות במסגרת מציע אשר לא יגיש  ."(ערבות הצעה" )להלן: כדוגמה
  .ויראוה כאילו לא הוגשה ערבות הצעתו תיפסלאו ימשוך את הערבות חזרה, בסעיף זה 

 
את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  לחלטיהיה רשאי המזמין 

 תנאי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות.
 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על ידי שתי ישויות  .ז
 מציע בלבד.משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו על שם ה

 
תזכה מתחייב להמציא לידי המזמין ערבות ביצוע חלף ערבות הצעה כאמור  ותמציע אשר הצע .ח

מגובה  5%שתהיה בנוסח הערבות האמור לעיל בשינויים הבאים: גובה הערבות יהיה בשיעור 
, וככל יום ממועד סיום ההתקשרות 90בתוקף של עד וההתקשרות בהתאם להצעת המחיר 

 .ות תוארך, יוארך גם תוקף הערבות הבנקאית בהתאםשתקופת ההתקשר
 
 אישורים  .3

 על המציע לצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים :  .א
אכיפת אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ) .א

 , על שם המציע.1976-ניהול חשבונות( תשל"ו
 ר, על שם המציע.אישור תקף על ניכוי מס במקו .ב
אישור רישום המציע ואישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם לחייבו  .ג

 בחתימתם.
 תעודת עוסק מורשה. .ד
המציע נדרש להצהיר בכתב, בפני עו"ד, אם יש לו או אין לו  -הצהרה בדבר קרבה משפחתית .ה

 המזמין. לעובדי  –אחות  בן זוג, הורה, בן או בת, אח או -קרבה משפחתית. לעניין זה "קרוב"
 . אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלולה להביא לפסילת ההצעה .ב

 



 ההצעה .4
 ,הקמה, הטמעה ,אפיוןלאספקת מערכת נוכחות, כולל מתן שירותי מחיר על המציע לתת הצעת  .א

נוכחות ערכת משל  שוטף תפעול ותחזוקה , באתר העמותה(לרבות )מקדימה ושוטפת  הדרכה
ובהתאם למפרט השירותים המצורף להסכם  בנספח א' למסמכי המכרז אמורכעובדים 

 . ההתקשרות כנספח א'
לצורך הגשת ההצעה, יביא המציע בחשבון את הנתונים המוערכים הבאים הנוגעים למזמין,  .ב

 הנכונים למועד פרסום המכרז )והינם בגדר הערכה בלבד ואינם בגדר התחייבות כלשהי(: 
 עומד על לים חודשיים המופקים בתוכנת השכר ודיווחי מעסיקים מספר תלושי שכר פעי

 עובדים;  5,000 -כ
 עובדים;  6,500 -כ עומד על  מספר עובדים פעילים הרשומים בתוכנת דיווח נוכחות 

  )מספר עובדים הרשומים בתוכנות הנוכחות, השכר ומשאבי אנוש )לאו דווקא פעילים
 עובדים. 10,000 -כעומד על 

 
עותקים, על גבי הצעת המציע )בעט(. כל )שני(  2-ירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, בהצעת המח .ג

 תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על ידי התיקון בחתימה וחותמת.
 

כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות והנקוב בחוזה מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע  .ד
 תכניתהפעלת כרז, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע  וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המ

רכש, העמסה, הובלה, פריקה  לשכר עובדים,במתן השירותים ולרבות כולל הוצאות הדרושות 
 .שנקבע בחוזההמציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר . ציודומסירה של 

 
מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'(, המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו ) .ה

 ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה במכרז(.
 

 יכללו מע"מ. לא הנקובים בחוזההמחירים  .ו
 

. מובהר כי היה ולא יצוין מפורשות ככל שהצעת המציע כוללת סוד מסחרי, המציע נדרש לציין זאת .ז
 כפתוחה לעיון לציבור ללא מגבלה. במסמכי ההצעה שקיים סוד מסחרי, יראו את ההצעה 

 
 הוצאות .5

 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה תחולנה על המציע.
 
 תוקף ההצעה .6

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 
 
 הגשת ההצעות .7

, ים נפרדיםעותק)שלושה(  3-ב הצעות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, יש להפקיד במסירה אישית,
במעטפה סגורה ו, כרוכהעם ההצעה מצורף באופן בולט לחוברת  'כל הצעה כרוכה בנפרד כשנספח א כאשר

העמותה העירונית לפיתוח החינוך  –לביא של  כתובת המזמין, בתיבת המכרזיםל 10/2021מס' נושאת ציון 
ה' בלבד בין שעות  -' בימים א ,ירושלים , Eמה קו , קומת הכניסה,42אגריפס רחוב ת בכתוב בירושלים

  .12:00שעה ב 18/11/2021 'ה ליוםוזאת עד  15:30בבוקר ועד  9:00
 

במקרה שבו לאור הנחיות משרד הבריאות לא ניתן יהיה להגיש את ההצעה באופן פיזי, עקב מגבלות 
יל לכתובת: והנחיות משרד הבריאות, המציע יהיה רשאי להגיש את הצעתו באמצעות המי

gadi@lavy.org.il וזאת עד למועד הגשת ההצעות כאשר רק אישור מסירה חוזר ע"י העמותה במייל יאשר ,
מובהר כי התקשרות מול ספק כלשהו תהיה בכל מקרה כפופה להצגת את הגשת ההצעה של המציע. 

 .וח וכתב ערבות מקוריים, לכשהדבר יתאפשרוהגשת מסמכי המקור לרבות מסמכי ביט
 

מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף להם או למחוק להם, להסתייג מהם או להתנות עליהם 
 בדרך כלשהי. כל שינוי כאמור עלול להביא לפסילת ההצעה ולמציע לא תהיינה טענות בעניין זה.

 
 בחינת ההצעות .8

שלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי ה .א
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

 או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

mailto:gadi@lavy.org.il


יפי המכרז המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסע .ב
 שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 
 המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות.  .ג

 
על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו  .ד

  המידה המפורטות להלן: לעיל. הצעה שעומדת בדרישות הסף תיבדק עפ"י אמות
 

איכות ושלמות הפתרון המוצע, בהתחשב בפריטים ובדרישות מפרט הדרישות  .א
 .30% –של המערכת  תהפונקציונליו

 והתרשמות כללית מפעילות המערכת העמותהלצורכי של הפתרון המוצע התאמה המידת  .ב
ת תבוצענה הבדיקו .40% –, על פי בדיקת צוות מקצועי מטעם העמותה המציעמוהמוצעת 
 על פי הפרמטרים הבאים:בין היתר 

 ;תועלות המערכת המוצעת לעמותה בהתאם לתוכנות המערכת המוצגות .1

נוכחות עובדים, הטמעה, אפיון מערכת ההתרשמות מיכולת הספק ליתן שירותי  .2
 ;ף של המערכתתחזוקה ותפעול שוט

 רמת שירות וזמינות שוטפת ומענה של עד שלוש שעות מרגע הפנייה.  .3
באתר  איוש איש/אנשי קשר קבועים לכל תהליך האפיון, הטמעה ותפעול שוטף .4

 ; העמותה לרבות במשרדי העמותה
)לרבות מערכות  של העמותהכלל המערכות המקוונות קיום ממשקים בין המערכת ל .5

 ;פיננסיות, עיבוד שכר, אפליקציות, משאבי אנוש וכו'(
, יכולת הפקת דו"חות מגוונים ידידותיות למשתמש, גמישות במבנה מסכי העבודה .6

 ;וככל שיידרשו ע"י הלקוח
 בנתונים; Drill downאפשרות לביצוע  .7
 התרשמות מפורטל עובדים; .8
 יכולות ביצוע תרגול וסימולציה בנתוני השכר וחוקת השכר; .9

 אימות נתונים; .10
 קליטת נתונים ממקורות קיימים וייצוא נתונים לתוכנות צד ג'; .11
 רבות תקציבים מפוצלים;תמיכה בעבודה עם תקציב ל .12
 התרשמות ממערכות הרשאות ואבטחה; .13
רמת שירות ותמיכה של הספק )תתבצע בין היתר על סמך ניסיון של העמותה ככל  .14

לקוחות של המציע שיבחרו ע"י העמותה  2שקיים וכן על בסיס בדיקה מול 
 רנדומלית(;

ר על סמך ניסיון אופן ואיכות הסבת נתונים ויכולות ניהול פרויקט )תתבצע בין הית .15
לקוחות של המציע שיבחרו ע"י  2של העמותה ככל שקיים וכן על בסיס בדיקה מול 

 העמותה רנדומלית(; 
 . 30% -הצעת המחיר  .ג

 
את המערכת ואת תהליכי העבודה ואופן יישום הפתרון בפני המזמין להציג יהא על המציע 

והצוות המבצע את הפרויקט,  המוצע על ידו הנדרש למזמין הכולל סקירה על אודות המציע
מה כולל תוכניות עבודה. הצגת וכולל ניסיון של המציע; הצגת המערכת המוצעת ואופן ייש

המערכת כאמור תהווה בסיס לניקוד המציע ברכיב ההתרשמות מיכולת הספק וכן התרשמות 
 כללית מאיכות ההצעה כאמור לעיל.

 
והיא תבחן, בין השאר, בעזרת ההמלצות הכולל במכרז,  מהציון 100%איכות ההצעה תהווה  .ד

בלעדי ובעצם הגשת ההצעה ע"י  ובהתאם להתרשמות המזמין ושיקול דעתו שייתן המציע
המציע, המציע מוותר בזאת ויתור מוחלט על טענותיו כנגד שיקול דעתו של המזמין בקשר 

הצעות ועדת המכרזים תמנה ועדה מקצועית מטעמה אשר תבחן את איכות ה. לניקוד הנ"ל
  ותעביר המלצותיה לוועדת המכרזים.

 
המזמין יהיה רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים  .ה

נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל 
ת וזאת על מנת לבחון את המציע, הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעו

חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו במסגרת שיקוליו, כאמור, לרבות עמידתו בתנאים 
 המוקדמים שפורטו לעיל.



 
מבלי לגרוע מזכות המזמין לבטל את המכרז או חלק ממנו, המזמין שומר לעצמו זכות לנהל מו"מ  .ו

. המו"מ ינוהל רק עם מציעים י שיקול דעתו הבלעדיפל עם מציעים שהצעותיהם נראות לו מתאימות
כמו כן, המזמין לעיל .  2שעמדו בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז המפורטים בסעיף 

 עם המציעים שעומדים בתנאי הסף. best & finalיהיה רשאי לערוך הליך של הצעה מיטבית 
 

תר או כל הצעה שהיא כזוכה. המזמין המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביו .ז
רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים ביניהם, לפי שיקול דעתו, 
והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל 

 ו של המזמין, באשר תהיהמקרה לא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת
ובכל מקרה למזמין שמורה הזכות להתקשר עם הזוכה שנראה לו המתאים ביותר לבצע את 

 .השירותים, נשוא המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי
 
 הודעה על תוצאות .9

אחד כזוכה  ציעמהמזמין רשאי לבחור ביותר מכאשר מובהר כי  לזוכה/ים תימסר הודעה בכתב .א
 .במכרז

 
ע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב אליה. תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על מצי .ב

 ידו עם הצעתו.
 

לביצוע ההתקשרות בנוסח זהה, חלף ערבות ימציא למזמין ערבות הבנקאית  ,מציע שהצעתו תתקבל .ג
בתוקף עד מהיקף ההתקשרות בהתאם להצעת המחיר ותהיה  5%ההצעה. ערבות זו תהיה בשיעור 

 תומצא ערבות ביצוע. לא "(ערבות ביצוע)להלן: " ההתקשרותיום ממועד סיום חוזה  90ום ת
, זכאי לחלט את סכום הערבות שבידיויהא המזמין יום ממועד הודעת הזכייה,  15בתוך , כאמור

 .לרבות להודיע על ביטול הזכייה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו יהא זכאי המזמין על פי כל דין
 

, לחוזה נספח ב'-סף ימציא הזוכה למזמין אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט בבנו .ד
ימים מהמעמד בו קיבל הודעה מהמזמין על  7כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, והכל תוך 

 זכייתו.
 

עה מציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, יהא המזמין רשאי לבטל את הזכייה בהוד .ה
בכתב למציע, החל בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה 
נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, אין 

 בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין.
 

הגיש את הערבות שבידו לגביה וכן למסור את בוטלה הזכייה מכל סיבה שהיא רשאי המזמין ל .ו
 ביצוע השירותים למי שייקבע על ידו והמציע יפצה את המזמין על כל הפסד שיגרם לו בגין כך. 

 
 תקופת ההתארגנות .10

 ה. יימים מיום הודעת הזכי 30 עד תקופת התארגנות של תינתןלמציע שיזכה במכרז  .א
ופת ההתארגנות ארוכה יותר ו/או הקפאת תקופת יובהר, כי למזמין שמורה הזכות להורות על תק .ב

ההתארגנות ו/או הגבלת היקף ההשקעות אותם יידרש הספק להשקיע במסגרת ההתארגנות. שינוי 
בהתאם לסעיף זה יוביל בהתאמה לדחיית מועדים לתחילת פעילות. הודעה על שינוי כאמור על כלל 

תהייה תביעות או תלונות או טענות תנאיה תישלח ע"י המזמין לספק מראש ובכתב. לספק לא 
 בנדון.

 .של המזמין שירותי חישוב שכר ספקבמהלך תקופת ההתקשרות יהיה על המציע לשתף פעולה עם  .ג
 

 ביטול המכרז .11
בנוסף לכל המקרים האחרים שבהם יהיה המזמין רשאי לבטל את המכרז עפ"י דין, למזמין תהיה זכות 

 בכל אחד מהמקרים הבאים:ם גלבטל את המכרז גם לאחר הודעת זכייה, 
 
מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז, או בהליך בחירת ההצעה שהייתה אמורה להיות  .א

 הזוכה.
 
 במקרים בהם גילה המזמין טעות, או חוסר במפרט או בתנאים המוקדמים להשתתפות.  .ב

 



 ול הליך ההתקשרות.חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביט .ג
 

 דברות בין המציעים.יאם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל או לה .ד
 

הזדמנות להביא טענותיו,  למציעאחרי עיון במסמכי המכרז ולאחר שניתנה  למזמיןנראה היה אם  .ה
ונות או ות בלתי נככי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנח

 .אינם סביריםבהצעה נו שהמחירים שצוי
 

 לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות המפורטות לעיל.  המזמין לא יהיה אחראי .ו
 

 שאלות ובירורים .12
השתתפות במפגש  ,12:00בשעה  26/10/21 -ג'ביום יתקיים במשרדי העמותה  מפגש מציעים .א

 המציעים אינה חובה.
 

, באמצעות עמותהכל אחד מהמציעים להפנות לרשאי  יהיה ,12:00שעה ב 01/11/2021 –' בליום עד  .ב
 שאלות הבהרה בכתב.  gadi@lavy.org.il :במייל  גדי אורןמר 

 
 :wordבפורמט  הבא בלבד ובקובץ את שאלות ההבהרה יש לשלוח  .ג

 
 שאלה מס' סעיף נושא עמוד מסד

1.   
 

  

 
. ה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרזויהוו יפורסם באתר העמותההעתק השאלות והתשובות  .ד

בשעה  04/11/2021 – ה' /יפורסמו באתר העמותה עד יום תשובות לשאלות ההבהרה ישלחו למציעים
חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה ששלחו אכן התקבלו אצל המזמין  .16:00

ובות שניתנו לשאלות אלה וכן באחריות המציע להתעדכן בתש ולדאוג לקבלת אישור המזמין על כך
תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה  . לאופורסמו באתר העמותה

מציע שאין בידו אישור של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ולרבות ביחס לכאמור, 
חלק מהן או למזמין שיקול הדעת הבלעדי האם להשיב לבקשות ולהבהרה או לכל ההבהרה כאמור. 
 שלא להשיב כלל.

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתם של המציעים לערוך בעצמם ועל חשבונם את כל הבירורים  .ה

 הדרושים להם לשם הגשת הצעתם למכרז.
 

פרט למפורט לעיל, לא תהא למציעים כל זכות אחרת לקבלת מידע או בירור שאלות כלשהן לרבות  .ו
מכרז. מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות, באופן ובמועד האמור טכניות/מנהליות/אחרות, בנושאי ה

לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות לגופו של מכרז ולרבות טענות מסוג של אי סבירות, אי בהירות, 
 שגיאות, אי התאמות וכיוצ"ב.

 
עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות, בכל הכרוך והקשור במכרז  .ז

 ידועות ונהירות לו, וכמי שערך את כל הבירורים והבדיקות שהיו נחוצים לו לשם הגשת ההצעהזה, 
. לא תישמענה טענות מפי מציע וכי ברור לו שלמזמין שמור שיקול דעת בלעדי בנוגע לבחירת הזוכה

ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור במכרז ו/או בהצעה או מופיע -כלשהו, בדבר טעות, הטעייה או אי
הם, או שאינו מופיע בהם, או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו למציע מטעם המזמין, פרט לאמור ב

במסמכי המכרז ופרט לתשובות לשאלות ההבהרה אשר נמסרו בהתאם לנוהל הקבוע בתנאי מכרז 
 .זה

 
 בכבוד רב ,           

 
 ארנון איקן                        

 ח החינוך בירושליםהעמותה העירונית לפיתו –לביא מנכ"ל 
 

 
 
 
 
 
 



 העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
 , 42אגריפס רח' 

  ירושלים
 

 א. נ.,
 

 
 אוטונומית בנקאיתערבות הנדון :                                                      

 
 

רבים בזה כלפיכם לסילוק כל "המציע"( אנו ע –על פי בקשת ____________ ח.פ. ____________ )להלן 
לאספקת מערכת וזאת בקשר עם הצעתו )להלן: "סכום הערבות"( ₪(  אלף חמישים)₪  50,000סכום עד לסך 

 מכרז מס' מערכת של ה שוטף תפעול ותחזוקה הקמה, הטמעה,  ,אפיוןנוכחות עובדים, כולל מתן שירותי 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד  ההתקשרות. ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה 10/2021

המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית 
 לסטטיסטיקה. 

 
 

רישתכם הראשונה בכתב יום מקבלת ד 14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש  , מבלי להטיל עליכם לבססשתגיע אלינו

את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת , ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 
 כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
ו במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת א

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ועד בכלל. 31.1.2022ערבות זו תישאר בתקופה עד 
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
 

 ר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.לאח
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 

 דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 

 בנק : _______________   תאריך : _______________           
 
 

 
 הלבלתשומת 

 
הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי שלא הגיש הצעה למכרז. 

 ההצעה שתצורף לה ערבות פסולה תראה כאילו הוגשה ללא ערבות בנקאית ודינה להיפסל.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 נספח א'
 

לרבות הדרכה(, ), הטמעה הקמה ,אפיוןכולל מתן שירותי  עובדים, לאספקת מערכת נוכחותהצעת מחיר 
 10/2021 מס'מכרז  –מערכת השל  שוטף תפעול ותחזוקה 

 
ירושלים  )להלן:  42רח' אגריפס  -( 580014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים )ע"ר  –אל: לביא 

 (המזמין" "
 

 מאת : ________________________________________________________
 

אפיון מערכת שירותי מתן נו את מסמכי המכרז ואת תנאי החוזה על נספחיו, אנו מציעים כי עבור לאחר שקרא
   :, כאמור במסמכי המכרז וההסכם המצ"ב, את המחירים כדלקמן ותחזוקה ותפעול שוטפיםנוכחות 

 

 ולל )לא כ₪ ___ ___ של המערכת  התקנהו )לרבות הדרכה(הטמעה הקמה,  ,תשלום חד פעמי עבור אפיון
 20%לפי מספר משתמשים של _______; וכן תמורה עבור משתמשים נוספים )מעבר לגידול של  מע"מ(

 למשתמש. )לא כולל מע"מ(₪ במספר המשתמשים( _________ 
 

  ,של המערכת שוטפת תפעול ותמיכה רישיונות, הדרכה, תשלום חודשי קבוע עבור שירותי תחזוקה
 )לא כולל מע"מ(_________ ₪ 

 
 (₪וכי עבור כל משתמש נוסף תהא תוספת של ___  ____ רישיונותמשתמשים של לפי כמות מחיר הינה הת הצע)
 
 

הצעתנו לעיל מבוססת על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל  .1
 התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

 
 כוללים:אנו מצהירים כי  המחירים לעיל  .2
 

הקמה, , אפיוןמתן שירותי והאמצעים הדרושים לשם  , הרישיונות,הכלים הסעות,את כל החומרים,  .א
והציוד הדרוש שוטף של המערכת  תפעולנוכחות עובדים, כולל  -משאבי אנוש תחזוקה מערכת הטמעה ו

בודה ונוכחות, הדרכות, עדכוני חוקת ע, התקנה, תפעול, לשם כך, לרבות אך לא רק, רכישתם, אחסונם
והשימוש בהם בהתאם  תחזוקה ותמיכההקמת כלל העובדים, הפקת דוחות בהתאם לדרישות הלקוח, 

  לאמור במסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 
והכשרתם המקצועית לשם ביצוע התחייבויותיו  את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים .ב

 .במסמכי המכרז ועל פי כל דיןבהתאם לאמור 
 
כל הוצאותיו האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או מכללא , לרבות על  .ג

 פי כל דין.
 

)ובכפוף לאמור  ותחזוקה ותפעול שוטפיםנוכחות אפיון מערכת שירותי למתן ידוע לנו כי הצעתנו מתייחסת  .3
 בהסכם המצ"ב למכרז(.

 
 
 

_________________       __________________ 
 חתימת המציע              תאריך          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 נספח ב'
 הצהרות המציע

 
 לכבוד 
 העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 

  42אגריפס רח' 
 ירושלים

 
 נ.,ג.א.

 

 רשומה כתובת מס' חברה התאגיד שם

   

 "המציע"( -)להלן 
 

לרבות )הקמה, הטמעה  ,אפיון, כולל מתן שירותי עובדים קת מערכת נוכחותלאספהצהרת המציע במסגרת מכרז 
 2021/10מס'  מכרז -מערכת השל  שוטף תפעול ותחזוקה הדרכה(, 

 
__________, ומר _________________, ,  ת.ז. ________________מר  של המציע, אנו מורשי החתימה

 :כי ,המציעמצהיר/ים בזאת, בשם _________ ___ת.ז. _
 
 

 לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
  
המציע מבין את כל  האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים לכל האמור  .1

וא מוותר בזאת במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, וה
 מראש על טענות כאמור.

 
המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. המציע  .2

בהתאם לתנאים  ותחזוקה ותפעול שוטפיםנוכחות אפיון מערכת שירותי מתן את מקבל על עצמו 
 שבמסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות.

 
בתחום לפחות  ניסיון של שלוש שניםשנים לפחות בעל  3או תאגיד הרשום כדין  המציע הינו עוסק מורשה .3

 עובדים, הטמעה, נוכחותת ואפיון מערכשירותי המחשוב והתקשוב, לרבות תוכנה וחומרה העוסק בפיתוח ו
 תחזוקהנוכחות עובדים, הטמעה, ת ואפיון מערכניסיון בפיתוח וותפעול שוטף של המערכות ובעל  תחזוקה

 .עובדים )משתמשים( לפחות 3,000בארגונים המונים  עול שוטף של המערכותותפ
 

המציע הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים לפי כל דין לביצוע כלל  .4
השירותים הנדרשים במכרז, ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת ממנו התקשרות בהסכם על פי  

 המכרז. 
 
המציע עוסק ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם הנלווה לו    .5

לצורך ביצוע וכן ההיתרים והאישורים הדרושים )אם יזכה(; ויש לו את המיומנות וכוח האדם המתאים 
 התחייבויותיו האמורים.

 
התקשרות בהסכם )אם יזכה(, ולצורך מציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו, הה .6

 על עצמו בחוזה )אם יזכה במכרז(. מבלי לגרוע מכך, מוצהר כי: לקבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא ייטו
 

 המציע קיבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז; .א
סמכות, אשר המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות המו .ב

 חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;
 

על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה מלאה והוגנת  .7
בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון בין המזמין לבין הספק הזוכה, 

 רז.כפי שזו מופיעה בחוברת המכ



 
המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות התחייבות מותנית( המנוגדת  .8

כרת עימו )אם יזכה(, או העלולה לשים אותו במצב של ניגוד עניינים בין ילהתחייבויותיו על פי ההסכם שי
 המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

 
ל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכו'(, ושיהיו המציע מתחייב לשאת בכ .9

 כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה במכרז(.
 

או לפצל את  ר זוכים)או מספאנו מצהירים כי ידוע לנו שלמזמין יש שיקול דעת בלעדי בבחירת הזוכה  .10
 8, כאמור בסעיף ההצעהלפי הפרמטרים של איכות ( םהשירותים כולם או חלקם בין מספר ספקים/מציעי

וכן רשאי  מכרז, המשמשים כקווים מנחים לבחירתו וכי לא נשמיע כל טענה בנוגע לעניין זהמסמכי ד' ל
 .לפסול הצעות שאינן סבירות או שחורגות באופן מהותי מהאומדן

 
ך פירוק, מחיקה, כינוס נכסים, לא מתנהל נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הלי .11

ים לוללא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות בהיקפים כספיים אשר עהקפאת הליכים וכיוצ"ב. כמו כן, 
 .)אם יזכה בו( על פי המכרז זמיןלפגוע ביכולתו של המציע למלא את התחייבויותיו כלפי המ

 
יימים יחסי קרבה משפחתית בינו ולא מתק הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים .12

 . ובין מי מעובדי העמותה
 

יום מהמועד האחרון  90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך  .13
להגשת הצעות. להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית, כנדרש בתנאי המכרז. היה ומסיבה 

יותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על כלשהי לא נעמוד בהתחייבו
אנו מתחייבים להמציא ערבות  ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

כשהיא בתוקף יום ממועד מתן הודעת הזכייה, ככל שנזכה,  15בתוך מהיקף ההתקשרות  5%ביצוע בשיעור 
 .יום ממועד סיום ההתקשרות וזאת במידה ונוכרז כהצעה הזוכה במכרז 90של עד 

 
הרשות להגנת הפרטיות והוראות מצהיר שהוא פועל בהתאם להוראות הדין ולרבות הנחיות המציע  .14

הרגולטוריות ומתחייב לבצע את השירותים, ככל שהצעתו תזכה, בהתאם להוראות הדין וההנחיות 
 ריאות. הרגולטוריות לרבות של משרד הב

 
אנו מצהירים כי ההצעה הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה,  .15

וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על 
 הצעה זו.

 
, המזמין רשאי להפסיקה בכל עתלא קצובה בזמן ו העמותהמול אני מצהירים שידוע לנו שההתקשרות  .16

 מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב.
 

 
 אישור עו"ד

 
 -אני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ______________________ ו

____________________,  -_____________________, נושאי ת"ז מספר ____________________, ו 
התאמה, ולאחר שהזהרתי כל אחד מהם כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם ב

 לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, וחתמו עליה בפני. 
 
 

 ______________________, עו"ד       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נספח ג'

 טופס חוות דעת ממליצים:

 : מציעחוות הדעת ניתן בנוגע ל

 מציע:ה שם

 

 )להלן: "המציע"(         

 שם נותן חוות הדעת: 

 רשומה כתובת מס' חברה התאגיד שם

   

 )להלן: "הלקוח"(
 הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח.  .1

 

תחזוקה הקמה, הטמעה,  ,אפיוןאספקת מערכת נוכחות עובדים, כולל מתן שירותי שירותי  העניקהמציע  .2
 .לפחות שנים שלוש במשך מערכת של ה וטףש תפעול ו

 
 ע"י המציע? שירותים ניתנואיזה סוג 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 ?   ו ע"י המציעשסופק מהשירותיםנהנו  השירותיםהאם צרכני 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 ?מתן השירותיםהאם במהלך השירות היו תקלות עם 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

דקות, על מנת לשאול שאלות  20עד אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו אלי לשיחה טלפונית של  .3

 ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת, ולניסיון שיש לי עם המציע.  

 במידה שהמזמין ירצה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים, פרטי ההתקשרות הם:
  כתובת:

  מס' טלפון: 

  מס' פקס:

  שם איש קשר לקבלת מידע נוסף על המציע: 

  תפקיד איש הקשר:

  שר בין איש הקשר למציע:מהות הק

  טל' של איש הקשר:

  דוא"ל של איש הקשר:

 

      ____________________________ 
 הלקוח              



 נספח ד'

הקמה, הטמעה  ,אפיון, כולל מתן שירותי עובדים אספקת מערכת נוכחותלהסכם 
 מערכת השל  שוטף תפעול ותחזוקה לרבות הדרכה(, )

 2021 שנת ___,לחודש  __בירושלים, ביום שנערך ונחתם 

 בין:

 (58-0014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא        

 )להלן: "המזמין" או "העמותה"(

 

 לבין:

 

 __________ בע"מ ח.פ. _____________

 מרח' __________

 )להלן: "הספק"(

 

 ,אפיוןול ממוחשבת מערכת נוכחות, הכוללת מתן שירותי והעמותה מעוניינת במערכת מידע וניה הואיל

 "(;השירותים)להלן: "מערכת השל  שוטף תפעול ותחזוקה הקמה, הטמעה )לרבות הדרכה(, 

   ;"(המכרז" )להלן: לקבלת השירותים 10/2021והעמותה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל

, כולל מתן עובדים מערכת נוכחותספק תחייב לממעוניין והגיש הצעה במסגרת המכרז לפיה והספק  והואיל

ולקיים את   מערכת השל  שוטף תפעול ותחזוקה , לרבות הדרכה()הקמה, הטמעה  ,אפיוןשירותי 

 התחייבויותיו בתיאום עם המזמין והכל בהתאם למועדים, למפרט ולמחירים, המפורטים בהצעות

מצורף עם תכולת השירותים ביחד  האשר העתק שהוגשה במסגרת המכרז,הספק  המחיר של

 (;"הצעת הספק"" ו מפרט הספק"–)להלן  נספח א'להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן 

וברצון המזמין להזמין מהספק את השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה, על סמך התחייבויותיו  והואיל

 והצהרותיו של הספק בתנאים המפורטים  בחוזה ובנספחיו;

 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הר, הותנההוצ אי לזאת  

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .א

 תנאיו. כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנות .ב

  במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות איזה מנספחיו, תגברנה ההוראות שבגוף ההסכם. .ג

 ההתקשרות .2

להלן,  3בסעיף לעיל וכמפורט , כהגדרתם ו ומוצריואת שירותי מזמיןמתחייב בזה להעניק לק הספ

 . כנספח א' במפרט השירותים המצ"בוכאמור  ובהתאם לתנאי הסכם זה

 שירותי הספק .3

 שירותי הספק לפי הסכם זה הם כאמור בנספח א' ובין היתר כדלקמן:



קביעת הכנת סביבת עבודה, , מזמיןן הספק לביצוע התארגנות הכולל ישיבת התנעה משותפת בי .א

 הרשאות.ולוחות זמנים ושיטות עבודה ודיווח וביצוע בדיקות נדרשות בין היתר של ציוד 

תחזוקה הקמה, הטמעה )לרבות הדרכה(,  ,אפיון, כולל מתן שירותי עובדים מערכת נוכחותאספקת  .ב

ון מודול איסוף וחישוב נוכחות אשר תהיה אחודה ותכלול שירותי אפימערכת השל  שוטףתפעול ו

והכל בהתאם לדרישות המפרט הטכני עובדים  נוכחות ידיווחבעובדים וכן תוכנות הנוגעות לטיפול 

המצ"ב כנספח א' להלן. על המערכת שתסופק להיות מסוגלת לעבוד ולתפקד באופן מלא על פי 

 או על פי הנחיות רגולטוריותהדרישות המקצועיות ו/או החשבונאיות ו/או החוקיות שמחייב הדין ו/

כמו כן, הספק מצהיר כי יש לו את היכולת המלאה לבצע  , כפי שיתעדכנו מעת לעת.וחוקת העבודה

התאמות הנדרשות במערכת על מנת שתתאמנה לדרישות הרגולציה ולהוראות הדין, ומתחייב לעשות 

 3קרה לא יאוחר בתוך זאת בתוך המועדים שייקבעו בדין או ע"י הגורמים המוסמכים, ובכל מ

 .וזאת ללא כל תוספת תשלום חודשים ממועד דרישת העמותה

צוע סקר ולימוד המצב הקיים הכולל בין היתר בי המערכת בנייתביצוע תהליך אפיון ותכנון עבור  .ג

כולל גרסאות וקיום פגישות ת בין היתר איסוף נתונים לגבי המערכניתוח מצב קיים )הכולל במזמין, 

חוקת הנוכחות בין היתר ביחס ל אפיון לפי סוגי אוכלוסיותכולל  (ים הדרושים למזמיןלהבנת הצרכ

 .  לכל סוג של אוכלוסיית עובדים

הגדרת הרשאות; פיתוח ובדיקות מערכת בשלוש סביבות )פיתוח, בדיקות, יצור(; הטמעה של  .ד

ווי תהליך בדיקות תהליכי עיבוד נתונים משותפת עם לקוח; העברת פיתוח בין סביבות העבודה; לי

 קבלה משותף; הדרכת מערכת קיום ישיבות סטטוס.

 .סנכרון מערכת הנוכחות עם מערכת השכרכולל  ביצוע בדיקות תאימות של המערכת .ה

 הקמת חוקת העבודה והנוכחות, כולל עדכונים שוטפים בעת הצורך. .ו

 .אחראי לממשק מול מערכת השכר ב"לביא" .ז

של המערכות והכנת דו"ח מסכם של הפיילוט הכולל מסקנות  ביצוע פיילוט לבחינת תהליך ההסבה .ח

 והנחיות לביצוע שיפורים והתאמות בנוהל ההפצה או בחבילת ההפצה.

תקינות וכל פעולה אחרת שתידרש עד לעבודה מלאה כל בדיקות  ביצועכוללים  הספקשירותי  .ט

 שוא הסכם זה. נלמערכת לרבות כל השיפורים והשירותים החדשים בקשר  המערכתותקינה של 

נוכחות עובדים, כולל  -משאבי אנוש תחזוקה מערכת ו , הדרכה, הקמה, הטמעהאפיוןביצוע הליך  .י

 .שוטף של המערכת תפעול 

 .ורב שנתיים מתן שירותי תמיכה, תחזוקה ותפעול שוטפים של המערכת .יא

שר קבועים רמת שירות וזמינות שוטפת ומענה של עד שלוש שעות מרגע הפנייה. איוש איש/אנשי ק .יב

 לכל תהליך האפיון, הטמעה ותפעול שוטף.

בבית הלקוח, לרבות של בעלי תפקידים במטה העמותה ומנהלי פרויקטים, ביצוע הדרכות  .יג

 תהליך ההטמעה ובאופן עיתי.מ כחלקבפרויקטים השונים 

 

 הצהרות הצדדים והתחייבויותיהם .4

 הספק .א

פי הסכם זה, ידוע לו -רשים ממנו, עלהנד והמערכות, המוצרים כי אופי השירותים הספק מצהיר .1

 היטב, והוא מקבל על עצמו להעניק שירותים אלה.



הספק מצהיר כי הוא בעל הזכויות המשפטיות הנדרשות בכל אחת מהתוכנות במערכת כדי  .2

, לרבות זכויות הפיתוח בתוכנות, ההפעלה והאספקה של בהסכם זה לספק את כלל הדרישות

 .כל תקופת ההתקשרות בפועלהמערכת עבור העמותה, לאורך 

יש ברשותו וימשיכו להיות ברשותו, במשך כל תקופת מתן שירותי הספק, על  הספק מצהיר כי  .3

והאמצעים  משאבי האנושהרישיונות, ההיתרים, , היכולת, הידע, הניסיוןהסכם זה,  פי

ון עדכאספקת שירותיו וקיום התחייבויותיו לרבות הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם 

ובהתאם  בהתאם לדרישות הסכם זהשירותי הספק כלל מתן המערכת ו גרסאות של

. ולדרישות מזמין ובהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר

באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל,  ולהעניק את שירותי מזמיןהמתחייב כלפי  הספק

  בהתאם להוראות ההסכם.

 ימים ממועד הודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית 7מתחייב להמציא, בתוך  הספק .4

, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת מקורית בלתי מותנית ובלתי מסויגת אוטונומית

בתוקף של ומגובה ההתקשרות בהתאם להצעת המחיר  5%בשיעור  המציע, לפקודת המזמין,

שתקופת ההתקשרות תוארך, מתחייב הספק לדאוג , וככל יום ממועד סיום ההתקשרות 90עד 

וקיום  וזאת להבטחת מילוי תנאי חוזה ההתקשרותלהארכת תוקף הערבות הבנקאית בהתאם, 

 .התחייבויות הספק

 

 הרשאות וסמכות

הספק מצהיר כי הוא רשאי ומוסמך, מבחינה משפטית, להתקשר בהסכם זה ולספק את  .א

 הקמהירותי שלרבות אספקת שירותי הספק שירותי הספק המפורטים בו, ולא יהיה ב

 ותפעול שוטפים , תמיכהתחזוקהשירותי  כולל הטמעה ומתןנוכחות אפיון מערכת ו

כדי להקים עילת תביעה לכל צד שלישי שהוא, בין כנגד הספק ובין כנגד , למערכת הנוכחות

 . כלשהם , לרבות בעניין הפרה של זכויות בקניין רוחנימזמיןה

י הוא בעלים של התוכנות ובעל זכות שימוש ברישיונות האמורים בהסכם הספק מצהיר כ .ב

 תהא המערכת ותוצרי השירותיםזה ונשוא הסכם זה וכי בכפוף לפירעון מלוא התמורה 

 הרישיונות )ככל שיש( והתוכנות המותקנות בבעלותו הבלעדית והמלאה של המזמין. ו

ות מוצרי קוד פתוח, שייכללו במערכת, על אף האמור לעיל, בכל הנוגע למוצרי צד ג', לרב .ג

, יחולו לגבי כל  מוצר אך ורק תנאי רישיון ככל שיש ואשר להם תנאי רישיון משלהם

השימוש של המוצר. הספק מבהיר כי הוא בדק את תנאי הרישיון כאמור ומצא שהם 

, ולפיכך, אין עבור המזמין אותו הוא מבקש לעשות באותם מוצריםשמתאימים לשימוש 

ו/או את  נאי הרישיון של מוצר כלשהו כדי למנוע את השימוש בו על ידי הספק לצורך זהבת

 . השימוש מצד המזמין במסגרת מתן השירותים ללקוחותיו ובכלל

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין מאת יצרן  .ד

כוונת הספק להשתמש בו מערכת ו/או מאת יצרן של כל רכיב אשר בתוכנה ו/או הה

במסגרת מתן שירותי הספק ו/או מאת כל גורם אחר שאישורו נדרש על מנת לספק את 

נגד קבלת תמורה כספית, ולהעניק למזמין ו/או למי מטעמו , כמזמיןלמחשבים והתוכנה ה

ו/או  מזמיןאצל  המערכת המוסבתו/או להתקין את רישיון שימוש בתוכנה בחומרה 

ו/או לבצע במערכת התאמות  במערכת ו/או בתוכנות ו/או בחומרהמוש שי מזמיןלאפשר ל

רישיון מתאים לשימוש במערכת, על כל  מזמיןכמפורט בהצעת הספק ו/או להעניק ל

 מרכיביה, ככל שנדרש כזה, ללא הגבלת זמן, והכל, בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.



 מזמיןכל תשלום אשר הלרבות ם למזמין, בגין כל נזק אשר ייגר מזמיןהספק ישפה את ה .ה

זכויות של קניין רוחני ו/או לשלם, כתוצאה מתביעה של גורם כלשהו בגין הפרת  יידרש

 ו/או מצד המזמין ובקשר למתן השירותים. תנאי רישיון הפרה של 

הספק מצהיר כי ברשותו כל הסמכה ו/או רישוי אשר נדרשים, אם נדרשים, מאת כל גורם  .ו

 כמפורט בהצעת הספק.ו שירותי הספק, כהגדרתם בהסכם זה, לצורך מתן רלוונטי

הספק לא יהא רשאי להזמין את שירותיו של כל ספק ו/או מומחה בקשר לשירותי הספק על   .5

מובהר כי  מראש ובכתב. ,מזמיןההמפורש של  ו, אלא אם כן קיבל לכך את אישורמזמיןהחשבון 

על חשבון הספק בלבד, הרי שאלו יהיו  בכל מקרה אף אם המזמין יאשר הזמנת שירותים כאמור

לבין כל  מזמיןולא יהיה במתן אישור כאמור כדי ליצור יחסים חוזיים או יחסי עבודה בין ה

ולא יהיה בהם לגרוע מאחריות הספק לכל פעולה ו/או נזק של ספק  קבלן משנה של הספק

 .המשנה

, מזמיןו של הלהתקשר בשמ למען הסר ספק, מובהר, כי הספק ו/או מי מטעמו לא יהיה מוסמך .6

 להטיל חיובים כספיים. שעשויה בדגש על כל התקשרות

 הספק יימנע בקפדנות מכל ניגוד עניינים בכל הקשור למתן שירותיו המקצועיים על פי הסכם זה .7

 .מזמיןיות החנמניגוד עניינים ולפעול בהתאם לה והוא מתחייב להודיע בכתב על כל חשש

  

 מזמיןה .ב

את ההתחייבויות הכלליות המפורטות  מזמיןהיקיים חייבויות הספק לפי הסכם זה, בכפוף לקיום הת .1

  התשלום המפורטות בהסכם זה, וזאת במועדן.  התחייבויותהלהלן, ביחד עם 

לעניין הסכם זה ויהיה אחראי  מזמיןימנה מנהל פרויקט אשר ישמש כאיש הקשר מטעם ה מזמיןה .2

ק, לשם הוצאה מן הכוח אל הפועל של התחייבויות לבצע את כל התיאומים הדרושים מול הספ

ואישור ביצוע השירותים לרבות התקנה והסבה מלאה והתאמה של  פי הסכם זה-הצדדים, על

  .המערכת לדרישות המזמין

 

 התמורה לספק .5

כאמור בהצעת המחיר של , FIXבסכום תשולם לספק תמורה  לביצוע מלוא השירותים,בתמורה  .א

ובכפוף להוצאת  לפי אבני הדרך הבאים להלן יםהמפורט בשיעורים ,הספק המצ"ב כנספח א'

 :חשבונית מצד הספק

 ישולם לספק עם סיום אפיון המערכת לשביעות רצון המזמין.  35% .1

 ישולם לספק עם העברת המערכת לסביבת הבדיקות. 25% .2

 ישולם לספק עם העברת המערכת להפעלה אצל המזמין. 15% .3

 מערכת.ישולם לספק עם הפעלת ה 15% .4

כולל הדרכה, ישולם לספק עם מסירת המערכת לאחר התקנה והטמעה מלאה,  10% .5

 לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

שוטף  תפעולנוכחות עובדים, כולל  -משאבי אנוש מערכת שוטפת של ותמיכה תחזוקה שירותי  עבור .ב

 –)להלן ת מע"מ בתוספ₪ תשלום חודשי קבוע בסך של ____________  ישולם לספק של המערכת

 .כמפורט להלן 30 בכפוף לאישור חשבונית שתימסר מצד הספק ובתנאי תשלום שוטף + "(התמורה"



התמורה תשולם לספק בכפוף לאישור המזמין כי העבודות אשר בגינן נדרשים התשלומים בוצעו  .ג

 בהתאם להוראות הסכם זה ולשביעות רצונו של המזמין.

 , שיתווסף כשיעורו החוקי במועד התשלום. הסכומים הנ"ל אינם כוללים מע"מ .ד

התשלום יבוצע כנגד חשבונית מס כדין, אישור על ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור וכן כל  .ה

מסמך שיידרש על ידי המזמין לפי הוראות הדין ו/או נהלי המזמין בכל הנוגע לתשלום תמורה 

 החשבונית.   ממועד אישור 30לספקים וישולם בתנאי תשלום של שוטף + 

החזר הוצאות,  וכולל ומגלם בתוכו תשלום ו/אהנו סופי ומוחלט וכי הוא  סכום התמורהמובהר כי  .ו

ידרוש ולא ; לפיכך הספק לא מתן שירותי הספקמכל מין וסוג שהם, אשר הוציא הספק במסגרת 

' ב-ו א5' לסכום הנקוב בסעכל החזר הוצאות ו/או תשלום נוסף מעבר  מזמיןהיהיה רשאי לקבל מן 

תשומות עבודה, ציוד, הובלה, פירוק, העסקת טכנאים מוסמכים,  חומרה, תוכנה, , לרבות בגיןלעיל

 תשלומים לצדדים שלישיים והוצאות נלוות כלשהןרישיונות, זכות שימוש ברישיונות, חומרים, 

 .הכרוכות בשירותים נשוא הסכם זה

 

  יטוחוב אחריות .6

, עקב מעשה לכל נזק שהספק אחראי לו על פי כל דיןכל צד שלישי וכלפי  מזמיןההספק אחראי כלפי  .א

 כתוצאה  מזמיןל, וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו

 . מהפרת התחייבות של הספק לפי הסכם זה

הוראות הביטוח  ן,זה ו/או על פי כל די הסכםשל הספק על פי והתחייבויותיו מבלי לגרוע מאחריותו  .ב

  -)להלן  'כנספח בזה  הסכםהמצורף ללמפורט בנספח הביטוח בהתאם הינן  הספק  שיחולו על

 "( והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. אישור ביטוחי הספק"

 

 אבטחת מידע .7

, הספק פי דין-זה ומכל חובה שיש לו על פי הסכם-מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שיש לו, על .א

ג אמצעי הגנה סבירים במערכות אשר יפעיל הספק לצורך מתן השירותים נשוא הסכם מתחייב להנהי

זה, בהתחשב בסוג המערכות ובאופי השירות, על מנת למנוע חדירה בלתי מורשית של גורם כלשהו 

, ובכלל מזמיןאו פגיעה כלשהי במערכות ה מזמיןאו דלף של מידע מתוך מערכות ה מזמיןלמערכות ה

 . טות מרחוק, "חטיפת קבצים" וכיוב'רה של תוכנות זדוניות מכל סוג שהוא, השתלזה באמצעות חדי

הספק יישא באחריות מלאה לכל ניסיון לא מורשה של מי מעובדיו או הפועלים מטעמו, כאמור,  .ב

לצורך מתן השירותים נשוא הסכם לגשת למידע ו/או למערכות בחריגה מן ההרשאה שניתנה להם 

 .זה

פי סעיף זה )על כל סעיפי המשנה שבו( תהיה בלתי מוגבלת בזמן, ותחול גם  התחייבות הספק על .ג

 לאחר פקיעת תוקפו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

 , כתנאי לחתימה על הסכם זה.'כנספח גבנוסף, הספק יחתום על נספח אבטחת מידע המצ"ב  .ד

 

 קבלן עצמאי -הספק  .8

כספק עצמאי המעסיק  מזמיןותיו עם ההספק מצהיר בזה כי הוא פועל ויפעל במסגרת התקשרוי .א

לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק השירותים עובדים ועובדיו שיועסקו בביצוע 

 יםעובדי הספק ו/או כל הבא הספק ו/או לבין מזמיןהמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין  מזמיןעם ה

בכל ו ,או שותפות, במישרין או בעקיפיןשלוח ו/-מעביד ו/או שולח-מטעמו של הספק יחסי עובד



יחשב הספק לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל,  מתן שירותי הספקהקשור ל

ישא הספק בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של י

  הספק כמעבידם של עובדי הספק.

או למי מעובדי הספק לשלם לספק  מזמיןהיידרש לעיל, כי בכל מקרה בו מבלי לגרוע מן האמור  .ב

ישפה , הרי שהספק מזמיןבין הספק ו/או עובדיו לבין ה מעביד-סכומי כסף כלשהם בגין יחסי עובד

לרבות הוצאותיו הסבירות של  נדרש לשלם כאמור מזמיןבגין כל הסכומים אשר ה מזמין,את ה

 . המזמין

לספק במסגרת התקשרות זו נקבעה בהתחשב  מזמיןכי התמורה שישלם ה הצדדים מצהירים בזה .ג

גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת  ובעובדה שהספק הינ

בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו תוך כדי או 

התחייבויות הספק על פי חוזה זה וכן כי התמורה נקבעה בהתחשב  ביצוע-עקב ביצוע או עקב אי

לכל עלויות עובדיו כאמור בגין תנאים סוציאליים המגיעים הספק אחראי בלעדי בעובדה כי 

 ל"עובד", מכל מין וסוג שהוא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ומסיבה כלשהי יקבע על ידי רשות מוסמכת, לרבות על ידי  .ד

 העוסקים ומטעמ מיאו /ו הספק עובדיו/או  הספקכי בהחלטה שאין עליה עיכוב ביצוע, שיפוטי, גוף 

כי שררו וזכאי לזכויות כשל עובד,  מהם מי, או כי מזמיןה עובדי הינם והפרויקט השירותים במתן

במהלך תקופת ההתקשרות בהסכם  ומטעמ מיאו /ו הספק עובדילבין  מזמיןה ןמעביד בי-יחסי עובד

 הצדדים לכוונת בניגוד וזאת –כי היחסים שונים באופן כלשהו מאלה המוגדרים בהסכם זה או ה ז

"עובדים" )הכולל בין היתר את תשלומי עבור ההשכר )ברוטו( שהיה מגיע לספק,  אז - המפורשת

הביטוח הלאומי, ההפרשות הסוציאליות, הפיצויים ותשלומי החובה לרשויות(, בגין מתן השירותים 

בהסכם זה )להלן: "השכר  הנקובה( מהתמורה 60%גרת הסכם זה, הינו שישים אחוזים )במס

 . בתוספת ריבית והצמדה מזמיןוכל סכום ששולם מעבר לכך יושב לידי ה המוסכם כעובד"(

 רשות, בעקבות קביעת מזמיןלומוסכם כי הספק ו/או עובדי הספק יהיו חייבים להשיב  מובהר .ה

, את כל מזמיןכי הספק ו/או מי מעובדי הספק היה עובד שכיר של ה מורכא שיפוטי גוף או מוסמכת

 למעןמעל לשכר המוסכם כעובד ממועד התשלום הראשון.  מזמיןהתשלומים העודפים שקיבלו מה

 .הצדדים בין כלשהם מעביד עובד יחסי של קיומם בדבר הסכמה להוות כדי באמור אין ספק הסר

לפיה התקיימו יחסי עבודה בין עובד הספק ו/או מי מטעמו מוסכם כי במקרה של תביעה משפטית  .ו

מעבר  מזמין, לא יהיה זכאי עובד הספק לקבל כל תשלום נוסף מהמזמיןו/או מעובדיו לבין ה

 יחול זה וישולם ע"י הספק בלבד –לתמורה המוסכמת ששולמה וככל שיחול תשלום נוסף כאמור 

 ן הוצאות משפט ושכ"ט סביר של עו"ד.וכן  בגי מזמיןאשר יישא גם בכל נזק שייגרם ל

 

  שירותים נוספים .9

 לשהם, פרט לשירותים נשוא הסכם זהאינו מתחייב לרכוש מאת הספק שירותים כ מזמיןמובהר כי ה

חוזה זה אינו מקנה בלעדיות לספק ובכפוף לזכותו של המזמין לבטל הסכם זה כמפורט בהסכם וכי 

 שר עם ספקים נוספים לעניין זה כולו או חלקו.אי להתקש, שרןבמתן שירותים עבור המזמי

 

  העברת זכויות .10

פי -הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על

מזמין וככל שניתנה ההסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, מאת 

 .להוראותיהרשות כאמור אזי בכפוף 



 

 וזכויות יוצרים תוצרים ,מסמכים .11

 :בסעיף זה .א

זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר –   "זכויות קניין רוחני" .1

 ומדגמים וכל קניין רוחני אחר.

 משמעותם כל סוג של מסמך או קובץ, בין אם נשמרו ב"עותק –" מסמכיםאו "" חומרים" .2

ו/או המסמכים ו/או חומר כתוב אחר התיעוד כל ונית כלשהי וקשיח" או במדיה אלקטר

 ;וכד' שימוש במערכתשירותים ו/או לל הקשורים

 כל חומר אשר הוכן על ידי הספק, במסגרת שירותי הספק. –" תוצרים" .3

המערכות בכל )לרבות זכויות קניין רוחני( הבלעדי או בעל הרשאה זכויות הבעל הספק מצהיר כי הוא  .ב

על פי הסכם זה, ואין בעצם התחייבותו לספק את תוכנות נשוא שירותי הספק המחשבים וה

או זכויות יוצרים השירותים כאמור, כמו גם באספקתם בפועל, משום הפרה כלפי מאן דהוא של 

 מכל סוג אחר.   זכויות קניין רוחני

ן שימוש שיויר מזמיןבהתאם להסכם זה, מעניק הספק ל מזמיןבכפוף לתשלום התמורה על ידי ה .ג

אישי בתוצרי הספק אשר שולבו במערכת ככל היו כאלה במסגרת מתן השירותים, לתקופה בלתי 

 ולקוחותיו. מזמיןולקוחותיו ובהתאם לצרכי ה מזמיןלשימושו של המוגבלת, 

כל התוצרים שהוכנו במיוחד לטובת המזמין במסגרת השירותים ושפותחו במיוחד עבור המזמין,  .ד

, למעט במקרה שבו זכויות יהיו שייכות למזמין באופן בלעדין הרוחני בהם, ולרבות זכויות הקניי

על הספק לפרט איזה חלקים מהמערכת שייכות לצד  .הקניין הרוחני בחלק מהמערכת שייכות לצד ג'

 ג' תוך ציון פרטי צד ג' בתוספת פירוט זכותו של צד ג' בחלקים מהמערכת.

 , מכל סיבה שהיא.ו בתוצרים, כולם או חלקםכבון במסמכים ו/אילספק לא תהיה זכות ע .ה

לשלמו לצד  מזמיןדין סופי, כי על ה-,  בגין כל סכום אשר ייקבע, בפסקשפה את המזמיןהספק י .ו

במסגרת מתן שירותי  מזמיןאשר נמסרו לשימושו של הקניין רוחני שלישי, בגין הפרה של זכויות 

בלה בסכום ותכלול גם כיסוי של מלוא הספק, כאמור. חובת השיפוי כאמור לעיל תהיה ללא הג

לעו"ד והכל  מזמין, בתוספת שכר טרחה בסכום סביר שישלם המזמיןהוצאות המשפט שיושתו על ה

 . בכפוף לכך שניתנה הזדמנות סבירה לספק להתגונן מפני התביעה כאמור

על ידי  טיוצרים או פטנהפרת זכויות או אם לדעת הספק עלולה להיות מוכחת,  ,בכל מקרה שתוכח .ז

הרכיב או להחליף את רכיב המפר במערכת רכוש זכויות ביפעל ל הספק, אזי רכיב מפר במערכת

הספק יישא בכל העלויות שיידרשו מפר זכות צד ג'.  ושאינרכיב תוכנה אחר בכל המפר במערכת 

 .בקשר עם ביצוע התאמות בכל רכיב שיירכש כאמור ו/או לצורך התקנתו במערכת

על פי סעיף זה )על כל סעיפי המשנה שבו( תהיה בלתי מוגבלת בזמן, ותחול גם התחייבות הספק  .ח

 לאחר פקיעת תוקפו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

 

  הפסקת ההתקשרותתקופת ההסכם ו .12

 ממועד חתימת שני הצדדים , החל )כולל תקופת ההקמה( חמש שניםעד הסכם הינו לתקופה של  .א

יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם בתקופה  וא בלבד,, וה)להלן" תקופת ההסכם"(. המזמין

 בת שנה אחת בכל פעם ועד שלוש שנים נוספות.

הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן  ו, על פי שיקול דעתהמזמין יהיה רשאיעל אף האמור לעיל,  .ב

במהלך תקופת ההסכם  בכל עתהנמקה, להפסיק את שירותיו של הספק, על פי הסכם זה, 



. ובכתב ימים מראש 30וזאת לאחר מתן הודעה של , קופת הארכה ככל שתוארךולרבות בת

בגין  תמורה מלאהבמקרה של הפסקת ההתקשרות, כאמור, יהיה הספק זכאי לתשלום 

 השירותים אשר הוענקו על ידו בפועל. 

 

 סודיות .13

אשר יגיע  מזמיןר בסודיות על כל מידע של הושמוכל מי מעובדיו אשר יועסקו במתן השירותים, י הספק

כל מסמך, מידע,  -עקב או כתוצאה או בקשר עם או תוך כדי ביצוע הסכם זה. "מידע" משמעו  ולידיעת

פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, בעל פה או בכתב, בקובץ, במדיה מגנטית כלשהי, או בדרך אחרת, אודות 

לרבות מידע בנוגע לשיטות "ב מנהלים, תלמידים, הוריהם וכיוצצד ו/או עובדיהם ו/או לקוחותיהם, 

, סודות מסחריים, נהלים, כללים, אבטחת המידע והבטיחות הנהוגים אצלם מזמיןבהעבודה הנהוגות 

שהגיעו, בין במישרין ובין בעקיפין, אל צד ו/או עובדיו, ו/או מי מטעמו, תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם 

ובכפוף לדרישה ו/או  לרשות כלשהי על פי כל דין זה. התחייבות כאמור לא תחול על מידע שחובה לגלותו

על הסכם זה מותנית בחתימה על טופס לשמירת  החתימה צו שיפוטי שיינתן להעברת המידע המבוקש.

 . 'ד כנספח"ב ,המצסודיות 

כל המידע והעתקיו מכל  מזמיןלחזיר ייבער או  הספק, מכל סיבה שהיא עם סיום או ביטול של הסכם זה

בות כל מחשב או תוכנה ישנה ו/או כל מסמך או מידע אחר ומתחייב שלא להשאיר ברשותו לר מין וסוג

. ואשר התקבל במסגרת מתן השירותיםאו עובדיו או מי מטעמו, ו/או בשליטתו כל מידע הקשור למזמין 

התחייבותו של הספק לשמירת סודיות, כאמור לעיל, תחול ללא הגבלת זמן וגם לאחר פקיעת תוקף 

 .ות בין הצדדיםההתקשר

 

 הגנת פרטיות .14

או אגב במסגרת מתן השירותים או שיגיע לידי הספק כל מידע ולרבות מידע אישי שיועבר לספק  .א

את הזכות  מזמיןו/או מי מטעמו או מידע שיש ל מזמיןהוא מידע שבבעלות המתן השירותים 

יב לשמור על מידע להחזיקו, לנהלו, לעבדו ולהעבירו לספק לצורך מתן השירותים, והספק מתחי

ברמה הגבוהה ביותר הנדרשת בהתאם להוראות דיני הגנת הפרטיות ובכל מקרה זה בסודיות 

ותוך הגנת הפרטיות מצד בדרגה שלא תפחת מהדרגה בה הספק שומר על מידע אישי שבבעלותו 

 הספק.

, " משמעו מידע על ענייניו הפרטיים של אדם או מידע המזהה אדםאישי מידעבהסכם זה, "

לרבות מידע שבאמצעות הצלבתו עם מידע אחר ניתן לזהות אדם או ללמוד על ענייניו הפרטיים, 

והגדרות  1981-ולרבות "מידע" ו"מידע רגיש" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 .הספק והמזמיןמקבילות למונחים אלו בדיני הגנת מידע והפרטיות החלים על 

יהיה הבעלים הבלעדי של המידע האישי שיועבר לספק עמו או מי מט מזמיןמוסכם בזאת כי ה .ב

לצורך מתן השירותים )ככל שיועבר מידע כאמור( והבעלים הבלעדי של כל מאגר מידע שנרשם 

לצורך החזקתו. הספק לא יהיה בעל מאגרי המידע או המידע האישי או המחזיק בהם, אלא יעיין 

וקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה וככל  בו ויעשה בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים

 .מזמיןשהדבר נדרש לפי שיקול דעתו הבלעדי של ה

את כל המידע האישי שהועבר אליו לצורך מתן  מזמיןעם סיום הסכם זה, יעביר הספק ל .ג

 השירותים ויבער כל עותק של מידע זה שנותר ברשותו.

 



  היעדר זכות עיכבון .15

א זכות עיכבון על כל חפצים, מסמכים, הקלטות, תרשומות, בשום מקרה או מחלוקת לספק לא תה

 מזמיןאו כל דבר אחר השייך ל חומרה, התקנת המערכת ושדרוגה וכל יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה

 .או בעקיפין( לידי הספק בקשר להסכם זה במישריןואשר הגיע ) מזמיןו/או ללקוחות ה
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ת שימוש, לצורך התקשרות זו, אך ורק בתכונות מקוריות )שנרכש המציע מצהיר ומתחייב לעשו .א

 עבורן רישיון שימוש כדין(.

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעניין אחריות הספק כלפי המזמין, הספק מתחייב כי במסגרת  .ב

השירותים ו/או הפרויקט ו/או מוצרי הספק נשוא ההסכם זה לא נעשה שימוש בקוד פתוח, 

באופן  תפרט. הודעה זו חרת בכתב בהודעה מפורשות ומאושרת ע"י המזמיןאם יוסכם אלמעט 

מלא ומדויק כל התיאורים הנדרשים שם לרבות ההוראות והמגבלות החלות מכוח רישיונות 

הקוד הפתוח הרלוונטיות לשימושו של המזמין בשירותים ו/או בפרויקט ו/או מוצרי הספק נשוא 

 ההסכם זה. 

השירותים ו/או הפרויקט ו/או מוצרי הספק נשוא ההסכם, מסירתם הספק מתחייב כי פיתוח  .ג

על ידי המזמין בהתאם להוראות הסכם זה, אינם מהווים ולא יהוו  לידי המזמין והשימוש בו

משמעותו הכפפת  –" זיהוםהפרה של רישיון קוד פתוח ו/או גרמו ו/או יגרמו לזיהום. "

"( להוראות רישיון קוד פתוח, המאפשר לוגיהטכנוטכנולוגיה המהווה קניין רוחני )להלן: "

( לראות, להעתיק או להפיץ 1למשתמשי קצה או צדדים שלישיים אחרים לדרוש את הזכות: )

( לדרוש את 3( להשתמש בטכנולוגיה ו/או בתוצרים של הטכנולוגיה; או )2את הטכנולוגיה; או )

  קוד המקור של הטכנולוגיה.

חופשי מכל זיהום, וכי השימוש של המזמין בשירותים ו/או  הספק מתחייב כי המוצר הייעודי .ד

בפרויקט ו/או במוצרי הספק נשוא ההסכם, לא יגרום לזיהום של הטכנולוגיה של המזמין או כל 

 צד שלישי. 

על אף כל האמור בהסכם זה, לרבות כל הגבלת אחריות ו/או שיפוי, ומבלי לגרוע מכל זכות  .ה

שפות את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה, בין ישירה בין אחרת של המזמין, הספק מתחייב ל

   עקיפה, אשר תיגרם כתוצאה מהפרה של סעיף זה, ללא הגבלת סכום.

ק יבקש פהספק מתחייב כי התוכנה תהיה בתוקף ונתמכת בכל תקופת ההסכם. במידה והס .ו

ן ללא ( הוא לא יוכל לעשות כEOL)להכריז על תום תקופת הגרסה במהלך תקופת ההסכם 

ישא בכל יהסכמת המזמין, וככל שהמזמין יאשר זאת הספק יספק על חשבונו גרסה מעודכנת ו

 עלויות התקנתה והטמעתה.

הספק מתחייב במסגרת השירותים לבצע ולספק תמיכת יצרן ועדכוני גרסאות מערכת לצרכי  .ז

הספק במסגרת התמיכה, מתחייב  תחזוקה )לרבות טיפול בתקלות הנובעות מתקלות במוצר(

או שדרוגים כולל עדכון גרסאות וכן לספק גרסאות  אצל המזמיןתקנת ולתמוך בגרסת תוכנה המ

 .end of lifeשל חמש שנים במהלכה לא יוכרז  מינימאלית התחזוקהלתקופת לתוכנה 

הספק מתחייב לספר על חשבונו, את כל הציוד, חלקי החילוף, החומרים, הרישיונות וכל דבר  .ח

 ע יעיל ומלא של השירותים.אשר יידרש לביצו



 

 שונות .17

 .1970 –על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א  .א

 .ידי שני הצדדים-א במסמך החתום עלאין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אל .ב

 .בלבד מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך בירושלים .ג

, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור מצד המזמין ה או הימנעות מפעולה במועדהשום וויתור, הנח .ד

 על זכות מזכויותיו לפי הסכם זה.

אין בהסכם זה כדי לגרוע מהסכמים אחרים בין הצדדים ו/או מי מטעמם ואין בו כדי לגרוע  .ה

 מחובותו של הספק בהתאם להסכמים אחרים עליהם חתום מול המזמין. 

       

 או הצדדים על החתום:ולראיה ב

 

 

 הספק                                                                           מזמיןה                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 השירותיםמפרט נספח א' 
 

            

 העמותה העירונית לפתיחות החינוך בירושלים –לביא 

 עובדים נוכחות מערכת אספקתל  10/2021' מכרז פומבי מס

 מפרט טכני

 

 מצב קיים 1

 תכולת עבודה 2

העמותה  מבקשת לצאת למכרז כולל אשר יכלול את כלל הפונקציות אשר יסופקו על ידי גורם יחיד 

 חות להלן:אשר תכיל את כלל התכונות לכל הפעובדים במערכת מידע לנוכחות 

 א. שעוני נוכחות

 אפליקציה לדיווח נוכחות המתעדת את הדיווח ואת מיקום הדיווח. ב.

 הן מטלפון קווי והן מסלולארי –ג. דיווח באמצעות שיחת טלפון 

 הכולל דיווח )על ידי עובד( ואישור דוח נוכחות )ע"י מנהל( בצורה אלקטרונית. –מערכת דיווח נוכחות  ד.

( המכילה דוחות ניתוח לוג שינויים המאפשרת ניתוח והפקת דוחות בקרה auditingה. מערכת בקרה )

אחר שינויים )לרבות אך לא רק מי שינה, מתי שינה ומה היה הנתון הקודם( בשדות נתונים כדוגמת שדות 

 המשפיעים על חוקת השכר, נתוני עובד, מצב משפחתי, שכר, הפרשות לקופות וכיו"ב.

כת הרשאות  להפרדה בין "מפעלים" / ישויות שונים ולצפייה / עריכה על פי ו. המערכת תכיל מער

 הרשאות גישה לכל מפעל בנפרד. 

 PDFוהן לפורמט  doc, xls, csvז. יכולות הפקת וייצוא נתונים ודוחות הן לפורמטים הניתנים לעריכה : 

 להפקת מכתבים / אישורים.

 

 בעמותה: התוכנות הקיימות כיום 3

 מופעלות באמצעות חברת מל"ם שכר. על המערכת להתממשק עם מערכת שכר קיימת. מערכות שכר 

 לא קיים. –במטה העמותה מופעל באמצעות חברת לומן, בשאר היחידות  –מערכת ניהול נוכחות 

 כיום קיימים שני שעוני נוכחות של חברת לומן. יוחלפו בשעונים חדשים.  –שעוני הנוכחות 

 

 בודהאפיון תהליכי ע        4

להלן מוגדר אופן ביצוע כל שלב ו/או פרק מתכולות העבודה, קרי התקנת המערכת הבסיסית ו/או 

 הזמנות פרטניות ו/או הזמנות יישומי צד שלישי ו/או הרחבות ועוד )להלן: "חבילת עבודה"(.

 ביחס לכל חבילת עבודה יבוצעו השלבים הבאים המפורטים מטה עם ההתאמות הנדרשות:

 

 כללי 5

יקט הנדרש למימוש במסגרת מכרז זה יכלול אפיון מפורט של המערכת )מעבר למוגדר בחבילת הפרו

 הבסיס(, מימוש ויישום, בדיקות, התקנות, הדרכה והטמעה.

 הספק נדרש לאפיין את המערכת / חבילת עבודה ככל שנדרש ע"י למידת הצרכים והדרישות מהעמותה.

 לבים המופיעים בסעיפים.תהליך הגדרת חבילת העבודה כולל את כל הש
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 הספק נדרש להכין תכנון ראשוני שיכלול נושאים ניהוליים ונושאים טכניים.

 נושאים ניהוליים להצגה:

הספק נדרש להציג לאישור העמותה את המבנה הארגוני של צוות העבודה לביצוע הפרויקט. הספק  .א

 ציג, מבנה ארגוני שכולל לפחות את בעלי התפקידים הבאים:נדרש לה

a. ( מטעם הספק )חבילת עבודה( מנהל פרויקט ו/או תת פרויקטPoint Of Contact לניהול )

הפעילות שיהיה זמין לכלל צרכי ודרישות העמותה בהתאם למשימות וללוח הזמנים. הצגת 

רציה, בדיקות, הדרכה והטמעה, האחראי על נושא אפיון, מימוש ויישום, ממשקים ואינטג

 הפעלה, אחר )בהתאם לפעילות המתוכננת והנדרשת(.

b.  מנהל מטעם הספק שיהיה אחראי על שירות התמיכה, תחזוקה והאחריות )לאחר תקופת

 (.4ההקמה / סיום כלל השלבים המופיעים בסעיף 

ת עבודה בהתאם לדרישות תוכנית עבודה, לרבות אומדן שעות העבודה הספק נדרש להכין תכני .ב

 הנדרשות.

הספק נדרש להציג את אמנת השירות שכוללת את תיאור המוקד הטכני לשירות והנהלים לטיפול  .ג

 בתקלות וסיווג של סוגי התקלות על פי רמות חומרה.

 הספק יחל את עבודתו רק לאחר אישור השעות ע"י העמותה. .ד

 

 טכניים להצגה:נושאים 

להלן, העמותה תבחן  12הספק נדרש לתאר את תוכנית העבודה להקמת התוצרים המפורטים בסעיף  .א

 באמצעות תכנית העבודה את רמת המענה והתאמתה ללוחות הזמנים. 

טפסי המידע, דוחות,  הספק נדרש לתאר כיצד ימומש ממשק המשתמש, השרת, מבנה השכבות, .ב

 בקרות ותהליכים למימוש המערכת / חבילת עבודה.

הספק נדרש להציג מענה טכני של הממשקים למערכות המידע של העמותה המופעלות ע"י גורמים  .ג

 חיצוניים )יישומי צד שלישי(, לרבות אופי הממשק ותוכנית היישום )ניהולית וטכנית(. 

ן למערכת / חבילת עבודה לאחר שלמד את צרכי ודרישות הספק נדרש להציג את עקרונות האפיו .ד

 העמותה.

רשימת נושאים ו/או דרישות טכניות מהעמותה )דרישה ו/או נושא שלא יוצגו ו/או יאושרו יהיו  .ה

 באחריות הספק(. 

 הספק נדרש להציג תכנית בדיקות עקרונית  .ו

 הספק נדרש להציג תכנית הדרכה והטמעה עקרונית  .ז
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הספק נדרש להכין ולהציג תכנון מפורט שיכלול את כל הנושאים שהוצגו )ניהוליים וטכניים( בתכנון 

 הראשוני ו/או שהתבקשו להיות מוצגים כחלק מההתייחסות לתכנון הראשוני ובדגש על:

 הספק נדרש להציג את העיצוב הגראפי )כולל הקרטוגרפיה( של המערכת. .א

 ספק יפרט את התהליכים והפונקציות במערכת.ה .ב

הספק יפרט מהם חבילות עבודה ותכונותיהם בהתאם לדרישות המערכת. ככל שיהיו חבילות עבודה  .ג

 שאינן נדרשות במסגרת מכרז זה, הספק יידרש להגיש פירוט כיצד משתלבות חבילות עבודה אלו.



סמך מערכת שכולל ממשק משתמש מפורט הספק יכין אפיון פונקציונאלי ותפעולי מפורט שיכלול מ .ד

של כל התהליכים ותתי התהליכים, מסכים, עיצוב, תפריטים ופקדים לכלל סוגי המשתמשים של 

 המערכת. 

 תכנון מפורט של רכיבי הרשת ואבטחת מידע )ארכיטקטורה(. .ה

תכנון מפורט )ארכיטקטורת מערכת( של המערכת ושל כל מערכות המשנה והממשקים למערכות  .ו

 ותה וכלל המשתמשים.העמ

 אפיון טכני מפורט )שכולל את כל מרכיבי המערכת ושל כל מערכות המשנה והממשקים(. .ז

 תכנית בדיקות מפורטת, תכנית ההטמעה וההדרכה מפורטת ותכנית אינטגרציה מפורטת.  .ח

 תכנית אחזקה מונעת לתקופת השירות והאחריות. .ט

על תצורת מעבדים, זיכרון ורכיבים נוספים,  הספק יידרש להתייחס לתצורת השרתים שהוגדה, בדגש .י

זאת לאחר חישוב עומסים בהתאם לדרישות מערכת, משתמשים, דוחות בקרות ותהליכים הנדרשים 

 בהתאם להיקף הדרישות הצפוי וכיו"ב.

 PDRהעמותה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי בדרישות הפונקציונאליות שאושרו בשלב ה .יא

 יות משפטיות של העמותה.בעקבות נהלים ו/או הנח

לא מחייב  –)ואישורו על ידי העמותה  CDRסיום שלב התכנון המפורט יהיה במסגרת יום סקר  .יב

 באותו מועד(. 

אישור של התכנון המפורט מאשר לספק לבצע רכש, התאמות, ממשקים ואינטגרציה ועוד על פי הצורך 

 למימוש תכולות העבודה וההסכם.



 

 אופן המענה

י המופיע להלן מציג את הדרישות הפונקציונאליות והתהליכיות מהמערכת המוצעת מהמציעים. המפרט הטכנ

המענה לכל סעיף דורש התייחסות המציעים בצורה שונה לפי ההנחיות המופיעות כאן. על המציעים לפרט 

 ולהתייחס לדרישות ולנקודות המפורטות בסעיפים הבאים לפי הפורמט הבא:

 
 ליו יענה המציעהחלק ע פירוט הדרישה

תיאור  דרישה
 דרישה

 הערות מציע ו/או קיים במערכת רמת מענה
 מראה מקום לפירוט

הפירוט  ספרור
הנדרש 

 במערכת

רמת המענה והפירוט הנדרשים 
 מהמציע:

לא נדרשת  –א. "קראנו והבנו" 
התייחסות מעבר לסימון המציע 
בעמודת "קיים במערכת" והוספת 

ודת המילים "קראנו והבנו" בעמ
 הערות הספק.

המציע יפרט  –ב. "הסבר" 
בתמציתיות )פיסקה( כיצד המערכת 

 עונה על הדרישה.
המציע יציג  –ג. "צילום מסך" 

 מסכי מערכת התומכים בדרישה.
המציע יפרט את  –ד. "תהליך" 

שלבי תהליך העבודה במערכת 
לרבות צילומי מסכים / דוחות 

 וכיו"ב.
 נוהל, מסמך, אישור –ה. "מסמך" 

ו/או הצהרה המוכיחים את טענת 
 המציע.

כאן המציע יפרט אחת 
מהאפשרויות להלן 

 בלבד*:
 –א. "קיים מלא" 

הדרישה מופיעה 
 במדויק במערכת.

ב. "קיים חלקי 
בכוונתנו  –ויפותח"

לפתח עבורכם את 
 הדרישה במלואה.

ג. "קיים חלקי ולא 
אין בכוונתנו  –יפותח"

לפתח את הדרישה 
 המופיעה כאן.

לא קיים, בכוונתנו ד. "
 –לפתח את הדרישה" 

אנו נפתח את הדרישה 
 המופיעה כאן עבורכם.

ה. "לא קיים ולא יפותח 
 כמשמעו. –כלל". 

בהתאם לסיווג 
המופיע בעמודת 
"רמת המענה" 
הנדרש המציע יפרט 

 את המענה לדרישה.
 

הערה: המציע רשאי 
לפרט ברמת המענה 
הנדרש או מעבר 
לנדרש עפ"י 

 שיקוליו.

 

הערה: פירוט המציע בעמודת "קיים במערכת" יכלול את הכתוב בגרשיים בלבד, דהיינו: "קיים מלא" או "קיים * 

חלקי ויפותח" או "קיים חלקי ולא יפותח" או "לא קיים בכוונתנו לפתח את הדרישה" או "לא קיים ולא יפותח 

 כלל". לא יתקבל מענה מסוג אחר.

  ן מלא, הגון ונכון.המציע מתחייב למלא את המפרט באופ 8

 העמותה תבצע בחינה של הצהרות המציעים ביחס לקיומם של הסעיפים השונים.  9

 –מערכת, אשר לא תעמוד באיזה מהדרישות המקצועיות ההכרחיות, כמפורט במפרטים המקצועיים  10

 עלולה להיפסל. 

הכרחיים העמותה רשאית לפסול הצעה של מציע שבמערכת שלו לא קיימים יישומים מהותיים ו 11

הנדרשים עבור העמותה ואין באפשרות המציע לפתח אותם, לשביעות רצונה של העמותה, תוך פרק הזמן הקבוע 

 . לכך במכרז
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קיים  רמת מענה תיאור דרישה דרישה
 במערכת

הערות מציע ו/או 
מראה מקום 

 לפירוט
HR1.01.010 ך בקליטת נתוני מודול נוכחות יטפל בתהלי

שעוני נוכחות אשר יוצבו בבנייני ומוסדות 
העמותה, קליטתם לקובץ "נוכחות גולמי", 
הפקת דוחות נוכחות המכילים את פרטי 
הנוכחות של העובד )לרבות שבתות, חג 
ומועד בלוח היהודי והמוסלמי, וימי שבתון( 
לבדיקת עובדי העירייה ואישור המנהלים 

ת השלמות מידע בכל מחלקה, ביצוע הקלד
ורישום חופשות, ימי מחלה וימי מילואים 

 והפקת דוח "נוכחות מאושר" לכל עובד.
 

ממשק ראשי: העברת נתונים למודול השכר 
בצורה מקוונת ורציפה לאחר תהליך אישור 

 נוכחות עובד.

קראנו 
 והבנו

  

HR1.01.020  קליטת דיווחי שעות משעוני נוכחות
, ממכשירים שיסופקו על ידי הספק במכרז

 קווים, סלולריים ומאפליקציית מגע"ר.

   הסבר

HR1.01.030  שמירת נתונים גולמיים המתקבלים משעון
נוכחות בקובץ ראשוני לרבות שמירת 

 מיקום שעון נוכחות לכל רשומת מידע.

   הסבר

HR1.01.040  קליטת התראות דיווחים "חשודים" משעון
ובד. לרבות ניסיונות דיווח מוטעה ופרטי ע

התראות אלו יוצגו כחלק מנתוני דוח 
 "התראות שעוני נוכחות"

קראנו 
 והבנו

  

HR1.01.050  איחוד מידע משעוני נוכחות ומיון לפי מספר
 עובד, תאריך נוכחות, כניסה, יציאה.

   הסבר

HR1.01.060  ,איתור החתמות כפולות כניסות, יציאות
יציאה בתפקיד, חזרה בתפקיד והחתמות 

דקות(.  5)יציאה וכניסה בתוך סמוכות 
מקרים אלו יוצגו בדוח גולמי לעובד בצורה 

 מודגשת לתיקון ידני.

קראנו 
 והבנו

  

HR1.01.070  מערכת הנוכחות תרשום לכל מקרה
התייחסות בדוח נוכחות גולמי )ברמה 

 יומית(:
 א. חסרה כניסה )לא נרשמה כניסה(
 ב. חסרה יציאה )לא נרשמה יציאה(

 )לא נרשם באותו יום(ג. היעדרות 
ד. החתמה סמוכה )במידה ונרשמה כניסה / 

 דקות( 5יציאה בתוך 
 ש"ע יומיות. 12ה. חריגה מעל 

קראנו 
 והבנו

  

HR1.01.080  המערכת תחשב שעות עבודה בפועל של
עובד לרבות כמות שעות נוספות מכל סוג 

וכו' ברמה יומית שבועית  150%, 125%
 וחודשית.

קראנו 
 והבנו

  

HR1.01.090  דוח נוכחות גולמי יציג לפחות את השדות
 הבאים:

א. פרטי עובד, משרד, פרויקט, ומספר 
זהות, מספר עובד, סוג חוזה )חודשי, 

 משמרות וכו'(
 ב. חודש עבודה

ג. טבלת ימי עבודה הכוללת תאריך, היום 
בשבוע, שעת כניסה, שעת יציאה, חישוב 

"נ , ש125%ש"ע רגילות, חישוב ש"נ מסוג 

   תהליך



קיים  רמת מענה תיאור דרישה דרישה
 במערכת

הערות מציע ו/או 
מראה מקום 

 לפירוט
וכו' סה"כ שעות   200%, 175%, 150%

נוכחות יומי, הערות ליום )הערות מערכת 
 נוכחות במידה וחסרים נתונים או שגויים(

ד. סה"כ שעות עבודה מכל סוג )סיכום 
 טורי(

ה. התראה על חריגה מכמות שעות נוספות 
תידרש  –בחודש. במידה וקיימת חריגה 

 חתימת מנהל נוספת, לאישור חריגת שעות
 נוספות.

ו. חתימות ואישורי עובד ומנהל )חתימה 
 ותאריך אישור(

HR1.01.100 :השלמות נתוני נוכחות 
המערכת תכיל ממשק השלמת נתונים 
ומידע  לתיקון דוחות גולמיים על ידי עובדי 
משאבי אנוש )המורשים בלבד(. הממשק 
יהיה אינטואיטיבי ונוח להקלדה לרבות 

באמצעות מקשי מעבר שדות ודפדוף 
מקלדת, חישוב שדות בצורה אוטומטית 
)לדוגמא: הזנת שעת יציאה תחשב 

כמו כן במקרה  –אוטומטית את כמות ש"ע 
 ההפוך(.

הממשק יכיל יכולות חיפוש נתונים והוספת 
הערות טקסטואליות לעובד ברמת דוח 
חודשי וברמת יומית לרבות זיהוי שדות 

 משתמש.

   הסבר

HR1.01.110 עובדים בפורטל )פנימי(: נוכחות 
א. המודול יאפשר הצגת נתוני נוכחות עובד 

חודשים  24לכל חודש עבודה )לפחות הצגת 
אחרונים בפורטל( לרבות חודש עבודה 

 נוכחי.
ב. המודול יאפשר הקלדת נתוני נוכחות 
גולמיים )יחליף הדפסת נתוני נוכחות בנייר( 
בימים מוגדרים בחודש )בד"כ בין היום 

ן לחמישי בתחילת חודש לועזי(. הראשו
הנתונים שיוקלדו יסומנו כנתוני הקלדת 

 עובד בצבע אדום.
יאושר  –ג. דוח שהושלמה הקלדתו 

בחתימה אלקטרונית על ידי העובד ויועבר 
בתהליך אישורים למנהל הישיר של אותו 

 עובד. 
זאת לרבות הצגת מיקום הדיווח )במקרה  -

במקרה של מיקום שעון.  –של שעון נוכחות 
כתובת  –דיווח סלולארי/מטלפון נייח 

 ממנה בוצע דיווח סלולארי(
תזכורת מרוכזת תועבר למנהל הישיר  -

באמצעות מודול ניהול משימות  –בדוא"ל 
 ארגוני.

ד. הדוחות יאושרו או יתוקנו ברמת מנהל 
)כל רשומה יומית ניתנת לתיקון נוכחות 
ולהערות מנהל( ויאושרו בחתימה 

ת. דוחות אלו יועברו למשאבי אלקטרוני
אנוש לאישור ולייבוא נתונים שהושלמו 
לדוח גולמי )העובד לא יידרש להקליד אלא 
לאשר ייבוא נתוני נוכחות מאושרים 

 למערכת הנוכחות חזרה(.
ה. דוחות שאינם מאושרים יועברו בתהליך 
אישורים חזרה לברור ותיקון מול המנהל 

 של העובד.

הסבר+ 
 צילום מסך

  



קיים  רמת מענה תיאור דרישה דרישה
 במערכת

הערות מציע ו/או 
מראה מקום 

 לפירוט
HR1.01.120  העברת נתונים בממשק מקוון למערכת

 השכר:
מודול הנוכחות יעביר נתוני נוכחות לאחר 
אישורם למערכת השכר לצורך חישוב שכר, 

 נתוני חופשות, היעדרויות, נלוות וכיו"ב.
יומי או  batchהעברה תתבצע בממשק 

בצורה מקוונת לאחר אישור עובד משאבי 
 אנוש את נתוני הנוכחות.

ו קראנ
 והבנו

  

HR1.01.130  ממשקי מידע דו כיווניים בין מודול שכר
 למודול נוכחות:

א. מצבת עובדים פעילים לרבות פרטי 
 עובדים וסוג חוזה

 ב. הגבלות כמות שעות נוספות ברמת עובד.
ג. יצירת עובדים חדשים שנקלטו על ידי 
מערכת שכר באופן אוטומטי וללא הקלדה 

 חוזרת של נתוני העובד.
. סגירת )לא מחיקה( עובדים שסיימו את ד

 עבודתם בעמותה במערכת הנוכחות.
ה. המערכת תוזן בקובץ ימי שבת, חג, 
שבתון וכו' ברמה חודשית בהם עובדי 

 העמותה אינם נדרשים להיות נוכחים.
ו. כמות ימי עבודה נדרשים לשבוע עבודה: 

 ימי עבודה. 6או  5
 ז. פרטים נוספים על פי אפיון ממשק.

   הסבר

HR1.01.140 ניהול תהליך עבודה 
המודול יאפשר הגדרת תהליכי אישורי 
דוחות נוכחות וכן הגדרת סטאטוסים 
התואמים את תהליך הטיפול ואישור 
דוחות נוכחות, תנאי מעבר מסטאטוס 
לסטאטוס, משלוח הודעות אוטומטי 
)בדוא"ל( וכללים המגדירים את 
הסטאטוסים והמעברים בין שלב אחד 

 ני.לש

קראנו 
 והבנו

  

HR1.01.150 :דוחות נוכחות 
א. מצבת עובדים לתקופה: יום, שבוע, 

 בית ספר/פרויקט. –חודש בחתך משרד 
ב. דוחות נוכחות גולמי למילוי על ידי עובד. 
הדפסה רציפה ברמת משרד, בית 

 ספר/פרויקט, ברמת איתור עובד
 ג. כנ"ל סעיף ב' עבור דוח נוכחות מאושר.

וכז )כמות ש"ע(: נוכחות עובדים, ד. דוח מר
היעדרות עובדים )לפי סיבה(, מילואים, 

 חל"ת, חל"ד,  שנת שבתון וכיו"ב.
ה. דוח שעות נוספות חודשי מפורט )ברמת 
עובד לכל מחלקה, אגף ומינהל( ומרוכז 

 150%, 125%)סה"כ ש"נ בחתך סוג ש"נ )
 וכו'(.

ו. דו"ח שעות נוספות חודשי בהשוואה 
 נוספות מאושרות למשפר שעות

ז. דוח "התראות שעוני נוכחות" לפי סיבה 
 ופירוט תאריך, שעה ועובד. 

ח. דוח איכון פרטי מיקום ממנו דווח 
לכתובת( במידה  GPSהנוכחות )המרת 

והעובד מאושר לדווח באמצעות מכשיר 
 סלולארי.

   צילום מסך

HR1.01.160  מערכת הנוכחות תהא מסונכרנת עם לוח
 .השנה העברי

   

 



 

 BI (HR2)ממשק משתמש ומודול  13
HR2.01.000 כותרת ממשק משתמש   
HR2.01.010  המערכת תופעל בשפה עברית מימין

לשמאל בכל מסכי התצוגה, דוחות 
 ופלטים.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.020 מחשב יהיה נוח וידידותי -ממשק אדם
 למשתמש.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.030 קלה במערכת  התוכנה תאפשר התמצאות
וניווט קל ונוח בין מרכיבי המידע 

 השונים.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.040  הממשק החלונאי של המערכת יפעל
באופן מלא על פי הסטנדרטים של 

Microsoft. 

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.050  התוכנה בתחנת הקצה תפעל במערכת
ובכל מערכת  Windows 10הפעלה 

 לשוק.הפעלה מתקדמת שתצא עתידית 

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.060  על ממשק התוכנה להכיל את האלמנטים
 הבאים:

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.070 ( תפריטMenu Bar שיכיל את כל )
 הפונקציות הראשיות במערכת.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.080  ייצוג הפעולות השכיחות על ידיIcons 
 (. Tool Barבסרגל הכלים )

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.090  שורת הודעות למשתמש בתחתית החלון- 
Status Bar . 

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.100  לוגו של העמותה יופיע בכותרת העליונה
 של כל חלון.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.110  בחירה מתוך רשימות ערכים ומיעוט
 בהקלדת קודים.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.120  התוכנה תאפשר למשתמש לבצע
עות המקלדת פעולות הנעשות באמצ

 באמצעות העכבר.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.130  התוכנה צריכה להיות מורכבת ממבנה
 חלונות אחיד וקריא:

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.140  עץ חלונות הירארכי, הגיוני ואינטואיטיבי
בהתאם למשתמשים השונים והמתווה 

 התפעולי.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.150 הות לכל חלון שיכילו את שם כותרות מז
החלון ונתונים מזהים של הרשומה 

 שנתוניה מוצגים בחלון.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.160  חלונות שפעולתם זהה יהיו דומים
 במבניהם.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.170  נתונים החוזרים על עצמם בחלונות
שונים יהיו, במידת האפשר, במקום קבוע 

 בחלון.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.180  בכל חלון יוצגו רק הנתונים הרלבנטיים
לביצוע הפעולה הנדרשת. עומס הנתונים 
בחלונות יהיה, במידת האפשר, 

 מינימאלי.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.190  הפרדה, שתובלט ע"י שימוש באמצעים
 ויזואליים, בין נתונים, לדוגמא:

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.200  קראנו  .רקע לבן -שדות להזנה
 והבנו

  

HR2.01.210  קראנו  רקע אפור. -נתונים מוצגים בלבד
 והבנו

  

HR2.01.220  קראנו  רקע אדום. -נתון שגוי / חסר
 והבנו

  

HR2.01.230  המערכת לא  –בהזנת ת"ז לא תקינה
 תאפשר להתקדם בתהליך.

קראנו 
 והבנו

  



HR2.01.000 כותרת ממשק משתמש   
HR2.01.240 .קראנו  כותרות יופיעו בצבע שחור

 והבנו
  

HR2.01.250  כותרות של שדות חובה יופיעו בצבע
 כחול.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.260  כפתורי המערכת" יהיו בנוסח קבוע"
 ובמיקום קבוע בכל חלונות המערכת.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.270  על כל שגיאה ופעולה אסורה תינתן
התראה ברורה תוך הבחנה בין סוגי 

 שגיאות שונות.

קראנו 
 והבנו

  

HR2.01.280  אחזור מידע יעשה על ידי שאילתות
הכוללות אפשרות הדפסה. יש לאפשר 

 מעבר נוח ממצב אחזור למצב של עדכון.

קראנו 
 והבנו

  

HR3.02.000  דוחות המערכת וכליBI כותרת   
HR3.02.010  ,הדוחות יהיו קלים ונוחים לשליפה

 .word, excel, pdfיתאפשר יצוא ל
קראנו 

 והבנו
  

HR3.02.020  הדוחות יהיו ברורים לקריאה והבנה
 )לרבות כותרות(.

קראנו 
 והבנו

  

HR3.02.030  כל דוח יישא כותרת כללית שתכיל: שם
העמותה, השנה הנוכחית של הנתונים 
המוצגים בדוח,  תאריך הפקת הדוח, 
שעת  הפקת הדוח, מספר עמוד מתוך 
סה"כ עמודים, הערה בדבר חיסיון 

מוגנים על פי חוק הגנת  הנתונים והיותם
 הפרטיות, ע"י מי הופק הדוח.

קראנו 
 והבנו

  

HR3.02.040  על המערכת לאפשר העברת נתונים לכלי
BI .מקובלים להפקת ניתוחים מורכבים 

קראנו 
 והבנו

  

HR3.02.050  על ההצעה לכלול כליBI .קראנו  לצורך זה
 והבנו

  

HR3.02.060 קראנו  צפייה מקדימה בדוחות
 בנווה

  

HR3.02.070  הדוחות יהיו חסומים בפני עריכה או
 שינוי כל שהוא של הנתונים.

קראנו 
 והבנו

  

HR3.02.080  על המערכת לאפשר צפייה מוקדמת
בטרם הדפסה והדפסה של חלק מדוח או 
הדפסת דפים נבחרים ושליטה בגודל וסוג 

 הגופן.

קראנו 
 והבנו

  

 
 

 תמיכה טכנית ותחזוקה שוטפים 14

 (:SLAהשירות )רמת  15
  הרמות הבאות: 4 -פי אחת מ-כל תקלה תסווג על

  תקלה משביתה: 16
מעמדות העבודה, באופן שבו נמנע ממפעילי העמדות לבצע  15%תקלה המשביתה את מערכת המזמין ו/או לפחות 

  את עבודתם באופן שוטף ורגיל.

 תקלה חמורה: 17
אין יכולת למשתמשי הקצה לעשות שימוש  תקלה המשביתה את עבודת אחד ממודולי המערכת, ובמסגרתה

  במודול המושבת.

 תקלה רגילה: 18
תקלה המונעת ממשתמש להשתמש במערכת, לרבות השבתת עמדה ו/או פונקציה ושקיים לגביה פתרון זמני 

  המאפשר עבודה.

 תקלה אחרת: 19
 כל תקלה אחרת בדבר בעיה או בקשת שינוי.



 רכז המחשוב מטעמו, לפי שיקול דעתם הבלעדי. ידי-ידי המזמין ו/או על-התקלות תסווגנה על 20

הספק יענה לקריאה לצורך טיפול בתקלות, בהתאם לזמני התגובה המפורטים להלן )מרגע הקריאה ועד  21
  לתחילת הטיפול בתקלה(, ויטפל בכל תקלה שהיא באופן רציף עד לפתרונה המלא:

 פי סיווג הקריאה-על תחילת טיפול מזמן קבלת קריאה

 משביתה חמורה להרגי אחרת
נציג אנושי יחזור לפונה תוך  

דקות. הקריאה תטופל  10
שעות ממועד פתיחת  8בתוך 

הקריאה, ובלבד שהקריאה 
בוצעה בשעות פעילות מוקד 

אלא אם כן המזמין  -התמיכה 
 אישר אחרת

נציג אנושי יחזור לפונה 
דקות וגמר טיפול  10תוך 

שעות ממועד  4בתוך 
פתיחת קריאה ובלבד 

הקריאה בוצעה בשעות ש
 פעילות מוקד התמיכה

מענה נציג אנושי מיידי 
שעות  3וטיפול בתוך 

ממועד הקריאה, 
ובלבד שהקריאה 
בוצעה בשעות פעילות 

 מוקד התמיכה

מענה נציג אנושי מיידי 
 2וסיום טיפול בתוך 

שעות ממועד הקריאה 
גם אם הטיפול אינו 
בשעות פעילות מוקד 

 התמיכה

 

שעות )קלנדארית( ממועד הדיווח על התקלה, הוא  24יכול לתקן את התקלה בתוך  ככל שהספק אינו 22
 ידי העמותה.  -מנת לאפשר פעולה תקינה של המערכת על-מתחייב להעמיד לרשות המזמין מערכת חלופית על

 

 קריאת שירות וטיפול בתקלות 23

וזאת עד לפתרון  -מערכת לאורך תקופת ההסכם, הספק יבצע תיקון של כל תקלה, פגם, ליקוי או כשל ב 24
 מלא של הבעיה ולשביעות רצון המזמין, בין השאר, כפי שיפורט להלן:

השבתת המערכת לצורך תחזוקה שוטפת, שאינה כוללת תיקון תקלות, תעשה אך ורק לאחר שעות  25
 העבודה הרגילות בעמותה ובתיאום ואישור מראש של המזמין.

 הקריאות הפתוחות בכל עת שיידרש לכך. הספק ידווח למזמין, לפי דרישה, על מצבת  26

 תמיכה ממוחשב. -שירות/מרכז-על המציע להפעיל מוקד 27

ידי פניה טלפונית למרכז התמיכה -קריאת שירות בגין תקלה משביתה, חמורה, רגילה ואחרת תדווח על 28
 של המציע: 

  ; 19:00עד השעה  08:00החל משעה  -בימים א' עד ה'  29

 . 13:00עד  08:00השעות בין  -בימי שישי וערבי חג  30

ידי כונן, -הודעה על תקלה מחוץ לזמני מתן השירות כאמור תיענה על 31

המצויד בטלפון סלולארי, אשר ניתן יהיה להשיגו בכל עת, וההיענות 

לקריאה כאמור תעשה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום העבודה 

 שלאחר פתיחת הקריאה וכן תכלול לו"ז לסיום הטיפול.



, באמצעות התחברות מרחוק אל שרתי העמותה או לתחנת e-mailשירות )טלפונית, דרך אופן מתן ה 32
וזאת  -ידי נציג תמיכה מטעם הספק( ייקבע לפי הצורך ובהתאם למהות התקלה ומידת חומרתה -העבודה, או על

  לפי שיקול דעת המזמין. 
פק ייצא לשירות באתרי המזמין במקרה הצורך ו/או לפי דרישה מפורשת של המזמין, נציג תמיכה מטעם הס

 לצורך ביצוע התקנות, טיפול בבעיות, מתן ייעוץ וכו'.

הספק ייענה לקריאות לטיפול בתקלה משביתה בזמני התגובה המפורטים לעיל, ותקלות כאמור תהיינה  33
 מטופלות ברציפות, גם מעבר לשעות העבודה הנ"ל ועד למתן פתרון הולם.

ידי גורם מוסמך מטעם הספק, בעל הבנה וניסיון הנדרשים לטיפול -להטיפול בקריאת שירות יבוצע ע 34
 במערכת המורכבת ובמידע הרגיש המצויים בעמותה.

ידי אדם ו/או גורם מקצועי בכיר מטעם -הטיפול בקריאת שירות בקשר לתקלה משביתה יבוצע על 35
יה נוכח באתרי המזמין, המציע, המוסמך לטפל ולתחזק את מערכת המידע ובעל מומחיות בתחזוקתה, אשר יה

 ככל שיידרש לשם כך ועד לפתרון מלא של התקלה.

הספק אחראי לתעד כל קריאת שירות במערכת מחשוב לניהול פניות לקוחות ממוחשבת המיועדת לכך  36
במוקד התמיכה שלו. הדיווח יירשם במערכת הפנימית של הספק והמזמין יקבל מס' זיהוי לקריאת השירות 

 שנפתחה.
 

 עדכוני גרסאות מערכתהדרכה ו 37

 אופי ההדרכה הנדרש 38

עד לשלב שבו אחרון  -מתן הדרכה שוטפת ומקצועית שתתקיים באתרי המזמין לכל משתמשי המערכת  39
ידי העמותה, לרבות הדרכת -אנשי המשתמשים יגיע לשליטה מלאה במערכת ובתפעולה וככל שהדבר יידרש על

 ההסכם.עובדים חדשים במועד מאוחר יותר, במהלך תקופת 

 3 -הקצאת עובדים במספר המתאים לצורך ביצוע ההדרכה במשרדי העמותה, בפרק זמן שלא יפחת מ 40
 בפרק זמן ארוך מזה(. -חודשים )וככל יידרש 

מתן מענה טלפוני שוטף במשך שעות פעילות העמותה ביחס להפעלת המערכת )וכל תוכנה בה( ולצורך  41
 כל תקופת ההתקשרות. מענה לשאלות ובעיות בהפעלת המערכת, לאורך

 ימים מיום החתימה על ההסכם.  90יבוצע עד תוך  -ביצוע הדרכה ראשונית ומקיפה לכלל עובדי המזמין  42
 

 ביצוע גיבויים שוטפים 43

 באחריות הספק לבצע גיבויים שוטפים של נתוני המערכת לאורך כל תקופת ההתקשרות.  44

 תונים. הספק יהיה אחראי לנזק ישיר שייגרם עקב אי גיבוי הנ 45

ידי המשתמשים וכן -כן, על הספק לאפשר טכנית ביצוע גיבוי שוטף ותדיר של נתוני המערכת גם על-כמו 46
לספק מתן הדרכה ביחס לאופן הגיבוי הנדרש של המערכת, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הספק לביצוע הגיבוי 

 באופן שוטף. 

 עותק של גיבוי יהיה זמין לשמירה במערכות העמותה. 47
 



 ני גרסאות מערכת, תוכנות ומודולים וכן ביצוע התאמות עתידיותעדכו 48

במהלך תקופת ההסכם יעביר הספק למזמין ללא תמורה )לרבות התקנה והטמעה(, כל עדכון גרסה  49
 ידו.-חדשה של המערכת ו/או של התוכנה ו/או של המודולים בתוכנה ו/או במערכת שיפותח על

מציע מתחייב לבצע שינויים והתאמות במערכת/בתוכנות, כפי בנוסף, לאורך תקופת ההתקשרות כולה, ה 50
ידי המזמין, וזאת לצורך התאמה לדרישות הדין, דרישות הגורמים המוסמכים, משרדי -שיידרשו מעת לעת על

  הממשלה וכן הלאה. 
כפי  פי הדינים המחייבים רשויות מקומיות,-למען הסר ספק, על המערכת לעבוד לאורך כל תקופת ההתקשרות על

 ידי הגורמים המוסמכים. -שיתעדכנו מעת לעת, ובכלל זה כל שינוי ו/או עדכון שיידרשו על

למען הסר ספק, ביצוע העדכונים וההתאמות כאמור כלולים במחירי התמורה ולא יזכו את הספק  51
 בתשלום נוסף כלשהו. 

 

 ביצוע שינויים במערכת עקב הנחיות גורמי חוץ מוסמכים 52

יספק תמיכה טכנית שוטפת והדרכה ביחס לכל דוח או שינוי שיידרש במערכת לפי כל הספק יבצע עדכון ו 53
 דין החל על המזמין, לרבות לפי דרישות משרדי הממשלה ו/או גופים אחרים וללא כל תוספת תשלום בגין כך.

מובהר כי הדרישות המפורטות לעיל הינן בגדר דרישות כלליות בלבד והספק מחוייב באספקת והתקנת  54
לוא המודולים והיישומים הקיימים במערכת ו/או בתוכנות, לרבות עדכונים, שדרוגים וכן מודולים, אפליקציות מ

 לאורך כל תקופת ההתקשרות. -ויישומים שיפותחו בעתיד במסגרת המערכת/התוכנות 
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ד בכל דרישות, המערכת, לרבות התשתיות והמנגנונים בהם ייעשה שימוש, נדרשת להיות מותאמת ולעמו 56
  מדיניות והגדרות העמותה ובדרישות המפורטות במסמך אבטחת מידע והגנה בסייבר במסמך זה.

(, לכל הפחות שנה אחורה, לפעילויות אשר תוגדרנה Logהספק יפעיל מנגנון בקרה שיספק תיעוד ) 57
במערכת ההפעלה(, דחיית  כקריטיות או הרסניות, פעילות אשר נראית חריגה )כולל פעילות בבסיס הנתונים ו/או

גישה למערכת, גישה למערכת בשעות לא אופייניות, גישה לקבצים ממודרים/לתשתיות תפעול ממודרות על שרתי 
המערכת )כגון קבצי הגדרות(, וכל פעילות או ניסיונות לביצוע פעולות אשר נוגדת ישירות את מדיניות השימוש 

 Security Information and Eventה יעביר דיווח למערכת כפי שהוגדרה ברשת או במערכת. מנגנון הבקר
(Management (SIEM .המרכזית 

 המערכת תכלול מנגנון הרשאות אשר יבצע מידור עפ״י סיווג המידע והרשאת המשתמש. 58

בלבד על ידי שימוש בסיסמה אישית. בשום מקום, לא  USERהזדהות תבוצע באמצעות חשבון אישי  59
 .Hard Codedמודולים, לא יתבצע זיהוי /במערכת ובתתי המערכות

התאמת המערכת תבוצע, כמפורט בתקן טכנולוגי לפיתוח תוכנה מאובטח של העמותה ובמסמך דרישות  60
 לממשקים מאובטחים עם מערכות מידע אזרחיות, לרבות בתחומים הבאים:

 (.Input Validationבדיקות תקינות הקלט בצד השרת) 61

 (.Output Sanitation)בדיקת תקינות פלט בצד השרת 62

 גישה בטוחה למערכות אחסון נתונים. 63

 טיפול בשגיאות. 64

 תיעוד. 65

 .Sessionניהול  66

 הזדהות ונעילה לאחר מס׳ ניסיונות כושלים. 67

 הרשאות. 68

 הצפנה )מסחרית(. 69



 מניעת חשיפת מידע. 70

 מערכת הקבצים. 71

 בממשקים. XSDסינון מאובטח מבוסס סכימות  72

 

משרתי בסיס הנתונים ותתאפשר תעבורה הכרחית בלבד אשר  תבוצע הפרדה של שרתי האפליקציה 73
 החוצץ בין הסגמנטים השונים. FWתיאכף ע״י 

 ,HTTP/S, LDAP/Sהתקשורת בין האפליקציה לבסיס הנתונים תבוסס על פרוטוקולים סטנדרטיים  74
MS-SQL/S, SQL*Net, SSH .או פרוטוקול אחר שיאושר ע״י העמותה 

צה ועד לשרתי ליבת המערכת וכן בין כל שרת לשרת)לרבות בממשקים עם התווך בין היישום בעמדת הק 75
 מערכות אחרות( יהיה מוצפן.

(, כלומר מנהל המערכת יוכל להגדיר Role Hierarchyהמערכת תתמוך בהיררכיית פרופיל משתמש ) 76
 פרופילים היורשים את הרשאותיהם של פרופילים אחרים ומרחיבים אותן.

היה אך ורק למטרת הרצת תהליך מסוים תחת הרשאות מוגבלות למעט שימוש במשתמש מערכתי י 77
 תהליכים על עמדות הקצה.

ייקבעו הרשאות מחמירות לגישה למסד הנתונים ככלל ולביצוע פעולות ניהוליות בפרט, לגורמים  78
 ייעודיים בלבד.

 תבוצע אכיפה בקוד לבדיקת הרשאות לביצוע פעולה ביישום. 79

לט מהמשתמש/עמדת הקצה ובין אם קלט ממקורות אחרים כגון קבצים, כל הקלט במערכת, בין אם ק 80
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 אבטחת מידע ג' נספח

חוזה " –נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה התקשרות מיום _____________  )להלן 

 "(.הספק" –הלן )ל_________ בע"מ ח.פ. ___________ "( בין עמותת לביא לבין ההתקשרות

במסגרת מתן השירותים, בכפוף לתנאי חוזה ההתקשרות, ומאחר שהספק נחשף לנתונים  .1

פנימיים ופרטיים של המזמין ו/או לקוחותיו או תלמידים או הורים במסגרת מתן השירותים, 

 ימלא הספק את החובות המפורטות מטה.

בכך צורך, בהתאם לנהלי המזמין יהיה רשאי להוסיף דרישות אבטחת מידע, ככל שיהיה  .2

המזמין כפי שיהיו בעניין זה מעת לעת, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לספק. הספק ייערך 

למלא אחר כל הוראה נוספת, כאמור, בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד 

 שנרשם בהודעה, אם נרשם.

יגבר האמור  בכל מקרה של סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בהסכם ההתקשרות, .3

 בנספח זה.

 ואלו הן החובות בתחום אבטחת המידע שהספק חייב בהן: .4

 הגדרות: .4.1

ותחזוקה  עובדים שירותי אפיון מערכת נוכחותהמידע שהספק רשאי לעבד הנו:  .4.1.1

 ותפעול שוטפים;

לצורך שירותי מטרות השימוש המותרות במידע לצורכי ביצוע שירותי הספק הנן:  .4.1.2

 ותחזוקה ותפעול שוטפים; םעובדי אפיון מערכת נוכחות

 מערכות המידע שהספק רשאי לגשת אליהן: _________________________; .4.1.3

 סוג העיבוד או הפעולה שהספק רשאי לעשות: ______________________; .4.1.4

המערכות המשמשות לעיבוד המידע הפנימי והפרטי של המזמין יכונו להלן  .4.1.5

 "מערכות המידע".

 דרישות כלליות: .4.2

ניהול ותפעול תקין של מערכות המידע, לפי המקובל בהפעלת מערכות  הספק יקיים .4.2.1

כאלה, וכן ידאג לכך שייערכו עדכונים שוטפים של מערכות המידע, לרבות חומר 

המחשב הנדרש לפעולתן. עדכוני אבטחה יותקנו במערכות הספק, תוך פרק זמן 

 ימים לאחר פרסומם. 45סביר ובכל מקרה לא יאוחר מ 

במנגנוני הגנה מפני פוגענים ותוכנות זדוניות. מנגנונים אלו יופעלו הספק ישתמש  .4.2.2

 בצורה אשר תספק הגנה בזמן אמת ויהיו מעודכנים בהתאם להוראות היצרן. 

שרתים ומערכות הספק יעברו תהליך הקשחה, בהתאם להנחיות היצרן. כמו כן,  .4.2.3

בטחת מערכות הספק המותקנות בחצרי המזמין יעברו הקשחה בהתאם לנהלי א

 מידע וניהול סיכונים של המזמין.

 אחרות המערכות המטפלות בעיבוד המידע של המזמין יופרדו וימודרו ממערכות .4.2.4

עסקיו בין אם לצורכי המזמין ובין  במהלך של הספק אותן מפעיל הספק בשימושו

 אם לאו לרבות, סביבות העבודה פיתוח וייצור. 

ינתנה רק לעובדים / ספקים אשר הספק יוודא שהרשאות גישה למערכות המידע ת .4.2.5

הדבר דרוש להם לצורך ביצוע השירות עבור המזמין, ובכל מקרה לא תתאפשר 

 גישה למערכות אלה עבור מי שאין לו הרשאה ספציפית המאפשרת גישה כזו.

הספק ינקוט אמצעים לבקרה ולתיעוד של הכניסה והיציאה ושל הכנסה והוצאה  .4.2.6

 רכות המידע.של ציוד מאתרים שבהם מצויים מע
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ככל שהספק מעניק שירותי עיבוד מידע במיקור חוץ, על הספק למסור למזמין  .4.2.7

דיווחים שוטפים, לפחות אחת לרבעון, על אופן הניהול של מאגרי מידע של המזמין 

 שנמסרו לידיו לצורך עיבודם במיקור חוץ.

 

 עובדי הספק: .4.3

שירות הניתן למזמין הספק יבצע הליכי מיון ובדיקת מהימנות לעובדיו הקשורים ל .4.3.1

כדי לברר שאין חשש כי עובד שתינתן לו הרשאה אינו מתאים לקבלת גישה למידע 

 המצוי במערכות המידע. 

בטרם עובדי הספק יקבלו הרשאה וגישה למידע, יקיים הספק הדרכות לאותם  .4.3.2

עובדים בנושא החובות לפי החוק, תקנות אבטחת מידע ונוהל האבטחה. כמו כן, 

ר ייערכו אחת לשנתיים לפחות לבעלי הרשאות, וסמוך ככל האפשר הדרכות כאמו

 למועד תחילת הסמכתו של בעל הרשאה לתפקיד חדש.

הספק יקבע הרשאות גישה של בעלי הרשאות למערכות המידע, בהתאם להגדרות  .4.3.3

 תפקיד; הרשאת הגישה לכל תפקיד תהיה במידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד.

של תפקידים, הרשאות הגישה שניתנו להם, ושל בעלי  הספק ינהל רישום מעודכן .4.3.4

ההרשאות הממלאים תפקידים אלה, ויעבירם לממונה אבטחת המידע במזמין 

 בתחילת מתן השירותים על ידי הספק ובכל מקרה של שינוי הרשימה.

הספק יחתים את בעלי ההרשאות שלו על התחייבות לשמור על סודיות המידע,  .4.3.5

אמור בהסכם, וליישם את אמצעי האבטחה הקבועים להשתמש במידע רק לפי ה

 בנוהל אבטחה. 

הספק ידאג לביטול ההרשאות של בעל הרשאה שסיים את תפקידו ולשינוי  .4.3.6

סיסמאות למאגר המידע ולמערכות עליהן נמצא המידע, שבעל ההרשאה עשוי היה 

 לדעת, מיד עם סיום תפקידו של בעל ההרשאה.

ייבר, שיהיה איש הקשר מטעמו בנושאים הספק ימנה ממונה אבטחת מידע וס .4.3.7

  הנוגעים לאבטחת מידע.

 

 ספקי משנה: .4.4

על הספק להציג לממונה אבטחת מידע במזמין את רשימת ספקי המשנה )במידה  .4.4.1

וישנם( אשר תומכים בשירותים הניתנים על ידו למזמין. הספק יפרט את אופן 

ומראש ההתקשרות ויקבל מהממונה לאבטחת מידע במזמין אישור בכתב 

טרם ההתקשרות עימם או עם המזמין, לפי המאוחר  –להתקשרות עמם )"מראש" 

 מבניהם(.

ככל שניתן אישור המזמין להתקשרות עם ספק משנה, על הסכם ההתקשרות עם  .4.4.2

 ספק המשנה לכלול את נספח אבטחת מידע זה בהתאמות הנדרשות.

 

 :כניסת למערכת המידע בתחנות העבודה .4.5

מתחנות העבודה לרבות, מחשבים ניידים, תתבצע תוך  הכניסה למערכות המידע .4.5.1

 חד ערכי של המשתמש יחד עם סיסמה אישית, וכמפורט להלן:-שימוש במזהה חד

 הסיסמאות יהיו מוצפנות. .4.5.1.1
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אורך הסיסמא יהיה לפחות שמונה תווים עם מורכבות של מספרים,  .4.5.1.2

 אותיות וסימנים מיוחדים.

 .הסיסמאות תוחלפנה כל שלושה חודשים לפחות .4.5.1.3

 שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא. 5המשתמש יינעל אוטומטית, לאחר  .4.5.1.4

במקרה של נעילת משתמש בשם שגיאה בזיהוי, יפנה המשתמש לבירור  .4.5.1.5

 בפני ממונה אבטחת מידע של הספק.

 דקות לפחות ללא פעילות. 15בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא שיופעל לאחר  .4.5.2

עודכנת בעדכוני האבטחה האחרונים מערכת ההפעלה המותקנת על התחנה תהיה מ .4.5.3

 שהופצו על ידי היצרן. לא יעשה שימוש במערכת הפעלה שלא נתמכת על ידי היצרן. 

הספק ינהל מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר ביקורת על הגישה למערכות המידע  .4.5.4

)להלן "מנגנון הבקרה"(, ובכלל זה נתונים אלה: זהות המשתמש, התאריך והשעה 

ה, רכיב המערכת שאליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה, של ניסיון הגיש

ואם הגישה אושרה או נדחתה. מנגנון הבקרה לא יאפשר, ככל יכולתו, ביטול או 

שינוי של הפעלתו; מנגנון הבקרה יאתר שינויים או ביטולים בהפעלתו ויפיץ 

 ן בקרה.התראות לאחראים. בעלי ההרשאה יהיו מיודעים בדבר קיומו של מנגנו

הספק יקבע נוהל בדיקה שגרתי של נתוני התיעוד של מנגנון הבקרה, ויערוך דו"ח  .4.5.5

של הבעיות שהתגלו וצעדים שננקטו בעקבותיהן אותו יגיש לממונה על אבטחת 

 מידע במזמין.

 

 העברת מידע וחיבור למערכות המידע: .4.6

דע הנוגע אין לשלוח ברשת ציבורית או באינטרנט או באמצעות דואר אלקטרוני מי .4.6.1

למתן השירותים למזמין )לרבות מידע על המזמין, לקוחותיו, ספקיו או צדדים 

שלשיים אחרים כגון ערבים לחובות לקוחותיו וכיו"ב, אשר פרטיהם מועברים 

 בקשר עם השירותים הניתנים למזמין(.

העברת מידע של המזמין תתבצע באופן מאובטח ובאמצעות כספות, או בכל אמצעי  .4.6.2

 שר על ידי ממונה אבטחת מידע במזמין בכתב ומראש. אחר שיאו

הספק לא יחבר את מערכות המידע לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת,  .4.6.3

בלא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות 

המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב וללא אמצעי הגנה 

 הקצה. מתאימים על תחנת

חיבור מרחוק לסביבת הספק, ככל שיידרש כזה לצורך מתן השירותים, יבוצע  .4.6.4

 מנגנון באמצעות שימוש במנגנוני אימות חזקים )אימות דו שלבי(, הצפנה, הפעלת

התקשורת לאחר זמן של אי פעילות ואמצעי אבטחה דומים נוספים, ככל  ניתוק

 שיורה הממונה על אבטחת מידע במזמין.

התקנים ניידים למערכות המידע אלא באישור מראש של הממונה על אין לחבר  .4.6.5

אבטחת מידע במזמין. אם ניתן אישור כאמור, השימוש במידע בהתקן נייד או 

העתקה שלו להתקן נייד ייעשה רק תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות להגנה על 

 מידע.

ן מוצפן קבצים המכילים מידע של המזמין יועברו אל המזמין וממנו באופ .4.6.6

 )באמצעות כספות( בלבד.
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שלישי, -חל איסור מוחלט להעביר קבצים המכילים מידע של המזמין לגורמי צד .4.6.7

 בכל ערוץ, ללא אישור בכתב ומראש מאת המזמין.

לא תתאפשר, בכל מקרה, העברה של מידע מחוץ לגבולות המדינה, אלא באישור  .4.6.8

לתקנות הגנת  בכתב ומראש של הממונה על אבטחת מידע במזמין ובהתאם

הפרטיות להגנת הפרטיות )העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה(, 

 .2001 –תשס"א 

 

 דרישות לאבטחת מסמכים ואמצעי אחסון נתונים: .4.7

כל תוצר קשיח של עיבוד נתונים של המזמין לרבות, מסמכים ואמצעי אחסון  .4.7.1

ר חומרים קשיחים עם נתונים, יאוחסן במקום בטוח, נעול ומבוקר. אין להשאי

מידע של המזמין ללא השגחה במקומות נגישים )כגון שולחן, ארון פתוח, מדפסת 

וכד'(. כמו כן, מדיה נתיקה לצורכי גיבוי )מגנטית, אופטית, דיגיטלית( תאוחסן 

 במקום בטוח שהגישה אליו תתאפשר לבעל הרשאה בלבד. 

של המזמין לכל גורם  אין להעביר חומר קשיח ואמצעי אחסון המכילים מידע .4.7.2

חיצוני, בכל ערוץ אפשרי, ללא אישור בכתב ומראש של המזמין. כמו כן, אין 

להוציא מתחום חצרי הספק, לצורך תיקון או לכל מטרה אחרת, אמצעי אחסון 

אשר שמור עליהם מידע השייך למזמין. יש לבצע מחיקה בטוחה של המידע טרם 

 הוצאה של כל אמצעי אחסון, כאמור. 

על כל חשש לפגיעה,  –בהזדמנות הראשונה  –פק יודיע למזמין באופן מידי הס .4.7.3

אובדן ו/או חשיפה של מסמכים ואמצעי אחסון המכילים מידע של המזמין )כגון 

 דלף מידע, שימוש לא נאות, גניבה, אובדן, דרישת כופר וכד'(.

 

 נהלים וביקורות: .4.8

טחת מידע )להלן "נוהל בטרם התחלת ביצוע שירותי הספק, יחבר הספק נוהל אב .4.8.1

-לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז 4אבטחה"( בהתאם לתקנה 

)להלן "תקנות אבטחת מידע"( לצורך ביצוע שירותיו למזמין. תקפות נוהל  2017

 האבטחה תלויה באישור ממונה אבטחת מידע במזמין.

( ומבדקי לאיתור סיכוני אבטחת מידע )להלן "סקר סיכונים" הספק יבצע סקר .4.8.2

חדירות למערכות המידע לבחינת עמידותן בפני סיכונים פנימיים וחיצוניים 

 18-ל אחת בהתאם לתקנות אבטחת מידע, בטרם תחילת העבודה, ולפחות

יתבצעו  החדירה ובמבדקי בסקר סיכונים שזוהו חודשים. הטיפול בממצאים

 .(5.9.6גילויים )בהתאם למפורט בסעיף  לאחר סביר זמן פרק תוך

למזמין יימסרו תוצאות סקר הסיכונים ומבדקי החדירות שיכללו דוח מפורט על  .4.8.3

 הממצאים וההמלצות, ותמצית ניהולית שתציג את עיקרי הדברים.

הספק יאפשר לממונה על אבטחת מידע מטעם המזמין לערוך ביקורת אבטחה  .4.8.4

במערכות הספק הקשורות למתן השירות ו/או בחצרי הספק, בכל זמן נתון 

 וף להודעה מראש. בכפ

במקרים בהם מתבצעות אצל הספק ביקורות שוטפות על ידי צד שלישי בלתי  .4.8.5

תלוי, בתחומים / מערכות הנוגעים למתן השירות למזמין, יהיה המזמין רשאי 
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אך לא חייב להסתפק בקבלת ממצאי בדיקות אלה, והספק מתחייב להעביר 

 אותם לידי המזמין, על פי דרישה מהמזמין.

טפל בכל הממצאים אשר יעלו בביקורות, הסקרים והמבדקים על פי הספק י .4.8.6

 לוחות הזמנים שלהלן:

 

 פרק זמן רמת הממצא

 חודשים 12עד  ממצא ברמת סיכון נמוך

 חודשים  3עד   ממצא ברמת סיכון בינוני 

 עד  חודש אחד ממצא ברמת סיכון גבוה 

 

רמת הסיכון וזאת עד  ניתן ליישם בקרות מפצות בשלב ראשון לצורך הקטנה של

 לתיקון הממצא באופן סופי.

חובתו של הספק לדווח, אחת לשנה לפחות, לממונה אבטחת מידע במזמין על  .4.8.7

אודות אופן ביצוע חובותיו לפי נספח זה וההסכם וכן להודיע מיד במקרה של 

 אירוע אבטחה;

 אירועי אבטחה: .4.9

לפגיעה בשלמות  הספק אחראי לתיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע המעלה חשש .4.9.1

המידע, לשימוש בו בלא הרשאה או לחריגה מהרשאה )להלן "אירועי אבטחה"(; 

 ככל האפשר יבוסס התיעוד האמור על רישום אוטומטי.

בנוהל האבטחה יקבע הספק הוראות לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע,  .4.9.2

אות וצעדים לפי חומרת האירוע ומידת רגישות המידע לרבות, לעניין ביטול הרש

מיידים אחרים הנדרשים וכן לעניין דיווח לממונה על אבטחת מידע במזמין על 

 אירועי אבטחה ועל פעולות שננקטו בעקבותיהם.

הספק, בשיתוף עם הממונה על אבטחת מידע במזמין, יקיים דיון אחת לרבעון  .4.9.3

 לפחות באירועי האבטחה ויבחן את הצורך בעדכונו של נוהל האבטחה.

ל אירוע אבטחה חמור קרי, אירוע שנעשה בו שימוש במידע, בלא הרשאה במקרה ש .4.9.4

או בחריגה מהרשאה או שנעשתה פגיעה בשלמות המידע, ובכל אירוע סייבר, אשר 

יתרחשו אצל הספק או אצל ספקי המשנה שלו, שיש להם קשר למתן השירות 

ידווח על  למזמין, יודיע על כך הספק לממונה על אבטחת מידע באופן מיידי, וכן

 הצעדים שנקט בעקבות האירוע.

 

 אופן השבת המידע או השמדתו בסיום ההתקשרות;   .4.10

עם סיום ההתקשרות עם המזמין, על הספק להעביר למזמין את כל הנתונים  .4.10.1

הדיגיטליים והמוחשיים אשר נצברו אצלו בקשר עם מתן השירות לרבות, 

נים אשר נותרו מסמכים ואמצעי אחסון, ולבער את כל ההעתקים של הנתו

במערכותיו )בדגש על המידע הגולמי שנמצא בספריות השונות( באופן שלא 

יאפשר את שחזורם )אלא אם קיימת דרישה רגולטורית להמשך החזקה של 

הנתונים על ידי הספק(. הספק יעביר למזמין אישור בכתב על ביעור החומר, מיד 

 עם סיומו.
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 שמירת מידע: .4.11

י שנה לווידוי תקינות הגיבויים של מערכות המידע, הספק יבצע בדיקה פעם בחצ .4.11.1

תוך ביצוע מבדקי שחזור מידע ובדיקת התקינות, באופן שיבטיח את שלמות המידע 

 ואת אפשרות השחזור של המידע במקרה של אבדן או הרס.

נתוני אבטחת מידע שיצטברו מכוח כל הפעולות המפורטות בנספח זה יישמרו  .4.11.2

מו כן, הספק מתחייב לגבות את הנתונים באופן מוצפן חודשים לפחות. כ 24למשך 

ושישמרו באופן שיבטיח שיהיה ניתן, בכל עת, לשחזר את הנתונים האמורים 

 למצבם המקורי.

. 5.11.2הספק יקבע נהלים לביצוע גיבוי ולהבטחת שחזור הנתונים כאמור בסעיף  .4.11.3

המידע, ובכלל זה כמו כן, במסגרת תיעוד אירועי אבטחה, יתועדו גם הליכי שחזור 

 זהותו של מי שביצע את הליכי השחזור ופרטי המידע ששוחזר. –

 5.11.2הספק אחראי לכך שיישמר עותק הגיבוי של הנתונים האמורים בסעיף  .4.11.4

, באופן שיבטיח את שלמות המידע ואת אפשרות 5.11.3ושל הנהלים כאמור בסעיף 

 השחזור של המידע במקרה של אבדן או הרס.

 

 ן:תחולת הדי .4.12

אין באמור לעיל כדי לגרוע מתחולתן של הוראות ו/או תקנות מכוח חוק הגנת הפרטיות, 

"חוק הגנת הפרטיות"(,או מכוח הנחיות של הרשות להגנת  -)להלן 1981-תשמ"א

 הפרטיות במשרד המשפטים.

 

 

 הספק  המזמין
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 לכבוד

 (מזמיןה –)להלן  רושליםהעמותה העירונית לפיתוח החינוך בי –עמותת לביא 

 

 א.ג.נ.,

  התחייבות לשמירת סודיות - נספח ד'הנדון: 

 סימוכין: הסכם למתן שירותים בנושא ______ שנחתם בינינו ביום _________

 

אנו החתומים מטה, ______________, ת"ז __________ ו ______________, ת"ז 

התאגיד(,  –_________ )להלן __________, מורשי חתימה ומוסמכים מטעם ______

 -מצהירים בזה כלהלן:

 

הננו מאשרים כי קיבלנו לידינו גישה  למידע ונתונים ו/או קיבלנו לידינו ישירות   .1

, לרבות עסקיו, לקוחותיו ופעילותו, וזאת לצורך מתן מזמיןלמידע ונתונים הנוגעים 

ן, ידע, מסמכים כל נתו –" לעניין זה מידעהשירותים נשוא ההסכם שבסימוכין. "

ומבלי למעט מכל  –, עובדיו ולקוחותיו, לרבות מזמיןונתונים מכל סוג שהוא אודות ה

ו/או  מזמיןו/או פעילויותיו של ה מזמיןו/או עסקי ה מזמיןנכסי ה –עניין אחר 

, כל אלה יחד וכל אחד או עובדי המזמין עם גורמים כלשהם מזמיןהתקשרויות ה

גיע לידינו אגב הגשת הצעתנו למתן שירות ו/או בעקבות מהם בנפרד; לרבות מידע שה

הגשתה של הצעה זו ו/או במסגרת ניהול משא ומתן עמכם, טרם חתימת ההסכם 

יחולו על כל מידע שיתקבל אצל התאגיד יובהר כי הוראות כתב התחייבות  שבסימוכין.

או נמסר בכוונה בין אם במישרין עם ביצוע השירותים ובין אם בעקיפין, בין אם התקבל ו/

מובהר בזאת כי התחייבות זו לא מוגבלת בזמן  ובין אם התקבל ו/או נמסר בטעות.

 ותחול גם לאחר סיום ההתקשרות.

 

הננו מתחייבים, בשם התאגיד ובשמנו אנו, לא לגלות, לא להעביר, לא למסור       .2

תים לאחרים ולא לעשות שימוש כלשהו במידע האמור, למעט שימוש לשם מתן השירו

לעיל. הננו מתחייבים, בשם התאגיד ובשמנו אנו, לשמור בסודיות  1כאמור בסעיף 

לשם כך ולגרום כי כל באופן סביר לנקוט את כל האמצעים הדרושים וכן את המידע, 

יעשו כן. ההתחייבות בביצוע השירותים המועסקים על ידי התאגיד ו/או מטעמו 

לקבלת מידע שתוצא מטעמה של רשות  זה לא תחול בקשר עם דרישה חוקית 2בסעיף 

 ובכפוף לצו מחייב.  מוסמכת ובהתאם לדין

 

להשמיד או להשיב אליכם את כל המידע האמור, מיד לבער וכמו כן הננו מתחייבים  .3

לאחר עריכת השימוש הנדרש בו לשם מתן השירותים ו/או מיד בתום תקופה אשר 

דיו לא יהיה ולא ייוותר המידע תסוכם עמכם בכתב, כך שבידי התאגיד ו/או מי מעוב

ממועד סיום  ימי עסקים 7האמור, כולו ו/או חלקו, מיד ובכל מקרה לא יותר מ 

 השימוש ו/או סיום התקופה עליה סוכם בינינו בכתב. 

 

לנו, כי המידע הוא מידע חסוי מכוח דין ו/או הסכמים, מכוח היותו כולל  נמסר .4

ביחסי  לרבות של עובדי המזמין או סיון סודות עסקיים ו/או נתונים שחל עליהם חי
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לקוח, וכי הנכם מסתמכים על התחייבות זו בהתקשרותכם עם התאגיד,  – מזמין

ואלמלא הייתה התחייבות זו ניתנת, לא הייתם מסכימים להתקשר עם התאגיד 

 בהסכם האמור שבסימוכין.

 

ל הפרה של בגין כבהתאם לדין ולהוראות ההסכם מובהר, כי התאגיד  יהיה אחראי  .5

חובת הסודיות האמורה לעיל, ולעניין זה אין נפקא מינה אם ההתחייבות הופרה על 

ידי עובד  מעובדי התאגיד או על ידי כל אדם הפועל מטעמו של התאגיד ו/או 

בשליחותו ו/או בהסכמתו שניתנה במישרין או בעקיפין, ובכל מקרה ידאג התאגיד 

, שינבע מכל מין וסוג שהוא ללא יוצא מן הכללושיפויו בגין כל נזק  מזמיןלפיצוי ה

  .בהתאם לפס"ד שביצועו לא עוכב כתוצאה מהפרה כאמור ו/או בקשר עמה

 

התאגיד יודיע לכל עובד ו/או אדם אשר פועל בשמו של התאגיד ו/או מטעמו, ואשר  .6

אמורה להיות לו נגישות למידע, כי עליו להתחייב לקיים את מלוא ההתחייבויות 

נטל על עצמו, לפי כתב זה, וזאת טרם תינתן לעובד ו/או לכל אדם אחר  שהתאגיד

הפועל בשמו של התאגיד ו/או מטעמו כאמור גישה למידע. התחייבותו של עובד ו/או 

אדם הפועל בשמו ו/או מטעמו של התאגיד תינתן בכתב, באמצעות חתימה על כתב 

 זה. 

 

א( מידע אשר הצד המקבל יכול אף האמור לעיל, חובת הסודיות לא תחול על: ) על .7

; )ב( וכי אינו מפר סודיות להוכיח כי היה ברשותו או בידיעתו טרם חתימת הסכם זה

מידע אשר פותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל מבלי לפגוע או להשתמש במידע 

סודי של הצד השני; )ג( מידע אשר נמסר לאותו צד על ידי צד שלישי אשר אינו כפוף 

לשמירת סודיות בקשר למידע; )ד( מידע אשר הינו או הפך לנחלת הכלל  להתחייבות

 ו/או הפרת דין כלשהי. שלא עקב הפרת הסכם 

 
התחייבות זו תעמוד בתוקף הן במהלך ההתקשרות בינינו והן לאחריה,  ללא הגבלת  .8

 מועד. 

 היום,_______________

 חתימה חותמת התאגיד חתימה

   

 

 אישור

________ עו"ד/רו"ח מרחוב__________________ מאשר בזאת כי אני הח"מ_______
ההסכם דלעיל נחתם בפני היום ___________, על ידי ______________ ת.ז. ו___________ 
ת.ז. _____________, לאחר שקראו, הבינו והסכימו לכל האמור בו, וכי חותמת התאגיד 

חייבת את התאגיד לכל ה"ה האמורים מבצירוף חתימותיהם של  ______________________
 דבר ועניין.

 
 חתימה וחותמת תאריך

  

 
 
 


