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 )ע.ר.(מכללה האקדמית בית ברל ה
 "(המכללה)להלן: "

 לכבוד
 

 א.ג.נ.,
 

עבור המכללה האקדמית בית ברל   פיתוח אתר אינטרנטמכרז פומבי למתן שירותי  להציע הצעות במסגרת הזמנה  הנדון:
 6 גתשפ"

מפורט בהתאם ל ,האקדמית בית ברלמכללה העבור  פיתוח אתר אינטרנט למתן שירותיבזאת להגיש הצעה  .תהינך מוזמן .1
 ".השירותיםלהלן: "במסמך זה יכונו  בוקשיםהשירותים המ ."SOWתיאור השירותים המבוקשים " –להסכם ' זנספח ב

 כללי

 נוהל הגשת ההצעה למתן השירותים ובחירת ההצעה הזוכה הוא כדלקמן:

"(, וכן בהשלמת כל הנתונים אשר ההסכםההצעה תוגש בדרך של חתימת המציע על ההסכם המצורף להזמנה זו )להלן: " .2
כמפורט להלן. ההסכם אשר ייחתם ע"י המציע כמפורט להלן, לאחר והגשת כל המסמכים הנדרשים, יש להשלימם 

 "(.ההצעהחוזרת של המציע )להלן: "-שמולאו בו כל הפרטים יהווה את הצעתו הבלתי

נים כנדרש, יגרום לפסילת הצעת המציע, אלא אם למען הסר ספק, הסכם אשר לא ייחתם או אשר לא ימולאו בו כל הנתו .3
 תקבע המכללה אחרת, מטעמים ענייניים.

בכלל זה מחיקות, הסתייגויות ו/או כל שינוי כלשהו, ו ,ההזמנה להציע הצעות/בוצעו שינויים כלשהם במסמכי הפניה .4

יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה על הסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  ,במסמכי ההצעה או ההסכם ו/או נספחיו

 המכללה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המכללה רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג,  .5
 להרשות למציע כלשהו להשלים פרטים כלשהם בקשר להצעה, בכל מועד. 

, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הדרוש לו להכרת ההזמנה, דרישותיה על המציע לערוך, על חשבונו .6
וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות 

המציע כל טענה בדבר טעות  תה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו שלילו, וכמי שערך כל בדיקה שהי
ין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה יו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענ

 ו/או שאינו מופיע בה. 

להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה, עותק מהזמנה זו, המאושר בסופו בחתימת המציע. מילוי התנאים המפורטים  .7
 .תהליךשה זו מהווה תנאי סף להשתתפות בבבק

  מילוי פרטי ההצעה

 על המציע להשלים בכתב, בהסכם, את כל פרטיו במבוא להסכם. .8

תעודות השכלה וקו"ח של  וכן לצרף פרופיל חברה ,"תצהיר המציע" – 'נספח בהנתונים הנדרשים בלמלא את על המציע  .9
 עורך דין.המציע באמצעות . יש לצרף אימות חתימת מטעמו הצוות המוצע

ההסכם וההצעה, בצירוף ההשלמות שיעשו בהם כאמור לעיל, יהוו את נוסח ההסכם המחייב את המציע, וכל שינוי ו/או  .10
תיקון ו/או הסתייגות שיעשו בהם, בין בגוף ההסכם או ההצעה ובין במסמך נפרד, למעט השלמת הפרטים כאמור לעיל, 

 המחייב ועלולים להביא לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.אינם מהווים חלק מנוסח ההסכם 

על המציע לחתום את חתימתו, בראשי תיבות, בתחתית כל עמוד של נוסח ההסכם ושל נספחי ההסכם, וכן ליד כל סעיף  .11
גיד( בכל +חותמת התא המציע הינו תאגיד, יבצע מורשה החתימה חתימה מלאה )חתימהששיושלם בכתב יד. במידה 

 מקום כאמור.

+חותמת(, בסוף ההסכם, במקום המיועד לכך, וכן בהצהרה שבשולי  על המציע לחתום את חתימתו המלאה )חתימה .12
 הזמנה זו. 
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, תאומת ותאושר תצהיר המציע -' ובנספח ב חתימתו של המציע בנוסח ההסכם וכן בטופס ההצהרה שבשולי הזמנה זו .13
 ציע.על ידי עורך דין, כמחייבת את המ

 איש קשר

מטעם  ראש הצוותשמש כאשר יאיש הקשר מטעם המציע לצורך כל עניין הקשור בהסכם או בהליך ההצעות ופרטיו של  .14
 המציע, הם כדלקמן:

 שם מלא: ____________________  תפקיד: ____________________

 טלפון )זמין(: _____________________________________________

 __________________________________________________דואל': 

 סף ומסמכים נדרשים: תנאי

  .15.1-15.3 המפורטים בסעיפים הסףתנאי כל על המציע עצמו )ולא באמצעות קבלני משנה( לעמוד ב .15

"תצהיר המציע",  – 'נספח ב, יש לצרף הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע בנוסח התצהירלאימות 
 בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה, וכן מסמכים ואישורים כנדרש.

פיתוח תחומים הבאים: כל הב שנים במתן השירותים, לכל הפחות)חמש(  5המציע בעל ניסיון מקצועי של לפחות  .15.1

, פיתוח התאמה UI/UX –איפיון צרכים, אפיון ממשקי משתמש כולל הכנת  ,למוסדות וארגונים אתרי אינטרנט

 -ו WEBוהפעלה של מערכות לניהול תוכן באינטרנט, שילוב ואינטגרציה עם מערכות ארגוניות, פיתוח ממשקי 

API .תנאי סף 

 .להוכחת תנאי זה על המציע להצהיר על שנות ניסיון המשרד

 ,פיתוח השלים מכרז, המציעבמסגרת ההגשת ההצעה  מועדשלפני ( 2018-2022)במהלך חמש השנים האחרונות  .15.2

    העומדים בקריטריונים הבאים:  ,אתרים )חמישה( 5לפחות של עיצוב והעלאה לרשת האינטרנט 

 תנאי סף פותחו על מערכת קוד פתוח מסוג וורדפרס.אתרים  )חמישה( 5לפחות  .א

 תנאי סף. APIמבוססת  תאתרים כוללים ממשק למערכת חיצוני( שני) 2לפחות  .ב

 ,₪ 250,000 בסכום שאינו נמוך מתמורה , אתר כל בגיןהמציע, אתרים קיבל  (שלושה) 3בגין הקמת לפחות  .ג

 תנאי סף. לא כולל מע"מ

 .5568העומדים בדרישות נגישות לפי התקן ישראלי  ,אתרי תוכן גדוליםמהאתרים הם  (שלושה) 3 לפחות .ד

 תנאי סף

 תנאי סףיתוח שוטף. פו אתרים מקבלים מנותן השירותים שירותי תחזוקהמה (שניים) 2לפחות  .ה

שירות מלא של אפיון פונקציונאלי, חווית משתמש, אפיון המציע אתרים נתן מה (שלושה) 3לגבי לפחות  .ו

 תנאי סף ממשק משתמש, עיצוב ופיתוח.

 בתתוך פירוט כתו במתן שירותים דומים, נועל המציע לפרט את ניסיו ,זהסף תנאי עמידת הצעת המציע בלהוכחת 

ו' מידע, ובאילו תנאים מהתנאים א' עד שם נציג הלקוח ומספר הטלפון שלו לקבלת האתר, שם הלקוח, 

"תצהיר המציע"  – נספח ב'ב הנכללת באמצעות הטבלהלרבות פירוט הנדרש,  ,האתר עומדהמפורטים לעיל 

 להסכם.

ניסיון מקצועי של  ימתאימה, ובעל ידע ומומחיות יבמשרה מלאה בעלעובדים  )עשרה( 10 לפחותהמציע מעסיק  .15.3

  תנאי סף נשוא מכרז זה. במתן השירותים)כל אחד(  שנתייםלפחות 

של העובד שנות הותק  ו,ותפקידהעובד שם ובכלל זה , עובדיםהרשימת  על המציע לפרט אתלהוכחת תנאי זה 

 .להסכם"תצהיר המציע"  – נספח ב'בהנכללת  באמצעות הטבלה אצל המציע ובכלל,
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בעניין   .תנאי סף .1976 –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו מחזיק במציע ה .15.4

 : להצעתולצרף זה על המציע 

 .  תנאי סף אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ •

אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות  •
 תנאי סף  .1976-מס(, התשל"ו

 סף תנאי – בנקאית ערבות צירוף

 לטובת עשויה, לצרכן המחירים למדד וצמודה מותנית בלתי, אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על .15.5
 ערבות: "להלן) 01.06.2023 -ה עד יהיה הערבות תוקף. ש"ח (אלפיםעשרת ) 10,000 של בסכום, המכללה
 1'ד נספח בנוסח תוגש שלא ערבות. בדיוק להסכם 1'ד נספחכ המצורף בנוסח תהיה ההגשה ערבות"(. ההגשה
 . הסף על המציע מטעם ההצעה לפסילת תביא להסכם

 חזר המציע אם, ההפרה של מסתברת וכתוצאה מוסכם כפיצוי ההגשה ערבות את לחלט רשאית תהא המכללה .15.6
 .בחוזה לכך הנקוב במועד, בחוזה הנקובים הביטחונות את המציא לא או/ו אותה קיים לא או/ו מהצעתו בו

 דין  כל פי-על לכך הזכות לה שתעמוד מקרה בכל ההגשה ערבות את לחלט המכללה בזכות יפגע לא לעיל האמור .15.7
 .חוזה או דין כל פי-על אחרים וסעד תרופה לכל המכללה בזכות יפגע לא וכן, חוזה או

 .כנדרש ההגשה ערבות אליהן תצורף לא אשר למכרז הצעות תתקבלנה ולא תיבדקנה לא .15.8
, ימים 10 בתוך למכללה להמציא יידרש, המכרז מסמכי כל י"עפ המזמין ידי על ותאושר, תתקבל שהצעתו מציע .15.9

 המצורף בנוסח, ₪( אלף עשרים)  20,000 של בסכום ביצוע ערבות, המכללה הודעת פי על יותר מאוחר במועד או
 .בדיוק להסכם 2'ד נספחכ

 רשאית תהא, בהסכם שנקבע במועד והביטחונות הערבויות את ימציא לא, התקבלה שהצעתו שמציע במקרה .15.10
 נזק כל בהוכחת צורך ללא, מראש ומוערכים מוסכמים, קבועים נזק כדמי ההגשה ערבות את לממש המכללה

, כבטלה תחשב המציע של הצעתו. כאמור הערבות חילוט בדבר למציע הודעה למסור חובה עליה שתחול ומבלי
 כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על בזאת מוותר המציע. המזמין מצד כלשהי נוספת בהודעה צורך בלא

 .כאמור ההגשה ערבות מימוש של במקרה המכללה

 מסמכים נוספים

להחתים את חברת הביטוח של המציע על אישור קיום  איןיובהר, כי בשלב הגשת ההצעה  -אישור קיום ביטוחים  .16
 10 בתוך, למכללה להמציא יידרש, המכרז מסמכי כל י"עפ המכללה ידי על ותאושר, תתקבל שהצעתו מציע .הביטוחים

 .מבטחו בידי כנדרש חתום, להסכם 'ג נספח בנוסח ביטוחים קיום אישור, הזכייה הודעת קבלת ממועד ימים

על המציע לצרף להצעתו תיאור מבנה התאגיד, תחומי התמחותו, שנות ותק, כמות ותחומי  - המציעצירוף פרופיל  .17
במתן  תיאור לקוחותיו וכל מידע נוסף אשר לדעת המציע יכול להעיד על ניסיון ומקצועיות של המציע התמחות עובדיו,

 . השירותים הנדרשים

של לקוחות להם העניק המלצות  שלוש לפחותעל המציע לצרף להצעתו  - של המציע ונותן השירותים בפועלהמלצות  .18
. יש לצרף רשימת אנשי (2018-2022) השנים האחרונותחמש במהלך כדוגמת השירותים הנדרשים במכרז זה, שירותים 

 קשר וטלפונים ביחס לכל המלצה. 

או כל  UI/UX, שירותי מיתוג, עיצוב שירותיאספקת  שםבספקי משנה ל להעזרשבכוונת המציע  ככל -ספקי משנה  .19
לכל ספק משנה  ביחס. 6, בסעיף "תצהיר המציע", בהצעתו - 'נספח בבשרות אחר למכללה, יציין זאת באופן מפורש 

  .כנדרש משותפים ושמות ממליצים פרוייקטיםדוגמאות של  3 -ולפרט בטבלה בנספח ב'  לצרף פרופיל חברה ישכאמור 

למכללה נשוא מכרז אלא לא יצויינו בנספח ב' להצעתו של המציע לא יוכלו להעניק לשירותים יובהר כי, ספקי משנה ש
 אם כן יסום אחרת בין הצדדים.

על המציע להתחייב לשמירת סודיות כלפי המכללה. בעת הגשת הצעתו על המציע לצרף לה  - התחייבות לשמירת סודיות .20
 כנדרש. התחייבות לשמירת סודיות חתום -' האת נספח 



6 

 

______________________________________                                                  _____ 

 השירותיםנותן         המכללה האקדמית בית ברל                                                         

 

על המציע להתחייב, נכון למועד הגשת ההצעה ולאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת  - אי קיום ניגוד עניינים .21
בעת הגשת הצעתו על המציע האופציה, שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בקשר עם אספקת השירותים למכללה. 

 נדרש.כ חתום אי קיום ניגוד עניינים -' ולצרף לה את נספח 

לעיל( לצורך מתן השירותים נשוא המכרז. המציע  19)כאמור בסעיף  המשנה ספקיבמידה והמציע הצהיר על התקשרות עם 
נספח והתחייבות לשמירת סודיות  -את נספח ה'  הזכייה הודעת קבלת ממועד ימים 10 בתוך, למכללה להמציא יידרשהזוכה 

 , חתום על ידי קבלני המשנה המיועדים.ענייניםהצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד  -' ו

 צירוף מסמכים והגשת ההצעה

המציע יגיש את כל המסמכים המפורטים להלן בשתי מעטפות כמפורט מטה, לתיבת המכרזים המיועדת לכך בבניין רכש  .22

אין  .12:00בשעה  16.03.2023 -מיום חמישי, הלא יאוחר , )חריץ התיבה בקיר המבנה( 438’ ותפעול, אזור דקל, בית מס

  בעלי התפקיד במבנה.לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפות גדולות מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי 

 על המציע לרכז את הצעתו בשתי מעטפות כדלקמן ) ריכוז המסמכים ותנאי הסף(: .23

עבור המכללה האקדמית בית שירותי פיתוח אתר אינטרנט  – 1מעטפה מספר במעטפה אשר תסומן " .23.1

 יוגשו כל המסמכים המפורטים מטה: "6תשפ"ג  -ברל 

 באחריות המציע לוודא באופן מוחלט כי במעטפה זו לא יימצאו פרטים או נתונים על הצעת המחיר של המציע.          

אישור 
צירוף 

 המסמך

 הערות מסמך

העתקים של החוזה וההזמנה להציע הצעות + נספחים, כשהם ממולאים וחתומים  2 

 כמפורט לעיל )כולל אימות חתימה(.   

 "הצעת מחיר".   –מלבד נספח א' 

 

  .לעיל 14כאמור בסעיף  ,פרטי איש קשר 
כמפורט  ,"תצהיר המציע", בצירוף אישור עו"ד/רו"ח לאימות החתימה – 'נספח ב 

 .לעיל 19ובסעיף  לעיל 15.1-15.3פים בסעי
 תנאי סף

 לעיל. 15.5 כמפורט בסעיף אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ.  

אישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת 

 . 1976-ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 תנאי סף

 תנאי סף לעיל.   15.6 כמפורט בסעיף, ₪  (שרת אלפים)ע  10,000צירף ערבות בנקאית ע"ס  
לעיל ונספח  16, כמפורט בסעיף בלבד המציעע"י צירוף אישור קיום ביטוחים חתום  

 ' לחוזה.ג
 

  לעיל. 17צירוף פרופיל החברה, כנדרש בסעיף  
  .לעיל 18כמפורט בסעיף  ,צירף המלצות 
 לעיל. 20כנדרש בסעיף  התחייבות לשמירת סודיותחתימה על  

 )עבור ספק ראשי וספקי משנה במידה ויוגשו(
 

 לעיל. 21כנדרש בסעיף  הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד ענייניםחתימה על  

 )עבור ספק ראשי וספקי משנה במידה ויוגשו(
 

  החתימה בשמו, אם הוא תאגיד. אישור עו"ד המפרט את מורשי 
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שירותי פיתוח אתר אינטרנט עבור המכללה האקדמית בית  – 2במעטפה אשר תסומן "מעטפה מספר  .23.2

 ", יוגשו המסמכים המפורטים מטה: 6תשפ"ג  -ברל 

     .מחירההצעת    -נספח א' 

בהתאם להוראות ולהנחיות לעיל. המכללה מובהר בזאת, כי התנאים לעיל אשר הוגדרו כתנאי סף הינם בגדר חובת הגשה  .24

שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה אשר לא יהיו בה כל המסמכים המוגדרים כתנאי סף, בשלב פתיחת 

ובמהלך כל  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,המעטפות, והיא לא תועבר לשלב  ניתוח ההצעות. למכללה שמורה הזכות

בצע השלמות ו/או הבהרות למסמכים הנדרשים להוכיח את עמידת המציעים בתנאי לאפשר למציעים ל שלבי המכרז,

 הסף במכרז זה.

החליטה המכללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההסכם שצורף להצעה וחתימתה על ההסכם, והיא בלבד, תיחשב  .25
כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה על ההסכם כאמור יכנס ההסכם לתוקף, ויהווה הסכם מחייב לגבי 

 המכללה לכל דבר ועניין. 

חייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה הזמנה זו אינה מהווה הצעה. המכללה אינה מת .26
כולם או אחדים מהם, לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך  ,תהיה רשאית לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים

לתחר , לבצע רק מרכיב אחד מבין מרכיבי השירותים כל ההצעות שהוצעו, לפצל את ההתקשרות בין מספר מציעים,
והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של המכללה ובהתאם בהליך של התמחרות בין מספר הצעות זוכות, כספית 

למציע הזוכה לא תהיינה טענות כספיות כלשהן במידה והמכללה תפעל בהתאם לאפשרות לפצל את  להוראות כל דין.
 ההתקשרות ו/או תרכוש רק חלק מהשירותים.

 הצעותהקריטריונים לבחינת  .27

בהתאם  ,כמפורט במסמכי המכרז, תיבדקנה מבחינת איכות מקצועית ,תנאי הסףכל רק הצעות אשר תעמודנה ב .27.1
 לאמות המידה המפורטות להלן.

למכללה שמורה האופציה לבצע  ,המינהלייםבתנאי הסף  עמדוי אשר ומעלההצעות  6וגשו במסגרת המכרז י אם .27.2
 :להלן כמפורט ,בשני שלבים ההצעות בחינתאת תהליך 

  1 שלב

במסגרת  המציע מטעם המוגשים החומריםמ המקצועית הועדה התרשמותהצעות המציעים על סמך  בחינת
 מטעםוכל חומר אחר שיוגש אתרי דוגמא שצורפו : פרופיל חברה, ניסיון המציע, המלצות הצעתו, ובכלל זה

 ניסיון סמך על וכן בתחום מקצוע אנשי ומול קודמים לקוחות מול המכללה שתבצע בדיקות סמך על וכןהמציע, 
 .המציעים עם מיועציה מי או המכללה

 :הבאים הקריטריונים לפי ידורגו המציעים הצעות

 אחוז קריטריון
פיתוח אתרי אינטרנט למוסדות דומים שירותי במתן ייבחן ניסיון המציע  -ניסיון המציע 

 ,של אתרי אינטרנט והוצאתם לפועלאיפיון, עיצוב ובנייה ובכלל זה למכללה, במאפייניהם 
 :להלן כמפורט

, יוגש מטעם המציער שא פרופיל החברהו"תצהיר המציע"  - 'נספח בהנתונים יתבססו על האמור ב]
 .[אתרים לדוגמא וכל מידע אחר רלבנטי

 

ניסיון בבניית אתרים עבור מוסדות חינוך / השכלה / מוסדות אקדמיים שבנה המציע במהלך  .א
 -אתרים  2נקודות בגין כל אתר ועד סה"כ  6יקבל  – (2022עד  2018) האחרונותחמש השנים 

 אמת מידה זו.במסגרת  נקודות מקסימום 12

12% 

, דהיינו, אתר הכולל בתוכו sow-בחינת אתרי אינטרנט הדומים במאפייניהם למסמך ה .ב
השנים חמש מהלך מערכת תתי אתרים ואשר פותח על מערכת קוד פתוח, שבנה המציע ב

נקודות  24 -אתרים  3נקודות בגין כל אתר ועד סה"כ  8יקבל  – ( 2022עד  2018) האחרונות
 אמת מידה זו. במסגרת  מקסימום

24% 
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חמש השנים מהלך בחינת אתרי אינטרנט הכוללים מסחר אלקטרוני שהקים המציע ב .ג
במסגרת אמת מום נקודות מקסי 24 - אתרים 3נקודות בגין כל אתר ועד  8יקבל  –האחרונות 

 מידה זו.

24% 

בחינת ניסיון המציע ביצירת חווית משתמש ותכנון ממשק משתמש ייחודי )דסקטופ ומובייל(  .ד
 8יקבל  - (2022עד  2018) חמש השנים האחרונותמהלך בעבור אתרים שהקים המציע ב

 אמת מידה זו. מסגרת נקודות מקסימום ב 24סה"כ  -אתרים  3נקודות בגין כל אתר ועד 

24% 

לאתר  רותיעבורם מעניק שירותי תמיכה וש לקוחותעל המציע להציג  –תמיכה ושירות  .ה
 . במועד הגשת ההצעות האינטרנט שלהם,

 במסגרת אמת מידה זו.נקודות מקסימום  16 - אתרים 2נקודות בגין כל אתר ועד  8יקבל 
 

16% 

 100% סה"כ

את  יקבלו אשר ,(הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם)הצעות  6עד  לבחורהמכללה מתכוונת דירוג ההצעות  בתום
יובהר כי המכללה תהה רשאית  (.2)שלב  התהליך ביצוע להמשךניקוד האיכות הגבוה ביותר, אשר תועברנה 

 להעביר גם יותר הצעות בהתאם לשיקול דעתה.

 2 שלב

-27בימים שני ושלישי ה מועד משוער לביצוע הראיונות הינו תקיים ראיונות עם המציעים הנבחרים.  המכללה
כי שלב הראיון  ,יובהר. (להמציעים נדרשים לשריין מועדים אה) 16:00 -ל 9:00השעות במהלך  ,28.03.2023

את השירותים  עניקנוכחות הצוות אשר י .וקביעת ניקוד האיכות שלהן הינו חלק בלתי נפרד מניתוח ההצעות
 .חובההינה  ראיוןמהלך הבבפועל מטעם המציע 

 היביד שיהיולכלל הנתונים  בהתאם, ההצעות של האיכות ניקוד אתמחדש  קבעתשלב הראיונות המכללה  בתום .27.3
שתבצע  בדיקותשיגיע לידי המכללה בעקבות  מידעהחומרים שהוגשו מטעם המציע,  כל, ובכלל זה עת אותהב

 עם מיועציה מי או המכללה ניסיון סמך על ,בתחום מקצוע אנשי ומולהמציע  שלהמכללה מול לקוחות קודמים 
 .עם המציעים כאמור הראיונות משלב הועדה התרשמות סמך על כןו המציעים

שנקבע לניקוד  ביחסשל ההצעות  האיכות ניקוד אתכי המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות  ,מובהר
 .או מכל סיבה רלבנטית אחרת לאור ההתרשמות משלב הראיונות ,1מסגרת שלב מס' ב

 :הבאים הקריטריונים לפיייקבע  הצעותניקוד האיכות של הלאחר שלב הראיונות, 

 אחוז קריטריון
שירותי פיתוח אתרי אינטרנט למוסדות דומים במאפייניהם ייבחן ניסיון המציע במתן  -ניסיון המציע 

 :להלן כמפורט, למכללה, ובכלל זה איפיון, עיצוב ובנייה של אתרי אינטרנט והוצאתם לפועל
"תצהיר המציע" ופרופיל החברה שיוגש מטעם המציע, אתרים  - 'נספח בהנתונים יתבססו על האמור ב]

 .[לדוגמא וכל מידע אחר רלבנטי

 

מהלך שבנה המציע ב השכלה / מוסדות אקדמייםחינוך / ניסיון בבניית אתרים עבור מוסדות  .א
 6 -אתרים  2נקודות בגין כל אתר ועד סה"כ  3יקבל  – (2022עד  2018)חמש השנים האחרונות 

 אמת מידה זו.במסגרת  נקודות מקסימום

6% 

 בית ברל בהתאם למאפיינילמכללה האקדמית בחינת אתרי אינטרנט הדומים במאפייניהם  .ב
, דהיינו, אתר הכולל בתוכו מערכת תתי אתרים ואשר פותח על מערכת קוד פתוח, sow-מסמך ה

נקודות בגין כל אתר ועד  4יקבל  – (2022עד  2018)חמש השנים האחרונות מהלך שבנה המציע ב
 אמת מידה זו. במסגרת  נקודות מקסימום 12 -אתרים  3סה"כ 

12% 

חמש השנים האחרונות מהלך אינטרנט הכוללים מסחר אלקטרוני שהקים המציע ב בחינת אתרי .ג
במסגרת נקודות מקסימום  12  - אתרים 3נקודות בגין כל אתר ועד  4יקבל  – (2022עד  2018)

 אמת מידה זו.

12% 

בחינת ניסיון המציע ביצירת חווית משתמש ותכנון ממשק משתמש ייחודי )דסקטופ ומובייל(  .ד
נקודות  4יקבל  - (2022עד  2018)חמש השנים האחרונות מהלך אתרים שהקים המציע בבעבור 

 אמת מידה זו. מסגרת נקודות מקסימום ב 12סה"כ  -אתרים  3בגין כל אתר ועד 

12% 

לאצר שירותי תמיכה ושרות להם הוא מעניק   לקוחותעל המציע להציג  –תמיכה ושירות  .ו
 . במועד הגשת הצעתוהאינטרנט שלהם, 

 במסגרת אמת מידה זו.נקודות מקסימום  8 - אתרים 2נקודות בגין כל אתר ועד  4יקבל 

8% 
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במהלך הריאיון  ,ראיון ייערך עם נציג המציע ואנשי הצוות הדרושים - התרשמות כללית על פי פרזנטציה
יידרש נציג המציע להציג את ניסיונו וניסיון הצוות המוצע, את היקפי ומאפייני הפרויקטים המקצועיים 

 .שבוצעו על ידו וכן לענות על שאלות מקצועיות
משנה ה ספקמשנה יש להציג את הניסיון של  ספקבמידה וההצעה מוגשת בשילוב עם , כי גשיוד

 .פרזנטציהבשלב ה יםמשותפפרוייקטים ודוגמאות 

30% 

על סמך מכתבי  ,המשנה במידה והוגש ספק+ בדגש על נותני השירות בפועל של המציע  מוניטין והמלצות
ידי המציע ושיחות עם ממליצים וחוות דעתם. תיבחן הרלוונטיות של ההמלצות -המלצה שיסופקו על

 לאופי וסוג השירותים הנדרשים למכללה.
המכללה, באמצעות ועדת המכרזים והועדה המקצועית מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות לפנות 

או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ובכלל זה בכל שלבי המכרז, ללקוחות של המציע, לבצע בירור טלפוני 
 להביא בחשבון שירותים שהעניק המציע בעבר למכללה ו/או לגופים דומים, לרבות לקוחות שלא הוצגו

  על ידי המציע. 

20% 
 

 100% סה"כ

 הציון עם בשקלול המחיר הצעת תבחן בו לשלב יעברו המקצועי בדירוג ומעלה 80% של ציון יקבלו אשר מציעים

 ציון בשקלול תיבחן לא והצעתם ייפסלו 80% -מ פחות יהיה הצעתם של האיכותי הציון אשר ספקים. האיכותי

 .המחיר והצעת האיכות

הצעות במסגרת המכרז, כל המציעים יוזמנו לשלב הראיונות ואילו קביעת  6 -תוגשנה פחות מ אםמובהר, כי  .27.4
 לעיל. 27.3ניקוד האיכות של ההצעות תבוצע בהתאם לקריטריונים המפורטים בטבלה הנזכרת בסעיף 

 המחיר הצעות בחינת .27.5

המפורט המציע עבור כתב הכמויות  תחושב לאחר הפחתת אחוז ההנחה אשר יתןמטעם כל מציע הצעת המחיר 
 הצעת המחיר. -בנספח א' 

 לפי ביותר הזולה להצעה יחסי באופן ציון יקבלו ההצעות ויתר 100% של ציון תקבל שתוגש ביותר הזולה ההצעה
 . 100 כפול הנבחנת ההצעה חלקי ביותר הזולה ההצעה מחיר:  הבאה הנוסחה

 

 ומחיר איכות ציוני שקלול .27.6

 -ו המקצועית האיכות לציון 55% של לשקלול בהתאם יתבצע המציעים של המחיר והצעת האיכות ציוני שקלול
 .המחיר הצעת לציון 45%

 התקשרויות) המכרזים חובת לתקנות 27 בתקנה כאמור, שלבית דו בחינה עם מכרז הנו המכרז כי, בזאת מובהר .27.7
 "(. התקנות: "להלן) 2012 – ע"תש(, גבוהה להשכלה מוסד של

. לתקנות 28 בתקנה כמוגדר( Best and Final)  נוסף תחרותי תהליך לבצע הזכות את לעצמה שומרת המכללה .27.8
 סף את עברו אשר מציעים בקרב יערך נוסף תחרותי הליך, נוסף תחרותי הליך לקיים המכללה ותבחר במידה

 ביותר האיכותית שההצעה במקרה , לרבותנוסף תחרותי הליך לקיים שלא הזכות שמורה למכללה. בלבד האיכות
 .משמעותי באופן מהאומדן חורגת ואינה ביותר הזולה הינה

 הצהרה על סודות מסחריים או עסקיים  .28

"( חלקים סודיים" ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן: .28.1
עתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצ

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים   הנימוקים לאיסור העיון בהם.
 האחרים אם זכה בתהליך.

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרים, יחשבו  .28.2
 סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחרים. 
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ם של ועדת המכרזיויודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה הסופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונה ל .28.3
 המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

 הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק .29

, 1992 -ב בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף  .29.1
 ידי רואה חשבון.-עליצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה בשליטה, מאושר 

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך קיבלו תוצאה משוקללת זהה, שהיא התוצאה  .29.2
הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, ובלבד שצורף להצעה, בעת הגשתה, אישור 

 ותצהיר, כאמור לעיל.

 ן:נוהל העברת שאלות ובירורים יהיה כדלקמ .30

באמצעות אשת הקשר מטעם , תוגשנה בכתב )דואר אלקטרוני או פקס( מסמכי המכרזבנושא המציעים שאלות  .30.1
 . ועד בכלל 0016:בשעה  28.02.2023 -שלישי הולא יאוחר מיום עד , המכללה שפרטיה נזכרים להלן

המכללה אינה מתחייבת ולהגיב על שאלות מכל  על השואל לציין בברור לאיזה מסמך וסעיף מתייחסת השאלה. .30.2
 .מועד זהסוג שתתקבלנה לאחר 

 קבלת הצעתו. -המכללה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי .31

 .מפגש מציעיםלא יתקיים  .32

 ,שלישי עד ליוםהשתתפות במכרז אינה מותנית בתשלום. על כל מציע המעוניין להגיש הצעה במסגרת המכרז להירשם  .33
רשם עד למועד ימציע שלא . שפרטיה נזכרים להלןמטעם המכללה , באמצעות אשת הקשר 16:00בשעה  28.02.2023 -ה

מענה לשאלות מציעים יופץ במרוכז למציעים כל מובהר בזאת, כי . האמור לא יוכל להגיש הצעה במסגרת המכרז
 הרשומים בלבד.

 :/ פקס  טל ,הרכש והתפעוללת מנה –אשת הקשר מטעם המכללה הינה הגב' פלדמן שגב נעה  .34

 .noaf@beitberl.ac.ilמייל  ;09-7476409 

 טבלת לוח זמנים מרוכזת:  .35

 הערות מועד פעילות
  12.02.2023 מכרז ליציאה למועד משוער 

  28.02.2023 מועד אחרון לרישום למכרז

מועד אחרון לשליחת 

 שאלות

 או   noaf@beitberl.ac.ilיבוצע באמצעות מייל  28.02.2023

 09-7476409פקס 

אחריות המציעים לוודא קבלת המענה לשאלות ולצרפם למסמכי  08.03.2023 מועד משוער למתן תשובות 

 המכרז חתומים.

מועד אחרון להגשת הצעות 

 לתיבת המכרזים

מחוץ למבנה רכש ותפעול, אזור דקל, תיבת המכרזים ממוקמת  16.03.2023

 438’ בית מס

 מועד משוער לסבב ראיונות

 במכללה

 .זימון הראיונות יבוצע על ידי המכללה בכפוף לעמידה בתנאי סף 27-28.03.2023

מועד משוער לקביעת מציע 

 זוכה

16.04.2023  

 

mailto:noaf@beitberl.ac.il
mailto:noaf@beitberl.ac.il
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 הצהרת המציע

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על נוסח ההסכם המצ"ב 
 נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.

 ____________________         _________________________             _______________ 

 חתימת המציע                              שם מלא של המציע             תאריך            

 אימות חתימה/ות

 אם המציע הוא תאגיד

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי ה"ה 
______________________________ חתמו על נוסח ההסכם המצ"ב בשם התאגיד הנ"ל, וכי חתימתם מחייבת את 

 ד.התאגי

 _____________ _________________________ 

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח תאריך               

                 חתימת מציע פרטי

          _______________ ____________ 
 חתימה               שם                                   

_______________  _____________ 
 חתימה               שם                                   

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי החתימות הנ"ל הנן 
 חתימותיהם של ה"ה _____________________________________, שזהותם הוכחה בפני להנחת דעתי.

 _______________ __________________________  

 )שם פרטי ושם משפחה( עו"ד/רו"ח  תאריך                                
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עבור  פיתוח אתר אינטרנטמכרז פומבי למתן שירותי מכוח  הסכם
  6תשפ"ג  -המכללה האקדמית בית ברל 

 2023שנערך ונחתם ביום ____ בחודש ______________ 

 

 בית ברלהאקדמית  המכללה             בין:

 (580029429עמותה מספר )                                       

 44905דואר בית ברל,  -בית ברל    

 טל: ______ פקס: ________   

 "(המכללה)להלן: "

 ;מצד אחד

  ___________________________________               לבין: 

 _____________________________מרחוב 

 ______________פקס:  ______טל: ______

 "( נותן השירותים)להלן: "   

 ;מצד שני

 

  .להסכם 'זנספח כמפורט ב ,פיתוח אתר אינטרנט ינת בקבלת שירותיימעונ המכללה האקדמית בית ברל הואיל : ו

והזמינות  , כוח אדם מקצועיהיכולת המקצועית ,סיוןיהנ ונותן השירותים הצהיר בפני המכללה כי הוא בעל :  והואיל
 לתנאי חוזה זה;העניק למכללה את השירותים, והכל בהתאם המאפשרים לו לקבל על עצמו ול

והצדדים מסכימים כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת של יחסי עבודה הנהוגים בין עובד ומעביד, אלא על  :  והואיל
 בסיס חוזה קבלני של נותן השירותים; 

 .והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה משפטית או על פי דין או מכל טעם אחר להתקשרותם בהסכם זה והואיל:

 סיהם המשפטיים, כמפורט בתנאי הסכם זה להלן.וברצון הצדדים להסדיר את יח :והואיל

 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 האמור במבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

חלוקת ההסכם לסעיפים, ומתן הכותרות לסעיפים, נעשו לשם נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות  1.2
 בפרשנות ההסכם.

 :להסכם זה הינם כדלקמןהנספחים  1.3

 הצעת מחיר   נספח א'   

 תצהיר המציע  נספח ב'

 אישור על קיום ביטוחים  נספח ג'
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 ערבות הגשה –נוסח הערבות הבנקאית   1נספח  ד'

 ערבות ביצוע –נוסח הערבות הבנקאית   2נספח  ד'

 ערבות תמיכה תחזוקה  –נוסח הערבות הבנקאית   3נספח ד' 

 התחייבות לשמירת סודיות   נספח ה'

 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים   נספח ו'

 להקמת מערכת אתרי אינטרנט SOW  נספח ז'

 (A-Zכלליות לאתר בהקמה ) SEOהנחיות   '1נספח ז

  WordPress (2bsecure) הנחיות פיתוח אתר מבוסס  '2נספח ז

 

 מונחים ופרשנות ,הגדרות .1

 . כללהידי המ-לרבות כל תיקון ותוספת שפורסמו על  − "מסמך הדרישות"

' ז כנספחמסמך הדרישות והמסמכים הנלווים/מצורפים אליו מצורפים 
 להסכם זה.

, לרבות כל הנספחים אשר צורפו כללהלמ נותן השירותיםהסכם זה, שהגיש   − "ההצעה"

 לו.

מנהל פרויקט "
נותן מטעם 

 "השירותים

 מר/גב' _________.מר/גב' ________ ובהיעדרו/ה   −

או  "מסמכי ההסכם"
 "ההסכם"

כל מסמך נוסף שיוסכם בין הצדדים שהוא מהווה כן ונספחיו ו זה הסכם  −
 נספח להסכם.

 כמפורט במסמכי ההסכם.המכללה, אתר האינטרנט של   − "המערכת"

 .המכללהמי שימנה מנכ"ל  , וכל הפרויקט מנהל, _________מר   − "כללהנציגי המ"

 או" השירותיםנותן "
 נותן השירותים"

 הראשי"

, נותן השירותיםלרבות נציגיו, עובדיו, שלוחיו ומורשיו המוסמכים של   −
 ולרבות ספקי/קבלני המשנה מטעמו.

. הפרויקט המערכתשל  להקמה, יישום והטמעהפרויקט למתן שירותים   − ""הפרויקט

 ההסכם. יכלול את כל העבודות, השירותים והתהליכים הכלולים במסמכי

או " השירותים"
 "העבודות"

כלל השירותים, העבודות והפעולות המפורטים במסמכי ההסכם ובמסמך   −
הדרישות, וכן כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך ביצוע הפרוייקט, לרבות )אך 
מבלי לגרוע מכלליות האמור(, אפיון, עיצוב, פיתוח, התקנות, הדרכה, 

 כיוב'.תחזוקת האתר, ניהול, בדיקות קבלה ו

במהלך הפרויקט והשירותים  וותוצרי העבודה אשר ייווצרהשירותים 
 תוצרי" או "התוצרים"עשויים להיקרא במסמכי ההסכם לפי העניין גם: 

 ".העבודות
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 תפעול שוטף של המערכת עם נתוני אמת, לאחר גמר תקופת ההרצה.  − "תפעול האתר"

 .נותן השירותיםאתר   − ""אתר העבודות

ידי -שתחילתה במועד הפעלת המערכת ואישורה על יום 30תקופה של   − ההרצה""תקופת 
 .כללההמ

 שרותה"תקופת 

 "תחזוקהו

ע −

 ד

, בהתאם לשיקול ההקמה תקופת סיום לאחר מיד חודשים)שישים(  60עד 

   .של המכללה הדעת

 ההתקשרות .2

העניק למכללה השירותים מתחייב בזה להמכללה אצל נותן השירותים ונותן בכפוף לתנאי הסכם זה מזמינה בזאת 
 "(.השירותים)להלן: " להלן 4בהתאם למפורט בסעיף במלואם ובמועדם, את השירותים, 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר בזאת כדלקמן: נותן השירותים           

 .עיצוב ממשק משתמשוכולל פיתוח תוכנה, עיצוב גרפי  ,פיתוח אתרי אינטרנטהמספק שירותי פעיל  ספקהוא  3.1

טכנית והכלכלית ה ,מקצועיתכי ברשותו כוח האדם, הציוד, המכשירים, הידע, הניסיון, האמצעים והיכולת ה 3.2
פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, בהתאם לדרישות כל דין וברמה -הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו על

 מקצועית גבוהה.

מניעה חוקית, חוזית או אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהוא אשר עלולים למנוע או להפריע לקיום  אין 3.3
 התחייבויותיו ע"פ הוראות הסכם זה.

כי בחן את אופי הפעילות של המכללה, צרכיה וכל שאר הנתונים, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,  3.4
יותיו בהתאם להסכם זה, ומצא אותם מתאימים על מנת תנאי העבודה העלולים להשפיע על ביצוע התחייבו

 לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, על הצד הטוב ביותר.

 מתחייב בזאת כדלקמן: נותן השירותים

תוך השקעת מירב המאמצים , פי הסכם זה, במומחיות, בנאמנות  ובמהימנות-לקיים את התחייבויותיו על 3.5
והכל תוך מילוי דייקני של הוראות הסכם זה וההוראות שינתנו לו  ,כל הידע לביצועם והכישורים ותוך ניצול

 מעת לעת על ידי המכללה ו/או ע"י מי מטעמה.

לספק את השירותים תוך הקפדה מלאה אחר כללי והוראות כל דין רלוונטי החל על ביצוע השירותים, או כל  3.6
ובהתאם  והתקנות שהותקנו מכוחו 1981 – שמ"אהת ,חוק הגנת הפרטיותלרבות אך לא רק, חלק מהם, 

  לשינויים שיחולו בהם במידה ויחולו.

פי כל דין לשם הענקת -על כי יהיה אחראי אחריות בלעדית להשגת כל רשיון, הרשאה או היתר הנדרשים 3.7
זה החל פי הסכם -לא יהיה זכאי לכל זכות על נותן השירותיםומילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  םשירותיה

 תוקפו של כל רישיון או היתר הנדרשים כאמור. פקע ו/או בוטל ו/או הושההממועד שבו 

 

 השירותים .4

 תיאור השירותים)' ז נספחבכמפורט נותן השירותים מתחייב בזה להעניק למכללה את השירותים  4.1
ובכמות בזמינות  ,וכוח האדם הנדרש המשאביםכל כך את שם ויקצה ל ,(, במלואם ובמועדםהמבוקשים

 .הנדרשת

כל הפעולות שיבצע נותן השירותים במסגרת מתן השירותים למכללה יהיו באישורה של המכללה ויתואמו  4.2
 עמה מראש.  
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  אשר יאושרו מראש על ידי המכללה. נציגי נותן השירותיםידי -השירותים יוענקו למכללה על 4.3

יום בכתב  30 תבמראש אלא לאחר מתן הודעה  או עובדיומי מנציגיו נותן השירותים לא יהיה רשאי להחליף  4.4
נציג החדש אשר נותן השירותים מעוניין למנות במקום הנציג/ זהות העל כך למכללה וקבלת אישור המכללה ל

 ים./ים הקודמ

  התמורה .5

פי הסכם זה ונספחיו, -על נותן השירותים, בתמורה למילוי כל התחייבויות לנותן השירותיםתשלם  המכללה 5.1
להסכם זה, בהתאם  נספח א', את התמורה הקבועה בולשביעות רצונה המלא של המכללה במלואן ובמועדן

 : להלןכמפורט  ,לשלבי הביצוע )אבני הדרך( של הפרויקט

הנגשת  הקמת האתר + עיצוב האתר+ תתי האתרים +" - 1סעיף בגין ביצוע אבני הדרך לתשלום  5.1.1

 כדלקמן:יהיו  "האתרים + הזנת התכניםהאתר ותתי 

 לאחר אישור מסמך האפיון והעיצוב המפורט ע"י המכללה. 40% •

 מבחני המסירה.השלמת הקמת האתר, סיום הדרכות ובסיום  40% •

 .תקופת ההרצה של האתריםבסיום  20% •

"( תהיה ממועד תקופת ההרצה" –תקופת ההרצה של אתר  האינטרנט )לעיל ולהלן  –לצרכי הסכם זה 

המכללה תאשר כי תקופת ההרצה  ימים ממועד זה 30הקמת אתר האינטרנט )ועד לחלוף השלמת 

תקלות משביתות באתר האינטרנט  7במידה ובמהלך תקופה זו היו לכל היותר  ,הושלמה בהצלחה

תקלות משביתות באתרים ו/או  7-שתוקנו בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם זה. היה והיו יותר מ

התקלות לא תוקנו בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם זה,  תקופת ההרצה תוארך עד שתהיה תקופה 

תקלות משביתות באתר האינטרנט שתוקנו בהתאם למועדים  7 יותרשבו היו לכל הימים של חודש 

 שנקבעו בהסכם זה.

"תחזוקת האתרים כולל תמיכה שוטפת ושדרוגי אבטחה, גרסאות של  - 2 סעיף ביצוע בגין התשלום 5.1.2

"שימוש בתוספי נגישות פרימיום   - 3 סעיף ביצועו" SSLפלאגאינים, תבנית, גרסאות מערכת, רשיון 

להשתמש ברכיבי עזר להנגשה( + בדיקה שנתית של מצב נגישות  נותן השירותיםויחליט )רק במידה 

כנגד הזמנת המכללה  ,לשנה ואחת, האתר הקמת השלמת לאחר רקהאתר ותתי האתרים." יבוצעו 

  נותן השירותיםוחשבונית מאושרת מטעם 

 ."(התשלום לנותן השירותים: "יכונו כל התשלומים המפורטים לעיל )להלן

בגין מתן בהן יישא נותן השירותים כולל את כל ההוצאות התשלום לנותן השירותים כי  ,מובהר ומוסכם 5.2
 , הוצאות משרדיות אחרותהדפסות ,, שכפוליםצילומים הוצאותהוצאות נסיעה, למכללה, לרבות השירותים 

, למעט אם לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו מהמכללה מלבד התשלום החודשי לנותן השירותים, הוא .וכד'
תחליט המכללה, בהתאם לשיקול דעתה, לממש את האופציה הנתונה לה ולהרחיב את היקף השירותים. 

 .תמורה נוספת בהתאם, בהתאם להיקף עליו יסכימו הצדדים מראש במקרה כזה, תשולם לנותן השירותים
 .מנותן השירותים ממועד קבלת חשבונית יום 30תשלום של שוטף + יבוצע בתנאי לנותן השירותים התשלום  5.3

 תקופת ההסכם .6

, בניית האתרממועד חתימתו על ידי הנציגים המוסמכים מטעם המכללה ועד לסיום הסכם זה יהיה בתוקף  6.1
  (."תקופת ההסכם")להלן:  להלן 12.1כמפורט בסעיף 

לאחר תום תקופת  ,האריך תוקפו של הסכם זהלמכללה נתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ל 6.2
מנותן  מערכתשירותי תחזוקה ותמיכה ל , לשם קבלתתקופות נוספות בנות שנה כל אחת 5-לההסכם, 
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יום לפני תום תקופת  30בהודעה בכתב שתיתן לנותן השירותים עד להלן,  12.2כאמור בסעיף , השירותים
 ההסכם או תקופה נוספת, לפי העניין. 

  , קנסותלמתן השירותים זמניםהלוח  .7

מיד לאחר החתימה על הסכם זה, ויהיה עליו להעלות נשוא ההסכם המערכת יחל להקים את  נותן השירותים 7.1
חודשים  12לנגיש לציבור הרחב לכל המאוחר בתוך  ולרשת האינטרנט העולמית ולהפוך אותמערכת את ה

 .להלן 7.2, כאמור בסעיף טקהפרוי לביצועהכול בהתאם ללוח הזמנים ו ,ממועד החתימה על הסכם זה

למכללה לוח זמנים  נותן השירותים, יציע על ידי המכללה הסכם זה מממועד חתימת ,לכל היותרבתוך שבוע,  7.2
GANT  ולהדרכת נציגי המכללה בנוגע לשימוש  מערכת, להזנת מידע לה, לבדיקה שלהמערכתמפורט להקמת

 הזמנים לוח)להלן: " להלן 7.3, כאמור בסעיף נמערכתבלבד שהפרויקט יושלם עד למועד השלמת הקמת , והב
 לוח הזמנים לביצוע הפרויקט יהיה כפוף לאישור של המכללה, בכתב. . "(הפרויקט לביצוע

לשביעות רצונה,  מההושל המערכתיהא המועד שבו אישרה המכללה בכתב כי  המערכתמועד השלמת הקמת  7.3
לציבור ברשת  הנגיש המערכתכי היא קיבלה את כל ההדרכה בהתאם להסכם זה וכי , הלרבות כל מרכיבי

 "(.המערכתהשלמת הקמת מועד " –האינטרנט העולמית )להלן 

המכללה תהיה רשאית לשנות את לוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, בתיאום עם נותן השירותים. עיכובים  7.4
 מו להארכת זמן הפרויקט לא יגרמו לקנסות מצד נותן השירותים.הנובעים מצד המכללה ואשר יגר

הנדרשים בהתאם להסכם זה ומסמך הדרישות ו/או  מועדיםלא יעמוד ב השירותים נותן, כי במקרה שמודגש 7.5
באיזה מהם, יהווה הדבר הפרה מהותית ויסודית של ההסכם על ידי נותן השירותים ויקנה למכללה את כל 

 לרבותו/או הסכם. וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית למכללה מכח כל דין, הנובעים מכך הסעדים
 להלן. 7.6תשלום הקנס הקבוע בסעיף 

פי הקבוע בלוח הזמנים לביצוע -מצד נותן השירותים במתן השירותים, שלא על ו/או פיגור מקרה של איחורכל  7.6
 7 -מ החל, איחור יום כל עבור  ₪ 500 של בסכום למכללה קנס בתשלום השירותים נותן את יחייב, הפרויקט

 שינבעו איחור ימי על ייקנס לא השירותים נותן כי מובהר. הפרויקט כל מעלות 20% של לתקרה ועד עבודה ימי
 .המכללה של ולהסכמתה לאישורה בהתאם, במכללה התלויה מסיבה

כפיצוי קבוע ומוערך לעיל  7.6בסעיף הצדדים מצהירים, כי הם רואים את הסכומים ו/או השיעורים הקבועים  7.7
עמידת נותן השירותים במועדים -מראש שהצדדים ראוהו בתום לב כפיצוי סביר המגיע למכללה בגין אי

ו/או תרופה על פי כל  שנקבעו מראש ע"י הצדדים בהסכם, וזאת כאמור, מבלי לפגוע בזכות המכללה לכל סעד
 דין ו/או ההסכם.

עקב אי מילוי התחייבויות המכללה או פיגור בקיומן, ם איחור או פיגור שנגרמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  7.8
היה כמתחייב  העיכוב/בתנאי שמשך הדחייהלעיל, וזאת  7.6הווה איחור או פיגור במשמעות סעיף לא י

 לה, ונותן השירותים עשה כמיטב יכולתו על מנת להקטין את משך הפיגור.במישרין מהפיגור בהתחייבות המכל

, מצד נותן השירותים אין באמור בסעיפי המשנה של סעיף זה כדי להוות הסכמה של המכללה לכל איחור שהוא 7.9
לכל תרופה  ה, או בזכותביצוע השירותים במועדים הקבועים לכךלבטל את ההסכם עקב אי  האו לפגוע בזכות

להחליט על מסירת  הבפועל, ובזכות לה לפי כל דין או לפי הסכם, לרבות פיצויים בעד נזק שיוכח כי נגרם אחרת
 הפי שיקול דעת-אחר/ים מן השלב שאליו הגיעה או מלכתחילה, הכל עלים /לנותן השירותיםמתן השירותים 

כי הסכמת המכללה להמשך ביצוע הפרוייקט  ,המוחלט ובכפוף להוראות הסכם זה. למניעת ספקות מובהר
ע"י נותן השירותים חרף איחור כלשהו מצדו, לא תיחשב כוויתור מצד המכללה על הזכות לבטל את ההסכם 

 היה ומאוחר יותר יתברר כי נזקי האיחור מחייבים את ביטול ההסכם. ,עקב אותו איחור

 רשיונות  .8

' בבמסגרת המענה לנספח  רישוייספק לצורך ביצוע הפרויקט גם  נותן השירותים, כללהאם תבחר בכך המ 8.1
נותן מוצרי לוואי שאינם בבעלותו, ידאג  כללהלספק למ נותן השירותיםיידרש ככל ש, . במקרה כזהלהסכם

למען . כללהלספק, על חשבונו, גם את הרשיונות למוצרי לוואי אלה והם יהיו רשומים על שם המ השירותים
 .כללהידי המ-זה לא יחול על מוצרי לוואי שיסופקו עלהסר ספק, סעיף 
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ספקת מוצרי התוכנה הדרושים לפרוייקט ואין בכך אלבחור בכל ספק אחר ל תרשאי כללהכי המ ,מובהר בזה 8.2
את  כללהלבדוק את ההצעות שיסופקו מן המציעים השונים ולהגיש למ נותן השירותיםכדי לגרוע מאחריות 

 אלה.הצעות ל בנוגעהמלצותיו 

  השירותים תאספק נוהל .9

חליט תאחרת )אם  כללהחליט המתיעשה באופן הבא, אלא אם נותן השירותים  ידי אופן אספקת השירותים על 9.1
זמן סביר מראש, ולא  נותן השירותיםתינתן על כך הודעה מתאימה ל מתן השירותיםעל שינוי אופן  מכללהה

 (:נותן השירותיםיהיה בשינוי משום סתירה לאמור בשאר מסמכי ההסכם בכל הקשור לדרישות מ

  .כללהינהל ויוביל את הפרויקט תוך שיתוף פעולה הדוק עם נציגי המ נותן השירותים 9.1.1

תאושר על ידי  נותן השירותיםאת השירותים מטעם עניקו רשימת בעלי תפקידי המפתח אשר י 9.1.2
לא יהיה רשאי להחליף את אנשי המפתח מטעמו ללא קבלת אישור  נותן השירותיםהמכללה מראש. 

 .כללהמראש ובכתב מהמ

בכל עת ועת, ויפעל על פי הנחיותיהם, קביעותיהם,  כללהישתף פעולה עם נציגי המ נותן השירותים 9.1.3
 , כפי שיינתנו מעת לעת ומעניין לעניין.נתוניהם והגדרותיהם

 תהא רשות מלאה לבקר כללהלנציגי המ, נותן השירותיםמהשירותים יתבצעו במתקני במידה וחלק  9.1.4
, המשמשים לביצוע השירותים נותן השירותיםמתקני ב ,כללהידי המ-בכל עת ובתדירות שתיקבע על

 בתיאום עמו מראש.

מסכים לכך מראש, מבדקים  נותן השירותים, וההזכות לבצע, על חשבונ כללהלמ ,בנוסף על כך 9.1.5
ואף להפעיל לצורך כך גורם מקצועי אחר, על פי שיקול השירותים ותוצריהם, מקיפים לגבי איכות 

 ישתף פעולה עם כל גורם כאמור ויסייע לו בעבודתו. נותן השירותים .כללההבלעדי של המ הדעת

לאחר שיאושרו ע"י  ,לרבות תיקוני מבדקי אבטחת מידע לבדיקת אבטחת האתרתוצאות מבדקים  9.1.6
מתחייב לבצע  נותן השירותיםו לשם ביצוע התיקונים הדרושים נותן השירותים, יוגשו לכללההמ

 על פי לוח זמנים המוסכם בין הצדדים. את התיקונים הנדרשים 

עקב תקלה  ה, ישיר או עקיף,, על כל נזק שייגרם לכללהישפה ו/או יפצה את המ נותן השירותים 9.1.7
 ם.מיפגושל תוצרים שיפור ו/או  שינויו/או  יקוןתביצוע כל מחמת 

. הישיבות יתועדו ביומן במסמך הדרישותנציגי הצדדים יקיימו ישיבות היגוי מסוגים שונים כמפורט  9.1.8
 עבודה שיתויק אצל שני הצדדים.

לכל הוראות מסמכי ההסכם, מסמך הדרישות יתבצע בהתאם ומתן השירותים הפרויקט ביצוע  9.1.9
 .וההצעה

 ה, מעת לעת ולפי שיקול דעתנותן השירותיםלדרוש מ כללההמ תלפגוע באמור לעיל, רשאימבלי  9.1.10
מתחייב לדווח כאמור תוך הזמן שיקבע על  נותן השירותים, וההמוחלט, דיווחים שונים שיידרשו ל

אין בדיווחים . האו נציגי כללה, תוך העמדת כל המידע והנתונים שברשותו לרשות המכללהידי המ
בקשר עם  המכללהין שנדרשו ובין שנמסרו ללא דרישה, כדי להוות אישור כלשהו מצד כאמור, ב

 ו/או מידת התאמתם למסמך הדרישות. שירותיםאיכות תוצרי ה

אין כל סמכות בכל הקשור להגדלת היקף  המכללהלנציגי כי  ,למען הסר כל ספק, מובהר בזאת 9.1.11
משום הגדלת היקף העלויות והגדלת  . כל הוראה שיש בהשירותיםהבגין קבלת העלות הכספית 

 המכללהמורשי החתימה מטעם התמורה, תחייב את הצדדים רק משניתנה בכתב ונחתמה על ידי 
כי לוודא  נותן השירותים. באחריות כהגדרתו לעיל( המכללהונציג  המכללה)שיכללו גם את מנכ"ל 

לשלם לו תמורה נוספת, בגין  המכללהלא יוכל לחייב את  נותן השירותיםוהוראה זו בוצעה כדבעי 
 .העבודה בסעיף זהשלא בהתאם לנוהל מתן שירותים ו/או רכיבים 

לנותן לותמסור על כך הודעה בפרויקט בכל עת, בנציגים חלופיים  הלהחליף את נציג תרשאי המכללה 9.1.12
 . השירותים
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בודתם של יום קודם לכן, על הפסקת ע 30, לפחות למכללהמתחייב להודיע בכתב  נותן השירותים 9.1.13
נותן נציגיו בפרויקט, למעט במקרה בו הפסקת העבודה נובעת מהתפטרותו של הנציג מעבודתו אצל 

ללא מתן הודעה מוקדמת או פיטוריו בנסיבות שאינן מחייבות מתן הודעה מוקדמת.  השירותים
 המכללהלא יפול בכישוריו וביכולתו מן העובד המוחלף. מטעם נותן השירותים העובד המחליף 

זכות, לפי הנתונה  למכללהשומרת על זכותה שלא לאשר את העובד המוחלף על פי שיקול דעתה. 
להפסיק  נותן השירותיםבכתב, לדרוש מ לנותן השירותים מסרוומנימוקים סבירים שי השיקול דעת

 את עבודתו של כל אדם המועסק על ידיו בביצוע הסכם זה, וזאת באמצעות הודעה בכתב.

מסמך או חומר הדרוש  ,אפשר גישה לכל מידעתו נותן השירותיםעולה עם נציגי שתף פת המכללה 9.1.14
ישתף פעולה עם נציגי  נותן השירותיםהסכם. הפי -על נותן השירותיםלצורך ביצוע התחייבות 

ויאפשר גישה לכל מידע, מסמך או כל חומר אחר הקשור בביצוע ההסכם, לרבות כניסה  המכללה
בביצוע הסכם זה ויתאם מגעים מקצועיים בינו לבין  יםהקשור השירותיםוענקים לכל מקום בו מ

 ספקי המשנה.

לא יהיה רשאי לשלם, במישרין או בעקיפין, תשלום כלשהו, או ליתן טובת הנאה  נותן השירותים 9.1.15
 .המכללהאחרת כלשהי, לכל עובד או מועסק מטעם 

לרשות הפרוייקט ולרשות  השירותיםנותן מבלי לגרוע מהתחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם יעמיד  9.1.16
 סכם. הה מסמכיאת כל השירותים שעליו לספק על פי  המכללהנציגי 

 האתר והעלאתו לאוירהשלמת  .10

והאיפיון שיכתוב  -SOWבדרישות ה ת המערכתנותן השירותים יודיע למכללה בכתב כאשר לפי בדיקתו עומד 10.1
)אתר ראשי ותתי  בלוח הזמניםלפי השלבים השונים שנקבעו  לאויר התוהספק בתחילת העבודה וניתן להעל

 .אתרים(

של  IT-אישור המכללה ובתיאום עם צוות הקבלת לאויר רק לאחר  מערכתנותן השירותים יעלה את ה 10.2
 המכללה.

עם סיום העבודה ימסור נותן השירותים מסמך הדרכה לתפעול המערכת, מסמך הדרכה להנגשת תכנים באתר  10.3
 לרבות איפיון העיצוב. ,האיפיון הסופייםואת מסמכי 

לאחר  עבודה ימי 15 -מלא יאוחר  ,לנותן השירותים המכללהמסור תבהתקיים כל התנאים האמורים לעיל,  10.4
 נותן השירותים. אין באישור זה, כאמור לעיל, כדי לפטור את מערכתבדבר קבלת הבכתב אישור  ,מכן

האחריות,  ולהענקת שירותי ההדרכהמהשלמת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ובכלל זה אחריותו לביצוע 
 כאמור בהסכם זה. ,האחזקה והתמיכה

 .נותן השירותיםשל  יולסרב לקבל את המערכת אם לא הושלמו כל התחייבויות תזכאיתהא  המכללהמובהר כי  10.5
עד  ,במועד קבלת המערכת לנותן השירותיםלהיות משולם  את התשלום המיועד המכללהעכב ת ,במקרה זה

 ההתחייבויות כאמור.את מלוא  נותן השירותיםבו ישלים מועד ל

לקבל את המערכת "קבלה על תנאי" בכפוף לביצוע תיקונים ו/או שינויים ו/או התאמות  תזכאי המכללה 10.6
 ובמקרה זה תחולנה ההוראות הבאות:"(, התיקונים: "לצורך סעיף זה )להלן נותן השירותיםבעתיד ע"י 

ובכל מקרה בתוך המועד שיקבע לכך  האפשרייהיה לבצע את התיקונים בהקדם  נותן השירותיםעל  10.6.1
 ידי הצדדים.-במסמך חתום על המכללהידי -על

 לנותן השירותיםהתמורה שתגיע את יתרת עד לסיום התיקונים בידה לעכב  תהיה זכאית המכללה 10.6.2
 באותה עת.

לפיצוי קבוע ומוערך מראש  תזכאי המכללההיה תאת התיקונים במועד,  ותן השירותיםנלא ביצע  10.6.3
 .לעיל  7.6כמפורט בסעיף 

 רכוש מוגן וזכויות הבעלות .11

 " לצורך הסכם זה:רכוש מוגן" 11.1
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תוצרי הפרויקט על כל חלקיהם וכל זכויות הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בהם וכן כל ידיעה, כל  11.1.1
מסמך, תהליך, שיטת עבודה, אלגוריתם וכל חלק של אחד מהם, הסבר, או תוכנית, בין אם נמסרו 

 מביצועובין אם לאו, כל עוד הם נובעים הפרויקט במהלך ולצורכי  המכללהעל ידי  לנותן השירותים
  השירותים ו/או בקשר אליהם. 

 מונח "רכוש מוגן" אינו חל על מידע שהוא נחלת הכלל.מבלי לגרוע מכלליות האמור, ה 11.1.2

כל הזכויות )לרבות מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, המצאות, סודות מסחריים  11.1.3
או הבדיקות אשר /וכיוב'( בכל תוצרי הפרויקט, לרבות כל תסריטי הבדיקות וכל כלי התוכנה ו

 יפותחו לצורך הפרויקט ו/או במסגרת ההסכם וכל התיעוד הנלווה.

 . ללא סייג ולצמיתות המכללההמלא והבלעדי של  הכל הרכוש המוגן יהיה קניינ 11.2

לפי ההסכם יהיו  למכללהוכן תוכנות מדף או עותקים מהן, אשר סופקו  כל פריטי החומרה והתוכנה במערכת 11.3
ללא סייג, ולצמיתות ויראו את תשלומי התמורה עפ"י הסכם זה ככוללים גם את  המכללההמלא של  הקניינ

 התשלום בגין רכיבים אלה.

 נותן השירותים(, יעביר המכללהעם תום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא )המועד ייבחר על ידי  11.4
נותן ולא ישאיר בידו כל העתק.  ,תוכניות מקורלרבות  שברשותו,  את כל העותקים של הרכוש המוגן למכללה

לגבי מוצרי  .למכללהיצהיר על כך שלא הותיר בידיו כל מסמך וימסור אותו בצירוף המסמכים הנ"ל  השירותים
 רשיונות בלבד.  למכללה נותן השירותיםהמדף יספק 

 יעביר ויסדיר באופן מלא את זכויות השימוש ברכוש המוגן, ולרבות זכויות שימוש צד שלישי נותן השירותים 11.5
 . למכללה, )פריט שיסופק מגורם שלישי(

, המכללהבאמצעות נוסח שיאושר על ידי  ,המכללהספקי המשנה יתחייבו כלפי כל ידאג לכך ש נותן השירותים 11.6
על קיומו של כל רכוש מוגן  למכללה, ויודיע המכללהשל והבלעדי המלא  הכי כל הרכוש המוגן יהיה קניינ

( המכללה)שיאושר מראש על ידי נציגי את כל הנתונים והמסמכים לגביו. עותק מנוסח ההתחייבות  הויספק ל
 . ו על ידי ספקי המשנה, עם חתימתלמכללה נותן השירותיםעל ידי יועבר 

 תחייבות ההויחתום על  וגן שלא לצורך הסכם זהלא יהיה זכאי לעשות שימוש ברכוש המ נותן השירותים 11.7
 ,נותן השירותיםלהסכם וכן יחתום על הצהרה זו כל מי מטעמו של  'ו נספחלשמירת סודיות בנוסח המצורף כ

 לרבות ספקי המשנה.

לא תהיה כל זכות  לנותן השירותים, הולקשורים עימ למכללהמוסכם במפורש, כי לאור חשיבות הפרויקט  11.8
ן בכל תוצרי העבודה או השירותים, לרבות, אך לא רק, חומרה, תוכנה, מסמכים וכל כיוצ"ב. כן מוסכם ועכב

נותן כי בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים, יהיה הסעד הכספי הסעד היחידי לו יהיה זכאי 
ת מתן השירותים או להפסיק א)מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה( והוא מתחייב להימנע מכל ניסיון  השירותים

 .האו כל גורם הקשור עמ המכללההפרויקט, לרבות על דרך של קבלת סעדים ארעיים כנגד ביצוע 

 תחזוקהשרות ו .12

בדבר השלמת הקמת אתר  המכללהמועד קבלת אישור לאחר תחל מיד של המערכת תחזוקה שרות ותקופת ה 12.1
)ככל שתחליט המכללה לממש  לכל היותר חודשים 60פני -ותמשך על לעיל, 7.3האינטרנט, כאמור בסעיף 

בקשר עם  כללהלהעניק שירותי תחזוקה ותמיכה מלאים למ השירותים נותןאופציה זו(, במהלכם מתחייב 
 ."(התחזוקההשרות ו תקופת)להלן: " , הכל כמפורט בהסכם זה להלן ובנספחיוהמערכת

כי המערכת תפעל באופן תקין  המכללהיהיה אחראי כלפי  נותן השירותיםתחזוקה השרות והבמהלך תקופת  12.2
 המכללהצוות ניהול הפרויקט מטעם ותמלא אחר כל הסטנדרטים המקובלים בתחום ואשר יוגדרו ע"י ורציף 

 ועל פי המפורט במסמכי ההסכם.

תוכנה, על רכיביהם, על תכנון המערכת הלתפעול תקין של המערכת תחול על מוצרי  נותן השירותיםאחריות  12.3
 כפי שעולה ממסמכי ההסכם.  נותן השירותיםאו התחייבות של  , שירותה ו/או על כל עבודהממנ חלקכל ו/או 
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יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי, פגם, שגיאה,  נותן השירותיםלעיל,  12.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  12.4
 נותן השירותיםע"י המבוצעים הכלולים במערכת ו/או קלקול או תקלה שיתגלו במערכת ובכל רכיב או פריט 

, ו/או נותן השירותיםהנובעים מהעבודה המבוצעת ע"י  ,ידי ספקי המשנה מטעמו במסגרת ההסכם-או על
 שאינם מתאימים לאמור במסמכי ההסכם, ו/או מכל סיבה אחרת התלויה בספק. 

מתחייב לספק למכללה תמיכה טכנית טלפונית ללא כל  נותן השירותים, השרות והתחזוקהבמהלך תקופת  12.5
שבת וחג( בין -שישי יענה לקריאות טלפוניות במהלך כל ימי השבוע )פרט לימים   נותן השירותיםהגבלה. 
  .17:00ועד  8:30השעות 

באופן  מתחייב לפתור את התקלה נותן השירותים, חלקיהו/או באיזה מ מערכתבמקרה של תקלה משביתה ב  12.6
באותו יום שבו דווחה לו התקלה. במקרה  של תוך שעתיים ותקין לשימוש מלא  המערכתולהחזיר את מיידי 

מתחייב לפתור את התקלה תוך  נותן השירותים, חלקיהו/או איזה מ המערכתתקלה אשר איננה משביתה את 
 מקבלת הקריאה. , לכל היותר,שני ימי עבודה

 הפרתושלא עקב  המכללההפסקת ההסכם על ידי  .13

, , להפסיק הסכם זהלנותן השירותים ימים 14מתן הודעה מוקדמת בכתב של כפוף ל, בתהא רשאית המכללה 13.1
הבלעדי.  הפי שיקול דעת-בכל עת, באופן חד צדדי, שלא עקב הפרת ההסכם, מכל סיבה שהיא על כולו או חלקו,

 לתת נימוקים להודעתו זו.  תהיה חייבתלא  המכללה
את כל התשלומים המגיעים לו  לנותן השירותים המכללהשלם ת ,צדדית של ההסכם-חדבמקרה של הפסקה  13.2

מרגע קבלת ההודעה ועד להפסקת  נותן השירותים. כל העלויות שיוצאו ע"י למכללהעד לתוצר האחרון שנמסר 
ויות יהיה זכאי להוצאות ו/או על נותן השירותיםמובהר בזאת, כי  .המכללהההסכם יתואמו מראש בינו לבין 

 סבירות וישירות בלבד.
במקרה כזה לכל פיצוי או סעד מכל  נותן השירותיםלא יהא זכאי  ,כי מעבר לאמור לעיל ,להסרת ספק מובהר 13.3

כי לקח בחשבון תנאי  ,, ומצהיריםסוג ומין שהם, והוא מקבל על עצמו תנאי זה מראש בידיעה ובהבנה מלא
זו של  האת זכותמטעמו יביא לידיעת ספקי המשנה  םנותן השירותיזה בעת ההתקשרות על פי הסכם זה. 

ויחתים אותם על התחייבות כי במקרה של הפסקת ההסכם שלא עקב הפרתו לא תהיה להם כל טענה  המכללה
 . המכללהו/או תביעה כנגד 

בקשר עם הפסקת הפרויקט, כולו או חלקו, או  המכללההיה וספק המשנה ידרוש או יתבע תשלום כלשהו מן  13.4
 ., בשינויים המחויביםלעיל 13.2 סעיףהשעייתו, יחולו הוראות בגין 

 הפרת ההסכם וביטול מוקדם .14

כי בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן  ,מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים 14.1
מי כיחשב  נותן השירותיםלאלתר ובכתב על ביטול ההתקשרות ו לנותן השירותיםלהודיע  המכללה תרשאי

 שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:
ו/או אינם לקשיים המונעים ממנו  נותן השירותיםנקלע  המכללההיה ולפי שקול דעתו המוחלט של  14.1.1

נותן או אם  השירותים על פי הסכם זה בצורה יעילה ו/או מסודרת מאפשרים לו להעניק את
ן או נראה באופן סביר שקצב ביצוען לא ביצוע או הואט קצבהשירותים הפסיק את מתן השירותים 

 .יאפשר סיומן או סיום שלב כלשהו בפרוייקט
בקשה למינוי נאמן, מפרק זמני או כונס נכסים, והבקשה לא הוסרה  נותן השירותיםאם תוגש נגד  14.1.2

 ם.מי( י30) שלושיםתוך 
 ק זמני.צו פירוק או צו כינוס נכסים או מונה לו מפר נותן השירותיםאם הוצא נגד  14.1.3
 ם.מיי (30שלושים ), או חלק מהם, והעיקול לא הוסר תוך נותן השירותיםאם יוטל עיקול על נכסי  14.1.4
או מי מעובדיו בעבירה פלילית ו/או יוגש נגדו כתב אישום פלילי לבית  נותן השירותיםאם יורשע  14.1.5

 זה תכלול עוונות ופשעים. המשפט ו/או תפתח נגדו חקירה פלילית. עבירה פלילית לענין
 נותן השירותיםאשר הגיע לידיעת  ,למכללההשייך סודי העביר מידע  נותן השירותיםכי  ,מצאנאם  14.1.6

או מי מטעמו עקב ביצוע הסכם זה, לגורם שלישי מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישורם של 
 .המכללההגורמים המוסמכים לכך מטעם 

יפר התחייבות מהתחייבויותיו על פי  נותן השירותיםכי אם  ,הר בזהמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם ומוצ 14.2
הודעה בכתב אודות ההפרה  לנותן השירותיםלעיל, תינתן  םהמפורטיהסכם זה שאינה מנויה בסעיפים 
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. היה ובתום תקופת המכללהשל  הימים לתקן את ההפרה לשביעות רצונ 5האמורה שלאחריה ייקצבו לו 
על הפסקת פעולותיו על פי  לנותן השירותיםלהודיע  תרשאי המכללההא תכאמור, הארכה לא תוקנה ההפרה 

 הסכם זה לאלתר.

 במקרה של הפסקת התקשרות מכל סיבה שהיא נותן השירותיםהכללים שיחולו על  .15

 לפעול כדלהלן: נותן השירותיםמתחייב  ,מכל נימוק שהוא הפסקת ההתקשרות,בכל מקרה של 

לשתף פעולה ככל שיידרש, על מנת לאפשר המשך קבלת שירותים כראוי ע"י ספק אחר, וזאת בין היתר, ע"י  15.1
ו/או למי  למכללה, של כל המידע והנתונים שבאחזקתו, המכללההעברת מסודרת ויעילה, ובהתאם להנחיות 

 .המכללהורה לו תש
וביצוע ידיו בקשר עם מתן השירותים בצורה מסודרת ועניינית את כל המידע שב המכללהעמיד לרשות לה 15.2

ללא לעיכוב. כל המשך הפרויקט להמשיך את  למכללהבאופן ובדרך שיאפשרו ההתחייבויות על פי הסכם זה, 
בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת, בהתאם להנחיות  המכללהורה תאו לצד שלישי עליו  למכללההמידע יועבר 

 . כל זאת, ללא כל תמורה נוספת. המכללה. המידע המושלם יועבר לנציג מוסמך מטעם המכללה
בצורה מלאה, יעילה, ושוטפת. רציפות ביצוע הפרויקט להעמיד את כל המשאבים הדרושים על מנת להמשיך ב 15.3

וא לאחר שבוטל ההסכם, וה המכללההשירות תינתן עד להכנסת גוף ממלא מקום. משך זמן זה יוגדר על ידי 
באופן יחסי למשך  -תמורה זהה  נותן השירותים. עבור מתן השירותים בתקופה זו יקבל הנתון להחלטת

 לזו הקבועה בהסכם זה. -התקופה ובהתאם להיקף השירותים 
את כלל תוצרי השירותים ו/או פעילותו עד למועד סיום ההסכם, וכל מידע רלבנטי אחר  למכללהלהעביר  15.4

ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעם ספקי המשנה במהלך אספקת השירותים  תיםנותן השירושהצטבר בידי 
 השאר:ן הכוללים בי תורה עליו. המכללהאו לכל צד ג' אחר ש למכללה

 דרכי הגישה המלאות למערכת ניהול האתרים וכן את כל הסיסמאות הדרושות. 15.4.1
 .המערכתקוד המקור העדכני ביותר של  15.4.2
קוד התוכנה, הוראות למשתמש, נהלי עבודה, ספרי הדרכה )ע יעוד העדכני בנוגע לשירותים שביצת 15.4.3

 וכו'(.
ישיונות התוכנה, פונטים, תמונות, פלאגאינים וכל רכיב או תוצר שנרכש עבורו רישיון בקשר ר 15.4.4

 ושאר השירותים שביצע עבור המכללה. מערכתל
בכך אם תהיה מעוניינת  1969-הספק ימחה למחליפו בהתאם לחוק המחאת חיובים, תשכ"ט 15.4.5

 המכללה, את ההסכמים שערך עם קבלן המשנה.
  .כולל בסיסי נתונים, מערכת ניהול התוכן ואבטחת מידע המערכת,מעבר על כל הקוד של  15.4.6

 מעמדו של נותן השירותים .16

נותן השירותים וכן כל מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו ושלוחיו, אינם ולא יחשבו לכל דבר וענין כעובדי  16.1
ן עצמאי בלבד, ולא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין המכללה או מי מטעמה ובין נותן המכללה אלא כקבל

 השירותים או מי מטעמו, לשום דבר ועניין.
ותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיו את מלוא זכויותיהם, על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי ו/או נ 16.2

 הסדר קיבוצי בענף הרלבנטי.
בין נותן השירותים ש יםחייב לשפות את המכללה בגין כל תשלום שתחויב בו בגין הקשרנותן השירותים מת 16.3

לבין עובדיו, חרף האמור ברישא לסעיף זה, על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת ו/או בגין כל תשלום שישולם על 
 ידי המכללה חרף האמור ברישא לסעיף זה.

מעביד בין -ית משפט מוסמך, כי מתקיימים יחסי עובדכן מוצהר ומוסכם בזה, כי אם יפסק בעתיד, על ידי ב 16.4
המכללה לבין מי מעובדי נותן השירותים, יחושבו זכויותיו של העובד כאמור על בסיס "שכר מינימום", כפי 

 שהוא נקבע מעת לעת, ונותן השירותים יהיה חייב להשיב למכללה כל סכום ששולם לו ביתר.

 שמירת סודיות .17

, עובדיו, חברות קשורות ו/או מי מטעמו ישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע בכתב, נותן השירותים, מנהליו 17.1
בע"פ או בכל צורה אחרת, לרבות תכנים, מידע, ידיעה, מסמך, נתונים, שיטות עבודה ונהלי עבודה, תוכנה 

ם הסטודנטיתכניות לימודים המתקיימות אצלה, וחפץ מכל סוג ומין הנוגעים למכללה, עסקיה, לקוחותיה, 
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"(, אשר הגיע לידיעתם, במישרין או בעקיפין, הסודי המידעהלומדים אצלה, ידע מקצועי שלה וכיו"ב )להלן: "
ולא יעשו בו שימוש כלשהו זולת לצורכי ביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה. כמו כן, מתחייב נותן 

לצד שלישי כלשהו ולנקוט  ,בעקיפין, במישרין או הסודי השירותים לא לפרסם, להעביר או לחשוף את המידע
 או הגעתו לאחר כלשהו.הסודי בכל האמצעים הדרושים למניעת אובדן המידע 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב שכל המידע יישמר אצלו בבטחה ויינקטו כל האמצעים הדרושים לשם  17.2
 שמירתו.

סיבה שהיא, או על פי דרישתה  נותן השירותים מתחייב להחזיר למכללה, עם סיום ההתקשרות ביניהם, מכל 17.3
הראשונה של המכללה, לפי המוקדם, כל מידע, מסמך, צילום, דיסקט של מחשב וכל דבר אחר הקשור או 

, מבלי להשאיר בידיו ו/או בידי מי מטעמו כל העתק או תמצית או רישום או עותק הסודי מתייחס למידע
 שלהם.

הסכם זה ללא הגבלה בזמן והיא תהא בתוקף גם לאחר  התחייבות זו לסודיות תעמוד בתוקפה מיום חתימת 17.4
 .מכל סיבה שהיא ,תום תוקפו של הסכם זה

מוסכם בזאת, כי המכללה, באמצעות הנציג/ה שנקבע/ה כאיש/ת הקשר מטעמה, יאשרו מראש ובכתב כל  17.5
 כללה. ידי נותן השירותים לצדדים שלישיים במסגרת מתן השירותים למ-יועבר עלר שא הנוגע למכללה מידע

 וביטוח אחריות  .18

נותן השירותים יישא באחריות על פי דין לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או פגיעה ו/או הפסד מכל סוג שהוא  18.1
"( שייגרם, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף ובכלל זה למכללה ו/או לעובדיה ו/או הנזק)להלן: "

ידה ו/או לכל צד ג', לרבות עובדי נותן השירותים שיהיו מעורבים במתן השירותים למכללה, -למועסקים על
 עקב ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירותים. 

פי הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי עליו בלבד -התחייבויותיו עלנותן השירותים מצהיר, כי בביצוע  18.2
תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו 

 או יגרמו לו או לעובדיו או לכל מי מטעמו, ובלבד שלא ייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של המכללה. 
פי -ותים מתחייב לשפות ו/או לפצות את המכללה במלוא הסכום אשר תידרש המכללה לשלם עלנותן השיר 18.3

פסק דין חלוט ו/או להוציא בכל דרך שהיא, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנגרם או נעשה ע"י נותן השירותים 
ו/או הפרה פי הסכם זה -קיום התחייבות כלשהי החלה על נותן השירותים על-ו/או כתוצאה מהפרה ו/או מאי

דין ו/או רשות מוסמכת ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה בגין -קיום התחייבות של כל הוראה על פי-ו/או אי
פי כל דין. הפיצוי ו/או השיפוי האמורים -נזק או חבות שנותן השירותים אחראי לגביהם על פי הסכם זה ו/או על

 ים, שיוצאו ע"י המכללה בנסיבות הנ"ל.יחולו גם על שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיהיו סביר
מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב נותן  18.4

השירותים לערוך ולקיים, על חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל, ביטוחים  
ו של נותן השירותים, לרבות בקשר עם ההסכם ו/או השירותים נשוא הסכם שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעת

זה, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים בטופס אישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם 
"(, ומהביטוחים אישור קיום ביטוחי נותן השירותים, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "'גכנספח זה 

"(. ביטוחי נותן ביטוחי נותן השירותיםמפורטים להלן )כל הביטוחים יחדיו ייקראו להלן: "והתנאים ה
השירותים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה 

 להיות קיימת כלפי נותן השירותים אחריות על פי דין ו/או על פי ההסכם:  
ביטוח אחריותו של נותן השירותים, על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ –בידים ביטוח אחריות מע 18.4.1

, כלפי עובדיו, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1980-ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם
שכלי ו/או נזק נפשי ו/או מחלה מקצועית תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות אשר לא 

לעובד למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לכלול ₪  20,000,000יפחתו מסך של 
כמבוטח נוסף את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה אם מי מהם ייחשב כמעביד של מי מעובדי 

 כלפי נותן השירותים חבות לעניין שילוחית נושא באחריות כי מי מהם נקבע ו/או נותן השירותים

 עובדיו. 
ביטוח אחריותו של נותן השירותים, על פי דין, בגין נזק ו/או אובדן -ות כלפי צד שלישי ביטוח אחרי 18.4.2

למקרה ₪  4,000,000לגוף ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. רכוש המכללה יחשב לרכוש צד שלישי. הביטוח מורחב לשפות את 

ליה בגין אחריות מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים המכללה ו/או עובדיה ו/או מנה
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ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
 אחד מיחידי המבוטח.  

לכיסוי אחריותו של נותן השירותים, על פי דין בגין מעשה ו/או מחדל  -ביטוח אחריות מקצועית 18.4.3
עי מצד נותן השירותים ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה ו/או לכיסוי מקצו

למקרה אחד ₪  4,000,000אחריותו של נותן השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יכלול, בין היתר, את ההרחבות הבאות: מרמה ואי יושר עובדים, 

מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, פגיעה בפרטיות, חריגה 
אובדן מסמכים, דיבה, השמצה ו/או לשון הרע, הפרת זכויות קניין רוחני למעט פטנטים, הפרת 
סודיות. הביטוח לא יכלול חריג בדבר פגיעה ו/או נזק למאגרי מידע, לתוכנה, אתרי אינטרנט לרבות 

ת וירוסים ו/או תוכנות זדוניות ו/או כשל או העדר במניעת גישה לא מורשית למאגרי מידע, חדיר
לתוכנה ואתרי אינטרנט. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריות 
מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת 
לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו 

חודשים.  12 -של נותן השירותים כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי אשר לא תפחת מ
התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל נותן השירותים ו/או מי מטעמו 

 השירותים לראשונה. בביצוע 
לכיסוי אחריותו של נותן  - ביטוח אחריות מקצועית משולב מוצר-חלופה לביטוח אחריות מקצועית 18.4.4

השירותים, על פי דין בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד נותן השירותים ו/או מי מטעמו לרבות 
או אחריותו של נותן ו/או לכיסוי אחריותו של נותן השירותים ו/ רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה

השירותים על פי דין בגין נזק כלשהו לגוף ו/או רכוש של אדם ו/או גוף משפטי לרבות נזק תוצאתי, 
בקשר ו/או עקב מוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או שווקו ו/או סופקו על ידי נותן השירותים ו/או 

מקרה אחד ובסה"כ ל₪  4,000,000הבאים מטעמו, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
הביטוח יכלול, בין היתר, את ההרחבות הבאות: מרמה ואי יושר עובדים, חריגה לתקופת הביטוח. 

מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, פגיעה בפרטיות, אובדן 
ם, הפרת סודיות. מסמכים, דיבה, השמצה ו/או לשון הרע, הפרת זכויות קניין רוחני למעט פטנטי

הביטוח לא יכלול חריג בדבר פגיעה ו/או נזק למאגרי מידע, לתוכנה, אתרי אינטרנט לרבות חדירת 
וירוסים ו/או תוכנות זדוניות ו/או כשל או העדר במניעת גישה לא מורשית למאגרי מידע, לתוכנה 

ה בגין אחריות מי ואתרי אינטרנט. הביטוח מורחב לשפות את המכללה ו/או עובדיה ו/או מנהלי
בנוסף, הביטוח מורחב לשפות את  מהם עקב מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מי מטעמו.

המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות מי מהם עקב מוצרים שיוצרו ו/או טופלו ו/או שווקו 
אחריות צולבת לפיו  ו/או סופקו על ידי נותן השירותים ו/או הבאים מטעמו. הביטוח יכלול סעיף

ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של 
חודשים. התאריך  12 -נותן השירותים כלפי המכללה. הביטוח כולל תקופת גילוי אשר לא תפחת מ

מטעמו בביצוע  הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל נותן השירותים ו/או מי
 השירותים לראשונה. 

 כל ביטוחי נותן השירותים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: 18.5
היקף הכיסוי בביטוחים, למעט ביטוח אחריות מקצועית/אחריות מקצועית משולב מוצר, אינו נופל  18.5.1

 מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" של חברת כלל או נוסח מקביל לו.
פוליסות לא קיים/מבוטל חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות ב 18.5.2

 . 1981 -המבטח וחובות נותן השירותים על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח לא תפגע בזכויות לקבלת  18.5.3

 הפוליסות כאמור לעיל.שיפוי על פי 
הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המכללה ו/או מנהליה ו/או עובדיה,  18.5.4

ומבטחו של נותן השירותים מוותר על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המכללה 
 והנ"ל. 
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כלפי המכללה ו/או מי מטעמה ו/או התחלוף הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות  18.5.5
מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת 

 אדם שגרם לנזק  בזדון.
המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנותם לרעה, אלא אם כן שלח המבטח למכללה  18.5.6

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של  60הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 
 הכיסוי הביטוחי.

מבלי לגרוע מהתחייבויות נותן השירותים ו/או מאחריותו על פי דין ו/או הסכם זה, מתחייב נותן השירותים  18.6
ועל חשבונו למשך כל תקופת מתן השירותים, את הביטוחים  לערוך ולקיים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו

הנדרשים והמקובלים בגין כל כלי הרכב מכל סוג, אשר יובאו למקום מתן השירותים לרבות ביטוח חובה כדין, 
וביטוח מקיף לכלי הרכב. למרות האמור , מוסכם כי נותן השירותים רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש צד שלישי 

 להלן במלואו. 19.4עט צד ג'(, במלואו או בחלקו, אולם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף ביטוח מקיף )למ
נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  18.7

רם לכל רכוש המכללה ו/או מי מטעמה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה, בגין נזק ו/או אובדן שייג
אשר יובא על ידי נותן השירותים ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן השירותים ו/או סביבתו ו/או כל 
רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל נזק אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור 

האובדן מבוטחים ובין אם לאו(, וכי הוא לעיל ו/או מניעת גישה למקום מתן השירותים )בין אם הנזק ו/או 
 פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים ככל שייערך על ידי נותן השירותים בקשר עם ההסכם, ייכלל סעיף בדבר  18.8
, אך הויתור מנהליה ו/או עובדיה ו/או תלמידיה המכללה ו/או מי מטעמה ו/אוויתור על זכות התחלוף כלפי 

 לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
ללא צורך בכל דרישה מצד המכללה, נותן השירותים מתחייב להמציא למכללה אישור קיום ביטוחי נותן  18.9

לת ימים לפני מועד תחי 7 -השירותים, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ
מתן השירותים ולהמציאו שוב מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר 

וכתנאי מוקדם לכל  לעיל(, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור, 19.1כאמור בסעיף 
טוח בהתאם להוראות . למען הסר ספק, נותן השירותים ימציא את אישורי הביתשלום על חשבון התמורה

הפיקוח על הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת, אך אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות נותן השירותים 
לעריכת הביטוחים על פי הסכם זה. על פי דרישה מאת המכללה, ימציא נותן השירותים העתק פוליסות ביטוחי 

 ימי עסקים מיום הבקשה. 5וך נותן השירותים בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת ת
למכללה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי נותן השירותים ו/או פוליסות ביטוחי  18.10

נותן השירותים, שיומצאו על ידי נותן השירותים  כאמור לעיל, ועל נותן השירותים לבצע כל שינוי, תיקון, 
ת ביטוחי נותן השירותים להתחייבויות נותן השירותים על התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים א

פי הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום ביטוחי נותן השירותים ו/או בפוליסות 
שהמציא נותן השירותים לבין האמור בהסכם זה, מתחייב נותן השירותים לגרום לשינויי הביטוחים 

ימים מדרישת המכללה, וזאת על מנת להתאימם  7 -עניין ולא יאוחר מולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי ה
 להוראות הסכם זה. 

בכל פעם שמבטח נותן השירותים יודיע למכללה, כי מי מביטוחי נותן השירותים עומד להיות מבוטל או עומד  18.11
תן השירותים, על לחול בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום ביטוחי נותן השירותים ו/או בפוליסות ביטוחי נו

נותן השירותים לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או 
 השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

 נותן השירותים מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי נותן השירותים.  18.12
 לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחים שלעיל. נותן השירותים אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן  18.13
מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בבחינת דרישה מזערית  18.14

המוטלת על נותן השירותים שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו ו/או אחריותו לפי הסכם זה ו/או על פי דין 
ענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המכללה ו/או מי מטעמו בקשר למהות ולנותן השירותים לא תהיה כל ט
 הביטוחים הנדרשים ו/או היקפם. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוחי נותן השירותים ו/או פוליסות ביטוחי נותן  18.15
שה לשינוים כדי לגרוע השירותים ו/או בדרישת מי מהם על ידי המכללה ו/או הבאים מטעמה ו/או בדרי
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מאחריותו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המכללה ו/או על 
 הבאים מטעמה. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו  18.16
רותים, ומבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים ו/או התחייבויותיו על פי על ידי קבלני משנה מטעם נותן השי

הסכם זה ו/או על פי דין, נותן השירותים מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים, 
את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם 

לעיל  19.4פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף  לפעול על
 והמצאת אישור עריכת ביטוחים(. 

לא מילא נותן השירותים אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את אישור קיום  18.17
רה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור ביטוחי נותן השירותים בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפ

את נותן השירותים מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל. על אף האמור, אי המצאת אישור הביטוח 
ימים מהמועד שנקבע להמצאת אישור  10בתום תקופת הביטוח לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 כאמור בהסכם זה.

 ערבויות .19

למכללה נותן השירותים להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ימציא  19.1
"(, בנוסח המצורף ערבות הביצועבמועד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית )להלן: "

 12שקלים חדשים( ואשר תעמוד בתוקפה למשך  שלושים אלף)₪   00003,להסכם זה, על סך של  2נספח ד'כ
אי הארכת תוקפה של ערבות הביצוע לפחות שלושים יום  ידי המכללה.-חודשים ממועד חתימת ההסכם על

 ממועד פקיעתה תהווה הפרה יסודית ותאפשר למכללה לפעול מידית למימוש הערבות הבנקאית.
בערבות את ערבות הביצוע  נותן השירותיםימיר  מועד השלמת אתר האינטרנט והשלמת תקופת ההרצה,לאחר  19.2

₪ (  עשרים אלף ₪, ) 20,000ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בסכום של שתהיה תמיכה ותחזוקה, 
"(, אשר תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת תחזוקהערבות הלהסכם זה )להלן: " 3נספח ד'בנוסח המצורף כ

 לעיל. 12.2תחזוקה, כהגדרתה בסעיף ה
יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, תהא המכללה רשאית, מבלי  נותן השירותיםהיה ו 19.3

, בהתאם לעניין, תחזוקה, לממש את ערבות הביצוע או את ערבות הלנותן השירותיםלתת על כך הודעה מראש 
בעקיפין, עקב ההפרה ו/או אי קיום ולגבות באמצעותה כל נזק, הפסד ו/או הוצאה שנגרמו לה, במישרין או 

 התחייבויות הקבלן.
חולטה ערבות, כולה או חלקה, יפקיד הקבלן בידי המכללה ערבות חדשה, בהתאם למקרה, כתנאי להמשך  19.4

 תוקפו של הסכם זה.
מובהר בזאת, כי מימוש ערבות כאמור ע"י המכללה אינו גורע מכל זכות אחרת העומדת למכללה מכוח הוראות  19.5

 פי כל דין.-ה ו/או עלהסכם ז

 הסבה, המחאה והעברה .20

להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את חיוביו, חובותיו ו/או זכויותיו  ירשא ואיננותן השירותים  20.1
העברה ו/או המחאה  , מראש ובכתב.המכללהע"פ הסכם זה לצד שלישי כלשהו אלא במידה ונתנה לכך הסכמת 

 ניגוד לאמור בסעיף זה הינם בטלים ומבוטלים.ו/או הסבה ו/או שעבוד שנעשו ב

 הפרות וסעדים .21

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר או לגרוע מזכות כל צד לכל תרופה וסעד אחרים  21.1
 כל דין. פי-הנתונים לו על פי הסכם זה או על

מסוים לא יהווה וויתור על זכות  ויתור צד כלשהו להסכם זה או מי מטעמו על זכויותיו על פי ההסכם במקרה 21.2
עמידה על זכויות צד כלשהו להסכם זה לא תהווה וויתור מצידו על זכות זו. כל וויתור -זו בכל מקרה אחר. אי

 על כל זכות וכל שינוי אחר בתנאי ההסכם יחייבו רק אם נחתמו בכתב ע"י שני הצדדים.
)ג( לחוק החוזים )תרופות 7לחלקים במובן סעיף  הצדדים מסכימים ומאשרים כי הסכם זה אינו ניתן להפרדה 21.3

 .1970-בשל הפרת חוזה(, התשל"א
, 10.6.3, 10.3, 9.1, 8.1, 7.6, 7.1, 5.1, 4.1, 3, 2הפרת הסעיפים הבאים, תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה:  21.4

 .20.1 -ו 19.2, 19.1, 18.4, 18.3, 18.1, 17.2, 17.1, 16.4, 16.3, 16.2, 15, 13.2, 12, 11.7, 11.5
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כמו כן, כל הפרה אחרת של הסכם זה, שעל פי היקפה, אופייה ו/או נסיבותיה בעת ההפרה ניתן לראותה כהפרה  21.5
)ארבעה עשר( יום והוא לא מילא  14יסודית, תיחשב ככזו ובלבד שניתנה למפר התראה מוקדמת בכתב של 

 אחריה ו/או לא תיקן את ההפרה.
כם זה בקשר עם הפרת ההסכם בידי הצד האחר, באים הם להוסיף על כל כל סעד או זכות הניתנים לצד להס 21.6

סעד אחר המוענק לאותו הצד על פי הסכם זה או על פי הדין ולא לגרוע מהם. הצדדים מצהירים כי כוונתם 
בהסכם זה היא לאפשר לכל צד להפעיל, בכל מקרה של הפרה, את מירב הסעדים הנתונים על פי הדין או 

 , במצטבר או לחילופין והכל לפי שיקול דעתו, וכל עוד לא נאמר בהסכם במפורש אחרת.ההסכם, במקביל

 שונות .22

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ופירושו הינו  22.1
 אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

כויתור על איזו מזכויותיו ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין, או כויתור או  שום התנהגות מצד מי הצדדים לא תחשב 22.2
הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלה אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או 

 התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
 כל הצדדים לו. כל שינוי או תוספת להסכם זה לא יהא להם תוקף אלא אם נעשו בכתב וייחתמו ע"י 22.3
כל ההודעות במסגרת הסכם זה תהיינה בכתב, ותימסרנה ביד או תשלחנה בפקסימיליה או בדואר רשום לפי  22.4

( שעות מהמשלוח בדואר רשום 72הכתובות המופיעות להלן, ותחשבנה כנמסרות לנמען תוך שבעים ושתיים )
ווה בהודעה טלפונית על משלוח ( שעות מהמסירה ביד או באמצעות פקסימיליה המל4או כעבור ארבע )

 הפקסימיליה )ובלבד שלמסירה בפקסימיליה יהיה אישור מסירה מודפס ממכשיר הפקסימיליה(.
 כתובת הצדדים ומספרי הפקסימילה שלהם לצורך חוזה הן כנקוב במבוא לחוזה זה. 22.5

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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  השירותיםהצעת מחיר מטעם נותן   -' א נספח
 [2 מספר במעטפה ויוגש מההצעה יופרד זה נספח]

 
 

 לכבוד
 ברל בית האקדמית המכללה

 
 מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו בעיון שקראנו לאחר_________________________________  מ"הח אנו .1

 :כלהלן בזה ומתחייבים מצהירים, המכרז

 מוקדמות בדיקות יסוד על מצהירים אנו. בהתאם הצעתנו את והגשנו המכרז במסמכי האמור כל את והבנו קראנו .2
 תביעות כל נציג ולא המכרז במסמכי האמור לכל מסכימים אנו. ידינו על מוסכמים, המבוקשים המחירים כי שביצענו

 .כאמור טענות על מראש בזאת מוותרים ואנו, הבנה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות דרישות או

כמפורט התחזוקה והתמיכה  שרותי, המערכתעבור ביצוע הקמת  המבוקשתכי התמורה  יםומאשר מצהירים אנו .3
תמורה מלאה, שלמה, כוללת וסופית בעד ביצוע כל השירותים הנ"ל והיא כוללת גם )אך לא רק(  יםזה מהוו נספחב

את כל הציוד ו/או המתקנים ו/או המסמכים ו/או תוכנות המחשב ו/או החומרים הדרושים ו/או רכישת תמונות ו/או 
 הו/או עיצוב המערכתצוב והקמת פונטים ו/או פלאגאינים ו/או כל רכיב או ציוד ו/או אמצעי אחר הדרוש לצורך עי

לכל תשלום  םהיה זכאינלא  לאוכי מעבר לתמורה,  ,ו/או שעות העבודה הדרושות לצורך ביצוע השירותים הותחזוקת
 ו/או טובת הנאה אחרת, למעט אם וככל שנקבע בהסכם זה במפורש אחרת. 

 הדרישות כל על עונה זו הצעתנו כי, במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו כי מצהירים אנו .4
 התנאים וליתר למפרט בהתאם ,המבוקשים השירותיםמלוא  את לספק עצמנו על מקבלים אנו וכי המכרז שבמסמכי
 .ההתקשרות ובהסכם המכרז שבמסמכי

 להגשת האחרון המועד לאחר יום 90 במשך תקפה ותהא, שינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת-בלתי הינה זו הצעתנו .5
 .הצעות

 . המכללה עם מחייבת התקשרות תהווה החוזה על המכללה של חתימה רק כי לנו ידוע .6

 :למכללה השירותים תקאספ לשם מטעמנו המוצעת המחיר הצעת להלן .7

  המציע מציע בזאת סך אחוז הנחה

 במילים: ___________________ אחוז הנחה _____________ במספרים : %

 .הנחה 20%הנחה ל  0%יש לנקוב במספר שלם בין  

 .כמפורט בטבלה מטה 4-1סעיפים אחוז ההנחה יחול על כל מרכיבי ההצעה 

 יםהמפורט רכיבים השוניםבהתאם להתמורה בגין השירותים המבוקשים על ידי המכללה במכרז תחושב ידוע לנו כי  .8
 :שלהלן בטבלה
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 מחיר שירות סעיף
 לתשלום
 למציע

 כוללתעלות  תקופה
 לתחשיב
 המכללה
לצורכי 
 המכרז

)לא כולל 
 מע"מ(

עלות לאחר 
 הנחת המציע 
יחושב על ידי 

 המכללה

הקמת האתר +  1
עיצוב האתר+ תתי 

הנגשת  האתרים +
האתר ותתי 
האתרים + הזנת 

 התכנים

 420,000 לפי אבני דרך – חד פעמי 
₪ 

 

 שרות ותחזוקה 2

תחזוקת האתרים 
שוטפת  כולל תמיכה

ושדרוגי אבטחה, 
גרסאות של 
פלאגאינים, תבנית, 
גרסאות מערכת, 

 SSLרשיון 

24,000   ₪
 לשנה

 . 12בהתאם לאמור בסעיף 
החל מתחילת תקופת התחזוקה, 

להסכם  12.2כהגדרתה בסעיף 
 ההתקשרות.

 .שנים 5לתקופה מתחדשת של עד 
החל מהשנה  5%יחושב לפי היוון של 
 השניה ועד עד שישית:

99,854 ₪  

24,000 
 ₪ 

שרות 
שנה 

 שישית

1.056 

 
+ 

24,000 
 ₪ 

שרות 
שנה 

 חמישית

1.055 

 
+ 

24,000 
 ₪ 

שרות 
שנה 

 רביעית

1.054 

 
+ 

24,000 
 ₪ 

שרות 
שנה 

 שלישית

1.053 

 
+ 

24,000 
 ₪ 

שרות 
 שנה 
 שניה

1.052 
 

שימוש בתוספי  3
  נגישות פרימיום

)רק במידה ויחליט 
נותן השירותים 

ברכיבי  להשתמש
עזר להנגשה( + 
בדיקה שנתית של 
מצב נגישות האתר 

 .ותתי האתרים

3,000  ₪
 לשנה

החל מתחילת תקופת התחזוקה, 
להסכם  12.2כהגדרתה בסעיף 

 ההתקשרות.
החל מהשנה  5%יחושב לפי היוון של 
 השניה ועד עד שישית:

12,482 ₪ 

 

 

 

3,000  ₪ 
שרות 
שנה 

 שישית

1.056 

 
+ 

3,000  ₪ 
שרות 
שנה 

 חמישית

1.055 

 
+ 

3,000  ₪ 
שרות 
שנה 

 רביעית

1.054 

 
+ 

3,000  ₪ 
שרות 
שנה 

 שלישית

1.053 

 
+ 

3,000  ₪ 
שרות 
 שנה 
 שניה

1.052 
 

בנק שעות למטרת  4
עיצוב, פיתוח וניהול 
פרויקט לשינויים 
ושיפורים לאחר 
העלאת האתר ותתי 

 האתרים

 שעות  100 כלול

 ש"ח( 250)תעריף לשעה כולל מע"מ 

שעות העבודה יאושרו בכתב על ידי 
 המכללה

כלול 
 במחיר

--- 

  יחושב על ידי המכללה –סה"כ 
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 בטבלה מעלה( 4)מעבר לשעות המפורטות בסעיף  עלות שעת עבודה לעדכונים ושינויים עתידיים .9

בגין שירותי  לנותן השירותיםמוסכם בין הצדדים כי  במהלך כל תקופת ההתקשרות תשלם המכללה  .א
האירוח והתמיכה את התעריפים המפורטים להלן. מובהר כי מדובר בתעריפים קבועים שלא יהיה בהם 

   שינוי במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת האופציה, לפי העניין.

  ושינויים יאושר מראש לרבות היקף השעות וסוג נותני השירותים. םניכובכל מקרה כל פרויקט עבודה לעד .ב

בטבלה  4וזאת לאחר שדווחו ואושרו כל השעות שהנלקחו בסעיף  101 -התשלום יבוצע החל מהשעה ה .ג

 לעיל.

 

 (מ"לא כולל מע)תעריף שעתי קבוע  שירות
  

 ₪ 250 שעת מתכנת

 ₪ 250 שעת גרפיקאי

 ₪ 250 שעת איש סיסטם

 ₪ 140 שעת מזין תכנים

 ₪ 140 שעת הדרכה על האתר

 ₪ 250 שעת מנהל פרויקט

 

  כל המחירים בתוספת מע"מ כדין. .ד

  



30 

 תצהיר המציע - 'נספח ב                                                                            

 

אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם אני הח"מ _________________________________ ת.ז _______________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 פיתוח אתר אינטרנטשירותי אספקת מכרז פומבי ל"( המוגשת במסגרת מציע)להלן: "ה _______________________________תצהיר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1

 "(.המכרז)להלן: " 6ג פ"תש -המכללה האקדמית בית ברל עבור 

 .ומטעמו והנני משמש/ת בתפקיד __________________________ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמ .2

 במתן השירותים, לכל הפחות בכל התחומים הבאים: פיתוח אתרי אינטרנט למוסדות וארגונים, כולל הכנת איפיון (שנים 5לפחות __________ )המציע בעל ניסיון מקצועי של  .3

. APIו  WEB, פיתוח התאמה והפעלה של מערכות לניהול תוכן באינטרנט, שילוב ואינטגרציה עם מערכות ארגוניות, פיתוח ממשקי UI/UX –צרכים, אפיון ממשקי משתמש 

 תנאי סף

אתרים )חמישה(   5לפחות של ת האינטרנט פיתוח ועיצוב והעלאה לרש השליםשלפני תאריך הגשת ההצעה למכרז, המציע ( 2018-2022)במהלך חמש השנים האחרונות  .4

    הבאים:  מקיימים את התנאיםה

 אתרים פותחו על מערכת קוד פתוח מסוג וורדפרס. תנאי סף )חמישה( 5לפחות  .א

 . תנאי סףAPI)שני(  אתרים כוללים ממשק למערכת חיצונית מבוססת  2לפחות  .ב

 לא כולל מע"מ. תנאי סף₪,  250,000  -אתר, תמורה בסכום שאינו נמוך מ)שלושה( אתרים קיבל המציע, בגין כל  3בגין הקמת לפחות  .ג

 . תנאי סף5568)שלושה( מהאתרים הם אתרי תוכן גדולים, העומדים בדרישות נגישות לפי התקן ישראלי  3לפחות  .ד

 )שניים( מהאתרים מקבלים מנותן השירותים שירותי תחזוקה ופיתוח שוטף. תנאי סף 2לפחות  .ה

 )שלושה( מהאתרים נתן המציע שירות מלא של אפיון פונקציונאלי, חווית משתמש, אפיון ממשק משתמש, עיצוב ופיתוח. תנאי סף 3לפחות לגבי  .ו

 

פון שלו שם נציג הלקוח ומספר הטל תוך פירוט כתובת האתר, שם הלקוח,  המציע במתן שירותים דומים,מפורט בטבלה שלהלן נסיון  ,זהסף תנאי עמידת הצעת המציע בלהוכחת 

 .פירוט הנדרשההמפורטים לעיל האתר עומד, לרבות ו' מידע, ובאילו תנאים מהתנאים א' עד לקבלת 
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 עבור עמידה בתנאי סף     
 15פרק מנהל סעיף 

 עבור בחינת איכות
 27פרק מנהלה סעיף 

 /שם מוסד כתובת האתר 
 הארגון

שם נציג 
הלקוח 
ומספר 
 הטלפון

מועד 
העלאת 
האתר 
 לאויר

מערכת 
קוד פתוח 

מסוג 
 וורדפרס

 יש לסמן +

ממשק 
למערכת 
חיצוני 

מבוססות 
API 

יש לפרט סוגי 
 מערכות

בתמורה 
להקמתם 

לפחות 
250,000  ₪

לא כולל 
 מע"מ

יש לפרט 
היקף 

 התמורה

ומדים ע
בדרישות 

נגישות לפי 
התקן 

ישראלי 
5568 

 יש לסמן +

ניתן 
ירותי ש

 תחזוקה
 יש לסמן +

ניתן שירות 
מלא של 

אפיון 
פונקציונאלי, 

חווית 
משתמש, 

אפיון ממשק 
משתמש, 

עיצוב 
 ופיתוח.

  יש לסמן +

אתרים 
עבור 

מוסדות 
חינוך / 

השכלה / 
מוסדות 

 אקדמיים 
יש לסמן 

+  

אתרי 
אינטרנט 
הדומים 

במאפייניהם  
לממסך 

 SOWה
  יש לסמן +

אתרי 
אינטרנט 
הכוללים 

מסחר 
אלקטרוני 

שהקים 
המציע 

חמש מהלך ב
השנים 

 האחרונות
  ש לסמן +י

אתרי 
 אינטרנט

חווית  בעלי
משתמש 

ותכנון ממשק 
משתמש 
ייחודי 

)דסקטופ 
 ומובייל( 

  ש לסמן +י

  לקוחות
עבורם 
מעניק 
שירותי 
תמיכה 
ושרות 
 כיום.

יש לסמן 
+  

 2עד  3עד  3עד  3עד  2עד  3לפחות  2לפחות  3לפחות  3לפחות  2לפחות  5לפחות 
1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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, )כל אחד( במתן השירותים נשוא מכרז זה שנתייםמתאימה, ובעלי ניסיון מקצועי של לפחות  ידע ומומחיותעובדים במשרה מלאה בעלי  )עשרה( 10 המציע מעסיק לפחות .5
 .כמפורט בטבלה שלהלן

 שנות ותק כללי  עאצל המצי שנות ותק  פיתוח/עיצוב/ממשק משתמש בתחומי האינטרנט ניסיון העובד במתן שירותי ותפקיד שם העובד 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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10     

11     

או כל שרות אחר(:  UI/UXשירותי  שירותים הבאים ) עיצוב, מיתוגצורך אספקת הלהעזר בספקי משנה לבכוונת המציע  .6
__________________________________________.________________________________________________________________ 

 דוגמאות של פרוייקטים משותפים ושמות ממליצים.  3מצ"ב פרופיל חברה, ביחס לכל אחד מספקי המשנה האמורים 
 

 אישור עו"ד / רו"ח

חתם על תצהיר זה . ______________ מרחוב______________, מאשר/ת בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________, אני הח"מ, עו"ד /  רו"ח ____________, מ.ר

 שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. הנ"ל אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה.בפניי, לאשר 

___________________                                                                                     _____________________  

              חתימת עו"ד + חותמת תאריך                                                                                                                                        

סוג השרות  מועד העלאת האתר לאויר שם נציג הלקוח ומספר הטלפון שם הארגון / המוסד כתובת האתר 
 בקבלנות משנה

1      

2      

3      
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 נוסח אישור קיום ביטוחים -' ג נספח
תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים

(DD/MM/YYYY) 

ל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
סת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
גורמים נוספים הקשורים  מבקש האישור הראשי

למבקש האישור וייחשבו 
 אישורכמבקש ה

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה והעיסוק המבוטח מבוטחה

 שם
המכללה האקדמית בית 

ו/או עובדיה ו/או  ברל
 מנהליה

 שם
 

 אופי העסקה: שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

אחר: שירותי פיתוח ☒
הקמה, יישום והטמעה של 

אתר אינטרנט של מבקש 
האישור לרבות ומבלי לגרוע 

האמור, שירותי מכלליות 
אפיון, פיתוח, שדרוג, 

שילוב  התאמה, הפעלה,
ואינטגרציה, עיצוב, התקנה 

ותחזוקה וכל שירות נלווה 
 בקשר לאמור

 
 העיסוק המבוטח:

 
_____________ 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
580029429 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 44905דואר בית ברל, 

 

 מען מען

 

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח
חלוקה 

לפי 
גבולות 
אחריות 

או 
סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

 תאריך תחילה
)ניתן להזין 

תאריך 
 רטרואקטיבי(

 תאריך סיום
)ניתן להזין 

תאריך 
רטרואקטיבי

) 

לכלל פעילות גבול אחריות 
 סכום ביטוח  /המבוטח

השתתפות 
 עצמית

)אין חובה 
להציג נתון 

 זה(

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  מטבע
 חריגים 

 למקרה* לתקופה 

ביט של   צד ג'
חברת כלל 

או נוסח 
מקביל לו 
מהדורה 

_____ 

אחריות צולבת )למעט בגין  – 302 ₪   4,000,000 4,000,000  
מבקש אחריותו המקצועית של 

 האישור(
הרחב שיפוי בגין מעשי  – 304

ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות 
 המבוטח

חבות כלפי צד ג'  –הרחבת צד ג' -307
במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה 

 בגין קבלנים וקבלני משנה
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק 
 בזדון.

 כיסוי לתביעות המל"ל – 315
מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321

 מבקש האישור –מחדלי המבוטח 
מבקש האישור מוגדר כצד ג' -322

 בפרק זה
ראשוניות )המבטח מוותר על  – 328

דרישה או טענה מכל מבטח של 
 מבקש האישור(

הרחבה לנזק בגין פרעות -345
 ושביתות

ביטול סייג רכוש עליו פעלו -348
 במישרין בביטוח צד ג'  

אחריות 
מעבידי

 ם

ביט של  
חברת כלל 

או נוסח 
מקביל לו 
מהדורה 

_____ 

הרחב שיפוי בגין מעשי  – 304 ₪   20,000,000 20,000,000  
ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות 

 המבוטח
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק 
 בזדון.

היה וייחשב -מבוטח נוסף – 319
 של מי מעובדי המבוטח כמעבידם

ראשוניות )המבטח מוותר על  – 328
דרישה או טענה מכל מבטח של 

 מבקש האישור(
הרחבת חבות כלפי קבלנים -350

וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים 
 היה ומבקש האישור יחשב כמעבידם

ביטוח 
אחריות 
מקצועי

 ת

  _____ 
 תאריך רטרו:

 מסמכים אובדן – 301   4,000,000 4,000,000 
אחריות צולבת )למעט בגין  – 302

אחריותו המקצועית של מבקש 
 האישור(
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 כיסויים

דיבה, השמצה, והוצאת לשון  – 303
הרע במסגרת כיסוי אחריות 

 מקצועית
הרחב שיפוי בגין מעשי - 304

ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות 
 המבוטח

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309
 האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק

 בזדון.
מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321

 מבקש האישור –מחדלי המבוטח 
 מרמה ואי יושר עובדים – 325
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי  – 326

 אחריות מקצועית
עיכוב/שיהוי עקב מקרה  – 327

 ביטוח
ראשוניות )המבטח מוותר על  – 328

כל דרישה או טענה מכל מבטח של 
 מבקש האישור(

 חודשים 12ת גילוי תקופ – 332
 הרחבה לסיכון סייבר-339

)חלופה 
לביטוח 
אחריות 
מקצועי

ת( 
ביטוח 
חבות 

המוצר 
משולב 

עם 
אחריות 
מקצועי

 ת

   
_____ 

 תאריך רטרו:
 אובדן מסמכים – 301 ₪   4,000,000 4,000,000 

אחריות צולבת )למעט בגין  – 302
אחריותו המקצועית של מבקש 

 האישור(
השמצה, והוצאת לשון דיבה,  – 303

הרע במסגרת כיסוי אחריות 
 מקצועית

הרחב שיפוי בגין מעשי - 304
ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות 

 המבוטח
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  – 309

האישור, למעט בגין מי שגרם לנזק 
 בזדון.

מבוטח נוסף בגין מעשי או  – 321
 מבקש האישור –מחדלי המבוטח 

 יושר עובדיםמרמה ואי  – 325
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי  – 326

 אחריות מקצועית
עיכוב/שיהוי עקב מקרה  – 327

 ביטוח
ראשוניות )המבטח מוותר על  – 328

כל דרישה או טענה מכל מבטח של 
 מבקש האישור(

 חודשים 12תקופת גילוי  – 332
 הרחבה לסיכון סייבר-339

פוליסה 
 אחרת

         

 

כפי שמפורסם על  ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 (*:ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה. ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

 שירותי חומרה ו/או תוכנה-103שירותי תחזוקה ותפעול, -088מחשוב, -043יועצים/מתכננים, -038

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 1'ד  נספח
 הגשה ערבות –הבנקאית הערבות נוסח

 

 : _____________תאריך                                                                                                                                              

 לכבוד

 .(ר.ע) ברל בית האקדמית המכללה

 .,נ.ג.א

 ' _______________מס אוטונומית בנקאית ערבות: הנדון

 

(                     ח"ש אלפים עשרת) ח"ש 10,000  של כולל לסכום עד סכום כל לתשלום, ולחוד יחד, כלפיכם בזה מתחייבים אנו
 מכוח"(,              הנערב: "להלן___________________________________ ) מאת שתדרשו"(, הערבות סכום: "להלן)

 -מכרז פומבי למתן שירותי פיתוח אתר אינטרנט עבור המכללה האקדמית בית ברל  והתקנת לאספקה פומבי מסגרת מכרז
 .שפרסמתם 6תשפ"ג 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע לפעם מפעם מתפרסם שהוא כפי לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה הערבות סכום
 :שלהלן ההצמדה בתנאי, כלכלי ולמחקר

(, זה למועד בסמוך או) שלאחריו לחודש 15 -ב שהתפרסם, 2023 שנת ינואר  חודש מדד יהא, זו ערבות לעניין" היסודי המדד"
 פי על דרישתכם לקבלת קודם, לאחרונה שיפורסם המדד יהא, זו ערבות לעניין" החדש המדד. "נקודות_________  בשיעור
 .זו ערבות

 ההצמדה הפרשי יהיו, היסודי המדד לעומת עלה החדש המדד כי יתברר אם: כדלהלן יחושבו זו ערבות לעניין ההצמדה הפרשי
 החדש המדד אם. היסודי במדד מחולק, הדרישה בסכום היסודי למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה הסכום -

 .הצמדה הפרשי כל ללא, הערבות לסכום עד בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם היסודי מהמדד נמוך יהיה

 דרישתכם מתאריך ימים 7 תוך הקרן סכום את לכם נשלם אנו. מותנית ובלתי אוטונומית הנה זה ערבות כתב לפי התחייבותנו
 שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, בכתב אלינו שנשלחה הראשונה

 .החייב מאת האמור החוב סילוק את תחילה לדרוש ומבלי כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד

 החתום הסניף למשרדי בכתב להגיע צריכה פיה על דרישה וכל, בכלל ועד 01.06.2023 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבותנו
 לאחר אלינו שתגיע דרישה. ל"הנ בתאריך מאשר יאוחר לא: _________________________________ הוא שמענו מטה

 .תיענה לא, ל"הנ המועד

 .הסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

 ,רב בכבוד

 מ"בע_________ בנק

 ____________ סניף
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 נותן השירותים                                                                 המכללה האקדמית בית ברל

 

 2'ד  נספח
 ביצוע ערבות –הבנקאית הערבות נוסח

 

 : _____________תאריך  

 לכבוד

 .(ר.ע) ברל בית האקדמית המכללה

 .,נ.ג.א

 _______________' מס אוטונומית בנקאית ערבות: הנדון

 

 סכום: "להלן)( ₪  אלף עשרים) ח"ש 20,000 של כולל לסכום עד סכום כל לתשלום, ולחוד יחד, כלפיכם בזה מתחייבים אנו
 ההתקשרות להסכם בקשר"(, הנערב: "להלן___________________________________ ) מאת שתדרשו"(, הערבות

תשפ"ג  -למתן שירותי פיתוח אתר אינטרנט עבור המכללה האקדמית בית ברל מכרז פומבי  מכוח______________  מיום
 .שפרסמתם 6

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע לפעם מפעם מתפרסם שהוא כפי לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה הערבות סכום
 :שלהלן ההצמדה בתנאי, כלכלי ולמחקר

 בשיעור(, זה למועד בסמוך או) שלאחריו לחודש 15 -ב שהתפרסם_____,  חודש מדד יהא, זו ערבות לעניין" היסודי המדד"
 ערבות פי על דרישתכם לקבלת קודם, לאחרונה שיפורסם המדד יהא, זו ערבות לעניין" החדש המדד. "נקודות_________ 

 .זו

 ההצמדה הפרשי יהיו, היסודי המדד לעומת עלה החדש המדד כי יתברר אם: כדלהלן יחושבו זו ערבות לעניין ההצמדה הפרשי
 החדש המדד אם. היסודי במדד מחולק, הדרישה בסכום היסודי למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה הסכום -

 .הצמדה הפרשי כל ללא, הערבות לסכום עד בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם היסודי מהמדד נמוך יהיה

 דרישתכם מתאריך ימים 7 תוך הקרן סכום את לכם נשלם אנו. מותנית ובלתי אוטונומית הנה זה ערבות כתב לפי התחייבותנו
 שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, בכתב אלינו שנשלחה הראשונה

 .החייב מאת האמור החוב סילוק את תחילה לדרוש ומבלי כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד

 מטה החתום הסניף למשרדי בכתב להגיע צריכה פיה על דרישה וכל, בכלל ועד ______ ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבותנו
 לאחר אלינו שתגיע דרישה. ל"הנ בתאריך מאשר יאוחר לא: __________________________________ הוא שמענו
 .תיענה לא, ל"הנ המועד

 .הסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

 ,רב בכבוד

 מ"בע_________ בנק

 ____________ סניף
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 נותן השירותים                                                                 המכללה האקדמית בית ברל

 

 3'ד  נספח
 ערבות תמיכה תחזוקה –הבנקאית הערבות נוסח

 

 : _____________תאריך  

 לכבוד

 .(ר.ע) ברל בית האקדמית המכללה

 .,נ.ג.א

 ' _______________מס אוטונומית בנקאית ערבות: הנדון

 

 סכום: "להלן)( ₪  אלףם עשרי) ח"ש 20,000 של כולל לסכום עד סכום כל לתשלום, ולחוד יחד, כלפיכם בזה מתחייבים אנו
 ההתקשרות להסכם בקשר"(, הנערב: "להלן___________________________________ ) מאת שתדרשו"(, הערבות

תשפ"ג  -ת בית ברל מכרז פומבי למתן שירותי פיתוח אתר אינטרנט עבור המכללה האקדמי מכוח______________  מיום
 .שפרסמתם 6

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע לפעם מפעם מתפרסם שהוא כפי לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה הערבות סכום
 :שלהלן ההצמדה בתנאי, כלכלי ולמחקר

 בשיעור(, זה למועד בסמוך או) שלאחריו לחודש 15 -ב שהתפרסם_____,  חודש מדד יהא, זו ערבות לעניין" היסודי המדד"
 ערבות פי על דרישתכם לקבלת קודם, לאחרונה שיפורסם המדד יהא, זו ערבות לעניין" החדש המדד. "נקודות_________ 

 .זו

 ההצמדה הפרשי יהיו, היסודי המדד לעומת עלה החדש המדד כי יתברר אם: כדלהלן יחושבו זו ערבות לעניין ההצמדה הפרשי
 החדש המדד אם. היסודי במדד מחולק, הדרישה בסכום היסודי למדד החדש המדד בין ההפרש למכפלת השווה הסכום -

 .הצמדה הפרשי כל ללא, הערבות לסכום עד בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם היסודי מהמדד נמוך יהיה

 דרישתכם מתאריך ימים 7 תוך הקרן סכום את לכם נשלם אנו. מותנית ובלתי אוטונומית הנה זה ערבות כתב לפי התחייבותנו
 שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, בכתב אלינו שנשלחה הראשונה

 .החייב מאת האמור החוב סילוק את תחילה לדרוש ומבלי כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד

 החתום הסניף למשרדי בכתב להגיע צריכה פיה על דרישה וכל, בכלל ועד __________ ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבותנו
 אלינו שתגיע דרישה. ל"הנ בתאריך מאשר יאוחר לא: __________________________________ הוא שמענו מטה

 .תיענה לא, ל"הנ המועד לאחר

 .הסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 

 ,רב בכבוד

 מ"בע_________ בנק

 ____________ סניף
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 נספח ה' - התחייבות לשמירת סודיות
 )עבור ספק ראשי וספקי משנה במידה ויוגשו( 

 מבוא 
 

"( לבין המכללה האקדמית בית נותן השירותיםבין  __________________________ )להלן: "הסכם ונחתם  הואיל
מכרז פומבי לאספקת מכוח  ,"(ההסכם)להלן: " 2023"( ביום  _______בחודש_______ שנת המכללהברל )להלן: "

 ;"(השירותים)להלן: " 6ג תשפ"עבור המכללה האקדמית בית ברל  פיתוח אתר אינטרנטשירותי 

  ;ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים למכללה-ואני מועסק על והואיל

שנותן השירותים, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם והמכללה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לכך  והואיל
אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן 

 ;השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן

קשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או ב והואיל
(Information או ידע ,)Know- How)לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט,  ,( כלשהם

 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת 1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 91סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 
"קיצור דרך" לשם הגעה  -כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם  או מידע שידיעתו תשמש ל 

למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי 
 להלן:)ת האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליו

 ;"המידע"(

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד  והואיל
לנציגי המכללה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המכללה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום 

  ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף למכללה 

 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי המכללה האקדמית בית ברל  כדלקמן:

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1
 אני מתחייב בזאת לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.  .2
אני מתחייב בזאת להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף  .3

ר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אח
 לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ידי נותן השירותים  או לאחר מכן -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע,  לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין

למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, 
 בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

ות זו לרבות שמירת על לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייב .5
 סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת .

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת  .6
 העונש על אי מילוי החובה. 

 
                                                                

 שם מלא: ___________________________
 ת.ז: _______________________________

 
 חתימה: ____________________________
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 הצהרה בדבר התחייבות למניעת ניגוד עניינים -' ונספח 
 ויוגשו()עבור ספק ראשי וספקי משנה במידה 

 מבוא 

"( לבין המכללה האקדמית בית נותן השירותיםונחתם הסכם בין  __________________________ )להלן: " הואיל
פיתוח אתר מכרז פומבי לאספקת שירותי , מכוח 2023"( ביום  _______בחודש_______ שנת המכללהברל )להלן: "

 מכללהל פיתוח אתר אינטרנט"(, למתן שירותי ההסכם)להלן: " 6ג תשפ"עבור המכללה האקדמית בית ברל אינטרנט 
 ;"(השירותים)להלן: "

ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם אספקת השירותים -והנני נותן השירותים או מועסק על והואיל
 למכללה. 

שנותן השירותים, לרבות עובדיו, קבלני משנה וידוע לי כי המכללה הסכימה להתקשר עם נותן השירותים בכפוף לכך  והואיל
וכל אדם אחר מטעמו לא ימצאו במצב של ניגוד עניינים עם מתן השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות ואף 

  במהלך תקופה של שנה לאחריה;

   והוסבר לי וידוע לי כי הימצאותי במצב של ניגוד עניינים עלול לגרום למכללה נזק מרובה; והואיל

 לזאת, אני הח"מ מצהיר ומתחייב כלפי המכללה האקדמית בית ברל  כדלקמן:אי 

אני מתצהיר כי במועד חתימתי על התחייבות זו לא ידוע לי על כל עניין או עיסוק העלול לגרום לי להימצא במצב של  .1
 חשש לניגוד עניינים עם התחייבותי לאספקת שירותים למכללה.

להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם מתן אני מתחייב שלא לעסוק, לטפל או  .2
 השירותים כאמור לעיל, במישרין או בעקיפין.

להודיע למכללה, לאלתר, בכתב, על כל תיק או עניין שבטיפולי אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד אני מתחייב  .3
 פי הוראותיה של המכללה. עניינים או חשש לניגוד עניינים, ולפעול על 

 " בהתחייבות זו מתייחס:ניגוד עניינים" .4
-ידי ו/או נשכרו על-לענייני; עניינו של קרוב משפחתי בדרגה ראשונה; לענייניהם האישיים של כל מי שמועסקים על

יעצים או ידי לצורך מתן השירותים למכללה; לעניינו של לקוח שאני או מעסיקי או שותפי או עובדי, מיצגים או מי
מבקרים; לעניינו של תאגיד אשר לי או לקרוב משפחה שלי מדרגה ראשונה, או למי מהעובדים אצל נותן השירותים 

חבר בו, מנהל אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או בעל  –יש קשר עימו 
 שליטה בו, כהגדרתן בחוק ניירות ערך.

 בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד מאלה. –" משמעותו ה ממדרגה ראשונהבן משפח"
התחייבותי זו תהא תקפה עד לתום שנה לאחר סיום מתן השירותים למכללה ותהא תקפה לכל העובדים אצל נותן  .5

 השירותים ו/או כל גורם אחר מטעמו המעורב במתן השירותים למכללה.
למען הסר ספק, אין  –ידי נותן השירותים עצמו ו/או מורשה החתימה מטעמו -על ככל שהתחייבות זו ממולאת .6

ידי ו/או הפועלים מטעמי, להימנע -בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבותי והתחייבותם של כל המועסקים על
 ללה.   ידי במסגרת מתן השירותים למכ-ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל עניין אשר יטופל על
 

 ולראיה באתי על החתום:
 

 
 שם מלא: ___________________________

 
 ת.ז/ח.פ.: ___________________________

 
 חתימה: ____________________________

 
 חותמת: ____________________________

 



41 

 

______________________________________                                                  _____ 
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 SOW תיאור השירותים המבוקשים -' זנספח 

 

, "נותן השירותים" או או "היועץ" לפיתוח אתר האינטרנט"נציג נותן השירותים לצורך מסמך זה יכונה: "יועץ 
 ."החברה"

 אופן מתן השירותים:

 .וו/או מי מטעמ מנהל אגף מערכות מידע במכללהעבוד באופן שוטף עם ובהנחיית ת נותן השירותים/החברה .1
  מיומן ומנוסה לפעילויות השוטפות.עמיד לטובת המכללה צוות מקצועי, החברה ת .2
, , אסטרטגיית הארגון, המידע האקדמי והניהוליילמד את פעילויות המכללה האקדמית בית ברלנותן השירותים  .3

יילמד את הצרכים  כולל הפקולטות השונות, מגוון תכניות הלימודים, הפעילויות השונות ובעלי התפקידים.
המכללה בכל הנדרש לפיתוח הפעלה ותחזוקה של אתר האינטרנט של השיווקים, הטכניים, התחזוקתיים של 

 המכללה בכלל זה ממשקים למערכות ארגוניות. 
פיתוח אתרי אינטרנט למכללה בטכנולוגיות אשר יאושרו מראש על ידי אגף מערכות מידע של השירותים יכללו  .4

ח התאמה והפעלה של מערכות לניהול , פיתוux/ui –איפיון צרכים, אפיון ממשקי משתמש , כולל הכנת המכללה
, seo –, ביצוע קידום אורגני api -ו webתוכן באינטרנט, שילוב ואינטגרציה עם מערכות ארגוניות, פיתוח ממשקי 

מתן מענה ופיתוח בגישת ביצוע הסבה של תוכן קיים מהאתר הקיים לאתר החדש כפי שייקבע על ידי המכללה. 
MOBILE FIRST  קצה שונים בדגש על פיתוח ואפיון לפי צרכי עולם המובייל והרספונסיביות()התאמה למכשירי 

כל רכיב יעלה  לטובת בדיקות ואינטגרציה לפני עלייה לאוויר. TESTINGהקמת סביבת פיתוח/השירותים יכללו  .5
 לאוויר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמכללה על תקינותו.

 אינטרנט.לים בעולם האתרי האינטרנט יפותחו בהתאם לסטנדרטים מקוב .6

 האתרים שיפותחו יעמדו ברמות הנגישות הנדרשת בהתאם לתקינה המחייבת. .7

כל פיתוח שיבוצע יעמוד באופן מלא בהתאם לכללי אבטחת המידע המחייבים והוראות חוק הגנת הפרטיות, כולל  .8
 .GDPR -התיקונים המחייבים והתאמה לדרישות ה

האינטרנט של המכללה, הוספת כלים אוטומטיים, וחדשניים לתמיכה  עבודה לפיתוח ושדרוג אתרתכנית  הכנת .9
 לשיפור תדמיתה הכולל של המכללה ובפרויקטים ונושאים ספציפיים שיוגדרו ע"י המכללה. בתהליכי שיווק

 השירות יכלול איפיון כולל של צרכי המכללה בתחום האינטרנט.  .10
פונים/מתעניינים,  –עיצוב גרפי, עיצוב ממשק משתמש ועיצוב ותכנון "מסע הלקוח" באתר בהתאם לקהלי היעד  .11

 סטודנטים, אנשי סגל, גורמי חוץ אחרים
מול הנהלת המכללה, יחידת השיווק, פיתוח אקדמי, כלל יחידות המכללה, אגף מערכות מידע  נוכחות בישיבות .12

 וכיו"ב.
לפניות נציג מוסמך מטעם המכללה ויגיב לפניות המכללה באופן מיידי, בכלל זה  יםונגיש יםנזמי ויהי נציגי החברה .13

 בהם נדרשת תגובה מיידית.תקלות או בעיות משביתות בעת 

, כי לא ישולם וכן את כל העלויות הנלוות והכרוכות בכך. מובהר ומודגששישולם לחברה יכלול את כל הוצאותיה התשלום 
.תשלום נוסף כלשהו בגין החזר הוצאות, החזר הוצאות חנייה או הוצאות אחרות מכל סוג
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SOW 
 

 להקמת מערכת אתרי אינטרנט עבור 

 המכללה האקדמית בית ברל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.0 מהדורה:

 מכללת בית ברל  עבור:

 שלומי שושן  מחבר:
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 תוכן העניינים

 המסמך מטרת

 כלליות דרישות

 קיימים לדפים קישורים

  קיימים ממשקים

 קיים מצב תיאור

 עיצוב

 טכנולוגיה

 המערכת מרכיבי

 אבטחה

 והרשאות משתמשים

 המערכת ביצועי

  החיפוש למנועי אופטימיזציה

 ותבניות רכיבים
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 מטרת המסמך

מסמך זה הופק על מנת לזמן את הספקים המתאימים להגיש הצעות מחיר להקמת אתר 

 אינטרנט עבור ״המכללה האקדמית בית ברל״. 

 דרישות כלליות

הצעת המחיר צריכה להיות מפורטת ככל האפשר ולכלול תכנית עבודה להקמת  -

 המערכת. 

 מסמך זה מתבסס על דרישות צוות מכללת בית ברל. -

באופן המספק לכלל הגורמים המעורבים בפרויקט )הנהלה, מנהלי מסמך זה נכתב  -

( והוא מכיל מידע מלא אודות הפרויקט, QA-הפרויקט, מעצבים, צוותי פיתוח ו

מרכיבי האתר, התהליכים העסקיים אשר משתלבים בו והמנגנונים התומכים 

 בתהליכים אלו.

ר של הספקים אשר המסמך מתאר את האופן בו צריכות להיות מוגשות הצעות המחי -

 רואים עצמם כמועמדים רלוונטיים לפרויקט זה.

מסמך זה מציג באופן כללי את דרישות מכללת בית ברל ואינו מציג  -חשוב להדגיש  -

את האפיון הטכני את אפיון הרכיבים, אפיון המסכים, עיצוב ומיקום הרכיבים. 

 המלא, עיצוב ומיקום הרכיבים יגדיר הספק הזוכה.

ברל מחפשת ספק בעל יכולות גבוהות, אשר מסוגל לתת שירות ולספק מכללת בית  -

מערך טכנולוגי וחשיבה על חווית משתמש מתקדמת מחוץ לקופסא, שיובילו בסופו 

של דבר למוצר באיכות הגבוהה ביותר, תוך כדי עמידה בקריטריונים של הארגון 

 ושמירה על הקווים המנחים הבאים:

 עיצוב -

ת על האירוח ותחזוקת המערכת )יש לצרף אל הצעת תמיכה ואחריו -תמיכה  -

 (.SLAהמחיר מסמך 

- One Stop Shop -  ספק יחיד אשר יתן מענה כולל לדרישות הארגון, על הספק

 למנות מנהל פרויקט, שיתאם את כל הדרוש מול אנשי מכללת בית ברל.

שמירה על כללי פיתוח נכונים והכנת תשתית מתאימה  -קידום אתרים  -

 אתרים.לקידום 



45 

 

______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים                                                                 המכללה האקדמית בית ברל

 

 בחוק הישראלי. 5568בתקן  AAלפי רמה  -נגישות אתרים  -

 הזנת תכנים -

 .W3Cהאתרים יפותחו תוך עמידה בתקני איגוד האינטרנט הבינלאומי  -

ברכיבי החיפוש והטפסים יעשה שימוש בטכניקת טעינה מהירה לשיפור חווית  -

 המשתמש והאצת מהירות הטעינה של מסכי המערכת.

עבור התכנים  RSSהמערכת תתמוך בהפצת תכנים באמצעות מנגנון  -

 הציבוריים שבתפקידה לפרסם.

 Responsive( יעשה לפי מתודולוגיית Front-endפיתוח חזית המערכת ) -

design  תוך התאמת מסכי המערכת לכלל הרזולוציות הנדרשות, לרבות מסכי

 טלפון חכם, טאבלט, מחשב נייד ומסכי מחשב רחבים.

 כללי ולא פרטני -פרט מרכיבי האתר ותתי האתריםמ -

כל הדרישות הכתובות במסמך זה כוללות רכיבים אשר את הדרישה  -)הבהרה 

שלהם יש להטמיע באתר הראשי ובתתי האתרים ולתת גמישות בשימושם 

באתר , לדוגמא בהקמת אזור תוכן חדש יוכל מנהל האתר לבחור איזה תבנית 

 ורכיב יופיעו בו(.

 דפים. 5,000כיום מוערך בכ  האתר

 

 לוח הזמנים להקמת אתר האינטרנט

הספק יחל להקים את אתר  האינטרנט מיד לאחר החתימה על הסכם זה, ויהיה עליו  

להעלות אותם  לרשת האינטרנט העולמית ולהפוך אותם לנגישים לציבור הרחב לכל 

 כדלקמן:המאוחר 

הנושאים אותם יש להסב ראשונים  01.11.23השקת האתר הראשי יבוצע עד לתאריך  .1

, תוכניות הלימודים בכל הפקולטות, דפי פקולטה, דף לובי ראשי של האתר -הם 

כל התוכן שמוחצן בדף הבית, צריך להיות מוסב בשלב ואירועים, חדשות, כתבות, 

 הראשון.

בתיאום עם  וגדר בתהליך האפיוןיסדר עלייתם לאוויר ) תתי האתריםהשקת  .2

 .30.04.2024המכללה( עד ולא יאוחר מה 



46 

 

______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים                                                                 המכללה האקדמית בית ברל

 

לכל היותר תוך שבוע מהמועד שבו נחתם הסכם זה, יציע הספק למכללה לוח זמנים  .3

GANT  מפורט להקמת אתר  האינטרנט, לבדיקה שלהם, להזנת מידע להם

ולהדרכת נציגי המכללה בנוגע לשימוש בהם, והכל עד למועד שפורט בסעיף זה לעיל. 

 לה תוכל לשנות את לוח הזמנים שהוצע לפי שיקול דעתה הבלעדי.המכל

  

מועד השלמת הקמת אתר  האינטרנט יהא המועד שבו אישרה המכללה בכתב כי   .4

אתר  האינטרנט הושלמו לשביעות רצונה, כי היא קיבלה את כל ההדרכה בהתאם 

 –)להלן להסכם זה וכי אתר  האינטרנט נגישים לציבור ברשת האינטרנט העולמית 

 ""מועד סיום הקמת אתר  האינטרנט-השלמת הקמת אתר  האינטרנט" ו"

 בהתאמה(.

קישורים לדפים הקיימים היום באתר ויש לתת להם מענה 

 עיצובי וטכנולוגי חדש 

 )על הספק לאפיין , לתכנן, לעצב ולפתח מחדש את התבניות שלהן קישורים במסמך זה(

  הבית דף -אתר האינטרנט של בית ברל  ●

 https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/pages/default.aspxפקולטות  ●

 הפקולטות כאשר כל אחת מהן היא תת אתר. 4תחת ערוץ זה מוצגות 

חינוך  ○

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/page

s/default.aspx 

אמנות המדרשה  ○

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/pages/defau

lt.aspx 

 חברה וקהילה ○

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/society/pages/d

efault.aspx 

https://www.beitberl.ac.il/
https://www.beitberl.ac.il/
https://www.beitberl.ac.il/
https://www.beitberl.ac.il/
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/society/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/society/pages/default.aspx
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ייעוץ, טיפול ותמיכה חינוכית  ○

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/therapy/pages/d

efault.aspx 

 -תארים ותעודות  ●

.aspxhttps://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/pages/default 

תחת ערוץ זה יש ערוץ לכל מסלולי הלימודים של תואר ראשון, תואר  ○

 שני, הסבת אקדמאים להוראה, לימודי תעודה.

 https://www.beitberl.ac.il/registration/pages/default.aspxרישום וקבלה  ●

תנאי קבלה, שכר לימוד,  –חת ערוץ זה מרוכזים אתרים/ערוצים בנושאים ת

 מלגות, ידיעונים, רישום מקוון, יצירת קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה ועוד.

סטודנטים  ●

https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/pages/default.aspx 

 –כל ערוץ הוא אתר  –המרכז מידע על כל השירותים לסטודנטים  ץערו

מעונות, חניה, לוח שנת הלימודים האקדמית, שירותי מחשוב, מרכזים, 

 הצעות עבודה, חילופי סטודנטים ועוד.

 https://www.beitberl.ac.il/about/pages/default.aspxעל המכללה  ●

 –אתר הכולל בתוכו תתי אתרים רבים בנושאים הבאים 

מרכזים ויחידות במכללה  ○

https://www.beitberl.ac.il/centers/pages/default.aspx 

ספריות )טופס חיפוש תכנים המעביר את הבקשה לאתר חיצוני(  ○

https://www.beitberl.ac.il/libraries/pages/default.aspx 

-https://www.beitberl.ac.il/libraries/main

library/pages/default.aspx 

 

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/therapy/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/therapy/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/registration/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/centers/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/libraries/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/pages/default.aspx


48 

 

______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים                                                                 המכללה האקדמית בית ברל

 

על אודותינו  ○

/about/odot/pages/default.aspxhttps://www.beitberl.ac.il 

עבור  הערבית ובשפה)לא אתר מראה(  האנגלית בשפהאתר המכללה קיים גם  ●

 המכון האקדמי.

עמוד מרכז של  הידיעונים  ●

https://www.beitberl.ac.il/registration/yedion/pages/default.aspx 

 -קובץ ידיעון לדוגמא ●

https://www.beitberl.ac.il/sitecollectionimages/documents/yedionim/yedi

23.pdf-2022-on_hinuch/yedion 

 

 תבניות הקיימות היום באתר ויש לתת להן מענה עיצובי וטכנולוגי חדש: 
 ישורים במסמך זה()על הספק לאפיין , לתכנן, לעצב ולפתח מחדש את התבניות שלהן ק

 /https://www.beitberl.ac.ilעמוד ראשי של האתר  ●

 -עמוד פקולטה  ●

culties/education/pages/default.asphttps://www.beitberl.ac.il/academic/fa

x 

כיום למדרשה יש צבעוניות שונה כפקולטה  ●

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/pages/default.aspx 

ד תוכן פנימי/פרוס עמוד מסלול לימודים או עמו ●

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/maslulim/2/pages

/default.asp 

https://www.beitberl.ac.il/about/events/nov-עמוד אירוע  ●

2021/pages/hashaka.aspx 

ies/mainhttps://www.beitberl.ac.il/librar-עמוד ספרייה/מרכז  ●

library/pages/default.aspx 

 https://mtalcenter.wixsite.com/eduselfתבנית קורסים וסדנאות  ●

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/english
https://www.beitberl.ac.il/english
https://www.beitberl.ac.il/english
https://www.beitberl.ac.il/arabic
https://www.beitberl.ac.il/arabic
https://www.beitberl.ac.il/arabic
https://www.beitberl.ac.il/registration/yedion/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/sitecollectionimages/documents/yedionim/yedion_hinuch/yedion-2022-23.pdf
https://www.beitberl.ac.il/sitecollectionimages/documents/yedionim/yedion_hinuch/yedion-2022-23.pdf
https://www.beitberl.ac.il/
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/maslulim/2/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/maslulim/2/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/nov-2021/pages/hashaka.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/nov-2021/pages/hashaka.aspx
https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/libraries/main-library/pages/default.aspx
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 קבצים מצורפים

 (A-Z) כלליות לאתר בהקמה SEO הנחיות '1נספח ז

 WordPress - 2bsecure   הנחיות פיתוח אתר מבוסס '2נספח ז

 

 ממשקים קיימים )שיש להעביר(

 ווטסאפ.חיבור לתוסף  ●

 הצגת תמונות . -חיבור לתוסף אינסטגרם  ●

 חיבור לזום אנליטיקס ●

 מצורףדוגמא לקוד ויישומים   im.co.il/-http://www.leadטפסים שמחוברים ל   ●

  .זה למסמך

charity/https://www.jgive.com/new/he/ils-קישור ממערכת  \ iframeהטמעת  ●

organizations/1282 

על מנת לזהות את המשתמשים ולהציג להם את  active directoryחיבור האתר ל  ●

 , ניתן להשתמש ב:wpמערכת ניהול האתר בהתאם להרשאה שלהם ב 

 sites/-intranet-for-login-lugins/ldaphttps://wordpress.org/p 

קישור לאגודת הסטודנטים  ●

https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/pages/aguda.asp 

  קישור להסדרי חנייה  ●

 https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/pages/campus.aspx 

 

 תיאור מצב קיים

בודד.  WIN. שרת ON PREMISE. 2013גירסא  SHAREPOINTהמערכת היום מבוססת 

 . F5מקבילה. שכבת אבטחה  DEVבודד. קיימת סביבת  DB SQLשרת 

 SharePointהאתר עובד כיום על פלטפורמת 

http://www.lead-im.co.il/
https://www.jgive.com/new/he/ils/charity-organizations/1282
https://www.jgive.com/new/he/ils/charity-organizations/1282
https://wordpress.org/plugins/ldap-login-for-intranet-sites/
https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/pages/aguda.aspx
https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/pages/campus.aspx
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 Microsoft SharePoint Server 2013 SP1גרסת אפליקציה :  

 Microsoft SQL Server 2014 (SP3-CU4-GDR) -גרסה 

 Windows Server 2016 Datacenterשרת : 

WAF –  האתר מוגן באמצעות מערכתwaf   של חברתF5 

 

 עיצוב

בתהליך עיצוב אתרי האינטרנט של מערכת זו יקבל הספק את קטלוג המיתוג וקווים מנחים 

לעיצוב עבור מכללת בית ברל על מנת להבין את אסטרטגיית הארגון והגדרותיו הויזואליות. 

עיצוב ממשק המשתמש יתבצע בהלימה מירבית לשפה המיתוגית ולקווי המתאר שיוגדרו 

העבודה. במהלך עיצוב ממשק המשתמש של מערכת זו תהיה עבור זהות המותג בפגישות 

שימת דגש על האפיון שיבצע הספק וילקחו בחשבון קהלי היעד השונים של הארגון. 

המעצבים יידרשו להתאים את הקו העיצובי לקווים המנחים שיוגשו להם עם תחילת 

 העבודה.

תוצרי העיצוב יפיק הספק בשלב הראשון סקיצות העיצוב יופקו בשפה העברית ולאחר אישור 

גרסה באנגלית אשר זהה במבנה, בצבעים ובכל תוצר גרפי שהוא כאשר ההבדל היחיד יהיה 

 התאמת כיוון הקריאה ומבנה האתר )משמאל לימין( והתאמת תכני האתר לשפה האנגלית.

 

 בשלב האחרון הגרסא בעברית תשוכפל ותעבור התאמות לשפה הערבית.

ויכלול סקיצות נפרדות עבור כל  Mobile firstי מתודולוגיית עיצוב האתרים ייעשה לפ

רזולוציה נדרשת לכלל המסכים שעבורם נעשות סקיצות עיצוב, לרבות סקיצות עבור מסכי 

טלפונים ניידים, טאבלטים, מחשבים ניידים ומסכי מחשב רחבים. הצעת המחיר צריכה 

 לוציה נדרשת בנפרד.סבבי תיקונים לכל מסך בנפרד ולכל רזו 3לכלול לפחות 

 

חשוב להבהיר, באחריות הספק לעצב את האתר, המסכים והרכיבים בתפיסת עיצוב 

מתקדמת ולאפיין את תצוגת הרכיבים והמסכים לפני תהליך הפיתוח בתצוגת מובייל 

 (.ש לקחת בחשבון מיקום ותצוגה שונה בין מובייל ודסקטופודסקטופ )י
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תבניות שונות )במבנה , עיצוב ושפות (  4ק לייצר את אותה דרישה אנחנו מבקשים מהספ

 לשימוש מנהל האתר למטרת הקמת תת אתר )ראו דרישה למערכת תתי אתרים(.

 

 .AAברמה  5568העיצוב ייעשה בהתאם לתקנות הנגישות הנדרשות על פי חוק 

 

ל מובהר בזאת כי באחריות הספק לרכוש את כלל הגופנים, התמונות, הרכיבים, ההרחבות וכ

שיונות שרכש לשימוש ירכיב הנדרש להקמת מערכת זו, עם סיום העבודה יעביר הספק את הר

מכללת בית ברל. עוד יודגש כי על כל רכישה כזו להיות עם רישיון לצמיתות שלא ידרוש 

ממכללת בית ברל חידוש בעתיד. יחד עם זאת, ידוע לנו כי רכיבי נגישות פרמיום הם בתשלום 

 אנו מחריגים זאת מהדרישה המתוארת לעיל.שנתי מתחדש ולכן 

 

 טכנולוגיה

על ספק השירות להקפיד על עבודה בהתאם למתודולוגיות הפיתוח המובילות בענף התוכנה 

העולמי ושמירה מלאה על כללי אבטחת המידע, תחזוקת הביצועים, על מבנה הפלטפורמה 

לאפשר שילוב של  ומתודולוגיית הפיתוח הנדרשת, לאפשר התאמות ושינויים בקוד,

ממשקים לאינטגרציות עם מערכות חיצוניות במידת הצורך, וכן לאפשר שדרוגים והוספת 

 פיתוחים עתידיים.

 מרכיבי המערכת

כל הדרישות הכתובות במסמך זה כוללות רכיבים אשר את הדרישה שלהם יש  - הבהרה

 להטמיע בכלל אתרי המערכת.

 התאמה לדפדפנים

האתר ותתי האתרים יותאמו לשימוש מלא דרך מסכי מחשב, טאבלטים ומסכי טלפונים 

 חכמים, באמצעות הדפדפנים הבאים:

- Microsoft Edge - גרסאות אחורה. 2-תמיכה ב 
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- Firefox - גרסאות אחורה. 2-תמיכה ב 

- Chrome - גרסאות אחורה. 2-תמיכה ב 

- Safari - גרסאות אחורה. 2-תמיכה ב 

- Opera - גרסאות אחורה. 2-תמיכה ב 

 מערכות הפעלה

 אתרי המערכת יותאמו לשימוש מלא דפדפנים המותקנים על גבי מערכות ההפעלה הבאות:

- Windows 

- Mac 

- Linux 

 

 אבטחה

 WordPress - 2bsecureהנחיות פיתוח אתר מבוסס  '2נספח ז - ראו נספח אבטחת מידע

 משתמשים והרשאות

 משים בהרשאות שונות כמפורט להלן:המערכת תכיל מספר סוגי משת

רשאי לצפות במסכים ציבוריים ולשלוח טפסים  -אורח )משתמש שאינו מחובר(  -

 ציבוריים.

רשאי לעשות כל מה שאורח יכול וגם לשמור העדפות של  -חבר )משתמש מחובר(  -

 תוכן.

רשאי לערוך תוכן של מסכים בסוגי תוכן שהוקצו לו על ידי מנהל  -עורך תוכן  -

 האתר.

רשאי לנהל תוכן ותפריטי ניווט, להקים משתמשים )עד רמת עורך  -מנהל אתר  -

תוכן( ולשנות את הגדרות האתר שבניהולו. יתכן מצב ובו משתמש אחד יוכל לנהל 

 אתרים..-מספר תתי

 רשאי לבצע את כל הפעולות בכל האתרים והממשקים. -מנהל מערכת  -
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שאות במטרה שמנהל האתר יוכל להגדיר לניהול הר proיש להטמיע באתר פלאגאין  -

 סוגי משתמשים חדשים.

 ביצועי המערכת

הספק מתחייב לפתח את כלל אתרי המערכת תוך מיקסום ושמירה על ביצועים גבוהים, 

 לרבות:

 )מטמון( ברמת השרת לכלל אתרי המערכת. Cacheיישום מנגנון  -

 צמצום ודחיסה של כלל קוד האתר אשר מוגש לדפדפנים. -

 לזמני טעינה מהירים בכלל אתרי המערכת דרך מחשבים וטלפונים ניידים. לפעול -

, Google PageSpeed Insightsלפתח את כלל אתרי המערכת על פי הנחיות ומדדי  -

 בתצוגת טלפון נייד. 80בתצוגת מחשב שולחני ו 90-ולדאוג לציון שאינו נמוך מ

 (pdfלבניית אתר חדש. SEO)ראו נספח הנחיות   אופטימיזציה למנועי החיפוש

תשתיות כלל אתרי המערכת יוגשו לאחר התאמה ואופטימיזציה מלאה למנועי החיפוש 

( תאפשר להגדיר ברכיבי האתר השונים, אלמנטים CMSהשונים. מערכת ניהול התוכן )

המשפרים את יכולתם של מנועי החיפוש, ולדרג את האתר במקומות גבוהים. בנוסף תדע 

 המערכת:

 להוסיף כותרות רלוונטיות ולשמור על היררכיית כותרות תקינה.      ●

 את שם כותרת הדף באפן אוטומטי. TITLEלהציג בתגית       ●

 את שם כותרת הדף באפן אוטומטי. H1להציג בתגית       ●

 בכל אתרי המערכת. SEOלנהל תגיות מטא למטרות       ●

 כת .לאפשר הוספת כותרת משנה לכל מסך במער      ●

לרכיבי  ALTלרכיבי תמונה במערכת, ולהוסיף תכונת  ALTלאפשר הוספת תכונת       ●

 תמונה שאינם מכילים תכונה זו.

 לשמור על מבנה קישורים ידידותי.      ●

 עבור קישורים שבורים. 301לבצע הפניות       ●
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תתעדכן  אשר XMLאתר במערכת מפת אתר דינאמית בפורמט -לספק לכל אתר ותת      ●

 באופן אוטומטי.

  SCHEMAלהטמיע תכונות       ●

מעבר לסכמות רוחביות מקובלות כגון לוגו ופירורי לחם, יש להטמיע סכמות מיוחדות 

 שרלוונטיות עבור האתר ותתי האתרים שלנו:

 data/event-https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured  -סכמת אירוע 

  data/faqpage-https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured -FAQסכמת 

ce/structuredhttps://developers.google.com/search/docs/appearan- -סכמת עסק לוקאלי )רוחבי( 

business-data/local  

https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured- -סכמת לימודים )קורסים( 

data/course  

 data/video-https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured -וידאו 

נרצה כי   data/article-ttps://developers.google.com/search/docs/appearance/structuredh -מאמר 

אלו יוטמעו ברמת התבנית, כך שבכל פעם שתקימו מאמר חדש בבלוג זה ימשוך את הסכמה הרלוונטית ללא 

 פעולה נוספת.

 רכיבים ותבניות  

 רכיבי אינפוגרפיקה

 נפוגרפיקה כמפורט להלן:המערכת תאפשר שימוש במספר רכיבי אי

 לכל אייקון ניתן יהיה לצרף שורת טקסט ולקשר אל מסך פנימי. - גריד אייקונים -

הטמעת מספר אלמנטים המסודרים על בסיס מספור או על בסיס  - (Processתהליך ) -

חצים )מהראשון לאחרון( שלכל אלמנט ניתן לקבוע כותרת, תמונה / אייקון וטקסט 

 חופשי.

- Counters -  נתונים מספריים בשורה אופקית  5רכיב תצוגת נתונים ובו מופיעים עד

)כל נתון מכיל מספר וכותרת תיאור(. התנהגות הרכיב צריכה להיות כך שכאשר 

הם יחלו לספור באופן  Counters-המשתמש גולל לראשונה אל מקטע בו מופיעים ה

 ועד למספר שמעודכן באותו נתון. 0-דינמי מ

- Timeline רכיב זה יציג אירוע על ציר זמן בו מופיעים גם אירועים מהעבר  - יםאירוע

 וגם אירועים עתידיים ומודגש התאריך הנוכחי.

https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/event
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/faqpage
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/local-business
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/local-business
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/course
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/course
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/video
https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/article
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 מנגנוני ניווט

האתרים, יופיע מנגנון ניווט ראשי בכותרת העליונה שיאפשר שני -באתר הראשי וכל יתר תתי

 סרגלי ניווט נפרדים לכל אתר:

יאפשר ניווט בין כלל מתחמי המערכת )האתר הראשי  -סרגל ניווט כלל מערכתי  -

 האתרים השונים(.-ותתי

יאפשר ניווט בין מסכי האתר הנוכחי ויכיל אפשרות תפריט נפתח  -סרגל ניווט פנימי  -

 .Sub-menuמסוג 

 

אתרים ושל מסכים פנימיים  -על אף המצוין לעיל, תוכל המערכת לאפשר גם הקמה של תתי

 וט הראשי )כמפורט בפרק עמודי נחיתה(.ללא תצוגת מנגנון הניו

 

 מלבד מנגנון הניווט הראשי המערכת תאפשר הקמה של מנגנוני ניווט נוספים כמפורט להלן:

העמודים הפנימיים של כלל אתרי  -( Breadcrumbsמנגנון ניווט פירורי לחם ) .1

המערכת יכילו ו/או יאפשרו תצוגה של מנגנון ניווט מסוג פירורי לחם בהתאם 

 היררכיית העמוד בו נמצא המשתמש.ל

 סוגי תוכן מסוימים עשויים להכיל מנגנון ניווט פנימי. -מנגנון ניווט פנימי  .2

המערכת תאפשר הטמעה חופשית של מנגנוני ניווט  -מנגנון ניווט בין עמודים/מסכים  .3

 מותאמים אישית.

אל מסכי  בכותרת התחתונה ניתן יהיה לנהל קישורי ניווט -מנגנון ניווט תחתון  .4

 המערכת באופן חופשי.

 

 (Footer(, כותרת תחתונה )Headerכותרת עליונה ) -חלוקה של 

 כותרת עליונה

( אשר יופיעו Headerאתר במערכת מאפשר שימוש ברכיב מסוג כותרת עליונה )-כל אתר ותת

 בכלל מסכי האתר, אך גם יאפשרו למנהלי האתרים להסתיר ממסכים מסוימים.
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 העליונה תכיל את המפרט הבא:הכותרת 

 סמל המכללה )לוגו( .1

 תפריט ניווט ראשי בין מחלקות התוכן של האתר: .2

לחצן לפתיחת חלונית חיפוש שלחיצה עליו מציגה טופס חיפוש המכיל שדה טקסט  .3

חופשי להזנת מלל החיפוש לחצן לשליחת נתוני הטופס )לאחר השליחה המשתמש 

ס חיפוש זה יבצע חיפוש בכל אתרי המערכת, יועבר אל מסך תוצאות החיפוש(. טופ

 האתרים של המערכת. -כולל האתר הראשי ותתי

תפריט קישורים עשיר אל המסכים הראשיים של אתר  -תפריט ניווט כלל מערכתי  .4

 המכללה ברחבי כל המערכת.

יאפשר הצגת קישורים למסכים השייכים לאתר או  -תפריט ניווט פנימי לכל אתר  .5

 שתמש נמצא.האתר בו המ-לתת

 לחצנים להחלפת שפה. .6

 קישורי התחברות למערכת )פורטל חיצוני(. .7

 

 

 הדמיה:

 1הדמיית כותרת עליונה 

בשתי תצורות  Sub-menuמערכתי )התחתון ביותר( תתאפשר תצוגת -בתפריט הניווט הפנים

 שונות:

 ״(2)התפריט השמאלי ב״הדמיית כותרת עליונה  תצוגת רשימה -

 אנכי.רשימת קישורים בסדר 
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 ״(2)התפריט הימני ב״הדמיית כותרת עליונה  תצוגה עשירה -

טורי מידע כשבכל טור מידע ניתן להטמיע רשימת קישורים  3תצוגה המאפשרת עד 

 אנכית, מידע טקסטואלי או תמונה עם קישור.

 

 הדמיה עם תפריט נפתח:

 )עם תפריט נפתח( 2הדמיית כותרת עליונה 

 כותרת תחתונה

ונה להיות עניינית מאוד מאחר ולרוב מגיע אליה המשתמש לפני שהוא על הכותרת התחת

האתרים( -נוטש את האתר. רכיב זה ישמש את כל אתרי המערכת )לרבות האתר הראשי ותתי

 ויכיל את המפרט הבא:

 סמל המכללה )לוגו( -

 תפריטי ניווט: -

 קישורים אל המסכים העוסקים אודות המכללה. -אודות המכללה  -

 קישורים אל כלל המסכים הרלוונטיים ליצירת קשר. -יצירת קשר  -

 לחצני שיתוף ברשתות החברתיות ודרך דוא״ל  -

הכותרת התחתונה תאפשר ניהול חופשי של תפריטי ניווט בין מסכי האתרים  -

 במערכת וקישורים חיצוניים. כמו כן רכיב זה יכיל גם:
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 סמל המכללה -

 מידע אודות זכויות היוצרים של התוכן באתר -

 ים לשיתוף ברשתות החברתיות ושליחה בדוא״לקישור -

 פרטים כלליים ליצירת קשר -

 מערכת ניהול התוכן 

מערכת תוכן המאפשרת למנהל האתר ליצור קטגוריות, תתי קטגוריות ודפי תוכן ללא  .1

 הגבלה.

המערכת תאפשר למנהל האתר לבצע את הפעולות "העתק" ו"הדבק" טקסט  .2

 ממסמכי וורד.

יהול, יכיל בנוסף לתוכן, אפשרות לניהול תמונות, טבלאות כל דף תוכן במערכת הנ .3

 ועוד..

 .embedמערכת התוכן תאפשר למנהל האתר להעלות קבצי וידאו מסוג  .4

 .FAQשאלות ותשובות  .5

אינטגרצית טפסים למערכת דיוור, הספק יחבר את כלל הטפסים באתר למערכת  .6

, נתוני הטפסים יילקטו ויישמרו במאגר הנתונים אשר במשרד activetrailהדיוור 

 ניהול האתר ובנוסף יועברו אל מערכת הדיוור של חברת אקטיב טרייל

https://www.activetrail.co.il/integrations_il/wordpress-integration/ 

 מנהל האתר יוכל להעלות קבצים לדפי התוכן באתר. –קבצים מצורפים  .7

 מערכת הניהול תהיה בשפה העברית . .8

 . YOASTחד מהאתרים יוטמע תוסף בכל א .9

 YOASTיוגדרו בכל אחד מהעמודים שדות ה  -בשלב הטמעת התכנים באתר 

 הרלוונטים : כותרת העמוד, תקציר, מילות מפתח .

הנוכחיות לכתובות החדשות  URLמכל כתובות ה  301באחריות הספק לבצע הפניות  .10

 המקבילות שיווצרו

 ם קישור לעמוד הבית של האתר.ע 404לכל אחד מהאתרים יעוצב עמוד  .11

בכל עמוד ניתן יהיה לשלב )כפוף לסקיצות( סליידר אימג'ים עם טקסט: כותרת,  .12

תקציר, כפתור קרא עוד. ניתן יהיה להעלות לסליידר גם סרטוני וידאו. את הטקסט 

https://www.activetrail.co.il/integrations_il/wordpress-integration/
https://www.activetrail.co.il/integrations_il/wordpress-integration/
https://www.activetrail.co.il/integrations_il/wordpress-integration/
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שעל הסליידר ניתן יהיה לעצב בגמישות מירבית. עבור כל סלייד ניתן יהיה לבחור 

 ל הטקסט, שימוש בפונטים שונים בגדלים שונים וכד' .עיצוב שונה ש

 אופטימיזציה של תמונות

יש להוסיף לאתר מנגנון מבצע אופטימיזציה )הקטנת משקל תמונות( עם העלאתם 

 לאתר על מנת להימנע ממשקל כבד לדפי האתר .

 (Builder/ Web Partsמנגנון להגדרת מבנה עמוד )

על הספק להטמיע במערכת מנגנון שיאפשר על ידי מנהלי התוכן באתר להגדיר את מבנה 

העמוד ולהזין תוכן בכלל חלקי המבנה. הגדרת מבנה העמוד צריכה להיעשות באמצעות רכיב 

(המאפשר חלוקה של המסך לשורות וטורים, והטמעה של  custom fields)או  Builderמסוג 

 .רכיבי תוכן בכל חלקי המסך

 להלן רשימת רכיבי התוכן שיש לאפשר למנהל האתר להוסיף לדף תוכן:

 אקורדיון  .1

 FAQ -שאלות ותשובות  .2

 טפסים  .3

 גלריה תמונות .4

 וידאו בודד \גלרית וידאו  .5

 סליידר .6

פסקה, כותרת, רשימה )ממוספרת או שאינה ממוספרת(, ציטוט,  –בלוקים נפוצים  .7

, קובץ, תמונת כיסוי )שאפשר לכתוב תמונה, גלריה של מספר תמונות, אודיו, וידאו

 עליה טקסט(.

, טקסט מעוצב מראש )שעוצב בתוכנה HTMLקוד, קלאסי, ווידג'ט  –עיצוב  .8

 אחרת(, פסוק, טבלה.

כפתור, עמודות, קבוצה )של בלוקים אחרים(, מדיה וטקסט,  –אלמנטים בפריסה  .9

 קריאה עוד, מעבר דף, קו מפריד, מרווח.

)קוד קצר(, ארכיון, לוח שנה, קטגוריות, תגובות אחרונות,  שורטקוד –וידג'טים  .10

 , חיפוש, ענן תגיות.RSSפוסטים אחרונים, 
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אפשר להטמיע תוכן מאתרים אחרים כמו מאתר יוטיוב, פייסבוק,  –הטמעות  .11

 אינסטגרם, וורדפרס, סאונדקלאוד, ספוטיפיי ועוד הרבה.

 לטקסט מעביר מידע . iconו העלאה של  fontawesomeכפתורים , אלמנט אייקון  .12

להלן דוגמאות לקיים באתר היום ועל הספק להכין רכיבים אלה באתר החדש )כמובן 

 לעצב בהתאם ולהתאים את הרכיבים לעיצוב האתר ותתי האתרים(

בחלק גדול מהתבניות שבאתר משולב רכיב "רשימה" )בנראות של מלבנים  ●

אפורים המרכזים לינקים לעמודים נוספים(. במסגרת התבניות שציינו מעלה 

 לימודים מסלוליש לתת מענה לנראות של רכיב רשימה המופיע בעמוד של 

 עמוד ,שני תואר של מרכז עמוד ,ראשון תואר של מרכז עמוד(, 3עיף )ראו ס

 ובעמודים נוספים. אירועים של מרכז

 –בתוך "הריבוע" רכיב רשימה זה מספק גם נראות הכוללת תמונה  ●

מיועד לשימוש בתצוגה משולבת של טקסט ותמונה למשל אנשי סגל 

 . יש לתת מענה גם לתצוגה זו.כאן כגון

רכיב  –בחלק גדול מהעמודים מוצג רכיב גלריית תמונות מתחלפות בדפדוף  ●

 רכיבאותו ניתן לשלב בתבניות מסוגים שונים. ראו בתחתית העמוד דוגמה ל

 .התמונות

רכיב מרכז של אירועים קרובים )משולב בעמוד תוכן פנימי/פרוס(  ●

w.beitberl.ac.il/about/events/pages/default.aspxhttps://ww 

רכיב מרכז של חדשות )משולב בעמוד תוכן פנימי/פרוס(  ●

https://www.beitberl.ac.il/about/news/pages/default.aspx 

לבת בעמוד תוכן פנימי/פרוס( תבנית מרכזת של כתבות )משו ●

https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/articles/pages/%D

99%D7%95%7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%

D7%AA.aspx 

 ועוד. קורסים תקצירי, בעמודי המלגות בעמודמוצג  –רכיב "פתח סגור"  ●

  

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/maslulim/2/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/maslulim/2/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/maslulim/2/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/beducation/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/beducation/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/beducation/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/beducation/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/beducation/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/beducation/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/beducation/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/beducation/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/beducation/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/ma/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/ma/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/ma/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/ma/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/ma/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/ma/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/ma/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/ma/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/tearim/ma/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/2021/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/2021/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/2021/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/2021/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/2021/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/2021/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/2021/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/events/2021/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/segel/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/centers/horaa-lemida/segel/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/hayarkun/exhibitions/dec-20
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/hayarkun/exhibitions/dec-20
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/hayarkun/exhibitions/dec-20
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/hayarkun/exhibitions/dec-20
https://www.beitberl.ac.il/about/events/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/news/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/articles/pages/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/articles/pages/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/odot/ma_kore/articles/pages/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/milgot/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/milgot/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/students/sherutim/dikanat/milgot/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/chugim/gil_rach/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/chugim/gil_rach/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/chugim/gil_rach/pages/default.aspx
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 אתרים( -תתי  \סייט -מערכת ניהול תוכן )מולטי

( אשר מלבד לנהל את התוכן תאפשר גם CMSתנוהל דרך מערכת ניהול תוכן )הפלטפורמה 

אתרים נוספים שיכילו את אותו עיצוב ממשק משתמש של האתר -הקמה ללא הגבלה של תתי

אתר חדשות )ראו פרק עיצוב למידע נוסף בדרישה לעיצוב(. מערכת -תבניות תתי 4הראשי + 

לנהל את התוכן בכלל האתרים שתחתיה ותכיל  ניהול התוכן תפעל כמערכת יחידה המסוגלת

האתרים. כל אתר -אתר ראשי )אתר הבית של מכללת בית ברל( שאליו יסתעפו כל יתר תתי

אתר במערכת, יכיל מסכי תוכן עצמאיים, סרגלי ניווט ייחודיים ואובייקטים כלליים -או תת

לא הגבלה ולעדכן כפי שמתואר במסמך זה. מנהלי האתרים יוכלו להקים מסכים חדשים ל

תוכן באופן מלא, לרבות הקמה וניהול של תפריטי ניווט קישורים באתר, הקמת משתמשים 

 אתר בנפרד.-חדשים עם הרשאות שונות )כגון: ״עורך תוכן״( וזאת לכל תת

 

המערכת תאפשר העברות תוכן ומידע בין האתרים השונים שבניהולה, לרבות אתר הבית של 

האתרים הנוספים. לדוגמה, ניתן יהיה למשוך נתונים -ר תתימכללת בית ברל וכל ית

האתר המוקדש לתחום א' אל האתר הראשי של המכללה או לחלופין ניתן -חדשותיים מתת

האתרים האחרים -האתר המוקדש לתחום ב' אל תתי-יהיה למשוך נתונים חדשותיים מתת

 וגם אל האתר הראשי.

 

באשר לקבצי מדיה, ניתן יהיה להוסיף קבצי מדיה שונים )לרבות תמונות מכל סוג קובץ 

האתרים, כמו -וסרטוני וידאו( אל כלל מסכי התוכן באתר הראשי ובתתי PDFשהוא, קבצי 

 עבור תמונות. Crop-ו Resizeכן ניתן יהיה לבצע פעולות מסוג 

 

רכיבים שונים על ידי שימוש בספריית   -למנהל האתר תהיה האפשרות להגדיר לכל תת אתר 

Builder/ Web Parts. 

 

 טיקר חדשות

מנגנון פרסום ידיעות רץ , מנהל האתר יוכל לכתוב ידיעות למנגנון זה, לכל ידיעה יהיה ניתן 

 להציג תאריך, שעה טקסט, קישור לדף.
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על מנת  חשוב להבהיר שבמידה ולא תופיע ידיעה העיצוב צריך להיות דינמי ולצמצם גובה

 להסתיר את הטיקר.

 

 באנר פופ אפ

שימוש בתוסף המאפשר למנהל האתר לייצר פופ אפ באנר בכניסה לאתר וביציאה ובנוסף 

)שיוך לפי דפים(. בנוסף התוסף חייב לאפשר עריכת הפופאפ לרבות עיצוב הטקסט, הוספת 

 טופס ותמונה.

 הטופס למערכת הדיוור שלנו. יש לייצר אופציה להוספת טופס הרשמה לדיוור הכולל חיבור

 חשוב שימוש בלוגיקה של אי הצגת הפופ אפ שוב ללקוחות שצפו בו.

 

gdpr 

באירופה, אנחנו מבקשים שבכל אתר יופיע אזור צף המודיע  gdprבהמשך לכניסת חוק ה 

עם קישור לדף תוכן + כפתור מאשר = אישור והאזור  לגולש שבאתר זה משתמשים בקוקיס

 נעלם ולא מופיע לגולש שאישר.

 

 רכיב ענן תגיות -תיוג 

מנהל האתר יוכל לתייג את האירועים בכל מיני תגיות )דינמי(, באתר יוצג ענן תגיות על מנת 

 להקל על הגולשים למצוא בקלות את הפעילות אותה הם מחפשים

 

 מחולל טפסים

מחולל הטפסים יאפשר לבנות טפסים חדשים ללא כל הגבלה, נתוני הטופס יישלחו אל מנהל 

המערכת במייל ובנוסף יישמרו במערכת הניהול של האתר, מנהל המערכת יוכל לייצא את 

 .CSVכל הפניות לקובץ 

 -בתוסף 
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 Contact Form 7 https://he.wordpress.org/plugins/contact-form-7/  

  csvהמאפשר אגירת הפניות וייצוא ל ובתוסף 

Contact Form DB https://he.wordpress.org/plugins/contact-for 

בהקמת טופס מנהל האתר יוכל להגדיר אם לבר את הטופס למערכת הדיוור, אם בחר שכן 

 הפלאגאין הבא מאפשר זאת:

 https://www.activetrail.co.il/integrations_il/wordpress-integration 

 מנגנון חיפוש

האתרים, יופיע -בכותרת העליונה של כל אתרי המערכת, לרבות האתר הראשי וכל יתר תתי

ת תוצאות מנגנון חיפוש שיבצע חיפוש בכלל התכנים הציבוריים שבכל אתרי המערכת ויציג א

 החיפוש במסך ייעודי שיפריד בין סוגי התוכן השונים.

 

מנגנון החיפוש יכיל שדה אחד בלבד להזנת נתונים עם טקסט חופשי וידע להשלים את 

המשתמש כאשר המשתמש מתחיל להקליד מונח שהוא שם קטגוריה בחיפוש, למשל: ״תואר 

 (.Autocompleteראשון״ )מנגנון מסוג 

 

ת החיפוש יהיה מותאם לקריאה תקינה על ידי מנועי החיפוש ויציג את אופי מסך תוצאו

התוצאות בסינון לפי סוג התוכן, באופן כזה יוצגו קודם השירותים החשובים למשתמש ורק 

 אחר כך התוכן המעשיר.

 רכיב חיפוש כללי

רכיב זה יוצג בכותרת העליונה אשר תשרת את כלל אתרי המערכת בצורת לחצן אשר לחיצה 

 ליו תפתח חלונית עם רכיב טופס חיפוש. טופס החיפוש יכיל שדה אחד של טקסט חופשי.ע

 

האתרים ויוצג במסך  -החיפוש יתבצע על כלל התכנים במערכת, לרבות באתר הראשי ובתתי

 תוצאות חיפוש אשר יקטלג את התוכן לפי חשיבותו.

 רכיב חיפוש פנימי

https://www.activetrail.co.il/integrations_il/wordpress-integration/
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האתר הנוכחי -חופשי אשר יבצע חיפוש בתת רכיב זה יכיל טופס חיפוש עם שדה אחד לטקסט

בו נמצא המשתמש. יש לשמור על עיצוב שונה עבור רכיב זה על מנת לבדל את מנגנוני החיפוש 

 השונים. תוצאות החיפוש יוצגו באופן מקוטלג על פי חשיבות התוכן.

 מנגנון אירועים 

כללה. מנגנון המערכת תכיל ממשקים לעיון אודות האירועים השונים המתפרסמים במ

האירועים יאפשר ניהול ופרסום אירועים אשר יפורסמו במסכים הייעודים לאירועים. 

המנגנון יציג את האירועים על פי האופן הבא: אירועים העתידים להתקיים לצד אירועים 

 שהיו )כאשר האירועים העתידיים להתקיים קודמים ובולטים יותר(.

 

 ת הנתונים הבאים:עבור כל אירוע ניתן יהיה לעדכן א

 שם האירוע -

 כתובת האירוע -

 תאריך האירוע -

 שעת האירוע -

 תמונת באנר -

 סרטון תדמיתי -

 דרכי הגעה באמצעות מפת גוגל -

 Wazeקישור הגעה לכתובת דרך  -

 טקסט עשיר אודות ההפקה -

 

המסכים אשר ייעודיים לעיון וחיפוש אירועים יסננו את האירועים באמצעות רכיב סינון 

 רויות הבאות:שיכיל את האפש

 יציג רק אירועים שמתקיימים באותו היום. -לחצן היום  -

 יציג רק אירועים שמתקיימים ביום שלמחרת. -לחצן מחר  -

 יציג רק אירועים שמתקיימים בסופ״ש. -לחצן סופ״ש  -

 יציג רק אירועים מהחגים העתידיים. -לחצן חגים  -
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 אפשרות לסינון על בסיס תאריך האירוע. -

 אירוע על פי שם האירוע באמצעות שדה לטקסט חופשי.אפשרות לחיפוש  -

 מסך אירועים

של אירועים המנגיש למשתמש אלו אירועים עתידים  Timelineמסך זה יציג רכיב מסוג 

להתקיים ואלו אירועים יתקיימו כבר. לחיצה על אירוע תוביל אל מסך האירוע שם יקבל 

 המשתמש מידע מלא אודות האירוע. 

 

 ופיע תפריט ניווט שיאפשר:בראש מסך זה י

A.  ניווט בין אירועים לפי חלוקה על בסיס קטגוריות. -ניווט קטגוריות 

B.  טופס סינון שיאפשר חיפוש אירוע על בסיס תאריך ויכיל את  -ניווט מבוסס תאריך

 הלחצנים והשדות הבאים:

a.  ״היום״, ״מחר״, ״בסוף שבוע״ -לחצני הגדרה זריזה של התאריך 

b.  תאריכון לבחירת תאריך רצוי באופן מותאםלחצן לפתיחת 

C. חיפוש אירוע על בסיס טקסט חופשי 
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 הדמיה )מסך אירועים(:

 

 

 רכיב יצירת קשר

ניתן יהיה להטמיע רכיב זה בכלל מסכי אתרי המערכת והוא יאפשר תצוגה של הנתונים 

 הבאים כשלצד כל נתון אייקון המתאים לו:

 כותרת רכיב -

 טלפון/ים -
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 מספר פקס -

 כתובת -

 שעות פעילות -

 טופס למשלוח הודעה שיכיל את השדות הבאים: -

 שם השולח -

 כתובת דוא״ל של השולח -

 נושא ההודעה -

 תוכן ההודעה -

 רכיב מרחף -״מכללה בקליק״ 

האתרים( אך תהיה אפשרות -רכיב זה יופיע בכל מסכי המערכת )לרבות באתר הראשי ותתי

לאפשר ניווט אל מסכים עיקריים שמאפשרים להסתירו ממסכים ספציפיים. מטרת רכיב זה 

 לו פעולות דרך המערכת כפי שמפורט בהמשך.

הרכיב יופיע בצורת לחצן עגול שירחף בפינה הימנית התחתונה של כלל המסכים, הקלקה על 

הלחצן תפתח תפריט קישורים עשיר שאותם יוכלו מנהלי המערכת לערוך בכל עת. קישורי 

המסך שאליו הם מקשרים ויתאפיינו בעיצוב בעל גוון ייחודי  התפריט העשיר יציגו את שם

 שונה.

 הדמייה:
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 תבנית מגזין :

כל מגזין הוא אסופת מאמרים/בלוגים המשויכים לקטגוריות שונות חדשות , כתבות, 

ראיונות, בלוג וכד' לשיוך יהיה ביטוי גראפי הן בעמוד המגזין הכללי והן בעמוד המאמר 

עצמו, עמוד המגזין הכללי יכיל את כלל המגזינים , כאשר המגזין הנוכחי יוצג בראש העמוד 

 עבר.בעיצוב שונה ממגזיני ה

עבור כל קובית מגזין יוצגו כותרת המגזין, תמונה , ורשימת מאמרי מגזין נבחרים על פי 

 קליקבילי ישירות לעמוד המאמר. -בחירה ממשק הניהול 

 בעמוד המגזין יוצגו המאמרים השונים של המגזין

 עמוד המגזין יכיל בר ינווט לקטגוריות השונות במגזין.

 

 תבנית ארכיון:

הראשי יציג קטגוריות עבור כל קטגוריה יוצגו : כותרת, תקציר, תמונה  עמוד הארכיון

 וקישור לעמוד הקטגוריה.

 על פי בחירה בממשק הניהול. -בכל עמוד קטגוריה יופיעו פריטי תוכן נבחרים 

אפשרות להגדרת סדר הופעה עבור כל פריט תוכן יוצגו : כותרת , שם כותב המאמר, תקציר, 

 ור להמשך קריאה.,תאריך, תמונה וקיש

עמוד המאמר עצמו יציג את כותרת המאמר, שם הכותב ,תוכן טקסטואלי ואפשרות להעלאת 

 גלרית תמונות ווידאו.

 

 תבנית תערוכות :

-עבר | הווה | עתיד . לכל קטגוריה יהיה ביטוי גרפי  -התערוכות ישויכו לקטגוריות 

ת הכללי והן בעמוד התערוכה אייקון/צבע שיוצג הן בקוביית התערוכה בעמוד התערוכו

 עצמה.

 עמוד התערוכות הכללי יציג את כלל התערוכות לפי בחירה בממשק  הניהול.
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סדר הופעת התערוכות יהיה לפי תאריכי ההתחלה שלהן, בנוסף ניתן יהיה לקבוע סדר הופעה 

 לפריטים.

 תערוכות שמועדן עבר יועברו אוט' לעמוד ארכיון תערוכות.

 ת התצוגה לפי שיוך לקטגוריות: מעל הפריטים יוצגו כפתורי הקטגוריות,ניתן יהיה לסנן א

 לחיצה על שם קטגוריה תציג את קוביות התערוכות המשוייכות לה.

 סדר הופעת הפריטים הנמשכים יהיה לפי תאריך התחלת התערוכה -

 בנוסף ניתן יהיה לקבוע סדר הופעה שונה במימשק הניהול.

 הנתונים הבאים :שם התערוכה, תמונה, תאריך התחלתעבור כל תערוכה יוצגו  -

 התערוכה עד תאריך סיום התערוכה,, תקציר וכפתור קרא עוד.

 

 עמוד התערוכה יציג בסקשנים שיועדו לכך:

 מידע כללי על התערוכה , תאריכי התערוכה , רשימת האוצרים, אלבום תמונות.

 מןבאלבום התמונות על כל תמונה יוצגו שם הצלם ושם האו

 תבנית ידיעונים

 קישור לדף, דוגמא קיימת:  \כל ידיעון הוא קישור לקובץ מצורף

 https://www.beitberl.ac.il/registration/yedion/pages/default.aspxעמוד מרכז של  הידיעונים 

 -ידיעון קובץ 

-https://www.beitberl.ac.il/sitecollectionimages/documents/yedionim/yedion_hinuch/yedion

23.pdf-2022 

את כלל הידיעונים, כאשר הידיעון הנוכחי יוצג בראש הידיעונים הכללי יכיל  תת אתר

 העמוד בעיצוב שונה מידיעוני העבר.

 עבור כל קוביית ידיעון יוצגו כותרת הידיעון, תמונה ,וקישור.

יכול להיות  time lineיש לייצר אפשרות ניווט לפי שנים בין הידיעונים, שימוש ברכיב סנן 

 תפתח למשתמש קובץ מצורף.שימושי בתבנית זו. לחיצה על ידיעון 

 

https://www.beitberl.ac.il/registration/yedion/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/sitecollectionimages/documents/yedionim/yedion_hinuch/yedion-2022-23.pdf
https://www.beitberl.ac.il/sitecollectionimages/documents/yedionim/yedion_hinuch/yedion-2022-23.pdf
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 תבנית קורסים וסדנאות 

 תבנית זו תאפשר למנהל האתר להציג רשימה של קורסים וסדנאות לפי בחירתו, 

דף המרכז )מסוג צובר(הכללי יכיל רשימת קורסים וסדנאות לפי הגדרת מנהל האתר, עבור 

לבחירת מנהל האתר( סדנה, תמונה , אייקון שעון ) \כל קוביית סדנא יוצגו כותרת הקורס 

קישור לאתר חיצוני )פתיחה בלשונית  \תיאור, קישור לדף פנימי )באם הוזן תוכן לפריט( 

 חדשה(.

 https://mtalcenter.wixsite.com/eduself דוגמא לקיים היום:  

 

 

 

 )ראו צילומי מסך טפסים לדוגמא( מותאם רספונסיבי iframeרכיב 

 

יש לייצר תבנית ייעודית לדף תוכן )שיהיה ניתן לבחירה על ידי מנהל האתר ( ו רכיב תוכן 

 iframeבתוך דף תוכן המכיל תכנים ( במטרה שיהיה ניתן להציג  iframe)שיהיה ניתן לשלב 

 מאתרים ומספקי תוכן שונים.

 יוצג היטב במגוון מכשירים וגדלי מסך.  רספונסיבי iframeעל מנת ש 

 מוטבע.  cssולהחיל  div-ב iframe-יש לעטוף את ה

 יש לבצע את השלבים הבאים: 

https://mtalcenter.wixsite.com/eduself


71 

 

______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים                                                                 המכללה האקדמית בית ברל

 

 שלך.  HTML-והדבק אותו בדף ה iframeקבל את קוד הטבעת  .1

  100%-ל iframeהגדר את תכונות הגובה והרוחב של תג  .2

 CSS-גדר את פרמטרי הל'אבסולוט' וה iframeשל תג  CSS-שנה את מיקום ה .3

 ' 0'-השמאלי והעליון ל

כפי שהוא מוצג בקוד לדוגמה הבא. הערך של  iframeמסביב לתג  divהוסף מיכל  .4

רוחב של התוכן )במקרה של -' מבוסס על יחס הגובהpadding-bottomהפרמטר '

 (0.5625=  9/16החישוב הוא  16:9סרטון 

 הסופי אמור להיראות דומה לקוד הבא: html-קוד ה

<div style="padding-bottom:56.25%; position:relative; display:block; width: 

100%"> 

  <iframe width="100%" height="100%" 

    src="https://play.viostream.com/iframe/s0m3m3d14?playerKey=s0m3p14y3r" 

    frameborder="0" allowfullscreen="" style="position:absolute; top:0; 

left: 0"> 

  </iframe> 

</div> 

 

 

. 
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 עמודי נחיתה

האתרים, תתאפשר הקמה של -בכל אתרי המערכת, לרבות האתר הראשי וכל יתר תתי

עמודים/מסכים בהם ניתן יהיה להסתיר את תצוגת הכותרת העליונה, להסתיר את תצוגת 

 ( של ממשק המשתמש. CSS & JSהתחתונה ולבטל את קבצי העיצוב )הכותרת 

לתבנית זו יהיה ניתן להוסיף  תמונות, וידאו בעמודי הנחיתה, שעון ספירה לאחור וטופס 

 ממחולל הטפסים.

 

 שיתוף מידע

כדי לעזור לגולשים לשתף תכנים של אתרי המערכת עם חבריהם, יש להטמיע בכל אחד 

המאפשרות שיתופים של מסכי האתר אל הרשתות החברתיות,  מאתרי המערכת הרחבות

 כולל שליחה בדוא״ל. להלן כלל הרשתות שאליהן יש לאפשר שיתוף של מידע:

 פייסבוק -

 אינסטגרם -

 פינטרסט -

 לינקדאין -

 טוויטר -

 טיקטוק -

 סטטיסטיקות אופן הגלישה באתר

שידור אתרי האינטרנט של המערכת צריך להיעשות באמצעות שימוש בכלי לניתוח נתוני 

. בכל אתרי המערכת תתאפשר הטמעה של קוד מעקב Google Analyticsהתנועה באתר 

 כנדרש על ידי כלי זה.

 נגישות

המחויב  5568בתקן  AAבאחריות הספק לדאוג שכלל אתרי המערכת יהיו נגישים לפי רמה 

בחוק הישראלי. עם סיום העבודה יעביר הספק למכללת בית ברל מדריך להזנת תכנים באופן 

 נגיש על מנת שמזיני התוכן יוכלו להזין תכנים לפי חוקי הנגישות.
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 הזנת תכנים

באחריות הספק להעביר את כלל תכני האתרים הקיימים כיום אל המערכת החדשה. כמו כן, 

פק להפיק מדריך וידאו ומדריך טקסטואלי למנהלי האתרים שיסביר על אופן באחריות הס

 השימוש במערכת הניהול.

 

 מנגנון דרושים

 התבנית הקיימת היום:

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/porsim_kanaf/work 

 aspxgilor.-https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/segel/pages/orit 

 מנגנון המאפשר לחברים רשומים צפייה בהצעות עבודה. ייבנה בפורמט הבא:

 כלל הרשומות יוצגו בחלוקה לפי סיווגים הבאים: .  1

 משרות שפורסמו במדיה )עיתונות / אינטרנט(.    1.1

 משרות ייחודיות עבור בוגרי בית ברל.   1.2

 באמצעות:הצגת רשימת הצעות העבודה. כל רשומה תוצג  .  2

 .   אפשרות לסימון משרה, או מספר משרות נפרדות.2.1

 .   שם / תיאור המשרה )קצר(.2.2

 .   שם החברה / הארגון מציע המשרה.2.3

 .   אזור גיאוגרפי2.4

 .   תחום2.5

 .   תאריך עדכון2.6

.   כפתור קישור למידע נוסף. לחיצה, תוביל לפתיחת חלונית תחת הכותרת ובה 2.7

אישור טקסט בחלוקה של: תיאור, דרישות ופרטי התקשרות )כתובות אי מייל מוצג 

 ו/או טלפון(.

 רשומות. 20בכל עמוד יוצגו עד  .  3

 אפשרות למעבר לעמודים הבאים לצפייה במשרות נוספות. .  4

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/porsim_kanaf/work
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/segel/pages/orit-gilor.aspx
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 כפתור שליחת קו"ח. לחיצה על הכפתור תוביל לעמוד המכיל את המרכיבים הבאים: .  5

 משרה / רשימת המשרות שסומנו. כולל כפתור הסרה..   הצגת ה5.1

 .   שדות מילוי פרטים אישיים ושדה הערה.5.2

 .   אפשרות העלאת קובץ קו"ח.5.3

.   כפתור שליחה )ישלח לכתובת האימייל של הארגון / חברה שהוזנה מראש 5.4

 למערכת בעת הקלדת המשרה(.

 צד ניהול:

להוסיף / להסיר / לעדכן משרה באופן ידני מעת לעת. זאת, מנהל המערכת בצד בית ברל יכול 

באמצעות תבנית ייחודית שתאפשר העלאת תכנים באמצעות שדות ייעודיים בהתאם 

לפרמטרים שהוצגו בתיאור התבנית )לדוגמא: שם המשרה, תיאור המשרה, אי מייל מציע 

 המשרה וכד'(.

 

 תבנית הצוות / סגל

 התבנית הקיימת היום:

 https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/segel 

 תבנית בה יוצגו סגל עובדי המכללה, המרצים והמנחים. ייבנה בפורמט הבא:

 סוג )במידת הצורך(..   הצגת גלרייה ובה כלל אנשי הצוות בחלוקה לפי 1

 .   כל איש צוות יוצג באמצעות תמונה, שם, תואר, תקציר וקישור למידע נוסף.2

.   עמוד המידע המורחבה יכלול תמונה, שם, תואר, מידע מורחב אודות ורישורים 3

 למאמרים, מסמכים וכד'.

ברי הערה חשובה: העלאת התכנים תתבצע ישירות ע"י מנהל המערכת ולא עצמאית ע"י ח

 הצוות.

 חדשות ועדכונים

 תבנית במבנה רשומתי )מקרים לדוגמא: חדשות וידיעות, סיפורי הצלחה וכד'(. תיבנה בפורמט הבא:

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/education/segel
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 הצגת רשימת החדשות. כל רשומה תכלול תאריך, כותרת, תקציר וקישור לעמוד הרחבה. .1

 וכד'. Office, PDFעמוד ההרחבה יכלול מלל, קישורים, תמונות ולקבצי  .2

 באנרים לקידום פעילויות באתר

יוצגו באנרים שבאמצעותם ניתן יהיה לקדם פעילויות נבחרות מטעם בית ברל )אירוע, כנס, סמינר וכד'(. לחיצה 

 על התמונה, תוביל לעמוד המידע בתוך האתר / קישור חיצוני / קובץ. מיקום וגדלי הבאנרים ייקבעו בהמשך.

 צד ניהול:

 מספר בלתי מוגבל של באנרים ולשייך לכל באנר כותרת וקישור. מנהל המערכת יוכל להעלות

 

 תבנית מכרזים 

 מצב קיים

https://www.beitberl.ac.il/about/information/auctions/pages/publicity.aspx 

 23.aspx-https://www.beitberl.ac.il/about/information/auctions/pages/shilut 

 

 

 

 (.וגודל קבצים מנהל האתר יוכל להקים מכרז במערכת הניהול )אין הגבלה של מכרזים

 קטגוריות: 3ולקו ל המכרזים יח

 מכרזים פומביים )פתוחים( .1

 מכרזים בבחינה מקצועית .2

 ספקים זוכים –מכרזים שהסתיימו  .3

 

 בגין כל מכרז  פומבי ומכרז בבדיקה מקצועית  יהיו הפרטים הבאים:

 שדה טקסט -שם המכרז  .1

 שדה תאריך –פרסום המכרז  .2

https://www.beitberl.ac.il/about/information/auctions/pages/publicity.aspx
https://www.beitberl.ac.il/about/information/auctions/pages/shilut-23.aspx
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 שדה תאריך –עדכון המכרז  .3

 שדה תאריך –מועד סיור  .4

 שדה תאריך –מועד הגשת בקשות  .5

 כניסה לטבלה מפורטת עם אפשרות קישור לקבצים –קבצים להורדה  .6

 אומדן כספי .7

 

 בגין מכרזים שהסתיימו יהיו הפרטים הבאים:

 שדה טקסט -שם המכרז  .1

 שדה תאריך –פרסום המכרז  .2

 אומדן כספי .3

 מועד אישור הוועדה .4

 החברה הזוכה .5

 

 שדה מסוג העלאת קובץ. -קובץ המכרז 

 

 נשמר אך לא מוצג. -שמור 

 נשמר ומוצג. -שמור ופרסם 

 

 יש לתת חיווי צבע למכרז שפורסם וחיווי צבע שונה למכרז שנשמר בלבד.

 

 תבנית תערוכות ייעודית 

 מצב קיים:

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/bogrim/grad22/pages/de

fault.aspx 

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/bogrim/grad22/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/bogrim/grad22/pages/default.aspx
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https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/bogrim/grad22/pages/de

 fault.aspx 

 אפיון  תבנית תערוכות :

-וה | עתיד . לכל קטגוריה יהיה ביטוי גרפי עבר | הו -התערוכות ישויכו לקטגוריות 

אייקון/צבע שיוצג הן בקוביית התערוכה בעמוד התערוכות הכללי והן בעמוד התערוכה 

 עצמה.

עמוד התערוכות הכללי יציג את כלל התערוכות במתחם המוזיאון לפי בחירה ממשק  

יתן יהיה לקבוע הניהול. סדר הופעת התערוכות יהיה לפי תאריכי ההתחלה שלה, בנוסף נ

 סדר הופעה לפריטים.

 תערוכות שמועדן עבר יועברו אוט' לעמוד ארכיון תערוכות.

ניתן יהיה לסנן את התצוגה לפי שיוך לקטגוריות: מעל הפריטים יוצגו כפתורי הקטגוריות,  

 לחיצה על שם קטגוריה תציג את קוביות התערוכות השייכות לה. 

 יהיה לפי תאריך התחלת התערוכהסדר הופעת הפריטים הנמשכים   -

 בנוסף ניתן יהיה לקבוע סדר הופעה שונה בממשק הניהול.

עבור כל בתערוכה יוצגו הנתונים הבאים :שם התערוכה, תמונה, תאריך    -

 התחלת התערוכה עד תאריך סיום התערוכה,, תקציר כפתור קרא עוד.

 עמוד התערוכה יציג סקשנים שיועדו לכך:

 תערוכה , תאריכי התערוכה , רשימת האוצרים, אלבום תמונות.מידע כללי על ה

 באלבום התמונות על כל תמונה יוצגו שם הצלם ושם האומן 

 תבנית אירועים קרובים

 תצוגת דף הבית )יהיה ניתן לשלב רכיב זה בכל דף באתר על ידי בחירת רכיב להצגה(

 האירועים הקרוביםשל דף הבית יופיע אזור  Xבחלק  - אירועים קרובים

https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/bogrim/grad22/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/academic/faculties/art/exhbitions_galleries/bogrim/grad22/pages/default.aspx
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 1וובינרים ו 2פודקאסטים ,  2יופיעו ברכיב זה חמשת האירועים הקרובים בחלוקה של : 

 קונפרנס

 סדר האירועים יהיה מלמעלה למטה כאשר העליון יהיה הכי קרוב לתאריך הנוכחי

 בין האירועים בחלק העליון והתחתון יהיה קו הפרדה בצבע אפור בהיר

 אירוע:פירוט רכיב בודד של 

 בצד הימני של השורה יופיע אחד משלושת האותיות הבאות 

W - וובינר 

 P - פודקאסט 

C - קונפרנס 

 כל אות תהיה מוקפת בעיגול בצבע מסוים קבוע שמתאים לסוג האירוע.

 2023אפריל  08 -משמאל לאות יופיע התאריך שיתקיים האירוע בצורה הבאה 

 19:00 - 21:00 -ומצד שמאל לתאריך יופיע שעות האירוע בצורה הבאה 

משמאל לשעת האירוע תופיע כותרת האירוע בכתב מודגש כאשר מתחתיה מופיע תקציר של 

 תווים 50עד 

 וובינר -מצד שמאל לכותרת יופיע סוג המפגש בכתב לדוגמא 

תקפיץ פופ אפ להרשמה  בחלק השמאלי של השורה מופיע כפתור הרשמה כאשר לחיצה עליו

 לאירוע .
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בחלק השמאלי למעלה של הרכיב יהיה כפתור שבו כתוב "כל האירועים הקרובים" שלחיצה 

 עליו תעביר לדף שבו יוצגו כל האירועים העתידיים.

 

 של הדף מופיע הסליידר של הפודקאסטים  Xבחלק   -סליידר פודקאסטים 

 יראה באותה הצורה שמופיע בדף הפודקאסטים כל רכיב פודקאסט שיהיה בסליידר

 משני צידי הסליידר יהיו חצי "העבר לפודקאסט הימני/שמאלי" > < 

מצד שמאל למעלה של הסליידר יהיה כפתור שכתוב בו "לכל הפודקאסטים" שלחיצה עליו 

 מעבירה ישירות לדף כל הפודקאסטים

 

 הפודקאסטים

 לובי פודקאסטים 

 רכיב זה משמש אגרגטור שמציג את כל הפודקאסטים שכבר התקיימו ופודקאסטים שעתידים להתקיים.

החלק העליון של הדף יציג את הפודקאסטים שעתידים להתקיים כאשר החלק השני יציג 

 את הפודקאסטים שהסתיימו 
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זה הפודקאסט הכי הסדר הדיפולטי של הצגת הפודקאסטים בדף יהיה לפי תאריך כאשר הראשון שיופיע 

 קרוב לתאריך הנוכחי

 בנוסף יהיו כלי חיפוש לפי מלל חופשי, כלי של הצגת הפודקאסטים בין תאריכים וחיפש לי קטגוריות

תהיה בחלק העליון של הדף תיבה של כתיבת מלל כולל השלמה אוטומטית. החיפוש  – חיפוש לפי מלל חופשי

מה לאחר החיפוש תוצג גם לפי תאריך כאשר מילות החיפוש של המלל בוצע מהמלל שעורך התוכן כתב. הרשי

 מילים בחיפוש. 5תוצגנה מובלטות. תהיה הגבלה של עד 

 תהיה אפשרות להגביל הצגת פודקאסטים לפי תאריכים – חיפוש לפי תאריך

, בלחיצה על הגדרת מתאריך ואו עד תאריך יפתח לוח שנה שבו יצטרך הלקוח לבחור עד תאריךו  מתאריך

 ריך הלחיצה על התאריך הלוח השנה )כמו בהזמנת טיסה/מלון(תא
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 תהיה אפשרות למלא רק אחד מהפרמטרים

 הפודקאסטים יוצגו לפי תאריך כאשר התאריך הכי קרוב לתאריך הנוכחי יוצג ראשון.

 

מנהל האתר יבחר מראש קטגוריות שיגדירו פודקאסטים ועל כל מעלה תוכן תהיה  –חיפוש לפי קטגוריות 

 ובה למעלה לאיזו קטגוריות הפודקאסט מקוטלג )יפורט בהמשך הסבר על העלאת פודקאסט(הח

 פודקאסטים כאשר תהיה אפשרות לעבור בין דפים 5בדף הפודקאסטים יוצגו עד  

 סרגל המעבר יראה בסגנון הבא :

 ..   לדף הבא  5  4  3  2  1לדף הקודם   

 סרגל זה יוצב בתחתית הדף

יכיל בתוכו תמונה, כותרת, תאריך ושעה, מלל וכפתור לחיץ שמפעיל את הנגן עם הפודקאסט  כל פודקאסט 

 או במקרה של פודקאסט שעוד לא התקיים מופיע כפתור לחיץ להרשמה

התמונה תוצג בצד ימין של הרכיב ותהיה בגודל שהוגדר מראש, התמונה תוכל להיות תמונתו של  – תמונה

 ממחישה את הפודקאסט.מעביר הפודקאסט או תמונה ש

 במקרה של אי העלאת תמונה תוצג תמונה קבוע שנקבע מראש

 קטעי מלל 2, הכותרת תכיל  Xהכותרת תוצג בחלק העליון של הרכיב ותהיה בכתב מודגש בגודל  – כותרת

 שם מעביר הפודקאסט    .1
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 כותרת לפודקאסט    .2

 כאשר הכותרת תוצג בסגנון הבא :

 , שם מעביר הפודקאסטכותרת הפודקאסט

 , הכתב יהיה אפורXיוצג מתחת לכותרת וכתב בגודל  – תאריך ושעה

 יוצג בסגנון הבא:

DD/MM/YYYY  / HH:mm 

 Xהמלל יוצג מתחת לתאריך והשעה ויהיה בגודל  – מלל

הכפתור יוצג בצד שמאל של הרכיב ויכלול צורת פליי ותחתיו כתוב להאזנה, החלק של  – כפתור הפליי

 תור הרכיב יהיה רקע אפרפרהכפ

 

כפתור יוצג בצד שמאל של הרכיב ויכלול צורת עיפרון ותחתיו כתוב הרשמה, - כפתור ההרשמה 

 החלק של הכפתור הרכיב יהיה רקע אפרפר

 בלחיצה על הכפתור יפתח פופ אפ עם פרטים להרשמה

 הפופ אפ יראה בצורה הבאה:
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 דף מעלה הפודקאסט

 חלקים למילוי והעלאת קבציםהדף יהיה פשוט ויהיו בו 

 מילוי מלל:

 יהיה כתוב סוג המלל למילוי ותיבת טקסט שבה כתב המלל בנוסף האם החלק הזה הוא חובה

 מתחת לתיבה יהיה כתוב את כמות התווים שנשארה עד למקסימום

 תווים , שדה  חובה 50יכיל עד  –כותרת לפודקאסט     .1

 תווים , שדה  חובה 25יכיל עד  – שם יוצר הפודקאסט    .2

 תווים , שדה  חובה 250יכיל עד  –מלל לגבי הפודקאסט     .3

 תאריך ושעה:

 בלחיצה על הכפתור יפתח קלנדר שבו יצטרך המעלה לבחור תאריך ושעה 
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 שדה חובה

 העלאת קבצים:

 מנהל האתר יעלה את הפודקאסטים לגוגל פודקאסט .

 mp3האתר יזין בפורמט את קישור הפודקאסטים מנהל 

 

 מתחת יופיע האם השדה הזה הוא חובה

 במקרה של אי העלאת תמונה תופיע תמונה דיפולטיבית -, שדה  לא חובה  Xגודל   –תמונה     .1

 , שדה  חובה -פודקאסט     .2

 קיטלוג פודקאסט:

 ריבוע תצבע אותו בשחורתופיע רשימה של קטגוריות כאשר ליד כל קטגוריה יהיה ריבוע ריק שלחיצה על ה
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 תהיה חובה לסמן לפחות ריבוע אחד ויופיע הסבר קצר מתחת לכותרת קיטלוג פודקאסט שנכתב בו כך:

 

 

ככל שתקטלג בצורה מקיפה ומדויקת את הפודקאסט תקל על החיפוש של האזינים למצוא 

את הרכיב את הפודקאסט )או משהו בסגנון( רכיב פודקאסט סליידר.מנהל האתר יוכל להציג 

 האחרונים שהוזנו. 5לבחירה , הסליידר יציג את ה web partsבדפי האתר על ידי שימוש ב 

מנהל האתר יכול לבחור מרשימה בכל בחירה של רכיב כזה מנהל האתר יוכל לבחור הצגה אוטומטית  

 י)לוגיקה מעל( או בבחירה מרובה , מנהל האתר יוכל לבחור איזה פודקאסט יוצג בדף הרלוונט

 העלה פודקאסטבתחתית הדף מופיע כפתור  

 הפודקאסט יעלה רק המצב שבו כל שדות החובה מולאו, במקרה ולא יופיע השדה שלא מולא בצבע אדום

 דף וובינרים

רכיב זה משמש אגרגטור שמציג את כל הוובינרים שכבר התקיימו וובינרים שעתידים 

 להתקיים.

שעתידים להתקיים כאשר החלק השני יציג את  החלק העליון של הדף יציג את הוובינרים

 הוובינרים שהסתיימו

הסדר הדיפולטי של הצגת הוובינרים בדף יהיה לפי תאריך כאשר הראשון שיופיע זה הוובינר הכי קרוב 

 לתאריך הנוכחי

 בנוסף יהיו כלי של הצגת הוובינרים

 בין תאריכים וחיפש לי קטגוריות

 להגביל הצגת וובינרים לפיתהיה אפשרות  – חיפוש לפי תאריך

 תאריכים
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, בלחיצה על הגדרת מתאריך ואו עד תאריך יפתח לוח שנה שבו יצטרך הלקוח לבחור עד תאריךו  מתאריך

 תאריך הלחיצה על התאריך הלוח השנה )כמו בהזמנת טיסה/מלון).

 תהיה אפשרות למלא רק אחד מהפרמטרים

 הוובינרים יוצגו לפי

 קרוב לתאריך הנוכחי יוצג ראשון.תאריך כאשר התאריך הכי 

 

מנהל האתר יבחר מראש קטגוריות שיגדירו וובינרים ועל כל מעלה תוכן תהיה  –חיפוש לפי קטגוריות 

 החובה למעלה לאיזו קטגוריות הוובינר מקוטלג

 וובינרים כאשר תהיה אפשרות לעבור בין דפים 5בדף הוובינרים יוצגו עד 

 סרגל המעבר יראה בסגנון

 : הבא

  1לדף הקודם   

 ..   לדף הבא  5  4  3  2

 סרגל זה יוצב בתחתית הדף

כל וובינר יכיל בתוכו תמונה, כותרת, תאריך ושעה, מלל כפתור לחצן שמפעיל את הנגן עם הוובינר או 

 במקרה של וובינר שעוד לא התקיים מופיע כפתור לחיץ להרשמה
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 התמונה תוצג בצד ימין של הרכיב ותהיה בגודל שהוגדר מראש, – תמונה

 התמונה תוכל להיות תמונתו של מעביר הוובינר או תמונה שממחישה את הוובינר.

 במקרה של אי העלאת תמונה

 תוצג תמונה קבוע שנקבע מראש

, הכותרת  Xהכותרת תוצג בחלק העליון של הרכיב ותהיה בכתב מודגש בגודל  – כותרת

 2כיל ת

 קטעי מלל

 שם מעביר הוובינר    .1

 כותרת לוובינר    .2

 כאשר הכותרת תוצג בסגנון

 הבא :

 כותרת הוובינר, שם מעביר בוובינר

 , הכתב יהיה אפורXיוצג מתחת לכותרת וכתב בגודל  – תאריך ושעה

 יוצג בסגנון הבא:

DD/MM/YYYY  / HH:mm 

 Xבגודל המלל יוצג מתחת לתאריך והשעה ויהיה  – מלל

כפתור יוצג בצד שמאל של הרכיב ויכלול צורת פליי ומתחתיו כתוב להאזנה, החלק של  – כפתור הפליי

 הכפתור הרכיב יהיה רקע אפרפר

 כפתור יוצג בצד שמאל של הרכיב ויכלול צורת עיפרון ומתחתיו כתוב- כפתור ההרשמה 

 הרשמה, החלק של הכפתור הרכיב יהיה רקע אפרפר

 בלחיצה

 הכפתור יפתח פופ אפ עם פרטים להרשמהעל 



88 

 

______________________________________                                                  _____ 

 נותן השירותים                                                                 המכללה האקדמית בית ברל

 

 הפופ אפ

 יראה בצורה הבאה:

 

 דף מעלה הוובינר

 הדף יהיה פשוט ויהיו בו

 חלקים למילוי והעלאת קבצים

 מילוי מלל:

 יהיה כתוב סוג המלל

 מילוי ותיבת טקסט שבה יכתב המלל בנוסף האם החלק הזה הוא חובה

 מתחת לתיבה יהיה כתוב את

 ה עד למקסימוםכמות התווים שנשאר

 מכיל עד –כותרת לוובינר     .1

 תווים , שדה  חובה 50

 יכיל –שם יוצר הוובינר     .2

 תווים , שדה  חובה 25עד 

 יכיל –מלל לגבי הוובינר     .3

 תווים , שדה  חובה 250עד 

 תאריך ושעה:

 בלחיצה על הכפתור יפתח

 קלנדר שבו יצטרך המעלה לבחור תאריך ושעה
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 קבצים:העלאת 

 מנהל האתר יעלה את הוובינר.

 מתחת יופיע האם השדה הזה הוא חובה

 במקרה של אי העלאת תמונה -, שדה  לא חובה  Xגודל   –תמונה     .1

 תופיע תמונה דיפולטיבית

 ,     -וובינר     .2

 שדה  חובה

 קיטלוג וובינר:

 תופיע רשימה של קטגוריות

 ריק שלחיצה על הריבוע תצבע אותו בשחורכאשר ליד כל קטגוריה יהיה ריבוע 

 תהיה חובה לסמן לפחות

 ריבוע אחד ויופיע הסבר קצר מתחת לכותרת קיטלוג וובינר שנכתב בו כך:
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ככל שתקטלג בצורה מקיפה ומדויקת את הוובינר תקל על החיפוש של המאזינים למצוא את הוובינר )או 

 משהו בסגנון(

 

 

 וובינרהעלה בתחתית הדף מופיע כפתור 

 הוובינר יעלה רק המצב שבו

 כל שדות החובה מולאו, במקרה ולא יופיע השדה שלא מולא בצבע אדום

 

 רכיב גלריית תמונות

 גלריית תמונות

 תמונות 4/5דף גלריית התמונות יחולק לשורות כאשר בכל שורה תהיינה 

תמונות ספציפיות השורות הראשונות יופיעו תמונות מתחלפות מתוך כל הגלריות ו/או  2ב

 שמנהל האתר יבחר

בכל השורות שלאחר מכן מתחת כל תמונה מתחלפת )ממאגר שהמנהל יקבע( מופיע שם 

 הגלרייה הספציפית שאליה אפשר לעבור בלחיצה על התמונה או על הכתוב

סדר הגלריות יהיה הראשונה מלמעלה בצד ימין תהיה הגלריה האחרונה שהוכנסה לאתר, 

 הגלרייה שנכנסה לפניה וכך הלאהמצד שמאל יופיע 

למנהל האתר תהיה האופציה לקבע את השורה הראשונה של הגלריות עם גלריות שיבחר 

 ואת סדרן
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 בדף הגלריות של מנהל האתר תהיה אפשרות לפתוח גלרייה חדשה 

 המנהל יצטרך לבחור את שם הגלרייה         -

 ייה ע"י הוספת קבציםהמנהל יצטרך להוסיף את תמונות הגלר         -

 תמונות שיופיעו התמונות המתחלפות 3-5המנהל יצטרך לבחור את          -

 

 רכיב גלריית וידאו

 סרטונים 4דף גלריית הסרטונים יחולק לשורות כאשר בכל שורה תהיינה 

 סדר הוידאו בגלריה יהיה לפי סדר ההכנסה כאשר הראשון יהיה למעלה מימין

 אפשרות לקבע את השורה הראשונה של הגלריהלמנהל האתר תהיה 
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 בלחיצה על כפתור הפליי בסרטון יופעל הסרטון כפופ אפ או בתוך הדף של האתר

 רכיב הוידאו יראה בצורה הבאה:

 תמונת הסרטון         -

 מתחת הסרטון כפתור הפליי/על תמונת הסרטון         -

 מתחת כפתור הפליי מופיע כותרת הסרטון         -

 תווים 50מתחת לכותרת הסרטון יופע תקציר קצר על הסרטון שיכיל עד          -

 

בדף הוידאו של מנהל האתר תהיה אפשרות להוסיף סרטון חדש והוא יכלול את העמודות 

 הבאות:

 שדה חובה–כותרת הסרטון          -

 לא שדה חובה –תקציר על הסרט          -

 שדה חובה – embed iframeוטיוב או ע"י הזנת כתובת שדה הוספת קישור לי         -

 דשה חובה –הגדרת תצורת הפתיחה ע"י צק בוקס פתיחה בפופאפ או בתוך דף האתר          -

 לא שדה חובה –שדה צ'ק בוקס האם לשים את הסרטון בשורה הראשונה של הגלריה          -



 

A-Z International Internet Marketing  

Your one-stop-shop for Online Marketing 

T: +972-3-7694600   F: +972-3-7604392   info@a-2-z.co.il 

www.a-2-z.co.il 

 

 כלליות לאתר בהקמה SEOהנחיות 
 
 

 , סביבת פיתוח וכו'קוד .1

 

 מנע משימוש בייש לה-Java Script  או לינקים פנימייםטקסטואלי עבור הצגת תוכן 

 .נקי( HTML-)במקרים של הצגת תוכן יש תמיד לתת עדיפות ל

 מנע משימוש בייש לה-Flash עבור הצגת תוכן או לינקים פנימיים. 

 ( יש לוודא שלכל עמוד באתר קיים רק נתיב קובץFile Path אחד ייחודי, אין )

 .שונות שיקשרו לאותו העמוד URLלהשתמש בשתי כתובות 

o  יש להקפיד ליצור מראש כתובותURL  ידידותיות, נקיות מפרמטרים ככל

 הניתן.

  301או  200ולא  404 פקודת שרת אשר מחזירים 404שגיאה יצירת דפי. 

o  אחרת מקבלים  – יש להשתמש בתבנית העיצובית של האתר 404עבור דפי

soft404. 

  כתובת האתר צריכה להיותwww.site.com  אוsite.comבמידה ויש  ., לא שתיהן

  WWW-פנייה קבועה( מכל הגרסאות ללא ה)ה 301 תשתי כתובות יש לבצע הפניי

 לאלו עם.

  לוודא שישנה אפשרות להגדירMeta Titles ו-Meta Description  ייחודיים עבור כל

 .האחראי לכךבמקרה של וורדפרס, יש פלאגין  – עמוד באתר

  לוודא שאפשר לייצר בכל עמוד תגיות H1 – H2  - H3 – 4H  ...ועוד 

 מנע משימוש בטבלאות ילהHTML –  ת ולהשתמש בתגי פותעדיתמיד לתתDiv. 

 בצימומלץ שהעיצוב יהיה בק CSS באופן שרירותיקוד תוך הולא ב יםחיצוני . 

 אין להשתמש ב-DHTML/JS או סקריפטים אחרים על מנת ליצור תפריט נוויגציה. 

 יש להשתמש ב-CSS  עבור תפריטיDrop Down. 

  האתר יהיה כמה שיותר קל, כדי לא להקשות על טעינתלהשתדל שמשקל כל דף .

יש לקצר אותם או לשים  )או אחרים( viewstateבמידה ומשתמשים בסקריפטים כמו 

 :. מצורף לינק עם שיטות להקטנת הקודים באתראותם בקובץ נפרד מחוץ לקוד

-your-us-https://developers.google.com/speed/docs/insights/about#send

feedback  

 להשתמש ב-robots.txt י"דרת אישורי או הגבלות סריקה עלהג google bot .

http://code.google.com/web/controlcrawlindex/docs/faq.html 

o שלא חוסמים סריקת קבצי תמיד לוודא ישCSS  ו-JS! 

 לאפשר ל-Google bot  סריקה ללא מעקב )ללאsession ID  או מעקב אחר נתיב

 ההתקדמות(.

 

 

https://developers.google.com/speed/docs/insights/about#send-us-your-feedback
https://developers.google.com/speed/docs/insights/about#send-us-your-feedback
http://code.google.com/web/controlcrawlindex/docs/faq.html
http://code.google.com/web/controlcrawlindex/docs/faq.html
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 שרת-המלצות צד .2

 

  שופה לגישה יש להקפיד תמיד שסביבת הפיתוח תהיה ח –בהקמת סביבת פיתוח

ולא מוגנת בהרשאות. לפני עליית האתר לאוויר, יש לשים על  מצד משתמשים חיצוניים

 .<head>-ב no indexכל עמוד תוכן באתר תגית 

  תקינות  301יש להקפיד על מיפוי הפניות  –במקרים של העברת דומיין לאתר חדש

לשלוח לפיתוח את מדפי תוכן קיימים לדפי התוכן החדשים הרלוונטיים, ולאחר מכן 

 טבלת ההפניות.

  כלומר, פרופיל  –כיום גוגל דוחפים את בעלי האתרים להשתמש בתוכן מאובטח

HTTPS .על מנת לעשות זאת כהלכה, יש לרכוש רישיון  לאתריםSSL  מאובטח

באופן  SSL-מוכר על ידי גוגל. רצוי לא לפתח את ה certificateממקור בעל תעודת 

עצמאי, שכן תהיה בעיה למספר לא מבוטל של גולשים להיכנס לאתר, מכיוון שגוגל 

 יציג אזהרת תוכן לא מאובטח בכל פעם שיהיה ניסיון להיכנס לאתר.

 

 

 URLכתובות  .3

 

  כתובותURL מנע משימוש יבאתר צריכות להיות מבוססות ביטויי חיפוש, יש לה

 ככל הניתן. בפרמטרים

  הזנת כתובותURL עשות ביצריכה לה-Lower Case בלבד, ללא Capital Letters. 

o מנע משימוש בכתובות ייש להFriendly URL !בכל שפה שאינה אנגלית 

  אין להשתמש ברווחים בעת יצירתURL. 

 

 

 מהירות טעינה .4

 

 ל יש להגביל משקל כל תמונה) מומלץ להשתמש בתמונות קלות ככל האפשר-KB100 

 .(לכל היותר

  להגביל בקשותHTTP מומלץ שכל דף יחזיר תגובת למינימום אבסולוטי ,HTTP  אחת

-שמפנים ל 304או דפי  200שמחזירים  404בלבד )ללא שרשראות רידיירקטים, דפי 

 כולל דפים פנימיים. – (200

 עבור תמונות, יש להשתמש ב-CSS Images Sprites ככל הניתן. 

 יש לשמור את כל קבצי ה-CSS לא בקובץ א( חד חיצוניInline CSS ולא ב-Header.) 

  הכל קבצי את לאחד-CSS להשתמש ב ,- gzip compression 

https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizin

transfer-and-encoding-efficiency/optimize-content-g  

 יש לשמור את כל קבצי ה-Java Script בקובץ אחד חיצוני. 

  ה קבצילאחד את כל- JSלהשתמש ב ,- gzip compression. 

https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/optimize-encoding-and-transfer
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/optimize-encoding-and-transfer
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  לוודא ששרת תומך ב– If-Modified-Since HTTP header. 

 תפוגה ןועדכ browser caching ב- header. 

o   עדכן את תאריך התפוגה שלbrowser caching עד לחודש לפחות. 

o  עדכן אתLast-Modified לפעם האחרונה שבו שונה הדף. 

o :מקורות -https://developers.google.com/speed/docs/best 

practices/caching#LeverageBrowserCaching  

 

 

 תמונות .5

 

 יש להגדיר גודל תמונה בפיקסלים עבור כל תמונה. 

  את השימוש בפלאש ככל הניתןלהמעיט. 

 להשתמש ב יש להקפיד שלאFrames-  אוiFrames יוצאים מן  ויזואלי עבור תוכן(

 .באנרים( - הכלל

 טקסט )כחלק מתמונה, שאינו ניתן לסימון( להגביל את כמות הטקסט המופיע בתמונה ,

 נקי. - HTMLכתב ביבאתר צריך לה

  שימוש קבוע ביש להקפיד על-Alt Tags עיצובית. שאינן חלק מתבנית עבור תמונות 

 יש להקפיד על שם קובץ ייחודי, באותיות אנגליות בלבד  בעת העלאת תמונה לשרת

 וללא רווחים, רצוי ששם הקובץ יתאר את התמונה עצמה.

  ככל הניתן למקם תמונות קרוב לתוכן רלוונטייש. 

  קובץ הלוודא שביש-robots.txt י "הוגדר אישור סריקת תמונה עGoogle bot  ואין

 שום חסימה.

 

 

 וידאו ו .6

 ידאו בתגיות ולסמן את הוhttps://schema.org/video כדי לוודא סריקה יותר טובה. 

 לי של גודל מקסימthumbnails  1920הוא x 1080 pixels. 

 וידאו עם וחשוב לא להגדיר את דפי הJS  או פלאש מורכבים מידי, כדי להקל על גוגל

 להציג את קבצי הווידאו של האתר עם כתובת אחת לכל קובץ.

 וידאו למפת האתר בצורה הבאה: ויש להוסיף את קבצי ה

https://developers.google.com/webmasters/videosearch/sitemaps#addin

sitemap-a-to-content-video-g 

 ידאו הוסר ע"י האפשרויות הבאות:ועדכן גוגל מתי הו 

  404קוד 

  עדכון תאריך פקיעהIndicate expiration dates  עם קודschema 

<video:expiration_date> element), or mRSS feed 

(<dcterms:valid> tag) submitted to Google 

https://developers.google.com/speed/docs/best-practices/caching#LeverageBrowserCaching
https://developers.google.com/speed/docs/best-practices/caching#LeverageBrowserCaching
https://schema.org/video
https://developers.google.com/webmasters/videosearch/sitemaps#adding-video-content-to-a-sitemap
https://developers.google.com/webmasters/videosearch/sitemaps#adding-video-content-to-a-sitemap
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 תוכן  .7

 

 דף הבית .א

  בלבד כותרת אחת( המסכמת את תוכן העמודh1). 

 .מספר כותרות משנה, במידת האפשר 

 מילים( 100פסקאות טקסט )עד  2-3 -מומלץ להשתמש ב. 

 כתובת עמוד הבית צריכה להיות ה-Root ( של האתרsite.com ולא )

site.com/index  אוsite.com/default לא להכיל שום הפניה. –, וכמו כן 

 

 עמודים פנימיים .ב

  בלבד כותרת אחת( המסכמת את תוכן העמודh1). 

 מספר כותרות משנה, במידת האפשר. 

 מילים( 150פסקאות טקסט )מינימום  2-3 -מומלץ להשתמש ב. 

  הראשית באתר הבית מתוך הנוויגציהיצירת לינק לדף. 

 

 schemaתגיות  .ג

 השתמש בנתונים מובנים יש להקפיד ל- structured-data  ע"מ לעזור לגוגל להבין את

האובייקטים באתר ולמשוך אותם לעמוד התוצאות. מצורפת כתובת עם כל הקודים 

 :ים לכל אובייקטיהרלוונט

 data-https://developers.google.com/structured/ 

-testing-data-structured-https://webmasters.googleblog.com/2015/01/new

tool.html 

 

 

 מפות אתר .8

 

 קובץ ר מפת אתר מתעדכנת מעצמה )דינאמית( בויציש לXML ולקרוא לקובץ ,

sitemap.xml. 

 לאחר מכן, יש לשלוח את מפת האתר לחשבון ה-Webmaster Tools .של האתר 

  יש ליצור עמודHTML  המתעדכן באופן דינאמי, הכולל בתוכו את הדפים שמופו בקובץ

 . XML-מפת האתר של ה

 האתר כל עמודי ( חייבים להופיע בשתי מפות האתרHTML/XML). 

 ות.באתרים גדולים כדאי מאוד לייצר כמה מפות אתרים דינאמיות ע"פ קטגורי 

 http://www.sitemaps.org/ 

 

 

 

 

 

https://developers.google.com/structured-data/
https://webmasters.googleblog.com/2015/01/new-structured-data-testing-tool.html
https://webmasters.googleblog.com/2015/01/new-structured-data-testing-tool.html
http://www.sitemaps.org/
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9. Footer )אופציונאלי( 

 

 יצירת אזור ב-Footer  שורות טקסט 2-4שיכיל. 

 ה-Footer  צריך להיות בעל יכולת להשתנות עבור עמוד או קבוצת עמודים מסוימת

יותר לצרכים שיווקיים של האתר, על מנת ליצור  – )במקום פוטר קבוע לכל האתר(

 רלוונטית למשתמש. נוויגציה

 

 

11. Breadcrumbs 

 

 שימוש ב-Breadcrumbs בכל עמוד. 

 ה-Path האחרון ב-Breadcrumbs לעולם לא יקשר לעצמו. 

 

 

  Canonical תתגי .11

 

 ת יש להקפיד במקרים של הטמעת תגיcanonical רק תגית אחת עבור  שתמיד תהיה

 כל עמוד.

o  במקרים של גרסאות דסקטופ/מובייל יש ליצור תגיתalternate  מגרסת

הפוכה המצביעה מגרסת  canonicalהדסקטופ למקביל במובייל, וכן תגית 

יש להקפיד כי אופן ההצבעה יהיה אך ורק  –המובייל למקביל בדסקטופ 

 לעמוד תוכן רלוונטי!

  במקרה של אתרecommerce   גדול עם דפי מוצר דומים, כדי להפנות עם תגי

Canonical  שתנים לדף הראשי.את דפי המוצר עם המ 

Faceted navigation best (and 5 of the worst) practices 

 5common mistakes with rel=canonical  

 

 

12. Pagination  

 

  פעולה שעושים בעמודים שמרכזים כתובות מרובות, או מאמר שמתפרס על כמה עמודים כדי

 בפני עצמו, לדוגמא:לסמן לגוגל שיתייחס לכל עמוד 

news-cooperation-cooperation/international-jnf.org/international-http://www.kkl/  

 –ובשאר הדפים ”  rel=”prev -בדף האחרון  "rel="next -מטמיעים בדף הראשון את התגית 

 את שתי התגיות.

Pagination with rel=“next” and rel=“prev” 

 

 

 

https://webmasters.googleblog.com/2014/02/faceted-navigation-best-and-5-of-worst.html
file:///C:/Users/User/Downloads/5%20common%20mistakes%20with%20rel=canonical
http://www.kkl-jnf.org/international-cooperation/international-cooperation-news/
https://webmasters.googleblog.com/2011/09/pagination-with-relnext-and-relprev.html
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 תגיות לאתרים מרובי שפות  .13

 

  במקרים של אתרים מרובי שפות, יש ליצור תגיתhreflang ב-<head>  של כל עמוד

 באתר, שמצביע לעמוד המקביל והרלוונטי לו בשפה אחרת.

-site-your-expanding-https://webmasters.googleblog.com/2013/09/video

more.html-to 

 

 

 קציותיאפל .14

 

 appiness.html-to-steps-four-https://webmasters.googleblog.com/2014/12/the 

-indexing/?utm_source=wmc-https://firebase.google.com/docs/app

09-12-2014-blog&utm_medium=direct&utm_campaign=appiness 

 

 

15. AMP: 

  כיום בעידן המובייל, גוגל דוחפים את בעלי האתרים להפוך את האתרים שלהם

כיום ההתאמה למכשירים ניידים הנו פקטור חשוב  –למותאמים למכשירים ניידים 

לדירוג האתר בגוגל. כתוצאה מכך, גוגל דוחפים את בעלי האתרים להשתמש 

 –שפה פשוטה ב – AMP – Accelerated Mobile Pagesבטכנולוגיה הנקראת 

מקבילה לגרסת הנייד של עמודי התוכן של האתר בשימוש  HTMLיצירת גרסת 

בטכנולוגיה על ידי פיסות הקוד שגוגל מכיר בהן, וכן הוא מקצר את מהירות טעינת 

יקבלו  AMPהאתר, ועונה להנחיות של גוגל, כך שבעתיד דפים בעלי טכנולוגיית 

 עדיפות רבה יותר בתוצאות החיפוש:

o https://support.google.com/webmasters/answer/6340290 

o -best-to-16/09/howhttps://webmasters.googleblog.com/20

your.html-with-issues-evaluate 

o -amplify-to-tips-https://webmasters.googleblog.com/2016/09/8

clients.html-your  

 

https://webmasters.googleblog.com/2013/09/video-expanding-your-site-to-more.html
https://webmasters.googleblog.com/2013/09/video-expanding-your-site-to-more.html
https://webmasters.googleblog.com/2014/12/the-four-steps-to-appiness.html
https://webmasters.googleblog.com/2014/12/the-four-steps-to-appiness.html
https://firebase.google.com/docs/app-indexing/?utm_source=wmc-blog&utm_medium=direct&utm_campaign=appiness-2014-12-09
https://firebase.google.com/docs/app-indexing/?utm_source=wmc-blog&utm_medium=direct&utm_campaign=appiness-2014-12-09
https://support.google.com/webmasters/answer/6340290
https://support.google.com/webmasters/answer/6340290
https://webmasters.googleblog.com/2016/09/how-to-best-evaluate-issues-with-your.html
https://webmasters.googleblog.com/2016/09/how-to-best-evaluate-issues-with-your.html
https://webmasters.googleblog.com/2016/09/8-tips-to-amplify-your-clients.html
https://webmasters.googleblog.com/2016/09/8-tips-to-amplify-your-clients.html
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 2נספח ז' 
 WordPressאתר מבוסס הנחיות פיתוח 

 
 :WordPressאתר מבוסס לפיתוח מאובטח עבור להלן הנחיות אבטחת מידע כלליות 

 
 ארכיטקטורה .1

  :שכבותליש להפריד את האפליקציה 

 clientאו  client – web browser -  ממשק משתמש •

 application server (web server / web service) -שרת אפליקציה  •

 data layer -בסיס נתונים  •
 

 על שרתים נפרדיםולהתקין  הפריד בין שרת האפליקציה לבסיס הנתוניםהדרישה היא שניתן יהיה ל
 

 פרוטוקולים .2
 serverל  clientבין ה  HTTPS TLS1.3 תמוך ביש ל

 וכו'( 8080השרת בפורטים לא סטנדרטיים ) יש לתמוך בחשיפת
 

 הזדהות משתמשי הקצה .3
 שרת האפליקציה יתמוך בצורות ההזדהות:

 תצורות: 2ב  Active Directoryהזדהות מבוססת  •
o  בדיקת משתמש וסיסמא מולLDAP 
o  הזדהותSSO Windows authentication 

 2FA (OTP ,authenticator app)ו  DBמשתמש וסיסמא מול  •
 

 הרשאות .4
 יש לתמוך במנגנון הרשאות למשתמשים

כלומר כל פרופיל משתמשים באפליקציה יתאים לקבוצת  – ADמנגנון זה צריך לתמוך במיפוי קבוצות 
 ADמשתמשי 

 
 ממשק ניהול .5

 CLIENT מהלא ניתן להגיע לדפי הניהול  – CLIENTלא נגיש ל ממשק הניהול  •

 אפשרות להתקנה על שרת אפליקציה נפרד •

 אפשרויות: 2לממשק ניהול ב  הזדהות •
o  מול משתמש וסיסמאAD  
o 2FA - משתמש וסיסמ( ה וזיהוי חזק נוסףOTP ,authenticator app) 

 או בבסיס הנתונים( ADקבוצות  2עדכון וצפיה ) –רמות הרשאה  2יש לממש לפחות 
 
 rest apiהגנת ממשקי  .6

 חשיפת שירותים תיעשה בצורה מאובטחת וזאת ע"י:

 jwtעל ידי בדיקת   endpointיש לממש בדיקת הזדהות והרשאות בכל ממשק ו  •
 יש להגדיר טוקנים חתומים עם זמן תפוגה

יישום או קבוצת יישומים מוגדרת, יש להגביל הפוניה אליו נעשית מעבור שירות ש –הגבלת גישה  •
 ( גישה לשירות רק לצרכנים הרלוונטייםip restrictionתקשורתית )

 FWבשרת או ב  IPניתן ליישם זאת ע"י הגבלת 
 

 מדיניות סיסמאות .7
 SALT( יחד עם ערך SH256) HASHאחרי שעברו  DBיש לשמור את סיסמאות המשתמשים בטבלה ב 

 רנדומלי עבור כל משתמש 
 

 בכל מקום של שימוש בסיסמאות יש ליישם מדינות סיסמאות של לכל הפחות:
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  תווים 8 -אורך   •

 שילוב אותיות וספרות –מורכבות  •

 תווים 2ללא חזרות של יותר מ  •
 
 captchaמימוש מנגנון  .8

 לוגיןבנעילת משתמשים למניעת יש ליישם מנגנון 
 כדי למנוע פעילות רובוטים.אנונימיים בטפסים  captchaיש לממש מנגנון כמו כן 

 ניתן להתקין פלאגין מתאים 
 

 הזדהות מול בסיס נתונים .9
 שבו רצה שכבת האפליקציה userעם ה  Windows authenticationהזדהות מול בסיס הנתנונים תהיה 

 במידה שלא ניתן לביצוע, יש לשמור את סיסמאות הגישה בצורה מוצפנת בקובץ הקונפיגורציה 
 

 שמירת מידע רגיש .10
 מידע רגיש כמו סיסמאות גישה יישמר בצורה מוצפנת. 

 wp-config.phpגדרות ההרגיש בקובץ היש להצפין את המידע 
 (password vaultיש לתמוך בשמירת סיסמאות בכספת סיסמאות ארגונית )

 
 clientב אין לשמור מידע  .11

 .השרת דבצ כל המידע יישמר בבסיס הנתונים
במידה שיש צורך עסקי לשמור מידע כמו דוחות, יש לאפשר שמירה למחיצת משתמש הממוקמת ברשת  

 לכונן מקומיולא שמירה 
 

 Auditכתיבת לוג  .12
 את פעילות המשתמשים במערכת.  auditיש לתעד ללוג 

 בפרט יתועדו הפעולות הבאות:

 צפייה במידע במערכת. •

 עדכון מידע במערכת. •

 כתיבה ומחיקה של מידע במערכת. •

 כל פעולות הניהול במערכת. •

 שלונות של פעולות אלו כל פעולות הזיהוי במערכת, כולל כי •

 פעולות ההרשאות במערכת, כולל כישלונות של פעולות אלו.כל  •
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 ש לשמור לפחות את השדות:

 חתימת זמן •

 פעולההסוג תאור  •

 שם משתמש  •

 (IPכתובת התחנה ) •

 וןלהצלחה / כש –סטטוס  •
 

 או בבסיס נתונים אחר המאפשר שליפה נוחה SQLהלוג ימוקם בטבלת 
 ארגוני syslogיש לתמוך בחיבור הלוג דרך שרת 

 
 SIEM ותממשק למערכ .13

 לצורך ניטור  SIEMיש לתמוך בקישור הלוג למערכות 
 

 הרשאות עבור מפתחים .14

 אין הרשאות מפתחים במערכת •

 נתוני יצורמפתחים לא יצפו ב •

• DBA יםיגזור עבורם נתונים מעורבל 

 צורךמת לפי הגישה מצומצתנתן לפני עליה ליצור  •
 

 הפרדת סביבות .15
 ורולאחר אישור יעברו ליצסביבת בדיקות גרסאות יותקנו ב

 
 defaultהסרת ברירות מחדל  .16

 )חשבון אדמין, סיסמאות וכו( שנות את הגדרות ברירות המחדל של המוצרלייש 
 

 (least privilege) ותאשמינימום הר .17
 Stored procedureפעלת קריאה /כתיבה וההרשאות בבסיס הנתונים יש לתת למשתמש האפליקציה 

(EXECUTE) 
 sysadminאו  ownerאין לאפשר הרשאות 

 ddl_adminבמידה של צורך בהרשאות גבוהות ניתן לתת הרשאה כמו 
 administratorנו הרשאות בד יינתלעבור ההתקנה ב

 
 כתיבה מאובטחת:

 
 וספריות צד ג   ניהול קוד .18

 TFSסטנדרטי כמו  source controlיש לשמור את הקוד ב  •

 code, תוך הקפדה על ביצוע developואת גרסאות הפיתוח  mainיש לנהל את הגרסה הראשית  •
review   בזמןmerge  שלbranch   לmain 

 SAST (Static Analysis code review)יש לסרוק את הקוד באופן שוטף בכלי  •

  SCA( עם כלי open source packagesספריות צד ג )ההורדות יש לסרוק את  •

 SCAוה  SASTלפני כל העלאת גרסה יש לודא שאין ממצאים ברמה גבוהה ובינונית בסריקות ה  •
 

 הגבלת שדה החיפוש .19
 תווים. 2מידה שיפותח שדה חיפוש עצמאי, מומלץ שאורך הקלט בשדה חיפש יהיה לפחות 

 השרת יבצע בדיקת קלט לשדה החיפוש לפני ביצוע החיפוש
 

 פניה לבסיס נתונים .20
 (parameterized queryאו בצורה פרמטריאלית ) stored procedure ב DB יש לפנות ל

  



    
  

 

  4מתוך  4עמוד  05/12/2011

2BSecure Ltd. 3 Haarava st. Airport-City 70150, Israel. 
 

 בדיקות קלט .21

 יש לבצע בשרת בדיקת קלט לכל הפרמטרים המגיעים מהמשתמש •

 white list –יש לאכוף בדיקת אורך וטיפוס לכל פרמטר בלוגיקה חיובית  •
 לאכיפת הבדיקה regular expressionsמומלץ להשתמש ב 

 (HTMLencodeלפלט המוצג למשתמש. )  encodingיש לבצע  -סניטציה לפלט  •

 rest( בממשקי ה schema validationיש לממש בדיקות סכימה ) •
 

 טיפול בשגיאות .22

 בקוד try / catchשילוב  •

יש ליצור דף שגיאה סטנדרטי המוצג למשתמש )ללא חשיפת פרטי השגיאה(, כאשר קוד השגיאה  •
 האמיתי יישמר בלוג
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