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 2023מרץ  07
 "ד אדר תשפ"גי

 
 עבור מציעי המכרז שבנדון

 פורסם באתר המכללה

 

 6"ג פתש -עבור המכללה האקדמית בית ברל  אינטרנט  פומבי למתן שירותי פיתוח אתרמכרז הנדון:  

 

, בקשר 28.02.2023 -מענה לשאלות הבהרה אשר התקבלו במכללה עד ליום רביעי, ה ספקמטרתו של מסמך זה ל

 עם המכרז שבנדון.

מובהר ומודגש בזאת, כי רק האמור במסמכי הפנייה במסגרת המכרז ובהודעות בכתב של המכללה מחייב 

רף לחוזה מבחינת התהליך המכרזי. מכתב זה יש לצרף חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה והוא יצו

 ההתקשרות ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הגשת המסמך החתום מהווה תנאי סף להשתתפות בתהליך המכרז.

 :כללי

 אשת קשר מטעם המכללה לצורכי המכרז, בכל נושא, הינה הגב' נעה פלדמן שגב : -אשת קשר  .1

 7476409-09 noaf@beitberl.ac.il . 

הנדרשים חתומים בשתי מעטפות כמפורט מטה, לתיבת המכרז ובהר כי יש להגיש את כל מסמכי מ .2

, )פתח התיבה מחוץ למבנה(  438’ המכרזים המיועדת לכך בבניין רכש ותפעול במכללה, אזור דקל, בית מס

. אין לשלוח את ההצעה בדואר. אם המעטפות גדולות 12:00בשעה  202316.03. -לא יאוחר מיום חמישי  ה

 מדי עבור תיבת המכרזים, יש למוסרן לידי בעלי התפקיד במבנה. 

 בטבלה שלהלן מפורט מענה מטעם המכללה לשאלות שהוגשו מטעם המציעים.  -מענה לשאלות מציעים  .3

 

מס' 
 שאלה

מספר  פרק
 סעיף

מספר 
 עמוד

 מענה פירוט השאלה

 10-נבקש לשנות תנאי סף זה מ 4 15.3 מנהלה  .1
עובדים  5-עובדים במשרה מלאה ל

 1במשרה מלאה ובעלי ניסיון של 
 שנה לכל אחד מחמשת העובדים.

 לא מאושר

האם הטכנולוגיה חייבת להיות  4 15.2 מנהלה  .2
פלטפורמת וורדפרס, האם אתם 
 פתוחים לפלטפורמת אומברקו?

לא המכללה מבקשת 
לפתח את המערכת על 

 וורדפרס
מבוקש להוסיף לאחר המילים  5 15.6 מנהלה  .3

" את לחלט את ערבות ההגשה"
עד לגובה הנזק שנגרם המילים "

 ".לה

 לא מאושר

מבוקש להוסיף לאחר המילים  5 15.10 מנהלה  .4
" את לממש את ערבות ההגשה"

עד לגובה הנזק שנגרם המילים "
 ".לה

בנוסף, מבוקש למחוק את המילים 
נזק ומבלי ללא צורך בהוכחת כל "

שתחול עליה חובה למסור הודעה 
למציע בדבר חילוט הערבות 

 ".כאמור

 לא מאושר
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מבוקש להוסיף לאחר המילים  15 4.4 הסכם  .5
" את המילים מנציגיו או עובדיו"
למעט אם סיימו את התקשרותם "

 ".עם נותן השירותים

 הבקשה התקבלה.

מבוקש להוסיף לאחר המילים  16 7.4 הסכם  .6
ו/או " את המילים "המכללהמצד "

שמקורם בכוח עליון או בנסיבות 
 ".שאינן בשליטת נותן השירותים

 הבקשה התקבלה

מבוקש להוסיף לאחר המילים  16 7.5 הסכם  .7
" את המילים ו/או באיזה מהם"
אלא אם אי העמידה במועדים "

מקורה בעיכובים ו/או בהיעדר 
שיתוף פעולה מצד המכללה ו/או 

עליון ו/או בנסיבות באירועי כוח 
 ".שאינן בשליטת נותן השירותים

 
בנוסף, מבוקש להוסיף לאחר 

" את ויקנה למכללההמילים "
בכפוף למתן הודעה המילים "

בכתב לנותן השירותים עם מתן 
הזדמנות לתיקון ההפרה תוך 

 ".( ימים7שבעה )

 הבקשה התקבלה
 
 
 
 
 
 
 

 הבקשה התקבלה

מבוקש להגביל, כפי שמקובל, את  16 7.6 הסכם   .8
כלל הקנסות המוסכמים 

)או  5%המצטברים לתקרה של 
( מעלות 20% -לאחוז אחר נמוך מ

 כל הפרויקט. 
 

בנוסף, מבוקש למחוק את המילים 
בהתאם לאישורה והסכמתה של "

" ולהוסיף במקומן את המכללה
ו/או מאירועי כוח עליון " המילים 

נותן ו/או מנסיבות שאינן בשליטת 
 ".השירותים

 הבקשה נדחית.
 
 
 
 
 

 הבקשה התקבלה.
 
 
 
 
 
 

מבוקש להוסיף לאחר המילים  16 7.8 הסכם  .9
ו/או " את המילים "פיגור בקיומן"

מאירועי כוח עליון ו/או מנסיבות 
 ".שאינן בשליטת נותן השירותים

 
בנוסף, מבוקש להוסיף לאחר 

" בהתחייבות המכללההמילים "
מאירוע כוח ו/או את המילים "

עליון ו/או מנסיבות שאינן 
בשליטת נותן השירותים כאמור, 

 ".בהתאמה

 הבקשה התקבלה.
 
 
 
 

 הבקשה התקבלה.

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף  17 8.2 הסכם  .10
ככל שהוסכם בכתב את המילים "

 ".שיעשה כן

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף  17 9.1.2 הסכם  .11
למעט אם סיימו את את המילים "

 ".התקשרותם עם נותן השירותים

 הבקשה התקבלה.
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ישיר מבוקש למחוק את המילים " 17 9.1.7 הסכם  .12
" ולהוסיף במקומן את או עקיף

 ".במישריןהמילה  "
 

בנוסף, מבוקש להבהיר כי חובת 
השיפוי ו/או הפיצוי לא תחול 

במקרה של תקלה כתוצאה 
משימוש לקוי בתוצרים על ידי 

המכללה או מי מטעמה, משינוי 
כלשהו שלא בוצע על ידי נותן 

השירותים או מתקלה ברכיב של 
צד שלישי שאינה בשליטת נותן 

 השירותים.

 הבקשה נדחית.
 
 
 

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף לאחר המילים  18 9.1.13 הסכם  .13
" את ללא מתן הודעה מוקדמת"

או עם מתן הודעה המילים "
משלושים מוקדמת קצרה יותר 

 ".( ימים30)
בנוסף, מבוקש  להוסיף לאחר 

בנסיבות שאינן מחייבות המילים "
" את המילים מתן הודעה מוקדמת

או שמחייבות מתן הודעה "
מוקדמת קצרה יותר משלושים 

 ".( ימים30)
 

כמו כן, מבוקש להוסיף לפני 
העובד המחליף מטעם המילים "

" את המילים נותן השירותים
יעשה מאמץ  נותן השירותים"

 ".כי

 הבקשה התקבלה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף  18 9.1.16 הסכם   .14
בכפוף לתשלום את המילים "

המכללה את התמורה בהתאם 
 ".להוראות ההסכם

 הבקשה נדחית.

מבוקש להבהיר כי אי משלוח  18 10.4 הסכם   .15
אישור קבלת המערכת במועד 

כאישור קבלת האמור ייחשב 
 המערכת על ידי המכללה.

 הבקשה נדחית.

מבוקש  להוסיף בסיפא של הסעיף  18 10.5 הסכם  .16
בכפוף למתן הודעה את המילים "

בכתב לנותן השירותים על העיכוב 
 ".כאמור

 הבקשה התקבלה.

מבוקש להבהיר כי התיקונים ו/או  18 10.6 הסכם  .17
השינויים ו/או ההתאמות בסעיף 

בהתאם להיקף העבודה זה יהיו 
שסוכם בין הצדדים מראש ובכתב 

 בלבד.

 הבקשה נדחית.

מבוקש  להוסיף בסיפא של הסעיף  18 10.6.2 הסכם  .18
בכפוף למתן הודעה את המילים "

בכתב לנותן השירותים על העיכוב 
 ".כאמור

 הבקשה התקבלה.

מבוקש להבהיר כי  המונח "רכוש  19 11.1.2 הסכם  .19
מוגן" לא יחול על זכויות הקניין 

במתודולוגיות, נהלי ושיטות 

הבקשה נדחית. הנושא 
 11.1.1מובהר בסעיף 

 להסכם.
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עבודה, כלים סטנדרטיים, רעיונות, 
ו/או  know-howתפישות, 

פיתוחים סטנדרטיים ו/או ידע 
אשר הנו ידע גנרי ו/או אינו מהווה 

פיתוח אשר נוצר באופן ייעודי 
עבור המכללה, ואלה יישארו 

 לות נותן השירותים.בבע
מבוקש להוסיף  לאחר המילים  19 11.3 הסכם  .20

" את ללא סייג, ולצמיתות"
ו/או ברישיון למכללה המילים "

בכפוף לתנאי כל רישיון כאמור, 
 ".ככל שיימסר למכללה

 הבקשה התקבלה.

 מבוקש למחוק את המילים 19 11.8 הסכם  .21
לרבות על דרך של קבלת סעדים "

ארעיים כנגד המכללה או כל גורם 
 ".הקשור עמה

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף  לאחר המילים  19 12.2 הסכם  .22
" את המילים מטעם המכללה"
כפי שיוסכמו בין הצדדים מראש "

 ".ובכתב

 הבקשה נדחית.

מבוקש להבהיר כי נותן השירותים  20 12.4 הסכם  .23
אחראי במקרה של לא יהיה 

מגרעת, ליקוי, פגם, שגיאה, קלקול 
או תקלה כאמור כתוצאה משימוש 
לקוי בתוצרים על ידי המכללה או 

מי מטעמה, משינוי כלשהו שלא 
בוצע על ידי נותן השירותים או 

מתקלה ברכיב של צד שלישי 
 שאינה בשליטת נותן השירותים.

 הבקשה נדחית.

המילים מבוקש למחוק את  20 12.6 הסכם  .24
לפתור את התקלה באופן מיידי "

ולהחזיר את המערכת לשימוש 
מלא ותקין תוך שעתיים באותו 

" יום שבו דווחה לו התקלה
להתחיל לפתור ולהחליפן במילים "

( שעות 4את התקלה תוך ארבע )
ממועד דיווח התקלה ולעשות 

מאמץ להחזיר את המערכת 
לשימוש מלא ותקין בהקדם 

 ".ירהאפשרי ותוך זמן סב
 

בנוסף, מבוקש  למחוק את 
לפתור את התקלה תוך המילים "

שני ימי עבודה, לכל היותר, 
" ולהחליפן מקבלת הקריאה

להתחיל לפתור את במילים "
( 24התקלה תוך עשרים וארבע )
שעות ממועד דיווח התקלה 
ולעשות מאמץ לפתור אותה 

 ".בהקדם האפשרי ותוך זמן סביר

 הבקשה נדחית.

מבוקש להגדיל את פרק הזמן  20 13.1 הסכם  .25
הנדרש להודעה על סיום ההסכם 

שלא עקב הפרתו לפחות לשלושים 
ימים הם פרק זמן  14( ימים. 30)

 הבקשה התקבלה.
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קצר במיוחד ולא מקובלים 
 בהסכמים מן הסוג הזה.

 
בנוסף, מבוקש להפוך את אפשרות 

סיום ההסכם על פי סעיף זה 
 להדדית.

 
 
 

 הבקשה נדחית.

מבוקש למחוק את המילים  20 14.1 הסכם  .26
" ולהחליפן במילים לאלתר ובכתב"
בכפוף למתן הודעה בכתב לנותן "

השירותים עם מתן הזדמנות 
( 7לתיקון ההפרה תוך שבעה )

 " ימים

 הבקשה התקבלה.

מבוקש למחוק את הסעיף. ככל  20 14.1.1 הסכם  .27
שנותן השירותים עומד בלוחות 

בויותיו הזמנים ומבצע את התחיי
על פי ההסכם, אין סיבה שהפרה 
יסודית תוכפף לשיקול דעתה של 

 המכללה.

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף  20 14.1.2 הסכם   .28
אשר לא בוטלו תוך את המילים "

 ".( ימים30שלושים )

הבקשה נדחית. הקטע 
 המבוקש מופיע בסעיף.

או מי מבוקש למחוק את המילים " 20 14.1.5 הסכם  .29
 ".מעובדיו

 הבקשה נדחית.

מבוקש לשנות את פרק הזמן  21 14.2 הסכם  .30
 ימים לפחות. 7 -לתיקון ההפרה ל

 הבקשה התקבלה.

מבוקש להוסיף לאחר המילים  21 15.1 הסכם  .31
" את ובהתאם להנחיות המכללה"

 ".ועל חשבונההמילים "

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף לאחר המילים  21 15.2 הסכם  .32
" את ובהתאם להנחיות המכללה"

 ".ועל חשבונההמילים "

 הבקשה נדחית.

מבוקש להבהיר באילו משאבים  21 15.3 הסכם  .33
 15.2 -ו 15.1מדובר. סעיפים 

נותנים מענה מספיק לסוגיית 
העברת הטיפול לספק חלופי ולא 

 ברור מה נדרש בסעיף זה.

 הבקשה נדחית.

הסעיף מבוקש להוסיף בתחילת  21 15.4 הסכם   .34
בכפוף לתשלום מלוא את המילים "

התמורה המגיעה לנותן 
 ".השירותים על פי הסכם זה

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף  21 15.4.5 הסכם  .35
במידה וניתן ובכפוף את המילים "

 ".להסכמת קבלן המשנה

הבקשה התקבלה באופן 
 חלקי.

יבוצע רק מבוקש להוסיף  כי שיפוי  21 16.3 הסכם   .36
כנגד קביעה בפסק דין שביצועו לא 

עוכב, וכן בתנאי שהמכללה 
הודיעה לנותן השירותים על 

הדרישה/תביעה מיד עם היוודע לה 
עליה, אפשרה לנותן השירותים 

להתגונן בפניה, ולא התפשרה ללא 
 הסכמת נותן השירותים.

 הבקשה התקבלה.

מבוקש למחוק את הסעיף. סעיף  21 16.4 הסכם  .37
נותן הגנה מספקת ואין סיבה  16.3

 לכפל פיצוי.

 הבקשה נדחית.
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מבוקש להוסיף לסעיף את  22 17.1 הסכם  .38
החריגים המקובלים ביחס למידע 

א. מידע שנמצא בנחלת סודי: 
הכלל או יהפוך לכזה שלא 

כתוצאה מהפרת נותן השירותים 
ו/או מי מטעמו את חובות 

הסודיות כלפי המכללה; ב. נמסר 
לנותן השירותים על ידי צד שלישי 

אשר לא חב חובת סודיות כלפי 
המכללה; ג. היה ברשות נותן 

השירותים לפני חשיפתו על ידי 
ותים המכללה, כפי שנותן השיר

ד. פותח באופן -יכול להוכיח; ו
עצמאי על ידי נותן השירותים ללא 

שימוש במידע הסודי, כפי שנותן 
 השירותים יכול להוכיח. 

 הבקשה התקבלה.

או מבוקש למחוק את המילים " 22 18.1 הסכם  .39
 ".בעקיפין

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף  כי שיפוי יבוצע רק  22 18.3 הסכם  .40
הודיעה לנותן בתנאי שהמכללה 

השירותים על הדרישה/תביעה מיד 
עם היוודע לה עליה, אפשרה לנותן 

השירותים להתגונן בפניה, ולא 
התפשרה ללא הסכמת נותן 

 השירותים.

 הבקשה התקבלה.

מבוקש להבהיר שנותן השירותים  22 18 הסכם  .41
לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים 
או תוצאתיים, ושאחריותו תהיה 

ובה סך התמורה מוגבלת עד לג
 ששולמה לו בפועל על פי ההסכם.

 הבקשה נדחית.

מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף  25 19.1 הסכם  .42
עד לגובה הנזק את המילים "

 ".שנגרם לה

 הבקשה נדחית.

מבוקש להבהיר כי החובה תחול  25 19.2 הסכם   .43
רק ככל שתקופת ההסכם תוארך 

 לצורך מתן שירותי תחזוקה.

 הבקשה התקבלה.

מבלי מבוקש למחוק את המילים " 25 19.3 הסכם  .44
לתת על כך הודעה מראש לנותן 

" ולהחליפן במילים השירותים
בכפוף למתן הודעה בכתב שבעה "
 ".( ימים מראש7)
 

בנוסף, מבוקש למחוק את המילים 
 ".או בעקיפין"
 

כמו כן, מבוקש להוסיף בסיפא של 
עד לגובה הסעיף את המילים "

 ".הנזק שנגרם לה

 הבקשות נדחות.

 הבקשה נדחית. מבוקש להפוך את הסעיף להדדי.  25 20.1 הסכם  .45
מבוקש להוסיף לנספח את  39  נספח ה'  .46

החריגים המקובלים ביחס למידע 
סודי: א. מידע שנמצא בנחלת 

הכלל או יהפוך לכזה שלא 
כתוצאה מהפרת נותן השירותים 

 הבקשה התקבלה.
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ו/או מי מטעמו את חובות 
ב. נמסר הסודיות כלפי המכללה; 

לנותן השירותים על ידי צד שלישי 
אשר לא חב חובת סודיות כלפי 

המכללה; ג. היה ברשות נותן 
השירותים לפני חשיפתו על ידי 
המכללה, כפי שנותן השירותים 

ד. פותח באופן -יכול להוכיח; ו
עצמאי על ידי נותן השירותים ללא 

שימוש במידע הסודי, כפי שנותן 
 . השירותים יכול להוכיח

מסמכים   .47
 נוספים

נבקש להחליף את המועד להמצאת  5 16
 -ימים" ל 10אישור הביטוח "מ 

 ימי עסקים". 10"

 הבקשה התקבלה.

מסמכים   .48
 נוספים

נבקש להוסיף לאחר המילים  5 16
"בנוסח נספח ג' להסכם" בשורה 

השלישית את המילים: "ו/או 
בנוסח אחר בפורמט האחיד אשר 

מדרישות הביטוח  לא יפחת
 המפורטות בנספח ג'".

 לא מאושר

אחריות   .49
 וביטוח

18.1-
18.3  

סעיפי אחריות לבדיקת היועצים  22
 המשפטיים של אס קיו לינק

 

אחריות   .50
 וביטוח

"ו/או  נבקש למחוק את המילים: 22 18.4
 על פי דין".

 לא מאושר

אחריות   .51
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים:  22 18.4
ביטוחים שיקבעו על ידו ועל פי 

שיקול דעתו של נותן השירותים, 
לרבות בקשר עם ההסכם ו/או 

השירותים נשוא הסכם זה, ובלבד 
שלא יפחתו מהביטוחים 

ומהתנאים" במילים: "את 
 הביטוחים בתנאים" 

 לא מאושר

אחריות   .52
 וביטוח

נבקש למחוק את המילה: "כל"  22 18.4
 ורה השביעית לפני המילים:בש

 "תקופת ההסכם".

 לא מאושר

אחריות   .53
 וביטוח

נבקש להוסיף לאחר המילים:  22 18.4
"ביטוחים הנערכים על בסיס" 

יבואו המילים: "מועד הגשת 
 התביעה" 

  התיקון הבא: מאושר
על לאחר המילים: "

 " יתווספו המילים:בסיס
 ".תביעה"מועד הגשת 
 סעיףתוקן על גבי 

 .הביטוח המעודכן
אחריות   .54

 וביטוח
נבקש להחליף את המילים: "כל  22 18.4

עוד יכולה להיות קיימת כלפי נותן 
השירותים אחריות על פי דין ו/או 

 3"למשך  על פי ההסכם" במילים:
שנים נוספות לאחר סיום 

 השירותים".

לא מאושר אך ראו 
סעיף התיקון על גבי 

 הביטוח המעודכן. 

אחריות   .55
 וביטוח

"תוך  נבקש להחליף את המילים: 22 18.4.1
כדי ו/או עקב" בשורה השלישית 

 במילים: "תוך כדי ועקב".

לא מאושר אך ראו 
 סעיףתיקון על גבי 

 הביטוח המעודכן.
המילים: "תוך כדי ו/או 

עקב" יוחלפו במילים: 
כתוצאה מתאונה "

שאירעה תוך כדי או עקב 
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עבודתם ו/או כתוצאה 
תוך ממחלה אשר אירעה 

 ".כדי ועקב עבודתם
אחריות   .56

 וביטוח
נבקש להחליף את המילים: "אשר  22 18.4.1

לא יפחתו מסך של" במילים: 
 "בסך של"

. תוקן על גבי מאושר
 הביטוח המעודכן. סעיף

אחריות   .57
 וביטוח

נבקש להחליף את הסכום   22 18.4.1
 $. 5,000,000בסכום ₪  20,000,000

לא מאושר אך אין מניעה 
כי הזוכה ימציא אישור 

ביטוח כאשר גבולות 
 האחריות יהיו בדולרים

בהתאם לשווי הדולר 
התואם את גבול 

האחריות המבוקש 
 .בש"ח

אחריות   .58
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים:  22 18.4.1
"לכלול כמבוטח נוסף" בשורה 

 הרביעית במילה: "לשפות".

 לא מאושר

אחריות   .59
 וביטוח

"ו/או  נבקש להסיר את המילים: 22 18.4.1
עובדיה ו/או מנהליה" בשורה 

 החמישית.

 לא מאושר

אחריות   .60
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "ו/או  22 18.4.1
נקבע כי מי מהם נושא באחריות 

שילוחית לעניין חבות נותן 
 השירותים כלפי עובדיו".

 לא מאושר

אחריות   .61
 וביטוח

נבקש למחוק את המילה:  22 18.4.2
 "כלשהו" בשורה השניה.

 לא מאושר

אחריות   .62
 וביטוח

"אשר  נבקש להחליף את המילים: 22 18.4.2
 לא יפחתו מסך של" במילים:

 "בסך של".

. תוקן על גבי מאושר
 הביטוח המעודכן. סעיף

אחריות   .63
 וביטוח

נבקש להחליף את הסכום  22 18.4.2
 $. 1,000,000בסכום ₪  4,000,000

לא מאושר אך אין מניעה 
כי הזוכה ימציא אישור 

ביטוח כאשר גבולות 
האחריות יהיו בדולרים 

בהתאם לשווי הדולר 
התואם את גבול 

האחריות המבוקש 
 בש"ח.

אחריות   .64
 וביטוח

"רכוש  נבקש כי לאחר המילים: 22 18.4.2
” .המכללה יחשב לרכוש צד שלישי

עליו יבואו המילים: "למעט הפריט 
 פועלים במישרין".

לא מאושר אך ראו 
 סעיףתיקון על גבי 

הביטוח המעודכן. לאחר 
המילים: "לרכוש צד 

שלישי" יתווספו 
המילים: "למעט הפריט 

עליו פועל נותן 
 השירותים במישרין".

אחריות   .65
 וביטוח

"ו/או  נבקש להחליף את המילים: 22 18.4.2
עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריות 

 "בגין". עקב" במילה: מי מהם

 לא מאושר

אחריות   .66
 וביטוח

נבקש כי לפני המילים: "מי  23 18.4.2
מטעמו" בשורה החמישית יבואו 

 המילים: "אחריות שילוחית בגין".

לא מאושר אך ראו 
 סעיףתיקון על גבי 

לפני  הביטוח המעודכן.
המילים: "מי מטעמו" 
 תתוסף המילה: "בגין".
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אחריות   .67
 וביטוח

נבקש  18.4.4לאור החלופה בסעיף  23 18.4.3
 להסיר את הסעיף.

 לא מאושר.

אחריות   .68
 וביטוח

נבקש כי לפני המילים: "מי  23 18.4.4
מטעמו" בשורה השניה יבואו 

 המילים: "אחריות שילוחית בגין".

 לא מאושר

אחריות   .69
 וביטוח

"ו/או  נבקש להסיר את המילים: 23 18.4.4
לכיסוי אחריותו של נותן 

השירותים ו/או אחריותו של נותן 
 השירותים על פי דין"

לא מאושר אך ראו 
תיקון טעות סופר על גבי 

 הביטוח המעודכן. סעיף
לפני המילים: "על פי 

יימחקו  4דין" בשורה 
ו/או אחריותו המילים: "

 ".של נותן השירותים
אחריות   .70

 וביטוח
 נבקש להסיר את המילה: 23 18.4.4

 עית."כלשהו" בשורה הרבי
 לא מאושר

אחריות   .71
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: "אדם  23 18.4.4
ו/או גוף משפטי" במילים: "צד 

 שלישי".

 מאושר

אחריות   .72
 וביטוח

נבקש להוסיף לאחר המילים:  23 18.4.4
"לרבות נזק תוצאתי" את 

המילים: "שהינו תוצאה ישירה של 
 הנזק לרכוש"

 מאושר

אחריות   .73
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: בקשר  23 18.4.4
ו/או עקב מוצרים" במילים: 

 "כתוצאה מהמוצרים" 

 מאושר

אחריות   .74
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים:  23 18.4.4
"שיוצרו ו/או"  בשורה החמישית 

 .14ובשורה 

 מאושר

אחריות   .75
 וביטוח

נבקש כי לפני המילים: "הבאים  23 18.4.4
מטעמו" בשורה השישית תבוא 

 המילה: "בגין".

 לא מאושר

אחריות   .76
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: "אשר  23 18.4.4
לא יפחתו מסך של" במילים: 

 "בסך"

 מאושר

אחריות   .77
 וביטוח

נבקש להמיר את הסכום  23 18.4.4
 $. 1,000,000לסכום ₪  4,000,000

לא מאושר אך אין מניעה 
כי הזוכה ימציא אישור 

ביטוח כאשר גבולות 
האחריות יהיו בדולרים 

בהתאם לשווי הדולר 
התואם את גבול 

האחריות המבוקש 
 בש"ח.

אחריות   .78
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "בין  23 18.4.4
 היתר" בשורה השביעית.

 מאושר

אחריות   .79
 וביטוח

נבקש כי לאחר המילים: "אובדן  23 18.4.4
השימוש" יבואו המילים: "עקב 

 מקרה ביטוח מכוסה".

אך ראו  מאושרלא 
 סעיףתיקון על גבי 

הביטוח המעודכן. לאחר 
המילים: "אובדן 

השימוש" יתווספו 
המילים: "עקב מקרה 

 ביטוח".
אחריות   .80

 וביטוח
נבקש כי לאחר המילים: "פגיעה  23 18.4.4

בפרטיות" יבואו המילים: "בתום 
 לב".

 לא מאושר
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אחריות   .81
 וביטוח

"דיבה, נבקש כי לאחר המילים:  23 18.4.4
השמצה ו/או לשון הרע" יבואו 

 המילים: "בתום לב".

 לא מאושר

אחריות   .82
 וביטוח

נבקש כי לאחר המילים: "הפרת  23 18.4.4
סודיות" יבואו המילים: "בתום 

 לב".

 לא מאושר

אחריות   .83
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים:  23 18.4.4
"הביטוח לא יכלול חריג בדבר 

מידע, פגיעה ו/או נזק למאגרי 
לתוכנה, אתרי אינטרנט לרבות 

חדירת וירוסים ו/או תוכנות 
זדוניות ו/או כשל או העדר במניעת 

גישה לא מורשית למאגרי מידע, 
לתוכנה ואתרי אינטרנט" במילים: 

"הרחבת סייבר במסגרת פוליסת 
אחריות מקצועית משולבת חבות 

המוצר המכסה את חבות נותן 
השירותים עקב אירוע סייבר 

רם לצד שלישי כתוצאה שיג
מרשלנות נותן השירותים בקשר 

 עם השירותים".

 לא מאושר 

אחריות   .84
 וביטוח

נבקש להסיר את המילים: "ו/או  23 18.4.4
עובדיה ו/או מנהליה בגין אחריות 

 .12מי מהם" בשורה 

 לא מאושר

אחריות   .85
 וביטוח

נבקש להסיר את המילים: "ו/או  23 18.4.4
 .15ובשורה  13מי מטעמו" בשורה 

לא מאושר אך ראו עדכון  
הביטוח  סעיףעל גבי 

לפני המילים:  המעודכן.
 14בשורה "מי מטעמו" 

 תתוסף המילה: "בגין".
אחריות   .86

 וביטוח
נבקש כי לפני המילים: "מי   

יבואו המילים:  13מטעמו" בשורה 
 "אחריות שילוחית בגין".

לא מאושר אך ראו עדכון 
הביטוח  סעיףעל גבי 

לפני המילים:  המעודכן.
 14בשורה "מי מטעמו" 

 תתוסף המילה: "בגין".
אחריות   .87

 וביטוח
נבקש למחוק את המילים: "ו/או  23 18.4.4

מנהליה ו/או עובדיה בגין אחריות 
 .14מי מהם" בשורה 

 לא מאושר

אחריות   .88
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: "עקב  23 18.4.4
"בגין נזק מוצרים" במילים: 

שיגרם לגוף או רכוש כתוצאה 
 מהמוצרים"

 לא מאושר

אחריות   .89
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: "עקב  23 18.4.4
מוצרים" "במילים" כתוצאה 

 ממוצרים"

 מאושר

אחריות   .90
 וביטוח

נבקש כי לפני המילים: "הבאים  23 18.4.4
תבוא המילה:  15מטעמו" בשורה 

 "בגין".

 לא מאושר

אחריות   .91
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: אשר  23 18.4.4
 לא תפחת מ" במילה: "של".

 לא מאושר

אחריות   .92
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "ו/או  23 18.4.4
 .18מי מטעמו" בשורה 

 לא מאושר

אחריות   .93
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: "כל  23 18.5
ביטוחי נותן השירותים" במילים: 

 לא מאושר
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השירותים "ביטוחי נותן 
 המוזכרים לעיל"

אחריות   .94
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: "אינו  23 18.5.1
נופל מהכיסוי" במילים: בהתאם 

 לכיסוי"

לא מאושר אך ראו עדכון 
הביטוח סעיף על גבי 

המעודכן.  המילים: 
"אינו נופל מהכיסוי" 

יוחלפו במילים: "הינו 
 בהתאם לכיסוי".

אחריות   .95
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "של  23 18.5.1
 חברת כלל" בשורה השניה.

 לא מאושר

אחריות   .96
 וביטוח

נבקש כי לאחר המילים: "לא תפגע  23 18.5.3
בזכויות" תבוא המילה: 

 "המכללה".

 לא מאושר

אחריות   .97
 וביטוח

נבקש להחליף את המילה: "לכל  23 18.5.4
 ביטוח" במילה: "לביטוח".

 לא מאושר

אחריות   .98
 וביטוח

"ו/או  נבקש למחוק את המילים: 23 18.5.4
 מנהליה ו/או עובדיה"

 לא מאושר

אחריות   .99
 וביטוח

נבקש להסיר את המילה: "כל"  23 18.5.4
 בשורה השניה.

 לא מאושר

אחריות   .100
 וביטוח

 לא מאושר "והנ"ל" נבקש למחוק את המילה: 23 18.5.4

אחריות   .101
 וביטוח

את המילים: "ו/או נבקש להסיר  24 18.5.5
מנהליה ו/או עובדיה ו/או 

 תלמידיה"

 לא מאושר

אחריות   .102
 וביטוח

נבקש למחוק את המילה:  24 18.5.6
 "רשום".

 לא מאושר

אחריות   .103
 וביטוח

 60נבקש להחליף את המספר  24 18.5.6
 .30במספר 

 לא מאושר

אחריות   .104
 וביטוח

נבקש להסיר את הסעיף, מדובר  24 18.6
אתר אינטרנט  בשירותי פיתוח

למכללה, ביטוחי רכב אינם 
 רלוונטיים.

 לא מאושר

אחריות   .105
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "ו/או  24 18.7
למי מטעמו" בשורה הראשונה, אין 

נפקות משפטית להתחייבות בשם 
 גורם אחר.

 לא מאושר

אחריות   .106
 וביטוח

"כל"  נבקש להסיר את המילה: 24 18.7
ו/או לפני המילים: "טענה 

 דרישה".

 לא מאושר

אחריות   .107
 וביטוח

נבקש להסיר את המילים: "ו/או  24 18.7
מנהליה ו/או עובדיה ו/או 

 תלמידיה"

 לא מאושר

אחריות   .108
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "ו/או  24 18.7
 מי מטעמו" בשורה השלישית.

 לא מאושר

אחריות   .109
 וביטוח

 נבקש להסיר את המילים: 24 18.7
כל נזק אובדן תוצאתי "ולרבות 

 עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור
לעיל ו/או מניעת גישה למקום מתן 

 השירותים"

 לא מאושר

אחריות   .110
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "ו/או  24 18.8
מי מטעמה ו/או מנהליה ו/או 

 עובדיה ו/או תלמידיה".

 לא מאושר

אחריות   .111
 וביטוח

"ללא  נבקש להחליף את המילים: 24 18.9
 צורך בכל" במילה: "עם".

 לא מאושר
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אחריות   .112
 וביטוח

 7 -נבקש להחליף את המילים: "מ 24 18.9
ימים לפני מועד" במילה: 

 "ממעוד".

 לא מאושר

אחריות   .113
 וביטוח

 נבקש להסיר את המילים: 24 18.9
"וכתנאי מוקדם לכל תשלום על 

 חשבון החברה" בשורה הרביעית.

 הבקשה נדחית. 

אחריות   .114
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "על פי  24 18.9
דרישה מאת המכללה, ימציא נותן 
השירותים העתק פוליסות ביטוחי 

נותן השירותים בהתאם 
להתחייבויותיו על פי הסכם זה 

ימי עסקים מיום  5וזאת תוך 
 הבקשה".

 מאושר

אחריות   .115
 וביטוח

"ו/או  נבקש להסיר את המילים: 24 18.10
 ביטוחי נותן השירותים".פוליסות 

 מאושר

אחריות   .116
 וביטוח

נבקש למחוק את המילה: "כל"  24 18.10
בשורה השניה לפני המילה: 

 "שינוי".

 לא מאושר

אחריות   .117
 וביטוח

נבקש כי לאחר המילים:  24 18.10
"להתחייבויות נותן השירותים על 

פי הסכם זה" יבואו המילים: 
"וזאת מבלי לגרוע מהוראות חוזר 

 הממונה על הביטוח".

 לא מאושר

אחריות   .118
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "ו/או  24 18.10
 בפוליסות" בשורה הרביעית.

 מאושר

אחריות   .119
 וביטוח

נבקש להסיר את המילים: "ולא  24 18.10
ימים מדרישת  7 -יאוחר מ

 המכללה".

 לא מאושר

אחריות   .120
 וביטוח

"ו/או נבקש למחוק את המילים:  24 18.11
 בפוליסות ביטוחי נותן השירותים"

 מאושר

אחריות   .121
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: "לפני"  24 18.11
 בשורה השלישית, במילה: "עם".

 לא מאושר

אחריות   .122
 וביטוח

נבקש למחוק את המילה: "כל"  24 18.12
 לפני המילה : "הוראות".

 לא מאושר

אחריות   .123
 וביטוח

"ו/או  המילים: נבקש להסיר את 24 18.14
 על פי דין" בשורה השניה.

 לא מאושר

אחריות   .124
 וביטוח

נבקש למחוק את המילה: "כל"  24 18.14
 בשורה השלישית לפני המילה:

 "טענה".

 לא מאושר

אחריות   .125
 וביטוח

נבקש להסיר את המילים: "ו/או  24 18.15
 פוליסות ביטוחי נותן השירותים".

 מאושר

אחריות   .126
 וביטוח

נבקש למחוק את המילים: "ו/או  25 18.15
 על פי דין" בשורה השלישית.

 לא מאושר

אחריות   .127
 וביטוח

"ו/או  נבקש להסיר את המילים: 25 18.16
 על פי דין" בשורה השלישית.

 לא מאושר

אחריות   .128
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים: "נותן  25 18.16
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 לפעול על פי 

הוראות סעיפים אלו לרבות 
במפורש ומבלי לגרוע מכלליות 

לא מאושר אך ראו 
 סעיףתיקון על גבי 

 הביטוח המעודכן. 
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לעיל  19.4ר בסעיף האמור הפטו
והמצאת אשור עריכת ביטוחים" 

במקרה בו השירותים במילים: "
או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני 
משנה מטעם נותן השירותים, על 

נותן השירותים לדאוג כי בידי 
קבלני המשנה פוליסות ביטוח 
נאותות בהתאם לאופי והיקף 

 ההתקשרות עמם".
אחריות   .129

 וביטוח
"בתום  נבקש למחוק את המילים: 25 18.17

 תקופת הביטוח" בשורה הרביעית.
 לא מאושר

אחריות   .130
 וביטוח

 10נבקש להחליף את המילים: " 25 18.17
 ימי עסקים".  10ימים" במילים: "

 מאושר

אחריות   .131
 וביטוח

נבקש להחליף את המילים:  25 18.17
"מהמועד שנקבע להמצאת אישור 

 כאמור בהסכם זה" במילים:
"ממועד הבקשה להמצאת 

 האישור".

 לא מאושר

 -נספח ג'  .132
נוסח 

אישור 
קיום 

 ביטוחים

אופי 
העסקה 

והעיסוק 
 המבוטח

"וכל  נבקש להסיר את המילים: 34
 שירות נלווה בקשר לאמור".

 לא מאושר

"של נבקש להסיר את המילים:  34 צד ג' נספח ג'  .133
חברת כלל" בנוסח ומהדורת 

 הפוליסה

 לא מאושר

נבקש להמיר את גבול האחריות מ  34 צד ג' נספח ג'  .134
 -למקרה ולתקופה ל₪  4,000,000
1,000,000 .$ 

לא מאושר אך אין מניעה 
כי הזוכה ימציא אישור 

ביטוח כאשר גבולות 
האחריות יהיו בדולרים 

בהתאם לשווי הדולר 
התואם את גבול 

המבוקש  האחריות
 בש"ח.

, 309 נבקש להסיר את הקודים: 34 צד ג' נספח ג'  .135
321 ,322 ,348 , 

לגבי מחיקת  לא מאושר
 .322-ו 321, 309קודים 
למחוק את קוד  מאושר

348. 
אחריות  נספח ג'  .136

 מעבדים
נבקש להמיר את גבול האחריות מ  34

 -למקרה ולתקופה ל₪  20,000,000
5,000,000 .$ 

מניעה  לא מאושר אך אין
כי הזוכה ימציא אישור 

ביטוח כאשר גבולות 
האחריות יהיו בדולרים 

בהתאם לשווי הדולר 
התואם את גבול 

האחריות המבוקש 
 בש"ח.

אחריות  נספח ג'  .137
 מעבדים

 לא מאושר .304נבקש להסיר את קוד:  34

ביטוח  נספח ג'  .138
אחריות 

 מקצועית

נבקש להסיר את הדרישה לאור  34
הפוליסה החלופה בעניין 

 המשולבת.

לא מאושר. אך אין 
מניעה כי הזוכה במכרז 

ביטוח ימציא אישור 
הכולל פוליסה חתום 

של ביטוח משולבת 
אחריות מקצועית 
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משולב חבות המוצר 
בתנאי המכרז וימחק את 

סעיף ביטוח אחריות 
 .מקצועית

ביטוח  נספח ג'  .139
חבות 

המוצר 
משולב 

עם 
אחריות 

 מקצועית

גבול האחריות מ נבקש להמיר את  35
 -למקרה ולתקופה ל₪  4,000,000
1,000,000 .$ 

לא מאושר אך אין מניעה 
כי הזוכה ימציא אישור 

ביטוח כאשר גבולות 
האחריות יהיו בדולרים 

בהתאם לשווי הדולר 
התואם את גבול 

האחריות המבוקש 
 בש"ח.

ביטוח  נספח ג'  .140
חבות 

המוצר 
משולב 

עם 
אחריות 

 מקצועית

, 309את הקודים:  נבקש להסיר 35
321. 

 339בנוסף נבקש להסיר את קוד 
לאור כך שלא ניתן להגביל בתת 

גבול אחריות ואין אפשרות מעשית 
לבצע הפרדה בין כיסוי פרק א' או 

ג' לחלופין, שתאושר הבהרה 
שהצגת כיסוי סייבר כלפי צד ג' 

בתת גבול אחריות בכל צורה 
אחרת לא תהווה הפרת תנאי 

 המכרז.

ת מחיקת רלא מאוש
 .321ו 309קודים 

 
למחוק את  לא מאושר

ה עאך אין מני ,339קוד 
  339שבמקום קוד 

 יתווסף לאישור הביטוח
שימציא הזוכה  החתום

סעיף ביטוח סייבר בגבול 
 4,000,000 בסךאחריות 

אשר יכלול את  ש"ח
 328, 309, 304הקודים: 

 חודשים.  6 - 332-ו
ביטוח  נספח ג'  .141

חבות 
המוצר 
 משולב

עם 
אחריות 

 מקצועית

נבקש להחליף את תקופת הגילוי מ  35
 חודשים 6 -חודשים ל 12

 מאושר

ביטול/  נספח ג'  .142
שינוי 

 הפוליסה

 60נבקש להחליף את המספר  35
 .30במספר 

 לא מאושר

 18.4.3 הסכם  .143
 

בהתאם להערכה לביצוע, נבקש  23
להקטין את גובה ביטוח אחריות 

 ליון ש"ח כפיימ 3.5מקצועית ל
שמקובל במכרזים דומים מהסוג 

 הנ"ל.

 מאושר

חברתנו רכשה את מלוא פעילותה  כללי כללי מנהלה  .144
של חברה אחרת. נבקש שיתאפשר 

לייחס לעצמו גם ניסיון  למציע
שנצבר במסגרת פעילות שנרכשה 

בנסיבות דומות  ידי המציע-על
)רכישה מלאה של פעילות מחברה 

 אחרת(.
 

הבקשה התקבלה. 
 הערה.התווספה 

מובהר בזאת, כי לצורך 
הוכחת עמידת המציע 
בתנאי הסף יוכל המציע 

קבוצת על להסתמך 
חברות קשורות / חברה 
קשורה / חברות בנות של 
המציע או חברה אחרת 

הועברו אל  נכסיהש
אולם  ,המציע או נרכשו

לא באמצעות קבלני 
 משנה.
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האם במסגרת דרישות תנאי הסף  4 15.2 מנהלה  .145
להגיש אתר שפורסם בתחילת ניתן 
 ?2023   שנת

 הבקשה מתקבלת

הביטוי "לשביעות רצונה" הוא  16 7.3 הסכם  .146
מעורפל ולא רלוונטי להתקשרות. 

היא לביצוע השירותים  ההתחייבות
המפורטים בהוראות המכרז 

 וההסכם על נספחיהם.
 נבקש לעדכן בהתאם.

 

 הבקשה נדחית.

הקנסות ל  נבקש להוריד את תקרת 16 7.6 הסכם  .147
 מעלות כל הפרויקט. 5%

 

 הבקשה נדחית.

 הסכם  .148
נבקש בסעיף זה שייקבע, כפי  17 9.1.7 

שמקובל בהתקשרויות מסוג זה, 
השירותים תוגדר  שאחריות נותן

בגין נזקים שייגרמו למכללה עקב 
קיום  מעשה או מחדל בקשר עם

התחייבויותיו על פי ההסכם ושבכל 
 מקרה אחריות נותן השירותים

תוגבל לנזקים ישירים בלבד ועד 
 לגובה התמורה על פי ההסכם.

 

 הבקשה נדחית.

 הסכם  .149
נבקש שיובהר: )א( שהזכות  18 9.1.13 

העומדת למכללה לדרוש את 
מי מעובדי נותן  הפסקת עבודתו של

השירותים תחול רק בסיבות 
 מוצדקות וסבירות; )ב( שדרישה

להפסקה עבודה של מי מנותני 
באמצעות הודעה  השירותים תהיה

 מראש. יום 30בכתב 
 

נדחית. הסעיף  הבקשה
קובע כי זכות המכללה 
חייבת להיות מבוססת 

על נימוקים סבירים 
שיימסרו לנותן 

 השירותים.

נבקש להוסיף את החריגים  21 17 הסכם  .150
הסטנדרטיים לעניין התחייבות 

סודיות וכי בגדר "מידע  לשמירה על
( 1סודי" לא ייכלל מידע שהנו: 

שכבר היה ידוע  ( מידע2נחלת הכלל 
לספק במועד קבלת המידע שלא 

 ( מידע שפותח3מאת המכללה 
ו/או יפותח באופן עצמאי על ידי 
הספק ו/או כל מי מטעמו ושאינו 

כולל את המידע של  מבוסס או
( ידע 4המכללה בשום אופן שהוא 

מתודולוגיה, רעיונות  ,מקצועי
ושיטות עבודה של הספק שאינם 

( 5למשרד Know-how, יחודייםי
מידע שיש לגלותו על פי צו של רשות 

 .מוסמכת

 הבקשה התקבלה.

 'נספח ה  .151
 התחייבות

 לשמירת
 סודיות

 

נבקש להוסיף את החריגים  39 
הסטנדרטיים לעניין התחייבות 

סודיות וכי בגדר  לשמירה על
"מידע סודי" לא ייכלל מידע שהנו: 

שכבר היה  ( מידע2( נחלת הכלל 1
ידוע לספק במועד קבלת המידע 

( מידע 3שלא מאת המכללה 

 הבקשה התקבלה.
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ו/או יפותח באופן עצמאי  שפותח
על ידי הספק ו/או כל מי מטעמו 

כולל את המידע  ושאינו מבוסס או
( 4של המכללה בשום אופן שהוא 

מתודולוגיה, רעיונות  ידע מקצועי,
ושיטות עבודה של הספק שאינם 

( 5למשרד Know-howייחודיים ,
מידע שיש לגלותו על פי צו של 

 רשות מוסמכת.
152.  SOW  50  גם באתר הנדרש לפיתוח או שיוכל

האם תימשך  F5 הספק להציע
 ?לופות העבודה עם

ארוח האתר יהיה 
באחריות המכללה ,  

התאור שלנו מתאר מצב 
 קיים בלבד.

153.  SOW  51  האם הכוונה לתבנית עמוד או
 ?לתבנית אתר

לתבנית עמוד, תת אתר , 
המידע מפורט בצורה 
ברורה בהמשך דפי ה 

sow 
154.  SOW  53  נבקש להחריג מסעיף הביצועים

תהליכים שאינם מושפעים 
עצמו, ככל ויש  מיכולות האתר

ממשקים חיצונים אל ומהאתר 
הביצועים  הדבר עלול להשפיע על

בו ושיפור הביצועים בו לא תמיד 
 בידיו של הספק.

 מקובל. 

155.  SOW  53 SEO  הינם  301ביצוע הפניות
באחריות אנשי , מענה למכרז זה 

תמיכה וישרות בנושא.  אינו כולל
נבקש להתקן את הסעיף למתן 

עבור  301 אפשרות לניהול הפניות
קישורים שבורים על ידי חברת 
 הקידום או צוות תוכן המכללה.

איננו מבקשים ספק 
לקידום האתר , אנחנו כן 

את  מבקשים לבצע
הדרישות שלנו להעברת 

האתר מפלטפורמה אחת 
לפלטפורמה החדשה 

והדרישה כוללת עבודת 
 .301הספק להגדרת 

156.  SOW  61 Crop-  וResize  נבקש לחדד
ולפרט את הבקשה לביצוע פעולות 

 מסוג עבור
תמונות, מניסיונו מומלץ להעלות 
את קבצי המדיה בגודל המתאים 

 שהוגדר.

 wordpressמערכת ה
כוללת את היכולת הזו 

 כדיפולט )ראה תמונה
(, על הספק לשמור מטה

על יכולת זו ולדאוג 
 שיכולת זו תעבוד.

157.  SOW  62-63 CF7  האם  –מחלול טפסים
המכללה מחייבת שימוש בתוסף 

 או שיכול הספק
להציע חלופות מתאימות יותר 

 )כגון גרוויטי פורמס ודומיו(.

רק אם הספק מתחייב 
שטפסים שמנהל האתר 

ייצור יהיו נגישים לפי 
, wcag2.1תקן ה 

מהניסיון של הרכיבים 
שהצעתם לא מאפשרים 

 עמידה שכזו. 
158.  SOW 

 
האם משתמשת המכללה בשירות  72

של יועץ/חברת נגישות בפרויקט? 
 או

שסקירה זו כלולה בדרישה 
 ובתמחור?

באחריות הספק. 
 התמחור  כלולה בדרישה 

159.  SOW  100  נבקש פירוט על הכוונה לשמירת
 סיסמאות בכספת ארגונית.

ניתן לוותר על כספת 
סיסמאות. החיבור של 

משתמשים מורשים, 
מערכת יבוצע באמצעות 
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ניהול המשתמשים 
 הארגונית של המכללה.

160.  SOW  101  נבקש לפרט כיצד מעוניינים לייצר
 ההתממשקות עם מערכתאת 

SIEM 
 יכול הספק להציע חלופות. והאם 

התעבורה לאתר 
האינטרנט, תעבור דרך 

WAF  של המכללה– 
F5 מערכת ה .WAF 
את כל  SIEMל עביר ת

 הנתונים. 
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