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 פניה למציעים

 מבוא

לת הצעות למכרז למתן שרותי "(, פונה בזאת לקבהמשרד" או "המזמין)להלן: " בתי הדין הרבניים .1

 .בבתי הדין הרבנייםאגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  במערכות מידע עבוראפיון פיתוח ותמיכה 

 .1993-ו. לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג17מכרז זה הינו מכרז מסגרת, בהתאם להוראת תקנה  .2

ספקים אשר יעמדו בתנאי המכרז יחתמו על הסכם התקשרות עם המזמין ויכללו ברשימת ספקי מכרז 

ממנו תבוצע בפועל כל הזמנה של טובין, עבודה או שירותים תיקבע מפעם לפעם המסגרת. זהות הספק 

 ולאחר קיומו של הליך תחרותי.  במהלך תקופת הסכם המסגרת

יובהר כי על אף העובדה כי הספקים אשר יעמדו בתנאי מכרז זה ייכללו ברשימת ספקי מכרז המסגרת,  .3

בכדי לחייב המזמין בהוצאת הזמנה של טובין, יכרת, או מכרז זה ייכרת אם יאין בהוראות ההסכם ש

 עבודה או שירותים לביצוע הזמנות, בהיקף כלשהו, מאת הספקים הזוכים.

"( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש מסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים למכרז זה )להלן: " .4

ח ב'(, מהווים חלק יודגש כי כל התנאים והתניות שבנוסח ההסכם )נספלראותם כמשלימים זה את זה.  

 בלתי נפרד מתנאי המכרז ומן המפרט אשר צורף לו.

רשאי להגיש הצעה מציע אשר הינו תאגיד, לרבות חברה בע"מ, שותפות או עמותה, הרשום כדין  .5

 והעוסק בביצוע שירותי מחשוב העומדים בתנאי המכרז.

הסכם ההתקשרות בנוסח   כל התקשרות פרטנית ליישום ההצעה תכלול התחייבות המציע לעמוד בתנאי .6

 המצורף למסמכי המכרז.

 

 

 

 

 בברכה,

 אורי אהרונסון

 בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע אגף נהלמ
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 טבלת ריכוז תאריכים
 

 26/09/2019 פרסום המכרז

המועד האחרון בו עורך המכרז 

יקבל שאלות הבהרה מן 

 המציעים

31/10/2019 

המועד האחרון למענה של עורך 

 המכרז לשאלות ההבהרה

12/11/2019 

המועד האחרון להגשת הצעות 

 למכרז לתיבת המכרזים

05/12/2019 

תוקף ההצעות והערבות בגין 

 ההצעה

31/03/2020 
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 תוכן 

 5 .......................................................................................................... הנחיות כלליות – 1פרק 

 34 .................................. לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים התחייבות ואישור המציע - 2נספח א'

 36 ..................................................... התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות - 3נספח א'

ניגוד עניינים - 4פח א'נס ולמניעת   37 ............................ נוסח התחייבות לשמירת סודיות 

 39 ..................................................... נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים - 5נספח א'

 58 ............................................................................................... נוסח ערבות לביצוע - 1ב' נספח

 60 ................................................................................... נוסח אישור עריכת ביטוחים - 2נספח ב'

 64 .............................................................................................. נוסח ערבות מסגרת - 3נספח ב'

 65 ........................................................................................................ אבטחת מידע -נספח ג' 

 66 ............................................................ור מגיש הבקשהטופס ריכוז שאלות הבהרה עב  -נספח ד' 

 67 ..................................................... נספח ה: הוראת התכ"מ ונוסח חוזה השימוש בפורטל הספקים

 63 ............................................................ הבקשה מגיש עבור הבהרה שאלות ריכוז טופס -' ד נספח
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 הנחיות כלליות  –  1פרק 

 כללי  .1

לספקים  מכרז מסגרת בהקמת מעוניין "(המשרד" " אוהמזמין" )להלן:בתי הדין הרבניים  1.1

פרק זה הינה לפרט את הדרישות  מטרת ותמיכה במערכות מידעאפיון פיתוח בהמתמחים 

להשתתפות במכרז, המהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומהסכם ההתקשרות אשר ייחתם 

 .כל הספקים אשר עמדו בתנאי המכרזעם 

המציעים לקרוא בעיון את ההנחיות ולהגיש את הצעתו בהתאם לנדרש במסמכי ן כל אחד מ על 1.2

 המכרז.

 רשאי לפסול הצעות אשר לא יוגשו בהתאם להנחיות מכרז זה. משרדה 1.3

 

 הגדרות  .2

 .בתי הדין הרבניים – המזמין 2.1

 . בבתי הדין הרבניים טכנולוגיות דיגיטליות ומידעאגף  – האגף 2.2

 מגיש ההצעה למכרז.  - המציע 2.3

 בדרישות הסף והאיכות במכרז זה. עומדתשהצעתו  מציע - זוכה ספק 2.4

מכרז ב ם הזוכיםספקיהלקבלת הצעות מכל המזמין, פנייה המבוצעת על ידי  – פנייה פרטנית 2.5

 תחרותי. הליךכחלק מהמסגרת 

 ספק שנבחר על ידי המשרד במסגרת הפנייה הפרטנית ומבצע את העבודה.   – ספק בפועל 2.6

 

 רקע  .3

בתי הדין הרבניים )להלן: "המשרד"(  פועלים כיום עם ספק יחיד שנותן שירותים כוללים  3.1
 לתחום התשתיות, אבטחת המידע, תקשורת ויישומים אפליקטיביים. 
כתפיסה חדשנית, תתאפשר חלוקת משימות הפיתוח בין מספר ספקים, ותכלול של כל 

 הפעילות  על ידי ִמנהלת הפרויקט. 

לביצוע אפיון תכן ופיתוח יישומים )אפליקציות( הקים מאגר חברות מעוניין להמשרד  3.2
כתוספת מודולים למערכת קיימת, פיתוח וארכיטקטורה למערכת ליבה ו/או פיתוח יישומים 

. חלקם של בבתי הדין הרבניים טכנולוגיות דיגיטליות ומידעבכיר עצמאיים עבור אגף 
שרד וחלקם עבור מתן שירותים לאזרח, היישומים הינם עבור שימוש פנימי של עובדי המ

 בראיית האזרח במרכז, אשר תאפשר הנגשת השירותים בצורה קלה, פשוטה ומתקדמת.

מעוניין להקים במסגרת מכרז זה רשימה של ספקים העומדים בדרישות הסף המשרד  3.3

והאיכות של המזמין ומסוגלים לספק את השירותים נשוא מכרז זה )להלן: "ספקי מכרז 

 " ו/או "הספקים הזוכים"(. המסגרת

לצורך הפיתוח בחרה הנהלת בתי הדין הרבניים להשתמש בין היתר ביכולות הפיתוח בכלי  3.4
, ושימוש בכלי פיתוח מתקדמים, E5מיקרוסופט שברשותה במסגרת הסכם הרישוי של 

 :שימוש המבטיח

 .הפיתוח ניזמקיצור  •

 .ארכיטקטורה, שכבות במערכת, עמידה בנהלים ורגולציות •
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 .חוקים ותקנותחסכון ניכר בזמני התגובה לשינויים / דרישות שעולות מהשטח / מענה  •

 .ליבת המערכת כבר קיימת •

 .קיימות תבניות לשימוש מהיר שמייתר את הצורך בהקמה שלהם •

 תחזוקה וניהול גרסאות באחריות ניהול המוצר העולמי. •

בקישוריות לטפורמות משלימות בנוסף, יינתן יתרון לספק שיציע ניסיון ביישום על בסיס פ 3.5
 Machine, כולל יכולות הקיימים ופועלים כיום אצל המזמין לשאר מוצרי מיקרוסופט

Learning  .)רכש הרישוי באחריות המזמין(.מובנות במוצר )בתצורת הענן( 

השירותים כוללים אחריות על כל חיי המוצר, משלב האפיון, פיתוח בדיקות, מסירה והעלאה  3.6
לאוויר, כולל תמיכה לאורך זמן מוגדר. חברות המתמחות בתחומים אלו וברשותם כוח אדם 

 הדרוש לביצוע העבודה, מוזמנות להציע את מועמדותם.

חברות שימצאו כשירות לביצוע העבודה במסגרת מכרז זה, ייכנסו למכרז המסגרת אשר  3.7
 .זהמתוקף מכרז לביצוע העבודה תיחור  יאפשר להתקשר עמן באמצעות

ליישם את  ישלגבי האופן שבו  המשרדכתוב בשפה כללית ומייצג את תפישת  המכרז 3.8
יש הבדלים מהאופן שבו ויביא את התפיסה והשיטה שלו ליישום במידה הספק  ,התוצרים

 .במועד ההתקשרות זוכה הרשוםוההמשרד התפישה הכוללת תגובש בין . הפרויקט מתואר

להתחרות בינם לבין עצמם לשם ביצוע חבילות השירותים הספקים הזוכים יהיו זכאים  3.9

מתוכם יבחר המזמין, בהתאם לפנייה פרטנית , במועדים הקבועים במכרז זה עבור המזמין

אשר תופץ לספקים ולאחר קיומו של  הליך תחרותי,  ספק בפועל לביצוע חבילות שירותים 

 שונות לפי צרכי המזמין.

 יעדים ועקרונות  .4

ערכות בצורה גמישה ומהירה, תיעוד עדכני, עבודה במקביל על ידי מספר יכולת פיתוח מ 4.1
 ספקים, חלוקת אחריות בין הספקים, פישוט תהליכי עבודה.

המכרז כתוב בשפה כללית, ומייצג את תפישת הארגון לגבי האופן שבו צריך ליישם את  4.2
הבדלים התוצרים, מצופה מהמציעים שיביאו את התפיסה והשיטה שלהם ליישם אם יש 

מהאופן שבו תיאר הארגון את הפרויקט לעומת האופן המיטבי לתפישת הספק, הארגון פתוח 
לקבל גישה ו/או תפיסה אלטרנטיבית שלו לאופן המימוש. התפישה הכוללת תגובש בין 

 הארגון והספק במועד ההתקשרות.

 תקופת ההתקשרות .5

שמורה, לפי שיקול דעתו  חודשים כאשר למזמין תהיה 24משך ההתקשרות היא לתקופה בת  5.1

 12הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה/ות קצובה/ות נוספת/ות של  

חודשים בכל פעם בכפוף לצרכי המזמין ולמגבלות התקציב. יובהר כי משך ההתקשרות הכולל 

 .חודשים 60לא יעלה על )כולל תקופות ההארכה( 

 

 יום מיום  21לכל המאוחר בתוך    יםשיזכו במכרז יידרשו להיות מוכנים לאספקת שירות  הספקים 5.2

. המזמין, מצדו, אינו מכרז המסגרת  ספקי  והכללתם ברשימת  זכייתם במכרזקבלת ההודעה על  

כזה למועד התחלת עבודה לרכוש מאת מי מן הספקים אספקת השירותים בפועל ו/או מתחייב 

 . סגרתהמ עם ספקי מכרזאו אחר 
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 העבודה מהות  .6

 , עשויים להיכלל בין היתר:במכרז זהבמסגרת השירותים  6.1

 .תליווי תהליכי תכנון ארכיטקטורה, עסקית, אפליקטיבית ותשתיתי 6.1.1

גיבוש וליווי שינויים מבניים, פונקציונליים וכן שגרות ניהול לרבות סיוע בפועל  6.1.2

 .בבקרת פרויקטים

 וצרכי משתמשים.על -ביצוע ניתוח מערכת והגדרת דרישות 6.1.3

 אפיון מפורט לאופן המימוש של מערכות בהתאם לדרישות ולטכנולוגיה. 6.1.4

 .תיעוד, פיתוח תוכנה, הדרכה והטמעה, תחזוקה 6.1.5

בדיקת תוצרי תכנון או אפיון שהתבצעו ע"י גורם אחר ומתן חוות דעת והמלצות  6.1.6

 לשיפור.

 ליווי תהליכי יישום ופרויקטים. 6.1.7

 ידי גורם אחר.בקרה על מימוש שהתבצע על  6.1.8

גיבוש של מתודולוגיה וכתיבת נהלים ותבניות בכלל תחומי המחשוב ופרויקטים וכן  6.1.9

 בניית והעברת הידע לרבות באמצעות הדרכות וקורסים.

בדיקת טכנולוגיות ומערכות שונות הקיימות בשוק והמלצה על מידת התאמתן לצרכי  6.1.10

 המשרד.

של כדאיות כלכלית, היתכנות בחינת חלופות למתן מענה לצורכי הלקוח בהיבט  6.1.11

 טכנולוגית ואילוצי הסביבה הפנים והחוץ ארגונית.

 גיבוש, ליווי ותמיכה בפעילויות בתחום המידע והרגולציה. 6.1.12

 גיבוש וליווי אסטרטגיה. 6.1.13

ביצוע משימות משיקות לתחומים המפורטים לעיל לקידום פעילות המחשוב לפי  6.1.14

 צרכי המשרד.

 פירוט התיחורים: .7

 הפתוחים כיום כדוגמא עבור תיחורים בעתיד, במסגרת מכרז זה: רשימת הנושאים

 ארכיטקטורה אפליקטיבית ואחריות כוללת לאפליקציה. .1

 ע"ב חבילות / מודולים. – למערכות מידע חדשניותהקמה והסבת נתונים מערכת שיר"ה דור א'   .2

 וכיו"ב. Angular ,Reactפיתוח תוכנה באמצעות כלי פיתוח בטכנולוגיות מתקדמות, כגון:  .3

 ע"ב פורטל. למידע אישיהקמת אתר  .4

 פיתוח ממשקים לקישוריות למערכת ההזדהות הממשלתית האחודה )זה"ב(. .5

 פיתוח מערכת לניהול הקדשות דתיים. .6

 .SharePointניהול ידע על בסיס הטמעת שירותי  .7

 SSIS/POWERהקמה תחזוקה ותפעול של מערכת הבינה העסקית על בסיס מוצרי מיקרוסופט ) .8

BI/Excel) 

 מערכת מעיינות )בירור יהדות( כחלק אינטגרלי. שילוב .9
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 ההצעות תוקף .8

מציעים תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את מגישה, ללא זכות ההצעת   8.1

על ידי  יםבתקופה זו, לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכאם יום.  180למשך  ,חזרה

המציעים להאריך את תוקף הצעותיהם עד ן ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש מ

מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו יסיר בכך את הגשת מועמדותו לתאריך שיקבע על ידו. 

 למכרז.

 אחריות .9

בין היתר  אלאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הי הבלעדי אחראיהיהיה  המציע

המוגדרים במסגרת מכרז מסגרת זה, על הוראותיו, מפרטיו ע מקיף ומלא של השירותים לביצו

מי מטעמו )להלן: או /ידי דרישות נציג המזמין ו-עלבהמשך כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ ונספחיו ו

 "(.נציג המזמין"

 סף תנאי  .10

מצטברים ויש  התנאיםהסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  תנאי 10.1

 לראותם כמשלימים זה את זה. 

שלא תעמוד בכל תנאי הסף  תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. למען הסר כל  הצעה 10.2

 קבלני משנה(.  ספק יובהר כי על המציע לעמוד בכל תנאי הסף לבדו )ללא

המזמין רשאי על פי שיקול דעתו שלא לפסול הצעה כנ"ל אם הספק ישלים לבקשת למרות זאת 

 המזמין פרטים או מסמכים להשלמת תנאי הסף תוך המועד שייקבע המזמין.

 סף מנהליים: תנאי 10.3

 על מציע לצרף להצעתו המסמכים הבאים:

ס( אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מ 10.3.1

של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד  ,והתיקונים לו 1976-תשל"ו

שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך 

לם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על והיאו שהוא פטור מנ 1975-מוסף תשל"ו

שמוטל עליהן מס לפי חוק מס   הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות

 ערך מוסף.

10.3.2  

העתק תעודת  - המציע הוא תאגיד )חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות(אם  10.3.3

אישור בדבר ניהול בנוסף  המציע הינו עמותה יש לצרף  אם  .  רשות התאגידיםמרישום  

ההתאגדות המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם  אם  תקין.  

 בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה.

העדר הרשעה בפסק דין חלוט בעבירה תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר  10.3.4

-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ראיסו) זרים עובדים חוקלפי 

האמור במסגרת תצהיר . מבלי לגרוע מן 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991

בכל זה יצהיר המציע כי במסגרת השנה אשר קדמה למועד הגשת הצעתו עמד הוא 

חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע 

כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף 
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שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר  וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה

 (.2'א נספחמצ"ב כ) מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש

עדכני מרשות התאגידים המוכיח כי למציע אין חובות אגרה תאגיד  נסחיש לצרף  10.3.5

. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של לרשות התאגידיםשנתית 

 http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim : תבכתוב התאגידים, רשות

 נספחמצ"ב כ)חתומה ומאומתת על ידי עורך דין    על שימוש בתוכנות מקוריות  הצהרה 10.3.6

 (. 3א'

ישראלית ו/או בינ"ל ו/או  או עמותהתאגיד, לרבות חברה בע"מ, שותפות המציע הוא  10.3.7

 שותפות עם נציגות רשמית בישראל לפחות שנה.

שלושת השנים בכל אחת מכולל מע"מ  מיליון ₪    1  לפחות  למציע מחזור כספי שנתי של 10.3.8

 (.2016 – 2018האחרונות )

עוסק מורשה כהגדרתו בחוק או ארגון או  נו תאגיד הרשום ברשם החברותיהמציע ה 10.3.9

)עמותה, חברה לתועלת הציבור או הקדש( בעל אישור ״ניהול תקין״  ללא כוונת רווח

 בתוקף שהנפיק רשם התאגידים.

 )נספח ה'(. תצהיר ע"י עו"ד עבור העסקת עובדים עם מגבלות 10.3.10

עמידה בדרישות התקן  –במקרים שבהם קיים תקן ישראלי רשמי בנושא ההתקשרות  10.3.11

 .1953-חוק התקנים, התשי"ג לפי

להצעתו הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים עסקי או אישי בשל עיסוק על המציע לצרף  10.3.12

או תפקידים אחרים שלו, של עובדיו, של חברות בנות ושל מי מעובדיהן המעורבים 

 בהצעה זו או בביצועה. ההצהרה תהייה חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע.

 )נספח ו'(.

 .הצגת הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז 10.3.13

10.3.14  

 .1976 -ציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו מל 10.3.15

 

 

 

 מקצועי סיוןני –סף  תנאי 10.4

בפרויקטים בתחום פיתוח יישומי תוכנה  ( השנים האחרונות3בשלוש )למציע ניסיון  10.4.1

 שירותים מהשירותים הבאים: 3בכלים מתקדמים, ומתן לפחות 

 .מערכת ורתארכיטקט .1

 כתיבת אפיונים פונקציונליים וטכניים. -ניתוח מערכות   .2

 .UX/UIמומחה / עיצוב גרפי על ידי  עיצוב חווית משתמש .3

 פיתוח תוכנה. .4

 .Share Point  Onlineיישום ופיתוח  .5

 .CRM Dynamicsיישום ופיתוח בפלטפורמת  .6

 .QA –איכות תוכנה  בדיקות .7

 ת היישום לשרת ומסירה ללקוח.העלא .8

 .ייצורבסביבת ה טיפול בתקלותתמיכה לזמן מוגדר עבור  .9

 מתן מענה למוקד התמיכה עבור תקלות. .10

 Product owner /ניהול הפרויקט מצד הספק  .11

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/Pages/Default.aspx
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 DBניהול אפליקטיבי של ה  .12

הקמה תחזוקה ותפעול של מערכת הבינה העסקית על בסיס מוצרי מיקרוסופט  .13
(SSIS/POWER BI/Excel.) 

 Angular ,Reactפיתוח תוכנה באמצעות כלי פיתוח בטכנולוגיות מתקדמות, כגון:  .14
 וכיו"ב.

 
פרויקטים  2למציע ולעובדים המוצעים מטעמו במסגרת המכרז, ניסיון בלפחות  10.4.2

לעיל בארגונים ממשלתיים או  6.1באחד או יותר מהשירותים המפורטים בסעיף 

  ציבוריים.

 בתחום הרלוונטי נשוא מכרז זה. יםקבוע עובדים 3לפחות  יש למציע 10.4.3

 

 

 נוספות  דרישות 10.5

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציעמסמך  צירוף 10.5.1

 (.4'א נספחבנוסח המצורף כ)

"עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה   עונה להגדרתש  מציע 10.5.2

זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "עסק 

ב' לחוק חובת  2כמשמעותם בסעיף  ינה"אישור" ו"תצהיר" ה, בשליטת אישה"

 .1992-המכרזים, התשנ"ב

. יזכה אם ין שיהיו חסויים רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוני צירוף 10.5.3

יהא מושתק מלטעון כל  מציע אשר לא יצרף רשימת הפרטים במועד הגשת הצעתו

 .כנגד המזמין טענה בהקשר זה

 חסיון פרטים אלו יהיה בהתאם לשיקול דעתו של המזמין.

מסמכי המכרז כשהם חתומים. יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי  צירוף מלוא 10.5.4

מוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, על חוברת תיבות בתחתית כל ע

'( ייחתמו גם מורשי חתימה מטעם המציע, ב  נספח)  וההסכםא'(    נספחהגשת ההצעה )

 בצירוף חותמת רשמית של המציע.  

 אלהכים ואישורים נוספים אם סבר כי  ממסו/או השלמת  רשאי לדרוש צירוף    המזמין 10.5.5

 ז.נדרשים לשם ניהולו התקין של המכר
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 ובירורים  שאלות .11

לכתובת הדואר האלקטרוני  הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בכתב שאלות 11.1

 computer@rbc.gov.il   ( אין לפנות אל בעלי תפקידים אצל המציע לשם קבלת מענה לשאלות

, ועלולות שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמיןהנוגעות למכרז. 

 (.לגרום לפסילת המציע

 על בסיס נספח ד' המצורף למסמכי מכרז זה.  EXCELשאלות יש לשלוח בקובץ  11.2

 ת הבהרה למכרז" ואת מספר המכרז ושמו.בכותרת הדוא"ל יש לציין "שאלו 11.3

בגוף הדוא"ל יש לציין את שם הספק הפונה, שם איש הקשר הפונה, מספר טלפון, מספר פקס  11.4

 וכתובת דואר אלקטרוני.

שאלה אשר לא תוגש בהתאם להוראות סעיף זה ו/או לא תכלול מלוא הפרטים הנדרשים בו, לא  11.5

 תענה.

 .  12:00בשעה  31/10/2019 :הבהרה ניתן להעביר עד לתאריך שאלות 11.6

 יתקבלו שאלות לאחר מועד זה.  לא 11.7

יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז וההסכם ו התשובות 11.8

www.rbc.gov.il אשר נרשמו לכלל המציעים דוא"ל , וישלחו באמצעות ללא פרטי הפונה

 ללא ציון שם הפונה.למכרז, 

 להעביר מציע  החובה על    מסמכיו,באו  ו/פגם או חסר במכרז  בו גילה מציע  כי בכל מקרה    מובהר 11.9

, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון גילויוהאמור מיד  הפגם ו/או החסר  למזמין הודעה בכתב בדבר  

 בהקשר זה. יןכנגד המזמ כל טענה

המזמין רשאי לשלוח שינויים והבהרות למסמכי המכרז, עד המועד האחרון הקבוע להגשת  11.10

. יודגש כי www.rbc.gov.ilההצעות. במקרה זה תפורסם ההודעה באתר המזמין שכתובתו 

 באחריות המציעים לברר ולהתעדכן בגין שינויים אלו.

  

 ההצעות תהגש .12

תנאים המקדימים מלוא ההגשת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד ב 12.1

וכי בטרם הגיש את  לתנאי העבודה ולמהותהסכים מהאמורים לעיל, הבין את מהות העבודה, 

הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא 

ל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו מנוע מלהעלות כ

 וחלקיו.

כן, בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בישראל,  כמו 12.2

בלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל ובכלל זאת את כל ומלרבות 

 6. המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה הרלוונטיות למכרז זהדרישות הרישום והרישוי 

 .1993 -"גהתשנ)א( לתקנות חובת המכרזים 

 מהגשת מנוע יהיה והמציעהגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז,  12.3

 .המכרז עורך כנגד המכרז הליכי והקפאת זמני לסעד בקשה

mailto:computer@rbc.gov.il
http://www.rbc.gov.il/
http://www.rbc.gov.il/
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עותק מושחר של מענה למכרז ומסמכים נוספים , וכן את ההצעות יש לשים ביחד עם נספחי המכרז 1.1.1
, 22הנהלת בתי הדין הרבניים, רח' כנפי נשרים בהתאם לנדרש, במעטפה חתומה לתיבת המכרזים ב

 וחר מהתאריך המופיע בטבלת ריכוז התאריכים. , וזאת לא יא1ירושלים, קומה 

היעדר "עותק מושחר", דינם כהצהרה והסכמה של המציע לכך שאין בהצעתו מידע שהוא בגדר סוד  1.1.2
 .חרימקצועי או מס

 ״ בלבד.28/2019על המעטפה ירשם ״מכרז  1.1.3

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד הנ״ל לא תובאנה 

 .לדיון בפני ועדת המכרזים

 

 

 .13:00בשעה  05/12/2019המועד האחרון למסירת ההצעות הוא יום  12.4

 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל תיפסל על הסף. 12.5

 אופן הגשת ההצעה  12.6

ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במבנה המצורף בנספח  12.6.1

 . א'

בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים של המציע ממוינים  12.6.2

בנספחים. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, 

בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה, כמו כן יש למספר את דפי ההצעה 

 והנספחים.

תהווה עילה לפסילת מכרז הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת ב 12.6.3

 על הסף. ההצעה

ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן נספחים, אישורים, תעודות וכל פרט אחר  12.6.4

 הנדרש במכרז יוצגו בשפה העברית. 

 

 שינויים והסתייגויות .13

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף  13.1

 המזמין יהיה, "(שינוי במסמכי המכרז)להלן: " סמך לוואי ובין בדרך אחרתהמסמכים, בין במ

 המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: ורשאי, בהתאם לשיקול דעת

 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; .א

  לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל. .ב

 12.1כהגדרתו בסעיף  מציע אשר ביצע שינוי במסמכי המכרזהצעה מטעם אישור המזמין אין ב 13.2

על קיום דרישה מדרישות המכרז או עמידת המציע המזמין  כדי להוות ויתור כלשהו מצד  דלעיל,  

ו. במקרה בו תאושר הצעה בה בוצעו שינויים בתנאי מתנאי המכרז ו/או על זכות מזכויותי

.ב. 12.1ים מטעמו, הרי שאושרה היא מכח סעיף  כלשהם על ידי המזמין ו/או על ידי ועדת המכרז

 דלעיל.
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 קריטריונים לבדיקת ההצעה  .14

 הסבר כללי על תהליך בדיקת ההצעה 14.1

 הערות שקלול עבור ציון סופי שלב

מעבר תנאי  -שלב א' 

סף מנהליים + 

 מקצועיים

 עובר / לא עובר ל.ר 

 80נדרש לקבל ציון  50% ציון איכות  -ב' 

ההגדרות או לפי 

להלן עבור מעבר 

 לשלב הראיונות

)ללא ציון על 

 ראיונות(

ציון איכות של  -ג 

 ראיונות

כולל התרשמות  30%

 כללית. 

  20% ציון עלות -ד 

  100% ציון סופי 

 

 

עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים  תיבדק ראשון בשלב. שלבים במספר תעשה הבחינה 14.2

 שיעמדו בתנאי הסף בלבד יעברו לשלב השני. 

 עמידה בתנאי סף -  ראשוןשלב   14.3

ההצעות, ותיבדק עמידת  הגשתייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון לזה בשלב 

הצעה שתעמוד  רק. )מנהליים ומקצועיים( המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות

 בתנאי הסף תעבור לשלב השני. 

 

 מהציון הכללי(  50%) איכותבדיקת  – שנישלב  14.4

 :ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן איכות 14.4.1

תקבל ציון ש  הצעה"(,  איכותסף  "  )להלן:  80של שלב בדיקת האיכות הינו    תנאי מעבר

  לא תעבור לשלב הבדיקה הבא. 80-נמוך מ

ומעלה, יזומנו אף חברות  80חברות שעמדו בתנאי ציון של  8-במקרה בו יש פחות מ 14.4.2

 10קה תערך מהציון הגבוה ביותר ומטה עד סה"כ של ומעלה. הבדי 60שקבלו ציון 

 חברות שיוזמנו לראיון.

ומעלה עבור ציון האיכות, המזמין  80חברות ויותר שקבלו ציון  11במקרה בו יש  14.4.3

 החברות בעלות הציון הגבוה ביותר. 10רשאי לזמן לראיונות רק את 

 הסף בדרישות שהוגדרו המינימאליים שההיקפים לכך מופנית המציעים לב תשומת 14.4.4

"איכות  לבדיקת בהם די אין אך", הסף בתנאי ההצעה"עמידת  לבדיקת בהם די

 מעבר ופעילות היקפים לפרט, הרלוונטיים במקרים, המציע על, לכן". ההצעה

. למכרז שצורף ההצעה ובטופס במכרז הנדרש פי על, הסף בתנאי הנדרש למינימום
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 במסגרת  לגודלאו /ו להיקף בהתאם ציון יינתן הרלוונטיים שבסעיפים מאחר, זאת

 .שלהלן הקריטריונים

 בדיקות איכות –פירוט חישוב שלב שני  14.4.5

 אופן הניקוד משקל הדרישה

ניסיון בפרויקטים מול גופים 

 300של לפחות  ציבוריים גדולים

 משרדי ממשלה משתמשים או 

8% 

כל פרויקט בגוף ציבורי או משרד 

נקודות  8נקודות, עד  2-ממשלתי מזכה ב

 לסעיף זה

ניסיון קודם בפרויקטים שהסתיימו 

 (2016-2018-)עלו לאוויר ב

בטכנולוגיות הרלוונטיות )לפי סעיף 

 לעיל( 10.4.1

60% 

פרויקטים  5נקודות לפרויקט,  12עד 

 .יעניקו את הציון המקסימלי

 

 להלן הפירוט עבור כל פרויקט:

הפרויקטים בהסתמך איכות  - נקודות 6

 טכנולוגיות רלוונטיות על

איכות הפרויקטים בהסתמך  - נקודות 6

על חוו"ד ממליצים )עמידה בתקציב, 

 .תכולה, לו"ז(

 

פרויקטים יבחרו  5)במקרה של יותר מ 

  .אלה בעלי הציון הגבוה ביותר(

הצגת מתודולוגיה וניסיון בשיטות 

,  Agile ,Scrumעבודה כדוגמת: 

DevOps וכיו"ב 

14% 

עבור הצגת מתודולוגיה   -נקודות  7

 מלאה.

עבור שימוש בשיטות עבודה  - נקודות 7

 מתקדמות.

)שיטות העבודה ייבדקו גם מול  

 (םממליצים רלוונטיי

ם עובדים המוצעים מטעניסיון ה

במתן השירותים  המציע

)עבור השירותים הרלוונטים 

  לעיל( 10.4.1המופיעים בסעיף 

 

18% 

 

 

 

שנות  5עבור שנות ניסיון. ) – נקודות 9

ניסיון לכל עובד יזכו במלוא הניקוד עבור 

 אותו עובד(

 

לתחומים  הסמכה רלוונטית - נקודות 9

 בהם למציע יש ניסיון.

 

עובדים, כאשר כל  3הבדיקה תעשה עבור 

עובד מתמחה בתחום אחר מבין 

 .10.4.1התחומים המופיעים בטבלה 

 

  100% סה"כ איכות
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  מהציון הכללי(  30%)ראיונות  –שלב שלישי  14.5

על הראיון. הציון ישוקלל לפי  100עד   0-מבין החברות שזומנו לראיון יינתן ציון מ 14.5.1

החברות עם הציון המשוקלל  5לעיל, ובסוף התהליך ייבחרו עד  14.1הטבלה בסעיף 

 הגבוה ביותר.  )איכות, ראיון ועלות לפי הטבלה(

 במסגרת הריאיון ייבחנו הנושאים הבאים: 14.5.2

 מצגת על החברה •

 מצגת על פתרונות טכנולוגים אצל לקוחות החברה •

 זמני ביצוע פרויקטים •

 התמודדות עם סוגיה טכנולוגיות שתוצג במהלך הראיון. •

 

יחידה בהליך מכרז המסגרת, תהיה רשאית ועדת המכרזים במקרה שבו תוגש הצעה   14.5.3

לשקול האם לאשר את ההתקשרות עם המציע היחיד, במקרה זה ייתכן שצורת 

 ההתקשרות תהיה כמו במכרז רגיל.

 

 מהציון הכללי( 20%)עלות  –שלב רביעי  14.6

 

כל החברות שזומנו לראיון יגיעו לשלב השקלול הסופי )איכות, ראיון ועלות לפי  14.6.1

 החברות בעלות ציון משוקלל הגבוה ביותר. 5לה(,החברות שייכנסו למאגר הינן הטב

 אופן חישוב ציון העלות 14.6.2

התעריפים המרביים המופיעים בטבלה להלן הינם בהתאמה למופיע בהוראת השעה 

  .כיום

המציע נדרש לתת הנחה עבור כל בעל תפקיד המופיע בטבלה להלן, ציון העלות יחושב 

 לאחר ההנחה.כממוצע הסכומים 

לפי תעריף גג,  של תעריפי בתי תוכנה בהוראת השעהככל שהתעריף ישתנה בעתיד 

רמה ב' אחוז ההנחה של המציע יישאר קבוע בהתאם לתעריף החדש שייקבע באותה 

 עת.

 

 אחוז הנחה מתעריף מרבי בשקלים חדשים מרבי תעריף תפקיד  בעל

  337 ארכיטקט ראשי

  284 אחראי פרויקט

  225 מנתח מערכת

  237 מפתח תוכנה

  143 מטמיע/ מדריך

  174 בודק תוכנה

  292 אחראי אינטגרציה

  305 אנליטיקה של הנתונים

  132 איש סיוע ותמיכה

  172 מעצב גרפי

  -- ממוצע

https://mof.gov.il/takam/pages/horaot.aspx?k=16.2.0.11
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את הנתונים לעיל יש לרכז בטבלה כדלהלן. אי הגשת הנתונים בפורמט המבוקש  1.1.1

 עשויה להביא לפסילת ההצעה.

 

רשאי לבחור לפי בדיקת האיכות תכלול פנייה לממליצים וקבלת חוות דעת. המזמין  1.1.2

שיקול דעתו מספר לקוחות עבורם נעשו הפרויקטים ולקבל חוות דעת על איכות 

הפרויקטים שביצע מתוך רשימת הלקוחות במסמכי המכרז, לצורך ניקוד האיכות. 

המזמין רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי להחליט על מספר הלקוחות אליהם 

הרשימה יפנה. כמו כן, רשאי המזמין  יפנה בעבור כל מציע, ולאיזה לקוחות מתוך

לפנות אל גורמים שונים על מנת לקבל חוות דעת על המציע, לרבות כל משרד ממשלתי 

 אחר, אף אם לא הופיע ברשימת הלקוחות עבורם נעשו הפרויקטים שצורפו להצעה.

מציע שעבורו לא ניתן יהיה לקבל חוות דעת בדבר שביעות רצון משני לקוחות לכל  1.1.3

מהציון המקסימלי אותו  1/2יקבל מלכתחילה ציון שיכול להיות לכל היותר  הפחות,

ניתן לקבל בסעיף זה, ולא תתקבל כל טענה בדבר ניקוד ציון איכות נמוך ככל שהוא 

 נובע מהיעדר יכולת לקבל חוות דעת לקוחות.

 התחייבות ואישורים שידרשו מהמציעים הזוכים  .2

י מכרז המסגרת, מתחייב המציע להמציא ערבות כתנאי להכללת מציע זוכה ברשימת ספק 2.1

המזמין וכתנאי לחתימת המזמין על חוזה ההתקשרות עמו כלפי    ולהבטחת התחייבויותימסגרת  

₪, לכל תקופת ההתקשרות  5,000)להלן: "ערבות המסגרת"(. ערבות זאת תעמוד על סך של  

 יום.  60בתוספת 

 הזוכה בפניה הפרטניתהספק  עם  ות המזמין  התקשרלשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת   2.2

להמציא ערבות בנקאית ספק בפועל המעל יהיה המזמין רשאי לדרוש , )קרי, הספק בפועל(

מהיקף ההתקשרות כולל מע"מ בכל תיחור במסגרת  5%בסך שלא יעלה על  המזמין  לפקודת

אשר תהווה שקלים חדשים,  100,000-ובתנאי שעלות השירות מוערכת למעלה מ מכרז זה,

ערבות ביצוע להבטחת עמידת הספק בהתחייבויותיו לעבודה מקצועית ואיכותית ותשמש 

כביטחון לקיום התחייבויות הספק בפועל בהתאם להסכם ההתקשרות )להלן: "ערבות 

 הערבות אתיידרש להמציא ק הספהביצוע"(. ערבות הביצוע תוצג כתנאי לקבלת הזמנה. 

. בלא המצאת מקבלת הודעת הזכייה בתיחור ימים (7) שבעהבתוך  לעיל שהוזכרה הבנקאית

ולבחור בהצעה אחרת בפועל אישורים אלה, יהיה רשאי המזמין לפסול את זכייתו של הספק 

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. ףו/או לצאת בתיחור נוס

, אוטונומית, בלתי מותנית וברת חילוטעל כל ערבות, כפי שמופיעה במסגרת סעיף זה להיות  2.3

צמודה למדד המחירים לצרכן וניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המזמין ותהיה בנוסח 

 . 1'בנספח 

בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח והמורשית   הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח 2.4

  לתת ערבות על ידי החשב הכללי, ותהיה חתומה על ידי נציגי המוסד הבנקאי/חברת הביטוח.

 ימים  60  דווע  למזמין  הספק  ידי  על  השירותים  אספקת  תקופת  לכל  בתוקף  תהיההביצוע    ערבות 2.5

 .סיומה לאחר
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 .בהתאם הערבות תוארך"ל, הנ השירותים אספקת תקופת את יאריך והמזמין במידה 2.6

'(, יהיה נספח בהחוזה )הוראות מכרז זה ו/או במקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי  2.7

וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד ו/או  הרלוונטיתהמזמין רשאי לחלט את הערבות  

 , בכפוף לאמור בסעיפי הערבות בהסכם ההתקשרות.פיצוי לפי כל דין

 חתימת טרם ימים 7 עדיש להציג  סעיפי ערבות המסגרתאת המסמכים העונים על דרישות  2.8

וה תנאי מוקדם להתקשרות. לא הפקיד המציע הזוכה במכרז דרישות הנ"ל מהוה. מילוי  החוזה

ביצוע כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מכרז ו/או ערבות מסגרת ו/או ערבות ערבות 

לוי התחייבויותיו לפי מכרז זה והמזמין יהיה רשאי לבטל ימהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כאי מ

 הספקים. רשימתב הכללתואת זכייתו של המציע הזוכה וכן את 

 ניהול מכרז מסגרת .3

  7.3.4.2מכרז מסגרת זה ינוהל בהתאם לכללים המפורטים בהוראת החשב הכללי מס'  3.1

 שכותרתה "מכרז מסגרת".

די, יפנה בכתב לכל ספקי מכרז המסגרת מעת לעת המזמין, בהתאם לצרכיו ולשיקול דעתו הבלע 3.2

לשם קבלת הצעות לגבי שירותים המבוקשים על ידיו )להלן: "הפניה הפרטנית" ו/או 

"תיחורים"(. המזמין רשאי לקבוע את כללי התיחור ותכניו ככל שימצא לנכון. הפרסום יבוצע 

אם לכך. כל ספק אשר בהתאם לכללי הוראות החשב הכללי ויישלח לספקי מכרז המסגרת בהת

 קיבל פניה כאמור מתחייב להגיש מענה לה בהתאם לאמור בפנייה. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולצורך השמירה על ההתנהלות התקינה של המאגר רשאי  3.3

  -המזמין )אך לא חייב( 

למחוק ספק מרשימת ספקי המסגרת במקרה שבו לא הגיש הצעות במענה לפחות לשלוש  3.3.1

חודשים ו/או נתן הצעה שאינה רלוונטית, ולחלופין,  6טניות במהלך תקופה בת פניות פר

במידה שניתן מטעמו שירות שאינו לשביעות רצונו של עורך המכרז ולאחר שוועדת 

 המכרזים נתנה דעתה על כך.

לדרוש כל מסמך ו/או מידע אשר רלוונטי לשירות המבוקש ו/או לקיים ריאיון עם נותן  3.3.2

 המוצע ו/או להגביל כמות נותני השירות של ספק מכרז המסגרת להציע.השירות 

מקרה,  בכלהספק יצרף להצעתו לפניה הפרטנית הצעת מחיר בגין השירותים המבוקשים.  3.4

 .להלן  17.6כהגדרתם בסעיף     פים המרבייםתעריהתעריפי הצעת המחיר נשוא הפניה לא יעלו על  

או על פי שעות עבודה   (Fix Priceילת העבודה כולה )על פי מחיר קבוע לחב יהיהאופן התמחור  3.5

 .בהתאם להחלטת המזמין בפועל

איכות לפי תחומי ההתמחות הספציפיים  30%בדיקת ושקלול ההצעות יהיו לפי יחס של  3.6

ים עעל המחיר המוצע עבור אספקת השירותים המופי 70%-שיידרשו במסגרת התיחור, ו

 בתיחור.

ברשימת ספקים ל או פקס דואר אלקטרוני מכתב, באמצעות ישלח את מפרט התיחור מזמיןה 3.7

 . ספקי מכרז המסגרת, על פי שיקול דעתו

לצורך ביצוע השירותים תתבצע בהתאם  בפועל מבין הספקי מכרז המסגרתהספק  בחירת 3.8

. למזמין הזכות לבחור את הספק הזוכה על סמך המחיר המוצע על ידו בלבד, זמיןלשיקולי המ

איכות הצעתו של המציע יחד עם המחיר המוצע על ידו. המזמין שומר  שקלולכמו גם על סמך 

לעצמו את הזכות לקבוע, בכל הליך תיחור, כל תנאי ודרישה שלדעתו הם רלוונטיים ולסווגם הן 
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כל לפי שיקול דעתו הבלעדי. המזמין יקבע בכל פנייה את המשקל כתנאי סף והן כאמת מידה וה

. למזמין הזוכים היחסי שיינתן למחיר ולאיכות וקביעה זו תהיה חלק מהפנייה אל הספקים

שמורה הזכות לדרוש מהספקים הצגתה של מתודולוגיה ו/או תכנית עבודה ו/או הוכחת 

"פ כחלק מתהליך הבדיקה של הצעות היתכנות ו/או לבקש הצגתן של המלצות בכתב ו/או בע

את הספקים על כך בפניה לקבלת   המזמיןלעשות כן, יידע    המזמיןהספקים. בכל מקרה שיבקש  

תתאפשר העסקה של קבלני משנה בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, ללא קבלת  לאהצעות. 

 .המזמיןאישור בכתב ומראש של 

לכלול בקריטריונים לבדיקת האיכות בתיחור   רשאי  המזמיןלגרוע מכלליות האמור לעיל,    מבלי 3.9

מידה בדבר מידת  אמתאמת מידה של ניסיון העבר מול הספק. כמו כן, רשאי המזמין לכלול 

קטי עבר במסגרת מכרז זה. אמת מידה ייהעמידה של הספק בעלויות לאורך זמן, בביצוע פרו

המזמין רשאי . קטים בעברבביצוע פרויי הזמנים ותלוחעמידה באיכותית נוספת יכולה להיות 

לכלול אמת מידה של היכרות הספק עם תחום התוכן הספציפי הנדרש לאותה חבילת עבודה. 

למזמין שמורה הזכות לכלול בתיחור קנס בגין אי עמידה בלוח הזמנים או בהצעת המחיר 

ורי כמו כן רשאי המזמין לשקלל את אופן התנהלותו של הספק בתיחור נוכחי או בתיח  המקורית.

עבר במסגרת המכרז, בין אם זכה בתיחור ובין אם לאו. המזמין רשאי לשקלל קריטריונים אלה 

לאורך זמן להוציא מרשימת ספקי מכרז המסגרת ספק אשר אינם עומד בקריטריונים, על פי 

 שיקול דעתו המוחלט של המזמין.

 סגרת תיחורים  המזמין יהיה רשאי לדרוש הסמכה רלוונטית לסוג הייעוץ אותו יזמין במ 3.10

 ( וזאת על פי שיקול דעת המזמין בלבד.CISO ,CISSP)כגון: 

רשאי לבצע תיחור לחבילת עבודה של אפיון רכיב במערכת, תוך בקשה לקבל הצעת  המזמין 3.11

יבחר ספק זוכה לביצוע האפיון על פי אמות  המזמיןמחיר לאפיון ואומדן ליישום אותו רכיב. 

יון המפורט יוכל אותו ספק לעדכן את האומדן לחבילת המידה שיבחר. לאחר ביצוע האפ

 באםהעבודה של היישום,  חבילתשמורה הזכות לאשר לאותו ספק את ביצוע  למזמיןהיישום. 

האומדן המעודכן נראה למזמין סביר. באותה מידה רשאי המזמין לצאת לתיחור מחודש בין 

 .על פי שיקול דעתו הבלעדי לחבילת היישום במאגרהספקים 

יהיה רשאי לבטל זכייה של מציע במכרז, וזאת על פי שיקול דעתו וללא צורך בהנמקה  המזמין 3.12

או בשיקול נוסף, אם המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי המזמין, על פי מסמכי המכרז, או 

אם במועד כלשהו יתברר שהמציע אינו עומד בדרישות הסף. ביטול הזכייה ייעשה בהודעה בכתב 

ייכנס לתוקפו החל ממועד ההודעה או מתאריך אחר שייקבע על ידי המזמין בהודעה, למציע, ו

 וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין במקרה כאמור.

הראשון   ספקזכייתו של מציע במכרז, מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין רשאי להכריז על ה  בוטלה 3.13

כאשר המציע שזכייתו בוטלה יישא בכל  שדורג לאחר המציע שזכייתו בוטלה, כזוכה חלופי,

 הוצאה שתיגרם למשרד עקב כך.

היה והחליט גורם מוסמך כלשהו שסעיף )כולו או מקצתו( מסעיפי המכרז אינו תקף, לא יהיה  3.14

בכך בכדי לפגוע בתוקפו של המכרז ורשימת ספקי מכרז המסגרת תעמוד בתוקפה, בשינויים 

 המתחייבים.

 

 עיון בהצעת הזוכה .4
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, עומדת למציעים הזכות לעיין 1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  4.1

 בהצעה הזוכה.

במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד  4.2

 ' במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. א  בנספחהמציע    יפרטמקצועי או מסחרי  

ולא תהיה לספק כל  מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה

ההחלטה שיקול הדעת הבלעדי ו. טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין חשיפת מידע זה

בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ושלו של המזמין  אחיסיון סעיפים תה בכל הנוגע לנושאהסופית 

אש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל ומאשר המציע מר

 החלטה בנדון.

אף הם ציון של חלקים סודיים מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות האחרים, יחשבו   4.3

 .סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו בהצעות של אחריםל

 תאום ולאחר, 1992-התשנ"ב המכרזים חובת חוקהוראות ל בהתאם תעשה המכרז במסמכי עיון 4.4

  .הוועדה מזכירות עם מראש

 סעיף זה יחולו גם על ההצעות הזוכות במסגרת הליכי התיחור בשינויים המחייבים.  הוראות 4.5

, דינם כהצהרה והסכמה של המציע לכך שאין בהגשת ההצעה למכרז היעדר "עותק מושחר" 4.6

 .מידע שהוא בגדר סוד מקצועי או מסחריבהצעתו 

 

 

 העדר ניגוד ענייניםו סודיות שמירת .5

לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע,  ומי מטעמו יתחייבאו /ו עובדיוו/או במכרז ספק אשר זכה  5.1

אגב או בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף   הםלמסור, להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אלי

יצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, לרבות שימוש בכל או במהלך או אגב ב

 ברמה גבוהה.   האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על 

 למזמין  להחזיר זוכהספק הה מתחייב, ספק אשר זכה במכרז עם בסיומה של תקופת ההתקשרות 5.2

 שאסף או/ו לידיו שהובא אחר חומר כל או והפרטים המסמכים כל את לו יורה שהמזמין למי או

 במסגרת ביצוע החוזה.

ע"י המזמין ע"י חילוט הערבות הבנקאית  ייקנסמפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן  5.3

חילוט הערבות המזמין יהא רשאי לתבוע את מפר הוראה   על  בנוסףשימציא למזמין לביצוע החוזה.  

מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית עפ"י סעיף זו על כל נזק ובכל סכום שיראה לו כנכון. כמו כן,  

 .1977 -לחוק העונשין תשל"ז  118

את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים אחרים  הצעהחוברת הבהמציע יפרט  5.4

ין זה יש לפרט יבהתאם להצעה זו )לענ מזמיןהעלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו ל

פחה או תאגידים הקשורים למציע(. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את גם קשרים של בני מש

 . ענייניםהזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד 

במידה ואלו אושרו בכתב על ידי עובד או מי מטעמו של המציע לרבות עובדי קבלני משנה,  כל 5.5

 בנספחרת סודיות, על פי הנוסח  יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על הצההמזמין,  

. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת 5'א

 סודיות.
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 בניהול המכרז והתיחורים במסגרת המכרז המזמין זכויות .6

יהיה רשאי לפנות למציעים לקבלת הסברים והבהרות באשר להצעתם, ניסיון העבר שלהם,   המזמין 6.1

-התשנ"ב חוק חובת המכרזים הוראותהצעת המחיר ופרטים אחרים שימצא לנכון, הכל בכפוף ל

, תהוונה חלק בלתי נפרד מהצעת המציע, זמיןאשר תימסרנה, על פי דרישת המ הבהרות. 1992

ו/או ויתור  לתוכנן מזמיןקבלתן של הבהרות כאמור משום הסכמה של ה ואולם אין לראות בעצם

 להם  אצל גורמים שונים  פרטים  לברר  רשאי  המזמין  יהיה,  כן  כמו.  כלשהו מצד המזמין על זכויותיו

 . דומה שירות המציעים סיפקו

 תיחוררשאי להרחיב או לצמצם את היקף ה זמיןאינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. המ זמיןהמ 6.2

, ללא תיחוראו לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה ב

צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה 

  למציעים.

שאינה מבלי לגרוע מסמכויותיה על פי דין, ועדת המכרזים תפסול הצעה תכסיסנית, הצעה  6.3

ניקיון כפיים, וכן -לב או באי-מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום

 הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז / התיחור או לצמצמו, לפי שיקול דעתו הבלעדי  6.4

ווה עילה לפיצוי כלשהו למי וזאת אף לאחר שנבחרו זוכים במכרז/ בתיחורים ומבלי שהדבר יה

 מהמציעים. 

 

 במסמכי המכרז שימוש .7

במסמכים אלה כדי לחייב את המזמין בהתנהלותו למעט לגבי ניהול מכרז זה ואין לראות  אין 7.1

במידע הניתן במסגרת המכרז כהתחייבות של המשרד לעבודה עם מערכת מסוימת, טכנולוגיה 

 באופן התנהלות המשרד.כלשהי, תהליך עבודה כלשהו או כל הליך אחר 

 

 המכרז הוצאות .8

 ההוצאות הכרוכות בהכנה ובהגשה של ההצעה במכרז יחולו על המציע, ללא יוצא מן הכלל.  כל 
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 הצעה חוברת' אנספח 

 

 

שירותי אפיון פיתוח ותמיכה במערכות   למתן מכרז מסגרת  - 28/2019-ממס'   פומבי מכרז

 לטכנולוגיות דיגיטליות ומידע בבתי הדין הרבניים מידע עבור האגף  

 

 

 חוברת הצעה

 

 

 

 שם מלא של הגוף המציע, 

 כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

 

 ח.פ.

 

 

 

 

 חתימה וחותמת

 המציע
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 28/2019 מכרז מס'

 טופס הגשת הצעה

 לכבוד

 אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע 

   בתי הדין הרבניים

 

 אפיון פיתוח ותמיכה במערכות מידע    2019/28מכרז מסגרת ל הצעההנדון : 

 אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז. .1

את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל והבנתי הנני מצהיר ומאשר שקראתי  .2

  מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה. אני נספחיו, ו

 (.'ב נספחאני חותם בזה על נוסח החוזה ) .3

כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים אחרים  מפורטים להלן: העדר ניגוד עניינים .4

ניין זה יש לפרט גם קשרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו )לע

 של בני משפחה או תאגידים(:

 _____________________________________________________________ .א

 _____________________________________________________________ .ב

 _____________________________________________________________ .ג

 _____________________________________________________________ .ד

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים  .5

אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למזמין בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש 

 על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין. לניגוד עניינים כאמור, אודיע

  : להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה .6

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

 18בסעיף נוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור הסעיפים 

בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים . מכרזל

  אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המזמיןשל 

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד  .7

ת, שייחתם באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה מהחוזה הסכם ההתקשרו

של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע 

 בחוזה, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

 

 

 פרטים על הגוף המציע .8

  שם  המציע: .8.1
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  חברה, ת.ז.(:המס' המזהה )מספר  .8.2

   סוג התארגנות )חברה, שותפות(: .8.3

  תאריך התארגנות: .8.4

שמות הבעלים )במקרה של חברה,  .8.5

 שותפות(:

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב  .8.6

 בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם:

 

  שם המנהל הכללי: .8.7

  מען המציע )כולל מיקוד(: .8.8

  הנציג הניהולי למכרז זה: .8.9

  טלפונים: .8.10

  פקסימיליה: .8.11

   מס' טלפון נייד: .8.12

  :דואר אלקטרוני .8.13

 

 

 

 . נכונים והם, הרשומים לעיל המציע פרטי את בדקתי כי מאשר הנני

   

 חתימה וחותמת ומ.ר. שם מלא של עו"ד תאריך
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  מצורפים ונספחים אישורים, םמסמכי .9

לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים  ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם צורפה או  יש

 לא צורפה להצעה. 

 סף בתנאי עמידה על הוכחות

 לפי

 סעיף
 הנושא

 ההוכחה

הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים  אישורים 8.3.1

 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ו 

1976 

 

בנושא תשלום שכר  ידי עו"ד-המאומת על תצהיר 8.3.2

מינימום והעסקת עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד, בנוסח 

 המצ"ב למכרז 

 1'א נספח

 רשוםעל היות המציע  אישור–המציע הינו תאגיד אם  8.3.3

  .מסוגו תאגידים לגבי דין פי על המתנהל במרשם

 

 שהמציע כך עלתצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו  8.3.4

 כל להוראת בהתאם סוציאליים תנאים לעובדיו משלם

 עובדים העסקת בתחום חקיקה לקיום והתחייבות דין

 2'א נספח

 

 

מרשות התאגידים המוכיח כי נסח חברה/שותפות עדכני  8.3.5

 למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות.

 

 3נספח א' התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות 8.3.6

  המכרז מסמכי רכישת על קבלה 8.3.7

 נוספות  בדרישות עמידה הוכחות

 4'א נספח עניינים ניגוד ולמניעת סודיות על לשמירה התחייבות 8.6.2

  אישה בשליטת עסק הוכחת לשם והצהרה אישורים 8.6.3

 שיהיו מעוניין שהמציע, המציע בהצעת הפרטים רשימת 8.6.4

 יזכה והוא במידה חסויים

לטופס  6 לסעיף מענה

 ת ההצעההגש

  .הנדרשים במקומות חתומים שהם המכרז מסמכי 8.6.5
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 ניסיון המציע  .10

 :_________ אפיון פיתוח ותמיכה במערכות מידע בתחוםמס' שנות ניסיון  .10.1

פרויקטים רלוונטיים שבוצעו בישראל לצורך הוכחת המציע בעבודות דומות: על המציע לפרט    ניסיון .10.2

ואחר כך במכרז  10.4 סעיףצורך הוכחת עמידה בדרישת לניסיונו. תחילה יתאר המציע פרויקטים 

שם איש קשר ומס' טלפון הלקוח,    םשיש לציין את    את יתר הפרויקטים הרלוונטיים. עבור כל פרויקט

 עד תחילת וסיום הפרויקט.  מו להתקשרות, מהות הפרויקט ותפקיד המציע,

 –6למציע היכולת להתחייב להעמיד לרשות המשרד מועמדים ויועצים בתחומים המפורטים בסעיף  .10.3

 מהות העבודה, ככל שיידרש ע"י המשרד ולעבודה במשרד או אצל הספק בהתאם לדרישה שתפורסם.

קראתי והבנתי, חתימה + חותמה החברה  

_________________________________________ 

את הנתונים לעיל יש להציג בשני אופנים: הצגה ריכוזית והצגה פרטנית. אי הגשת הנתונים  .10.4

 בפורמטים המבוקשים עלולה להביא לפסילת ההצעה.

 :אפיון פיתוח ותמיכה במערכות מידעעבודות בתחום  .10.4.1

תחום  שם לקוח מס"ד

הפרויקט 

יש לכתוב 

את מספרי 

הסעיפים 

של 

ההתמחיות, 

לפי סעיף 

10.4.1 

שמות 

העובדים 

מטעם 

המציע 

ותפקידם 

 בפרויקט

וכמות 

השעות 

 המושקעת

עלות 

 הפרויקט

כמות 

 משתמשים

מועד 

 תחילה

מועד 

 סיום

 הערה

  7/2012 1/2012 30 200,000   חברה א' 1

....         

 ......         
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 עבודות בתחום אפיון פיתוח ותמיכה במערכות מידע .10.5

תחום  הלקוח 
 הפרויקט  
חובה לציין 
את מספרי 

הסעיפים של 
ההתמחיות, 

לפי סעיף 
10.4.1 

שמות 
העובדים 

מטעם 
המציע 

ותפקידם 
 בפרויקט

עלות 
 הפרויקט

מועד 
תחילת 
 עבודה

מועד 
סיום 
 עבודה

 

 טלפון  + אימייל איש הקשר שם הלקוח

1  
  

 

      

 , אחר(:Agile ,evOpsD ,crumSשיטת הפיתוח ) 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                       :                                                                                                                            הפרויקט מהות

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

תחום  הלקוח 
 הפרויקט 

חובה לציין 
את מספרי 

הסעיפים של 
ההתמחיות, 

לפי סעיף 
10.4.1 

שמות 
העובדים 

מטעם 
המציע 

ותפקידם 
 בפרויקט

עלות 
 הפרויקט

מועד 
תחילת 
 עבודה

מועד 
סיום 
 עבודה

 

 טלפון  + אימייל איש הקשר שם הלקוח
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2    

 

      

 , אחר(:Agile ,evOpsD ,crumSיטת הפיתוח )ש 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 מהות הפרויקט:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

תחום  הלקוח 
  הפרויקט 

חובה לציין  
את מספרי 

הסעיפים של 
ההתמחיות, 

לפי סעיף 
10.4.1  

שמות 
העובדים 

מטעם 
המציע 

ותפקידם 
 בפרויקט

עלות 
 הפרויקט

מועד 
תחילת 
 עבודה

מועד 
סיום 
 עבודה

 

 טלפון  + אימייל איש הקשר שם הלקוח

3    

 

      

 , אחר(:Agile ,evOpsD ,crumSשיטת הפיתוח ) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  מהות הפרויקט:
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

תחום  הלקוח 
  הפרויקט 

חובה לציין  
את מספרי 

הסעיפים של 
ההתמחיות, 

לפי סעיף 
10.4.1  

שמות 
העובדים 

מטעם 
המציע 

ותפקידם 
 בפרויקט

עלות 
 הפרויקט

מועד 
תחילת 
 עבודה

מועד 
סיום 
 עבודה

 

 טלפון  + אימייל איש הקשר שם הלקוח

4    

 

      

 , אחר(:Agile ,evOpsD ,crumSיטת הפיתוח )ש 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  מהות הפרויקט:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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 להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.במידת הצורך ניתן  .א

 המציע רשאי להוסיף בסוף הנספחים המצורפים את פרופיל החברה ודוגמאות לפרויקטים שביצע. .ב

 להלן. 11על המציע לפרט בטבלה לעיל, את העובדים שהציג כבעלי הניסיון בטבלה שבסעיף  .ג

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

תחום  הלקוח 
 הפרויקט 

חובה לציין 
את מספרי 

הסעיפים של 
ההתמחיות, 

לפי סעיף 
10.4.1 

שמות 
העובדים 

מטעם 
המציע 

ותפקידם 
 בפרויקט

עלות 
 הפרויקט

מועד 
תחילת 
 עבודה

מועד 
סיום 
 עבודה
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5    

 

      

 , אחר(:Agile ,evOpsD ,crumSשיטת הפיתוח ) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                   מהות הפרויקט:                                                                                                                

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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 יתוח ותמיכה במערכות מידעבתחום אפיון פ העובדים מטעם המציע פירוט .11

/  תואר העובד שם 
 הסמכה

שנות  מספר
 ניסיון בתחום

 בישראל

 שנות רפמס
 אצל עבודה

 המציע

מספר 
פרויקטים 

 שביצע 
בישראל )+ 

שמות 
 הלקוחות(

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 להוסיף דפים עפ"י מבנה זה, ככל שיידרש.במידת הצורך ניתן  .א

 להוסיף קו"ח של העובדים המוצעים לעיל.המציע נדרש  .ב

 על המציע לפרט את רשימת העובדים המוצעים.  .ג
 
 

 עבור בדיקת העלות –מענה כלכלי  .12

 

 אחוז הנחה מתעריף מרבי בשקלים חדשים מרבי תעריף תפקיד  בעל

  337 ארכיטקט ראשי

  284 אחראי פרויקט

  225 מנתח מערכת

  237 מפתח תוכנה

  143 מדריךמטמיע/ 

  174 בודק תוכנה

  292 אחראי אינטגרציה

  305 אנליטיקה של הנתונים

  132 איש סיוע ותמיכה

  172 מעצב גרפי

  -- ממוצע
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 מינימום שכר וחוק זרים עובדים חוק לפי הרשעות העדר בדבר תצהיר - 1נספח א'

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 טכנולוגיות דיגיטליות ומידעלאגף ה

 בתי הדין הרבניים

 ,22כנפי נשרים 

 ירושלים

 

 

 מינימום שכר חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירות - תצהיר

 וכי  האמת  כל  את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר.ז._________________  ת"מ_______________  הח  אני

 :כדלהלן בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה

 .המציע מטעם להצהיר ומוסמך_____________ )להלן: "המציע"(   נציג אני .1

 ובתמיכה בו המצויות וההגדרות 1976 -"והתשלזה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תצהיר .2

 .בתי הדין הרבניים בעבור' _________ מס למכרז

 משתי  ביותר  הורשעו  ואם,  עבירות  משתי  ביותר  אליו  זיקה  ובעל  המציע  הורשע  לא,  זה  תצהירי  מתן  מועד  עד .3

 ההרשעה  ממועד  לפחות  אחת  שנה  תחלוף  /חלפה,  במכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  שעד  הרי  -  עבירות

 .האחרונה

 אעביר,  במכרז  ההצעות  להגשת האחרון למועד  עד זה  תצהיר  בבסיס  העומדות בעובדות  שינוי  ויהיה במידה .4

 .בתי הדין הרבנייםב המוסמכים לגופים לאלתר המידע את

 

 חתימה  תאריך

 שוראי

 מוכרבפני ___________. ה ופיע________ ה ביום כי בזה מאשר, דין עורך___ ____, ___מטהם החתו יאנ

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת  לאחרו ' _________מס .ז.ת פי על שזיהיתיו / אישית לי

 יה.על וחתם דלעיל צהרתובלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות ה

 

 חתימה  תאריך
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 עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום המציע ואישור התחייבות - 2'אנספח 

 

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידעאגף 

 בתי הדין הרבניים

 ,22כנפי נשרים 

 ירושלים

 

 .ג.נ.,א

 

 עלי כי שהוזהרתי לאחר._________________ ז.ת________________________  מ"הח אני

 :כדלהלן בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת כל את להצהיר

 .המציע מטעם להצהיר ומוסמך"( המציע: "להלן____________________ )  נציג אני .1

 המועסקים עובדי כל על חלים הם כי, בהמשך המפורטים העבודה תנאי של קיומם בדבר, בזה מצהיר .2

 _______________. ועד_______________  מיום בתקופה, ידי על

 לגבי, זכייתי בעקבות שייחתם ההסכם תקופת בכל אקיים במכרז אזכה במידה כי, בזה מתחייב .3

 .להלן המפורטים החוקים ובכללם העבודה חוקי כל את ידי על שיועסקו העובדים

 : החוקים פירוט

 1945 (הודעה) יד משלוח ומחלות תאונות פקודת •

 1946 בעבודה הבטיחות פקודת •

 1949 (לעבודה החזרה) המשוחררים החיילים חוק •

 1951 א"תשי - ומנוחה עבודה שעות חוק •

 1951 א"תשי - שנתית חופשה חוק •

 1953 ג"תשי - החניכות חוק •

 1953 ג"תשי - הנוער עבודת חוק •

 1954 ד"תשי - נשים עבודת חוק •

 1954 העבודה על הפיקוח ארגון חוק •

 1958 ח"תשי - השכר הגנת חוק •

 1959 ט"תשי – התעסוקה שירות חוק •

 1967 חירום בשעת עבודה שירות חוק •

 1995 (משולב נוסח) הלאומי הביטוח חוק •
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 1957 קיבוציים הסכמים חוק •

 1987 ז"תשמ - מינימום שכר חוק •

 1988 ח"תשמ -בעבודה הזדמנויות שוויון חוק •

 1991 א"תשנ -(כדין שלא העסקה) זרים עובדים חוק •

 1996 ו"תשנ -אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק •

 1998 ח"תשנ -מוגבלות עם לאנשים זכויות שיווין לחוק' ד פרק •

 1998 ח"תשנ -מינית הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף •

 1957 ז"תשי - קיבוציים הסכמים חוק •

 2001 א"תשס - ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה חוק •

 2000 א"תשס -גנטי מידע לחוק 29 סעיף •

 2002 ב"תשס -(עבודה תנאי) לעובד הודעה חוק •

 2006 ו"תשס -חירום בשעת עובדים על הגנה חוק •

 ופגיעה  עבירות חשיפת) עובדים על הגנה לחוק א5 סעיף •
 ז"תשנ -התקין במינהל או המידות בטוהר

1997 

 

 

    

 המציע וחותמת חתימה  המציע בשם החותם של מלא שם  תאריך

 

 

 לעיל המציע להתחייבות ד"עו אישור

 הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע

 

     

 ד"העו וחותמת חתימה  ד"עו של מלא שם  תאריך
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  מקוריות בתוכנות שימוש בדבר המציע התחייבויות - 3'אנספח 

 : ___/___/____ תאריך

 לכבוד

 אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

 הרבנייםבתי הדין 

 ,22כנפי נשרים 

 ירושלים

 

 

 הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

 אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר.ז. __________________  ת"מ __________  הח  אני .1

 :כדלקמן בזהה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי

 בתי הדין הרבנייםוא הגוף המבקש להתקשר עם בשם _________________ שה זו הצהרתינותן  הנני .2

במסגרת מכרז זה )להלן: "המציע"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 המציע. 

 מכרז לצורך מקוריות בתוכנות ורק אך שימוש לעשות מתחייב המציע כי להצהיר הריני .3

 .המזמין ידי על כזוכה תוכרז שהצעתו ככל, המכרז נשוא השירותים ביצוע ולצורך'____________ מס

 .אמת דלעיל הצהרתי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .4

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 

 לעיל המציע להתחייבות ד"עו אישור

 הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע

   

 חתימה וחותמת ומ.ר. שם מלא של עו"ד תאריך
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ניגוד עניינים - 4נספח א' ולמניעת   נוסח התחייבות לשמירת סודיות 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

 הרבנייםבתי הדין 

 ,22כנפי נשרים 

 ירושלים

 

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

ובתי הדין הרבניים )להלן "המשרד"( פרסם מכרז ________________ 

 אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידעל________________ עבור 

 בבתי הדין הרבניים )להלן: "השירותים"(; 

 הואיל

 והואיל והמציע_____________ )להלן: "המציע( מעוניין להשתתף במכרז זה; 

והמשרד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על 

סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש 

 לשמירת סודיות המידע; 

 והואיל

והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם יתכן כי 

לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת   אעסוק ו/או אקבל

כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך למזמין ו/או הנודע 

למזמין ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"(;

 והואיל

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול 

 לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזק , והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 והואיל

 

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 והנובע מן השירותים או ביצועם.לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור  .1

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר   1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף   .2

מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר 

 ין עקיף, לצד כלשהוא.כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר וב

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל  .3

ללא הפרת חובת הסודיות ו/או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו/או מידע שפותח 

תקבל בידי המציע מצד ג' כדין ללא הפרת חובת באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו/או מידע שה

 סודיות.
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לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי  .4

 לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

 מילוי החובה.להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי  .5

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או  .6

לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין 

 אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

אתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כש .7

לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או 

 חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.

שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים  שלא לעסוק בכל דרך .8

 כאמור לעיל.

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם , תהיה לכם  .9

  זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על  הנני מצהיר כי ידוע

 וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע. 1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 -פי חוק עונשין, התשל"ז 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם. .10

 

 

 החתוםולראיה באתי על 

    היום:

 שנת בחודש יום 
 

 המציע:

   

 ת"ז שם פרטי ומשפחה 
 

 

   

 חתימה כתובת
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 נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים - 5נספח א'

 )ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין(

 תאריך:___________________

 

 טופס הצהרת שמירה על סודיות

 

 
 אני החתום מטה, ___________________, ת.ז. ___________________, )שם פרטי ושם משפחה( העובד 

 
 מועסק אצל _______________ )שם המעסיק( , מתחייב בזאת: /

לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע,  .1

קופת עבודתי מטעם _____________ )שם המעסיק( הנותן שירותים אשר יגיעו לידיעתי בת

          ל______________________, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן.                                                                   

עבודתי כאמור ובין אם יגיעו התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף  .2

 לידיעתי בכל דרך אחרת. 

לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או  1ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .3

לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע 

או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא, לרבות מידע אודות  ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ

 הנבדקים.

כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של בתי הדין הרבניים, אעשה זאת  .4

אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד. אני מתחייב לפעול 

 ת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין.בהתאם להוראות חוק הגנ

אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח חוק העונשין,  .5

וכן חוקים אחרים לפי סוג המידע, וכי אהיה צפוי   1981-וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  1977  -התשל"ז  

 חייבויותיי. לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי הת

 

  ________________    _________________ 

  חתימת המצהיר                           תאריך           
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 : חוזה התקשרות10נספח 

 

 הסכם
 

 2019שנערך ונחתם בירושלים, ביום ___ בחודש ____ 
 
 בין
 

 הנהלת בתי הדין הרבניים   –מדינת ישראל 
 על ידי נציגיה המורשים  

 , ירושלים22מרח' כנפי נשרים 
 ( או "המשרד"   "המזמין"  –)להלן 

 
 מן הצד האחד 

 
 לבין 
 

____________________ 
 )להלן: "הספק"( 

 

 מן הצד השני          

 

 

במערכות  : "מתן שרותי אפיון פיתוח ותמיכה  28/2109והמזמין פרסם ביום _____ מכרז פומבי מס’  הואיל 

 מידע עבור אגף לטכנולוגיות דיגיטליות ומידע בבתי הדין הרבניים", ; 

והצעתו של הספק נבחרה כזוכה במכרז על ידי ועדת המכרזים של המזמין בישיבתה מיום __________,   והואיל 

  על בסיס קבלני , הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו במכרז  סמךעל  הספק,מעוניין להתקשר עם  זמיןוהמ

להפסיק את השימוש בשירותי הספק    זמין מעביד, זאת מבלי לגרוע מזכות המ - ושלא במסגרת יחסי עובד 

על פי הסכם זה בכל עת ו/או להשתמש בשירותים בעזרת נותני שירותים אחרים, לפי שיקול דעתו הבלעדי  

 ; 

 ביצוע בדיקה בשקידה ראויהוהספק, קיבל מהמזמין או ממי מטעמו את כל המידע הנדרש לו לשם  והואיל 

  , לשביעות רצונו המלאה, ולאחר שערך בדיקה זו הגיע למסקנה עצמאית כי יש בידו את כל האמצעים 

הניסיון, היכולת והמשאבים לספק למזמין את השירותים בהתאם לאמור  המומחיות, הכישורים, הידע, 

 הקשורות במתן השירותים כאמור; , והוא מכיר את כל הוראות הדין וברמה מקצועית גבוהה  בהסכם זה

והצדדים מבקשים להגדיר את התנאים שלפיהם יספק הספק למזמין את השירותים המפורטים בהסכם   והואיל 

 . ובתיחורים שיצאו במסגרת הסכם זה זה

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

 מבוא ונספחים  1.1.1.1

 והנספחים למכרז הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. המבוא להסכם זה, מסמכי המכרז  ❖
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חלוקתו של ההסכם לסעיפים ומתן כותרות לסעיפים נעשו כמראי מקום ולשם נוחות הקריאה בלבד   ❖

 ואין להשתמש בהם לצורכי פרשנות. 

מושגים או ביטויים טכניים ומקצועיים הקבועים בהסכם ולא מוגדרים בו או במכרז, יפורשו על פי   ❖

 של בתי הדין הרבניים.  טכנולוגיות דיגיטליות ומידע באגף הנוהג המקובל 

 . מנו מהמצורפים להסכם זה גם הם יחשבו חלק בלתי נפרד מסמכים ה ❖

 

 פרשנות  1.1.1.2

, יהיה  לשאר מסמכי המכרז  במקרה של סתירות ו/או אי התאמות בין הוראות ההסכם והנספחים לו  ❖

 סדר העדיפויות כדלקמן )ההסכם בעדיפות הגבוהה ביותר(: 

 כם.הסה ❖

 מכרז.ה ❖

 הצעת הספק.  ❖

מובהר כי דבר מן האמור בהסכם זה ו/או בהצעתו של הספק לא יתפרש, ולא יהיה בו, כדי לצמצם   ❖

ו/או לבטל כל חובה המוטלת על הספק לפי הוראות המכרז ו/או כדי להעניק לספק כל זכות שאינה  

 נתונה לו לפי הוראות המכרז. 

 

 הגדרות  1.1.1.3

 בגוף הסכם זה, תהיה המשמעות שניתנה להם במכרז.  למונחים אשר לא הוגדרו מפורשות  ❖

בהסכם זה יהיה לכל מונח דלהלן הפירוש שלצידו, אלא אם נקבע אחרת במקום ספציפי בחוזה זה   ❖

 או שהקשר הדברים במקום מסוים מחייב מתן משמעות שונה למונח. 

 מענה הספק למכרז המצורף כנספח ב' להסכם זה.  – "הצעת הספק"  ❖

הסכם זה לרבות נספחיו, וכן כל מסמך אחר   -  "הסכם זה"  או "ההסכם"  או "חוזה זה"  או "החוזה"  ❖

אשר ייחתם בין הצדדים, לאחר חתימת הסכם זה, ואשר יאמר בו כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד  

 מהסכם זה או כי הוא בא להחליף או לשנות הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה. 

על כל נספחיה ושינוייה   28/2019כל  המסמכים  שלהלן: הבקשה להצעות שמספרה  –"המכרז"  ❖

 ככל שהיו, וכן תשובות שניתנו בכתב לשאלות הבהרה של המציעים.  

ביצוע השירותים אשר בהסכם זה ובמסמכי המכרז נקבע כי מחובת הספק   –"מחויבויות הספק" ❖

 לבצעם. 

הנתונים, הטבלאות והנהלים המשמשים להפעלת  מכלול התוכנות, הציוד, התיעוד,  –"המערך" ❖

 מערכת  המחשב של בתי הדין הרבניים. 

 המערך הקיים אצל המזמין במועד חתימת ההסכם.  –"המערך הקיים" ❖

 המזמין ו/או הספק, לפי העניין והקשר הדברים.  –"צד", "צד לחוזה זה", "הצדדים" וכיו"ב ❖

 ביות ואקטיביות ובכלל זאת ציוד קצה.חומרה ותשתיות תקשורת פאסי  –"ציוד" או "חומרה" ❖

 השירותים המפורטים בהסכם זה ובמכרז.   –"השירותים" ❖

 . 1995–כהגדרתה לחוק המחשבים, התשנ"ה –"תוכנה" או "תוכניות מחשב"  ❖

תוכנה אשר בעל זכויות הקניין הרוחני בה )או מי שהורשה לכך על ידו( נתן   –"תוכנה רישיונית" ❖

 וש בה. לאדם אחר רישיון לעשות שימ
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תיעוד מילולי של מערכת, דרך הפעלתה והשתלבותה במערכת הכוללת, לרבות הוראות    –"תיעוד" ❖

התפעול ומדריך למשתמש; במקרים בהם נמסר קוד מקור לידי המזמין, לרבות תיאור כמפורט  

 בהגדרת "קוד מקור" לעיל. 

 התמורה המשולמת לספק על ידי המזמין על פי חוזה זה.  –"התמורה" ❖

 

 כללי  1.1.1.4

 היעדים והמטרות העיקריים של הסכם זה המוטלים על הספק, הינם:  ❖

בבתי   טכנולוגיות דיגיטליות ומידעלאגף עבור  מתן שרותי אפיון פיתוח ותמיכה במערכות מידע ❖

 , ולמעט אישור תוצרים ואבני דרך שהמזמין יחליט כי הם טעונים את אישורו. הדין הרבניים

ביצוע מחויבויות הספק והספק מתחייב לבצע את מחויבויותיו  המזמין מזמין בזה מאת הספק את  ❖

במלואן, כמפורט בהסכם זה על נספחיו ובלוחות הזמנים הקבועים בהם. בכל עניין בו אין בהסכם  

יחולו לוחות הזמנים שייקבעו על ידי המזמין בתיאום עם   -ובנספחיו פירוט ביחס ללוחות הזמנים 

 . במסגרת מכרז זה והכל כפי שיפורט בתיחורים   הספק

בהעדר קביעה מפורשת אחרת בהסכם זה או בנספחיו, אחריותו של הספק לביצוע מחויבויותיו   ❖

שעל פי הסכם זה היא אחריות כוללת ומלאה. למזמין הזכות,  להחליט שביצוע כל מטלה מאלו  

 המוטלות על הספק ידרשו את אישורו מראש לרבות אישור אבני דרך במהלך התהליך. 

מזמין שביצוע מטלה דורש את אישורו, לא יעבור הספק משלב לשלב מתקדם יותר בביצוע  החליט ה ❖

המטלה אלא לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מהמזמין כי השלב הטעון אישור הסתיים בהצלחה  

ולשביעות רצון המזמין, או לאחר קבלת דרישה מהמזמין מראש ובכתב, להמשיך לשלב הבא.  

 זמן סביר ממועד הפנייה אליה.  המזמין יודיע עמדתו בתוך 

 הצהרות הספק  1.1.1.5

 הספק מצהיר כדלקמן: 

הוא קיבל את כל המידע הנדרש לו, לשביעות רצונו, לשם הכרת המערך הקיים ועל סמך זה הוא   ❖

מצהיר כי יש בידיו את היכולת והידע המקצועיים, הכלים והמומחיות, הכישורים, הניסיון, כוח  

לספק את השירותים בהתאם להצעתו במכרז, ומתחייב להמשיך  האדם, המיומנות וכל הנדרש כדי  

 להחזיק באמצעים כאמור במשך תקופת הסכם זה. 

הוא אינו מנוע מכל סיבה שהיא מלספק שירותים ומלהתקשר בהסכם זה וכי יעמוד בתנאי הסף   ❖

המפורטים במכרז ואשר נדרשו להשתתפות במכרז וזכייה בו לכל אורך תקופת ההסכם בין  

 הצדדים. 

הוא יבצע את מחויבויות הספק בהתאם להוראות חוזה זה, ברמה מקצועית גבוהה ובאמצעות כוח   ❖

 אדם מקצועי, מיומן ומנוסה במתן השירותים הנדרשים במכרז. 

לפני הגשת הצעתו וחתימה על חוזה זה הוא בחן באמצעות מומחים מטעמו את צרכי המחשוב של   ❖

את המשימות ככל שהן יוחדו לספק כמפורט בחוזה זה   המזמין וכי הוא סבור כי יש ביכולתו לבצע 

ובנספחים לו. בכלל זאת מצהיר הספק כי יש לו, וכי יעמדו לרשותו במשך כל תקופת חוזה זה,  

תוכנות, כלים ואמצעים טכניים העדכניים ביותר והמקובלים היום, ניסיון, ידע, כושר, מומחיות,  

מיומן הנדרש לשם ביצוע מחויבויות הספק וכי הוא   אמצעים ארגוניים, אמצעים כספיים וכוח אדם

 מתחייב לבצע את העבודה בדייקנות, ביעילות, בנאמנות ובמיומנות הדרושות והמקובלות. 

עבודתו בפרויקט זה אצל המזמין בהתאם להסכם זה תהיה מונחית על ידי שיקולי טובתו של   ❖

למשתמשי המערכת, שיקולי עלות/תועלת, ראייה  המזמין, ובפרט השיקולים הבאים: שירות מיטבי  

כוללת של נושא המחשוב בכלל, של מערכות התוכנה והחומרה המותקנות אצל המזמין ושל  

 הצרכים והדרישות של המזמין, כפי שיהיו מעת לעת, ושאיפה לתפקודם ושיפורם המיטבי. 
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ידה שלפי שיקול דעתו  הוא יזום ויביא לאישור המזמין הצעות לשינויים ושיפורים חדשים, במ ❖

המקצועי ניתן לשפר את תפקוד המערך, לפתור דרישות וצרכים נוספים של המזמין ו/או לייעל את  

 האופן בו מופעל ו/או מתפקד המערך ולהביא למיצובו של המזמין בקדמת  טכנולוגית המידע. 

מין יבחר  הוא ישתף פעולה בצורה טובה ויעילה עם ספק התשתיות וכן עם כל ספק אחר שהמז ❖

 לעבוד עימו בהתאם לנדרש ממנו בהוראות המכרז, ויפעל בהתאם להוראות המזמין בעניין זה. 

במקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, הוא יסייע למזמין או כל גורם שיבחר המזמין לבצע   ❖

מכרז.  מסמכי ההעברה מסודרת של כל החומר המצוי ברשותו ושייך למזמין, כמפורט בהסכם זה וב

ו כן מתחייב הספק לבצע העברה מסודרת של נוהלי ושיטות עבודה שהיו נהוגים בתקופת החוזה  כמ

 במזמין, והכול על פי המפורט בחוזה ובמכרז. 

ידוע לספק כי ביצוע מחויבויותיו במלואן על כל מרכיביהן, על פי לוח הזמנים הנקוב בחוזה זה   ❖

 מין. ובמכרז, הינו חיוני לתפעולו ותפקודו השוטף של המז

בכפוף להוראות חוזה זה, ההתחייבויות כלפי המזמין כמפורט בחוזה ובנספחיו הן ההתחייבויות   ❖

של הספק בלבד והוא לא יהא רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות התחייבות מהתחייבויותיו  

 כמפורט בחוזה זה לקבלן משנה מטעמו או לכל גורם אחר. 

 

 התחייבות הספק למתן השירותים  1.1.1.6

לאחר זכיה בתיחורים ככל שיהיו   תחייב לספק למזמין את השירותים המפורטים במכרזהספק מ ❖

בהיקף ובמועדים הקבועים בהוראות המכרז, בהתאם לנהלים השונים   במסגרת מכרז זה. 

 הקבועים במכרז וכל הוראותיו, ובהתאם לכל דין אשר יחול בתקופת ההסכם ביחס לשירותים.  

הספק מתחייב לבצע את כל השירותים בעצמו, באמצעות עובדיו,  בהעדר קביעה מפורשת  אחרת,   ❖

 ולא באמצעות כל צד ג' שהוא עמו יתקשר הספק בכל דרך שהיא. 

בתקופת הסכם זה, הספק מתחייב לפעול בכל האמצעים הסבירים כדי שכל עובד המועסק על ידו   ❖

נו, מרצו, ניסיונו,  או מטעמו ישקיע, באופן בהיקף ובמועדים הקבועים בהסכם זה ובמכרז, מזמ

 אמצעיו ומיומנויותיו לצורך אספקת השירותים ולשביעות רצונו המלא של המזמין. 

כל הוראה בהסכם זה שמחייבת את הספק תחול גם על עובדי הספק בהתאמה ועל קבלני המשנה  ❖

מטעמו )ככל שעל פי הוראות המכרז רשאי הספק להעסיק קבלני משנה(, אף אם לא נאמר בגוף  

מפורשות כי תחול על עובדיו. באחריות הספק לוודא כי עובדיו מקבלים על עצמם תנאי   ההוראה

 ידי הספק. -ידי מי מעובדי הספק או קבלני המשנה תחשב כהפרתו על- הסכם זה וכי  ההסכם על

בעת חתימה על חוזה זה, וימשיך  בידיו כל האישורים, ההיתרים וכ"ד הספק מצהיר ומתחייב כי  ❖

קופת ההסכם, בעל כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי המכרז  להיות במשך כל ת 

 ו/או כל דין לשם מתן השירותים, ככל שנדרשים. 

הספק לא ירכוש עבור המזמין ולא ישלב במערך כל תוכנה שהיא אלא בהתאם להוראות הקבועות   ❖

 ק. במכרז, הן ביחס לנוהל הרכישה והן ביחס לאחריות יצרן/נותן רישיון/ספ 

 בכפוף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליותו, מתחייב הספק:  ❖

לא לספק כל שירות המתחייב על פי חוזה זה ממקום שמחוץ לגבולות מדינת ישראל אלא בהסכמת  ❖

המזמין, מראש, בכתב ולפי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר, כי  אין על הספק איסור להעסיק מחוץ  

מציע )או חברת האם( ואינם מוגדרים כחלק מצוות  לגבולות המדינה עובדים שהינם עובדי ה

 הפרויקט. 

 או מי מטעמו איש קשר    לספק לגורמי המזמין מנהל אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  ❖

 דרש בהתאם לקבוע במכרז.  יתיעוד מלא )דו"חות שישלחו במייל( והוראות תפעול במידה וי  ❖
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יר ע"י המזמין ומהווה את מנהלת הפרויקט  לשתף פעולה עם כל קבלן משנה המועסק באופן יש ❖

בהתאם לקבוע בהוראות המכרז, וכן עם קבלנים או ספקים נוספים שהמזמין יבחר, על פי שיקול  

 דעתו הבלעדי. 

 יועצים ומומחים שיועסקו ו/או יופעלו על ידי המזמין. גורמים מקצועיים לרבות לשתף פעולה עם   ❖

 איסור הסבה  1.1.1.7

אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו, למסור לאחר את ביצוע    כאמור לעיל, הספק  ❖

וכן אין הוא רשאי להעביר או להמחות או לשעבד או למשכן לאחר כל    , השירותים, כולם או מקצתם

זכות או חובה לפי הסכם זה, לרבות זכות לכספים העשויים להגיע לו לפי ההסכם, אלא בהסכמת 

 .לכך בכתב ומראש  מזמיןה

את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, או   הספקלעיל, העביר  מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  ❖

לשאת באחריות המלאה   הספקמסר ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, ימשיך 

 .על פי הסכם זה   המזמיןלהתחייבויות המוטלות עליו כלפי 

יות של הספק או מי ממרכיביו, שיהיה בהם  יהיה רשאי לראות בהקצאה ו/או בהעברת מנ זמיןהמ ❖

משום העברת שליטה בתאגיד הספק או מי ממרכיביו, ו/או מכירה ו/או העברה בדרך אחרת של  

פי הסכם זה. על הספק להודיע למזמין על כל פעולה  -השליטה בספק, משום העברת זכויות על 

יום, אם בכוונתו לראות   30 ודיע לספק בכתב תוך י זמיןכאמור בסעיף זה עם ביצוע הפעולה והמ

 בפעולה העברת זכויות כאמור בסעיף זה. 

 

 אבטחת מידע  1.1.1.8

הפרטיות וחיסיון מידע שבתיקי בית    תהגנהמידע,    תאבטחל  כל האמצעים  הספק מתחייב לנקוט ב ❖

, והתקנות שהוצאו ושיוצאו מכוחו,  1981-כדי לעמוד בדרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א הדין 

הנחיות ונהלים של רשות הגנת הפרטיות הקיימות במועד חתימת ההסכם,   , אחרהוראות כל דין 

ולכל שינוי או עדכון שיהא מדי פעם ופעם בהוראות, בהנחיות או בנהלים אלה במהלך תקופת  

 ההתקשרות וכן בהתאם לנהלי העבודה של  המזמין.  

❖  . 

או מסמך רשמי שנמסר לו  או מידע סודי  חומר כן, הספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל  כמו ❖

 .  המשרדאו שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם 

מסירת מידע ו/או נתונים ע"י הספק לצד שלישי כלשהו תעשה אך ורק בהסכמה, מראש ובכתב,   ❖

 של המזמין.  

, בדבר  1977-זלחוק העונשין התשל" 119-118הספק מצהיר כי  הוא מודע להוראות סעיפים  ❖

 שמירת סוד בידי בעל חוזה ובדבר גילוי מסמכים רשמיים והוא מתחייב לפעול בהתאם. 

חוק בתי דין דתיים  פי ידוע לספק כי ההרשאה לעיון במסמכים באמצעות המערך מבוססת על  ❖

- הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל ות , וכמפורט בתקנ 1956-)כפיית ציות ודרכי דיון( התשט"ז

. הספק מצהיר כי הוא מודע לחוקים ותקנות אלו ומתחייב כי העיון במסמכים הקיימים  התשנ"ג

 במערך ייעשה בכפוף להוראות החוקים והתקנות כאמור כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.  

 

 רמת שירות וטיפול בתקלות  1.1.1.9

  במקרים  הספק יהיה אחראי לפעולתו התקינה של המערך על כל מרכיביו כפי שיהיו בכל זמן נתון  ❖

   בהם הוגדרה תמיכה למערכת בתיחור המתאים 
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 קבלני משנה  1.1.1.10

הספק יהיה רשאי להשתמש בקבלני משנה אך ורק לשם אספקת השירותים אשר לגביהם נאמר   ❖

 מפורשות במכרז כי ניתן להעבירם לקבלני משנה. 

בכל מקרה בו בחר הספק להעביר מתן שירותים כאמור לידי קבלני משנה יפעל הספק בהתאם   ❖

 להוראות ולנהלים הקבועים במכרז ביחס לקבלני משנה.  

מובהר כי העברת ביצוע השירותים כאמור לידי קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את הספק או לגרוע   ❖

מהתחייבות או אחריות כלשהי של הספק כלפי המזמין בהתאם למסמכי המכרז, על פי כל דין ועל  

 פי חוזה זה. 

ה על ידי הספק או החלפתו באחר )הכרוכה כשלעצמה בהסכמה מובהר כי עצם העסקת קבלן משנ ❖

מראש ובכתב של המזמין( או נטילת הספק על עצמו המשימות אותן אמור היה קבלן המשנה  

לבצע, בין אם פעולה כזאת נעשתה ביוזמת הספק ובין אם נבעה היא מבקשת המזמין, לא יהוו  

אספקתם או לירידה באיכות השירותים או  נימוק סביר לקטיעת רצף מתן השירותים או לעיכוב ב

ברמות השירות, ולא ישמשו עילה להגדלת התמורה בשל עלויות נוספות אשר יכול ויגרמו לספק  

 עקב כך, אלא אם כן יוסכם אחרת בכתב בין המזמין לבין הספק. 

  המזמין יהיה רשאי, במהלך תקופת ההסכם או לאחר סיומה מכל סיבה שהיא, לפנות במישרין לכל  ❖

אחד מקבלני המשנה אשר יועסקו במתן השירותים לשם קבלת מידע בנוגע לכל תוצר, עבודה או  

 שירות שסיפק קבלן המשנה. הספק יעגן הוראה זו בתנאי מפורש בהסכמיו עם קבלני המשנה.

מוותר על הזכות המוקנית בסעיף    באם הספק הזוכה לא הציע קבלני משנה בהצעתו, מוסכם כי הוא ❖

מכי המכרז לפיה מציע רשאי לכלול בהצעתו קבלני משנה. מוסכם ומוצהר בין הצדדים  למס  0.5.8.1

 . כי הספק לא יוכל למלא כל חובה המוטלת עליו בהתאם לחוזה זה ע"י קבלן משנה

 

 עובדי הספק  1.1.1.11

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במסגרת הסכם זה כמציע עצמאי   ❖

פי  -לפעולתו של הספק על זמיןת זו דווקא מהווה תנאי מוקדם מבחינת המבלבד וקיומה של מסגר

 ההסכם.  

לבין הספק או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו.    זמיןבשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המ ❖

פיצוי או הטבות או זכויות   מזמין לא הספק ולא מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו יהא זכאי לקבל מה

 גיעות לעובד, לא במשך תוקפו של הסכם זה ולא עם סיומו מכל סיבה שהיא.  כלשהן המ 

הספק לבדו יהא חייב לשאת בכל התשלומים ו/או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הספק   ❖

היחידים והבלעדיים כלפי העובדים, או המועסקים, או    זמין ו/או קבלני המשנה מטעמו יהיו נציג המ

ו מי מהם בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם  קבלני המשנה שלהם, א

לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס   -כלפי עובדיו 

הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,  

, תשלומים כלשהם  1963  - ורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  , פיצויי פיט1958  - תשי"ח  

, תשלומים והפרשות  1951 - פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -בגין חופשה שנתית או על

פי  -לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על 

פי חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף  -לומים עלכל דין, וחוזה קיבוצי, וכל תש

 להם או במקומם.  

כמו כן, הספק המציע מתחייב לעמוד בחוקי השירותים ותקנותיהם במהלך תוקף החוזה, לרבות   ❖

 החוקים המפורטים להלן: 

 1959. - חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  ❖

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  ❖
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 1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 18.4.319.4.3 ❖

 1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  ❖

 1996 – חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו  ❖

 1953  –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  ❖

 1953 – חוק החניכות, תשי"ג  ❖

 1949 – חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט  ❖

 1995 – חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 1 ❖

 1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז   ❖

 חוק הגנת השכר וכל חקיקה הנוגעת לזכויות עובדים.   ❖

ידו בקשר לביצועו של הסכם זה כל תשלום או זכות המגיעים  -הספק ישלם לעובדים המועסקים על  ❖

 פי הוראות הסכם זה.  -פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על-להם על 

 יף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו המידי. הפרת סע  ❖

ידו  - הספק מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ❖

 לצורך הסכם זה, בהסכם העסקה התואם את דרישות הסכם זה.  

 הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ועילה לביטולו המידי.   

 

 תנאי תשלום וזכות קיזוז  – ורההתמ 1.1.1.12

 בתמורה למתן השירותים כמפורט בהסכם זה, יהיה הספק זכאי לתמורה כמפורט בהצעת הספק.   ❖

ראה הוראת תכ"ם    –יום מהמועד שהומצא חשבון למזמין    45נדרש לציין כי תנאי התשלום הוא עד   ❖

 . 2.1סעיף   1.4.0.3

 מובהר כי הגשת החשבוניות תיעשה באמצעות פורטל הספקים בלבד )עפ"י הוראת תכ"ם(.  ❖

ידי  מובהר כי מחלוקת לגבי כל עניין אחר הקשור לתמורה לספק, לא תעכב ביצוע השירותים על  ❖

 הספק.  

בהתאם להוראות התכ"מ של  מיום חתימת ההסכם המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן  ❖

 (. 7.5.2.1מנהל הרכש הממשלתי לנושא הצמדות )מספר הוראה 

- לשלם לספק על זמיןיהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המזמין הספק מסכים ומצהיר בזאת כי המ ❖

פי הסכם זה  -מהספק על זמיןכל סכום המגיע למ - אחר  פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם

(  SLAבמסרת הדרישות לאמנת שירות ) פי כל הסכם אחר לרבות סכומי פיצויים מוסכמים -או על 

   בתיחור הרלוונטי. 

יהא רשאי להפעיל מנגנון קנסות, כולל: דרישה להוצאת   זמין הספק מסכים ומצהיר בזאת כי המ ❖

או  )קנסות( והספק מתחייב להמציא חשבונית זיכוי זוצויים מוסכמים חשבונית זיכוי בגין סכומי פי

החזרת חשבונית לספק לתיקון באמצעות פורטל הספקים או גביית הקנס בכל דרך חוקית אחרת,  

פי כל הסכם אחר מהערבות  -פי הסכם זה או על -לרבות חילוט כל סכום המגיע למשרד מהספק על

 הבנקאית לביצוע.  

תיו על פי  יו ו ניכויים מסכומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבותשלום הפיצויים א ❖

 מסמכי המכרז ולא יגרעו משכר עובדיו. 

הספק מוותר מראש על כל זכות קיזוז והוא אינו רשאי לקזז סכומים או חיובים כלשהם מתוך   ❖

מוותר  בזאת  , לרבות מכוח כל התקשרות אחרת שבין הצדדים. והוא  זמיןסכומים שעליו לשלם למ



 28/2019מכרז מסגרת מספר                                               אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

 78מתוך  48  בתי הדין הרבניים

  זמין פי כל דין. מבלי לגרוע מזכותו לפי כל דין או הסכם זה, המ-על זכות העיכבון העומדת לזכותו על 

 יהא רשאי לדרוש מהספק פיצויים מוסכמים בגין אירוע מן האירועים המפורטים.  

  יובהר כי אם ישתמש המשרד בזכותו לפי סעיף זה אין בכך כדי למצות את זכותה לפעול בהתאם  ❖

מלהפעיל את סעיף הפיצויים    זמין לזכויות אחרות הנתונות לו לאותו עניין. כמו כן אין בהימנעות המ

המוסכמים באירוע מסוים כדי להוות כל ויתור או שינוי בזכותו להפעיל את הסעיף ככל שימצא לנכון  

 בהתאם להוראות סעיף זה. 

לתבוע מהספק בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם מראש    זמין אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של המ ❖

  – פי הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א  -גם פיצויים נוספים המגיעים לו על

 . פי כל דין בגין הפרות הספק את הוראות ההסכם-ו/או על    1970

 תקופת החוזה; ביטול מוקדם; צמצום היקף החוזה   1.1.1.13

חודשים מיום החתימה על הסכם זה   24זה הינה למשך  תקופת ההתקשרות במסגרת הסכם ❖

)להלן: "התקופה הבסיסית"(, אלא אם כן בוטל ההסכם קודם לכן בהתאם להוראותיו או להוראות  

 דין רלוונטי. 

תקופות נוספות, כל תקופה הינה של   3בידי המזמין שמורה הזכות להאריך את תקופת ההסכם  ❖

הבלעדי של המזמין תינתן ההרחבה של ההסכם, ומבלי  חודשים נוספים. לפי שיקול דעתו  12

 שתעמוד לספק הזכות לדרוש נימוקים להחלטה כזו או אחרת. 

שומר לעצמו את הזכות הבלעדית, לצמצם או להרחיב את היקף ההתקשרות ותכולתה   זמיןהמ ❖

והכול בהתאם לצרכיו בפועל בתקופת ההתקשרות, הוראות חוק התקציב וכל דין ובלבד שלגבי  

יבחר בהתאם    זמיןימים, בכתב לספק. היה והמ  90מצום מהותי, ייתן המזמין הודעה מוקדמת של  צ

יהיה מחויב   הספק , לצמצומםלשיקול דעתו הבלעדי לממש זכות ברירה להרחבת השירותים או 

 לספקם בהתאם לתנאי המכרז.

מוגבלות בכל הקשור להגדלת היקף   זמיןלמען הסר ספק, מובהר בזאת שסמכויותיו של נציג המ ❖

העלות הכספית של השירותים על כל שלביה. כל הוראה שיש בה משום הגדלת היקף העלויות  

ידי ועדת  - בכתב עלו הסכמה ואישור מראש  והגדלת התמורה תחייב את הצדדים רק משניתנה

 . זמיןע"י מורשי החתימה של המשרד לרבות חשב המ חתום המכרזים 

הזכות לצמצם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את היקף השירותים )סוג, רמה, אחרים(  למזמין שמורה   ❖

הניתנים על ידי הספק בכל עת ומכל סיבה שהיא ובלבד שלגבי צמצום מהותי, ייתן המזמין הודעה  

צמצום היקף השירותים באופן בו התמורה שתגיע   דהיינו  ימים, בכתב לספק. 90מוקדמת של 

ותר, בחישוב שנתי, בהשוואה לשנת ההסכם הראשונה וללא התשלומים  או י 50%-לספק ירדה ב 

   .פעמיים של שנת ההסכם הראשונה-החד

מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה של סיום ההסכם מכל נימוק שהוא יפעל הספק בהתאם להוראות   ❖

 המכרז הרלוונטיות.  

פק, להעמיד לרשות  מוסכם בזה כי היה ותופסק ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, ידאג הס ❖

המזמין בצורה מסודרת ועניינית את כל הציוד, התוכנות והמידע שבידיו בקשר עם מתן השירותים  

 באופן ובדרך שיאפשרו למזמין להמשיך את מתן השירותים ללא עיכוב.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף לו, יעביר הספק למזמין כל ידע הנמצא ברשותו בהקשר   ❖

ובכלל זה ידע מצטבר, קבצי מידע עדכני והיסטורי, תוכניות מקור על גרסאותיהן, מסמכי  למערך, 

אפיון, תיקי תיעוד, להפעלתו השוטפת ותחזוקתו ולשירותים שהוא מספק, וכן כל מידע שהצטבר  

במערך כתוצאה מפעילות או הפעלה או צורך ביישום )להלן: "המידע"(. כל המידע יועבר למזמין  

שי עליו יורה המזמין בלוח זמנים קצר ובצורה מסודרת. המידע המלא יועבר לנציג  או לצד שלי

כל זאת, ללא תמורה נוספת, אלא אם כן הוסכם או יוסכם אחרת בכתב   -מוסמך מטעם המזמין 

 ומפורשות. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המזמין. 
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 הפסקת התקשרות:  1.1.1.14

פסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא )כולל ביטול ההסכם על ידי המזמין עקב הפרה  במקרה של ה ❖

יסודית או בתום התקופה הבסיסית, לפי המקרה( )להלן: "הפסקת ההתקשרות"(, מתחייב הספק  

תיחור הרלוונטי בו  לפעול הן ביחס להיקף השירותים והן ביחס לרמת השירות בהתאם למפורט ב

   הספק זכה. 

ראות הסכם זה ובנוסף להן, מסכימים הצדדים כי בכל אחד מהמקרים המפורטים  מבלי לגרוע מהו ❖

 להלן רשאי המזמין להודיע לספק לאלתר ובכתב על ביטול החוזה: 

אם תוגש כנגד הספק בקשה למינוי כונס נכסים לכל או לרוב נכסיו או מפרק זמני, והבקשה לא   ❖

 יום.  90הוסרה תוך 

ו כינוס נכסים לכל או לרוב נכסיו או ימונה לו מפרק זמני והצו או  אם יוצא נגד הספק צו פירוק או צ  ❖

 יום.  90המנוי כאמור לא יבוטלו תוך 

 יום.  90אם יוטל עיקול על כלל נכסי הספק, או רובם, והעיקול לא הוסר תוך  ❖

אם יורשע הספק ו/או מי ממנהליו בעבירה פלילית ו/או יוגש נגד מי מהם כתב אישום פלילי לבית   ❖

ו/או תפתח נגד מי מהם חקירה פלילית. עבירה פלילית לעניין זה תכלול עוונות ופשעים   המשפט

 בלבד. 

העביר מידע סודי מהותי השייך למזמין לגורם  ו, או מי מטעמו, יעובדמי מאם ימצא כי הספק  ❖

שלישי )שלא לצורך ביצוע ההסכם( מבלי שקיבל מראש ובכתב את אישור המזמין. במקרה זה  

 מי שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך. יחשב הספק ל

בוטל ההסכם מחמת אחת הסיבות הנקובות לעיל, יעמדו לזכות המזמין כל הסעדים הקבועים בחוק   ❖

 , ו/או בכל דין. 1970–החוזים )תרופות בשל הפרה חוזה(, התשל"א

השירותים לפי ההסכם, אחר  אם הספק לא קיים, לגבי עובדים שיועסקו על ידו על מנת לבצע את  ❖

האמור בחוקי העבודה, וכן אחר האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת  

תוקף  -התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר

שהוצאו על   בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד לרבות צווי ההרחבה

 . פי הסכמים אלה

יום ויחולו כל הוראות   180יהיה זכאי להודיע בכתב על סיום ההסכם, בהתראה מראש של  הספק ❖

 הסכם זה לעניין סיום ההסכם.  
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 עניינים סודיות ומניעת ניגוד  1.1.1.15

ולצרפו    ע"פ הדרישות בפרק שמירת סודיות  התחייבות לשמירת סודיות  הספק מתחייב לחתום על   ❖

 .  ו להצעת

לפרסם, לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם,    שלאהספק מתחייב   ❖

במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג  

או מי   והלן: "מידע סודי"( שיגיעו לידיול עילי הכלל )ל שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכס

מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם הנהלת בתי הדין  

  הרבניים  הדין בתי "ל מנכללא אישור  - הרבניים, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו או לאחר מכן 

 המשרד מראש ובכתב.   של  המשפטי  והיועץ 

רשאי להורות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי   יןזמהמ ❖

טחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר  יב ו אבטחה

 בנדון.   המשרד דרישות 

  וכי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה,  שבידיומידע  כלהספק מתחייב שלא להשתמש ב ❖

מראש   ובאישורמסירת מידע ו/או נתונים ע"י הספק לצד שלישי כלשהו תעשה אך ורק בהסכמה, 

 ובכתב, של המזמין.  

עם החזרת האמור לעיל יצהיר הספק כי לא נשארו ברשותו כל חומר כאמור לרבות מסמכים, מידע   ❖

 במדיה מגנטית וכל כיוצ"ב. 

, וכי הוא מודע  1977-הספק מצהיר כי ידוע לו כי על הסכם זה חלות הוראות חוק העונשין, התשל"ז ❖

שמירת סוד בידי בעל חוזה ובדבר גילוי מסמכים רשמיים והוא    – שבו,    119-118להוראות סעיפים  

 מתחייב לפעול בהתאם. מסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק זה. 

בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו עקב אי שמירה על חובת הסודיות    המשרד לפצות את    הספק מתחייב ❖

 או בשל אי העברת המידע למשרד. 

הספק מתחייב להחתים את עובדיו וכן כל קבלן משנה מטעמו ועובדיו )בכל מקרה בו הוא רשאי   ❖

חייב לשמור  להשתמש בקבלני משנה(, על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף למכרז,  והמ

על סודיות בין במשך תקופת ההסכם ובין לאחר מכן, ולנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת לאכוף  

את קיום ההתחייבות האמורה. בנוסף הספק מתחייב כי כל עובד ו/או קבלן משנה מטעמו )בכל  

ל  מקרה בו הוא רשאי להשתמש בקבלני משנה( ועובדיו, יחויבו לעבור בדיקה ביטחונית כמקוב

 ביחס לעובדי מדינה, והספק מתחייב להחתימם על הסכמתם לעבור בדיקה ביטחונית כאמור.  

הצהרות הסודיות וההסכמה לבדיקה ביטחונית יועברו כשהם חתומים לממונה על אבטחת המידע   ❖

 בהנהלת בתי הדין ויהוו תנאי להעסקת העובד או קבלן המשנה ועובדיו.  

כל קבלן משנה מטעמו ועובדיו )בכל מקרה בו הוא רשאי   הספק מתחייב ליידע את עובדיו וכן  ❖

להשתמש בקבלני משנה(, באשר לתוכנם של נוהלי אבטחת המידע ושמירת הסודיות הקיימים  

אצל המזמין  כפי שיעודכנו מעת לעת, ואלו יהיו מחויבים לפעול על פיהם. כמו כן מתחייב הספק  

 לוודא ריענון ושינון כללים אלה. 

תוצרי עבודות הספק, בין אם בתהליך או שהושלמו, ובכלל זה דו"חות, המלצות,  מוסכם כי כל  ❖

מדריכי שימוש, ממצאים, הערכות, מודלים, כלים, תרשימי זרימה, סקרים, מידע, נתונים וחומר  

כתוב אשר פותחו או שזכויות היוצרים בהם נרכשו על ידי הספק  עבור ובקשר לשירותים אשר  

חוזה זה, יהיו רכוש של המזמין. לפיכך, הספק ועובדיו מנועים מלהעביר  מסופקים למזמין על פי 

את האמור לעיל לצד שלישי ומנועים מלהשתמש באמור לעיל במסגרת עבודה מקצועית אחרת  

 המתבצעת על ידם ללא הסכמת המזמין.  

  עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא הספק יעמיד לרשות המשרד בצורה מלאה, מסודרת ועניינית  ❖

חומר, ידע ומידע הסודי, מסמך או נכס הנמצאים ברשותו בקשר לשירות  הנ"ל ולרבות כל את כל 

ולביצוע הסכם זה. כל המידע יועבר למשרד או לצד שלישי שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא  
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קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י המשרד, וללא כל  

 ספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינה הבלעדי של המשרד. תמורה נו

בכך משום   , ובלבד שלא יהיה מזמיןרשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת ה הספק ❖

 פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

  משום   -   זמין לדעת המ  – אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו    הספק על אף האמור,   ❖

 . לפי הסכם זהזמין  ספקת השירותים למא פגיעה ב

הספק מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו   ❖

עפ"י הסכם זה ובין קשריו העיסקים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה 

יבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו  כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עיסקה או התחי 

, זולת  במישרין או בעקיפין בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים,  

במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "ניגוד עניינים"(."ניגוד עניינים" משמעו  

 אף חשש לניגוד עניינים כאמור. 

דאוג לכך שכל עובדיו ו/או הפועלים מטעמו במסגרת השירותים יתחייבו אף  הספק מתחייב ל ❖

 הם כאמור לעיל.  

או חשש לניגוד עניינים יפסיק הספק ו/או עובד של   היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים ❖

, ידווח על כך מייד לנציג  הספק ו/או מי מהפועלים מטעמו, לטפל בביצוע השירותים באופן מיידי 

, וכמו כן, ימלא אחר כל  דאג מיידית להסרת ניגוד האינטרסים האמור יוי מין המוסמך בכתב המז

 . הנחיות המזמין בנדון 

היועץ המשפטי של המשרד או מי מטעמו, יחליט בנושא ובדרך הטיפול הנדרשת במסגרתו,   ❖

לרבות על דרך החלפת העובד או מי מהפועלים מטעם הספק והחלטתו תהיה סופית. מכלול  

 צאות, הישירות והעקיפות שיידרשו מהחלפת איש הצוות יהיו על חשבון הספק. ההו

בין אם הן תמורת תשלום,    – פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים    –בסעיף זה  למען הסר ספק   ❖

או תמורות טובות הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה כלל, לרבות חברות בהנהלת תאגיד,  

 ת רווח ובין אם הוא לא למטרות רווח.  בין אם התאגיד הוא למטרו

 כל האמור לעיל יחול על הספק, עובדיו וכל הפועלים ומועסקים מטעמו במסגרת השירותים.   ❖

 

אם יימצא כי נוצר מצב של ניגוד אינטרסים בין הספק ובין המזמין, אשר לא הוסר מיידית לפי   ❖

ל ידי הספק והמזמין יהא  דרישה של המזמין בכתב, יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם ע 

 רשאי לבטל ההסכם. 

 

 

 ערבות  1.1.1.16

עם חתימת החוזה וכתנאי לכניסתו לתוקף יפקיד הספק בידי המזמין ערבות בנקאית לפקודת   ❖

  5מסכום התמורה השנתית הכוללת לתשלום אותה יציע הספק בפרק ₪  5,000המזמין בסך של 

לאחר תום שנת   יום  90למשך "(. הערבות המקורית תהיה בתוקף ערבות מסגרתלמכרז )להלן: "

 ההתקשרות הראשונה.  

 נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות הבנקאית תצורף   ❖

 להסכם זה.   3'בכנספח 

הערבות תוצא על ידי בנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על   ❖

, ובלבד שבמקרה כזה תהיה  1981-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"אפי 

 הערבות חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח שלה. 

http://www.finance.gov.il/hon/2001/insurance/memos/pikuachBituach2005.doc
http://www.finance.gov.il/hon/2001/insurance/memos/pikuachBituach2005.doc
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פי הסכם זה ואין  -ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו עלאין בכל האמור לעיל כדי לשחרר את הספק   ❖

 חובה כלשהיא.  זמין בו כדי להטיל על המ

  זמין הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי הסכם זה בידי הספק ואכיפתם, וכן לפיצוי ולשיפוי המ ❖

בין במישרין   -  זמין על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שנגרמו או שעלולים להיגרם למ

עקב אי מילוי תנאי ההסכם כולם או מקצתם, במועדיהם ובמלואם או עקב ביטול   -ין בעקיפין וב

 ההסכם, הגבלתו או התלייתו. 

לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, אם נגרם    זמיןבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא רשאי המ ❖

 ם להלן: לה נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם, לרבות בכל אחד מן המקרים המפורטי 

הפסד עקב עיכוב, השהייה או אי עמידה של הספק  במועדים שנקבעו במכרז או   זמיןנגרמו למ  ❖

 לביצוע משימה. 

 טוחי האמור, בוטל, הותלה או הוגבל. ילא נעשה כיסוי ביטוחי כפי הנדרש, או שהכיסוי הב ❖

את ביצוע   הספק אינו עומד בדרישות הטכניות וטיב השירות או שהספק מפסיק, מתלה או מגביל ❖

 השירותים בניגוד להוראות אלה. 

 הספק מפר בהתמדה או בזדון אחד מההוראות, התנאים או הדרישות של ההסכם.  ❖

תביעה או דרישה לתשלום פיצוי ונזק בשל הפרת תנאי ההסכם, בשל ביצוע   זמין הוגשה נגד המ ❖

ה או דרישה  הוצאות עקב תביעזמין לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכם, וכן אם נגרמו למ

 כאמור. 

 הוצאות או נזקים עקב ביטול ההסכם.  זמין נגרמו למ ❖

יהא רשאי לחלט את הערבות לפי חלק זה אף בשל הפרה צפויה של תנאי ההסכם או   זמיןהמ ❖

 סיכול תנאי ההסכם המצדיקים, לפי שיקול דעתו חילוט מוקדם של הערבות. 

ובה הסכום הנקוב בה, ובלבד שהתרתה  יהא רשאי לחלט את הערבות, כולה או חלקה, עד ג  זמיןהמ ❖

בספק כי אם תוך התקופה שקבועה בהתראה, לא יתקן הספק את המעשה או המחדל נושא  

ההתראה תחולט הערבות, כולה או מקצתה. חולטה כל הערבות או חלק ממנה, ימציא הספק  

ציג  ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת נ

 .  זמיןהמ

בלי    -יהא רשאי    זמיןאי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של תנאי ההסכם והמ ❖

 לחלט כל יתרה מסכום הערבות.   -לגרוע מסמכותה לבטל את ההסכם להגבילו או להתלותו  

פי הערבות, כדי לשחרר את הספק ממילוי מלא  -אין בכל האמור לעיל, לרבות בגביית כל סכום על ❖

פי הסכם זה ואין בו כדי להטיל על המשרד חובה כלשהי ו/או כדי להגביל  -מדויק של כל חיוביו עלו

פי כל  -או להורות בכל צורה שהיא על היקף התחייבויותיו ואחריותו של הספק לפי הסכם זה או על 

 דין ו/או על היקף הנזקים ו/או ההוצאות שנגרמו למזמין עקב הפרת ההסכם מצד הספק. 

פי ההסכם  -ערבות, כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מכל סמכות הקיימת למזמין על חילוט ה  ❖

 ובכלל זאת סמכותה לבטל את ההסכם. 

לתבוע בכל דרך אחרת מאת    זמיןחילוט הערבות כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכותו של המ ❖

הספק תשלום נזקים שהוא חב בכיסויים לפי הסכם זה או להשתמש בסעדים אחרים הנתונים לו  

 לפי כל דין. 

 הפרות וסעדים  1.1.1.17

הפר הספק התחייבות מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה, או ביצע התחייבות מהתחייבויותיו ברשלנות   ❖

 תחולנה ההוראות הבאות: ו/או במחדל רשלני  )להלן: "ההפרה"( 

 המזמין יודיע בכתב לספק על ההפרה, בסמוך לאחר שנודע לו עליה, וידרוש את תיקונה.  ❖
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 . ימים  30ולא יותר מ  הספק יתקן את ההפרה וזאת בחריצות ובמהירות המרביים  ❖

יום ממועד קבלת הודעה בכתב על כך אצל   30לא תוקנה ההפרה כאמור לעיל, תוך פרק זמן של  ❖

 יא תחשב כהפרה יסודית. הספק, ה

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ובאמור בכל סעיף אחר בהסכם זה, הפרה חוזרת ונשנית   ❖

 החוזרת על עצמה יותר משלוש פעמים חרף התראות המזמין תיחשב כהפרה יסודית. 

, ו/או  בתיחור הרלוונטיהפרה חמורה של הסכם רמת השירות, כהגדרתה בסעיף אמנת השירות  ❖

ות אחרות שנאמר לגביהן במסמכי המכרז שיחשבו כהפרה יסודית, יחשבו כהפרה יסודית  כל נסיב

 של הסכם זה. 

תוצאות של הפרה יסודית: הייתה הפרה יסודית של חוזה זה על ידי הספק יהא המזמין רשאי   ❖

 לבחור באחת החלופות שלהלן: 

זאת מבלי לפגוע  לראות את החוזה כממשיך להיות בתוקף ולדרוש מהספק לתקן את ההפרה, ו ❖

 בסעדים אחרים המוקנים למזמין על פי כל דין. 

 לבטל חוזה זה, כולו או חלקו, בהודעה בכתב לספק.  ❖

ביטול חלקי משמעו שחלק מהשירותים, לפי בחירת המזמין, ו/או חלק ממחויבויות הספק המוגדרות   ❖

גבי חלק אחר, לפי  בהסכם זה, לפי בחירת המזמין, ימשיכו להיות מסופקים על ידי הספק ואילו ל

 בחירת המזמין, יבוטל החוזה. 

מובהר בזאת כי במקרה של ביטול חלקי תצומצם התמורה המשולמת לספק בהתאם להיקף   ❖

 העבודה הממשיך להיות מבוצע על ידו, בהתאם למנגנון הגידול/קיטון הקבוע במכרז. 

 עי. , יכריע בה הפוסק המקצו יצומצם ש השירות  במקרה של מחלוקת לעניין היקף  ❖

אין בביטול חלקי כדי לפגוע בזכות של המזמין לקבל פיצויים כמפורט בהסכם זה ובדין כתוצאה   ❖

 מההפרה היסודית. 

 

 פיצויים בגין אי עמידה ברמת שירות  1.1.1.18

 

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות פרק זה ומהוראות הדין, מוסכם בין הצדדים כי אם הספק לא ישלים ביצוע   •
ת כמחויבות הספק במועדה או אם המערך לא יעמוד ברמת השירות  מטלה אשר על פי המכרז מוגדר

, ישלם הספק למזמין פיצויים קבועים ומוערכים  בתיחור הרלוונטיהמפורטת בתנאי רמת השירות הקבועים  
 . מראש כקבוע במכרז

למען הסר ספק מובהר כי אין בפיצוי בגין אי עמידה ברמת שירות כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של   •
ספק לספק את השירותים במלואם ובהתאם לרמת השירות הקבועה במכרז. כמו כן מובהר כי אין בתשלום  ה

הפיצוי בגין אי עמידה ברמת שירות כאמור, כדי לגרוע מכל זכות המוקנית למזמין על פי כל דין ו/או על פי  
תים בהתאם לרמת  הוראות הסכם זה בכל מקרה בו הספק יפר את הוראות החוזה, לרבות אי מתן השירו

 השירות הקבועה במכרז.   

 

 הספק אחריות  1.1.1.19

הספק ישא באחריות על פי כל דין, חוזה ונוהג לכל נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרם לאדם או לגוף כלשהו,   •
עקב מעשיו ו/או מחדליו שלו או של מי  ו לרבות הספק, עובדיו, המשרד, עובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי 

 פי הסכם זה.  -שלוחיו או כל מי שבא מכוחו במסגרת פעולתם עלמעובדיו ו/או של מי מ 

שמקורה בטענה   זמין הספק הינו קבלן עצמאי. לפיכך, בכפוף להוראות לעיל, היה ותוגש תביעה כנגד המ •
, מתחייב הספק  מזמינהבדבר קיומם של יחסי עובד מעביד בין מי מעובדי הספק ו/או מבצעי השירות לבין ה

, לקחת על עצמו את כל האחריות בגין התביעה לתוצאותיה השונות, לדווח  ן להתייצב בנעליה של המזמי
על קיומה של התביעה, על ההליכים השונים הננקטים בה, ולהיוועץ בה. כמו כן, מתחייב הספק   נהלמזמי
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לשלם כל סכום שיושת במסגרת תביעה כאמור, בין על ידי החלטה שיפוטית ובין בפשרה, בין לתובע ישירות  
 או בין למי מטעמו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 

❖  

בגין כל דרישה ו/או תביעה הנובעת   וו/או מי הפועל מטעמ  שרד המ את שיפוי מלא הספק מתחייב לשפות  •
ממעשה או מחדל של הספק, לרבות תביעה לתשלום כספים, ו/או בגין כל הוצאה, שתופנה אל המשרד,  

פי הסכם זה או הנובע  -ו/או מי הפועל מטעמו, בקשר עם מעשה או מחדל הספק בביצוע חיובי הספק על 
ישרין או בעקיפין, לרבות שכר טרחה והוצאות בקשר עם הליך שהמשרד ו/או מי  במ ועל פי כל דין, ממנו, 

הפועל מטעמו יהא צד לו. ההתחייבות לפי סעיף קטן  זה, הינה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה לגבי השירות  
ידי הספק לאחר סיום תוקפו של הסכם זה ללא הגבלת זמן. חתימה על הסכם זה כמוה כחתימה  - שסופק על

 ב התחייבות  לשיפוי. על כת

מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או   •
רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו כתוצאה ישירה או עקיפה  

 מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.   

•       
 

 הפרה על ידי המזמין  1.1.1.20

הפר המזמין התחייבות מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה, יודיע הספק למזמין על ההפרה, בסמוך   ❖

 לאחר שנודע לו עליה וידרוש את תיקונה. 

 המזמין יתקן את ההפרה במהירות ובחריצות המרביים.  ❖

וזה, תחשב  פיגר המזמין בתשלום התמורה או לא מילא התחייבות מהתחייבויותיו על פי הח ❖

ההפרה כהפרה בלתי יסודית. הספק יהיה מחויב להעביר למזמין פירוט בכתב של ההפרה או אי  

מילוי ההתחייבות של המזמין, ההשלכות והתוצאות של ההפרה או אי מילוי ההתחייבות על  

הפרויקט, וכן פירוט הנזקים הישירים שייגרמו ו/או שנגרמו לו כתוצאה מההפרה או אי מילוי  

ייבות כאמור )להלן: "דו"ח הפרות המזמין"(. למזמין תהיה שמורה הזכות לערער על האמור  ההתח

ימים מיום העברתו לידי המזמין.  היה והמזמין לא ערער על   14בדו"ח הפרות המזמין וזאת תוך 

דו"ח הפרות המזמין, הספק יהיה זכאי לתבוע פיצויים בגין הנזקים הישירים )לרבות עלויות כוח  

 אם יגרמו לו עקב ההפרה או אי מילוי ההתחייבות. אדם( 

 

   כוח עליון  1.1.1.21

על אף האמור בחוזה זה או בהוראות כל דין, אף צד לא ייחשב כמפר חוזה זה ולא יישא באחריות   ❖

לנזק שנגרם כתוצאה מנסיבות שמעבר לשליטתו הסבירה, כגון שריפה, פגעי טבע, שיטפונות,  

איבה, גיוס כללי או מלחמה, המונעת מהספק לבצע עבודתו  אמברגו, מהומות או התפרעויות, מעשי  

)להלן: "נסיבות של כוח עליון"(. מובהר כי שביתות והשבתות אצל הספק לא יחשבו כנסיבות של  

 כוח עליון. 

בכל מקרה בו נוצרו נסיבות כנ"ל, ייתן אותו צד הודעה לצד האחר על קיום נסיבות של כוח עליון,   ❖

 אירוע. סמוך ככל האפשר למועד ה

על אף מסירת ההודעה כאמור לעיל, ימשיך הספק בביצוע התחייבויותיו ללא הפסקה אלא אם כן   ❖

נסיבות של כוח עליון אינן מאפשרות זאת חרף מאמציו הסבירים. הסתיימו נסיבות של כוח עליון,  

ינקטו הצדדים בכל הצעדים על מנת להדביק את הפיגור, כל צד במסגרת מחויבויותיו על פי  

 הסכם.ה

 

 יישוב מחלוקות  1.1.1.22
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כל מחלוקת הכרוכה בחוזה זה או הנובעת ממנו תובא תחילה לבירור, במגמה ליישבה באופן   ❖

במידה ושני   של המזמין ומנכ"ל הספק. טכנולוגיות דיגיטליות ומידע ידידותי, בפני מנהל אגף 

 הצדדים אינם מגיעים להסדר בניהם, יפנו לפוסק המקצועי ליישוב המחלוקת. 

ה ליישב המחלוקת כאמור לעיל, תועבר המחלוקת לבירור בפני מנהל בתי הדין הרבניים  לא על ❖

  מטעם המזמין ומנכ"ל הספק.  

נציגי המזמין והספק ידונו במחלוקת בתום לב ותוך מאמץ ליישבה בדרכי נועם מבלי להיזקק   ❖

 שיפוטיים. - להליכים שיפוטיים או מעין

סקנה כנה כי אין עוד סיכוי סביר ליישב המחלוקת בדרך  כל עוד לא הגיעו הצדדים, או מי מהם, למ ❖

שיפוטיים  - של משא ומתן ובירור ידידותי, לא יפתחו  המזמין או הספק בהליכים שיפוטיים או מעין

 עד להכרעה במחלוקת. 

ימים מהיום בו התגלעה המחלוקת,    30בתוך  ,  מחלוקת בין הצדדים אשר לא נפתרה בדרך הקבועה  ❖

המשפט המוסמכים בירושלים, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל  תועבר לבירור בבתי  

 סכסוך בקשר להסכם זה. 

 

אם ביצע המזמין את מחויבויותיו, לא יהווה   –בין כספית ובין אחרת  –בכל מקרה של מחלוקת  ❖

הדבר עילה להפסקת ההסכם על ידי הספק ו/או לביטולו או לאי עמידה בהתחייבויותיו על פי  

 ההסכם.

בכפוף לאמור בפסקה דלעיל, הספק מתחייב כי גם אם יהיה סבור כי המזמין הפר את ההסכם,   ❖

ולא יפסיק מתן השירותים והנושא יבורר   בהפרה לא יסודית או יסודית, הוא לא יבטל את ההסכם 

, אך מתן השירותים על ידי הספק ימשך למשך חצי שנה  בהתאם למתווה הנ"לבמידת הצורך 

ממועד ההודעה למזמין על ההפרה הנטענת. יודגש, במידה וההפרה הנטענת נובעת בשל נסיבות  

יבי ע"י משרד האוצר וכיו"ב,  שלמזמין אין שליטה עליהן, כגון: מצב חירום ו/או היעדר אישור תקצ

 ימשך מתן השירות ע"י הספק. 

 

   ביטוח  1.1.1.23

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד חתימת הסכם   ❖

זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, את  

מכרז )להלן: "סעיף הביטוח"( ובנספח "אישור על ביטוחים" )להלן: "אישור  בהביטוחים המפורטים  

למכרז )להלן בהתאמה: "ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(,   3'בנספח יטוחים"( המצורף כעל ב

בתנאים המפורטים בסעיף הביטוח ובאישור על ביטוחים, וזאת למשך כל תקופת החוזה, לרבות  

 . כל הארכה שלו, ולמשך תקופה נוספת  ככל שנדרש בהתאם לאמור במכרז

 ספק נדרש כי בתי הדין הרבניים יכללו במוטבים בפוליסת הביטוח.  למען הסר  ❖

יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות ובפרמיות הביטוח הנקובים   ❖

 בביטוחי הספק.  

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין, לא יאוחר ממועד החתימה על   ❖

עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור עריכת הביטוחים,  הסכם זה, אישור בדבר  

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו כי המצאת אישור עריכת הביטוחים  

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתקשרות עמו, וללא המצאת אישור  

שרות עמו לתוקף. הספק מתחייב כי אישור עריכת הביטוחים  עריכת הביטוחים לא תיכנס ההתק

יהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם לרבות הארכת תקופת ההסכם ככל שתהיה ולמשך תקופה  

 נוספת ככל שנדרש בהתאם לאמור במכרז.  
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דרישה    הכיסוי הם בבחינת  למען הסר ספק מובהר כי הביטוחים, גבולות האחריות שלהם ותנאי  ❖

המזמין ו/או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון   טלת על הספק, ואין בהם משום אישורמינימאלית המו

אליו ייחשף הספק במסגרת מתן השירותים למזמין. על הספק לבחון את חשיפתו לסיכונים השונים,  

רכוש וחבות גוף ורכוש, והספק יהיה רשאי לערוך ולקיים ביטוחים משלימים/נוספים   לרבות סיכוני

 תו בדבר חשיפתו כאמור. בהתאם להחלט

הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא   ❖

חוזה זה, ככל שהדבר אפשרי על פי הוראות המכרז, יהיה הספק אחראי לכלול בהסכמי  

ההתקשרות עימם סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים  

ר עריכת הביטוחים, על כל תנאיהם כמפורט בהסכם זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם  באישו

 עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר לעיל. 

הספק פוטר את המזמין וכל הבאים מטעמו מאחריות לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו או שהיה   ❖

פוליסות הרכוש אשר התחייב לערוך,  זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה ב 

 ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין וכל הבאים מטעמו בגין נזק כאמור.  

 שונות  1.1.1.24

 

הצדדים מצהירים בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י חוזה זה למזמין לפקח, להדריך או   ❖

ח ביצוע הוראות חוזה זה במלואן  להורות לספק או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטי

ולא תהיה לספק טענה כי לא עמד בהתחייבויותיו כמפורט בחוזה זה עקב מעשה או מחדל במתן  

 או אי מתן הוראה או הדרכה של המזמין.  

היה ולמרות האמור לעיל, יושת על המזמין תשלום כלשהו שמקורו בתביעה כאמור, יהיה המזמין   ❖

  7לשלמו מכל תמורה שתגיע לספק ממנו, וזאת בהתראה מראש בת  רשאי לקזז כל סכום שיחויב  

 ימים. 

הספק מקבל על עצמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות, הן אלה הנדרשים על פי כל דין והן אלה   ❖

הנדרשים בנסיבות ביצוע מחויבויותיו ושמטרתם למנוע פגיעה או נזק מעובדיו, מעובדי המזמין,  

 או מרכושם. מכל אדם מטעמם וכן מכל צד שלישי 

שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות החוזה במקרה מסוים או בסדרת מקרים,   ❖

 לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר. 

כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות בגין עובדי הספק חלים על   ❖

 הספק וישולמו על ידו בהתאם. 

ש צד בזכויות הנתונות לו על פי החוזה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך  לא השתמ  ❖

 ויתור על אותן זכויות אלא אם נעשה הדבר במפורש בכתב. 

 מבלי לפגוע באמור לעיל, טיוטות חוזה זה לא ישמשו לצרכי פרשנותו.  ❖

להמחאה או להעברה    בכפוף להוראות הסכם זה, זכויות וחובות הספק על פי חוזה זה אינן ניתנות  ❖

 או לשעבוד אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. 

המזמין יהיה רשאי לקזז את הסכומים המגיעים לו מהספק לפי חוזה זה, מכל סכום המגיע לספק   ❖

 מהמזמין לפי חוזה זה.  

צד החייב בתשלום סכום כלשהו על פי חוזה זה, יישא אף במס ערך מוסף, אם חל הוא על תשלום   ❖

 הסכום, כנגד חשבונית מס אשר תונפק לו על ידי מקבל התשלום. 

צדדים בלבד, המזמין והספק, וכוונת הצדדים היא שלא להקנות לשום צד שלישי   לחוזה זה שני  ❖

זכויות כלשהן מכוח חוזה זה. לשון אחרת: חוזה זה איננו, ולא יתפרש כמהווה, חוזה לטובת צד  

 שלישי.  
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כל אימת שהסכמת מי מהצדדים או אישורו נחוצים על פי הוראה כלשהי מהוראות חוזה זה, לא   ❖

ממתן הסכמתו או אישורו מטעמים בלתי סבירים, לא יתנה הסכמתו או אישורו   ימנע אותו צד

בתנאים בלתי סבירים ולא יעכב החלטתו אם לתת ההסכמה או האישור לפרק זמן בלתי סביר.  

בדומה, כל דרישה, הוראה, בקשה, הנחיה וכיו"ב על פי חוזה זה תיעשה בדרך מקובלת ובתום לב  

 . ותהא סבירה בנסיבות העניין 

אם בית משפט מוסמך יפסוק כי תנאי מתנאי הסכם זה אינו חוקי, אינו תקף או בלתי אכיף, יישמרו   ❖

תוקפם וחלותם המלאים של שאר תנאי ההסכם. שום ויתור על הפרת כל תנאי מתנאי ההסכם לא  

יהווה ויתור על הפרה אחרת של אותו תנאי או של תנאי אחר להסכם, לא יהא לויתור כל תוקף  

 ם ניתן בכתב בחתימתו של נציג מוסמך מטעם הצד המוותר.  אלא א

כל הכרזה פומבית, קומוניקט או גילוי לרבים של תוכן חוזה זה, כולו או חלקו, על ידי אחד הצדדים,   ❖

יתואם מראש עם הצד האחר ויהיה כפוף לאישורו. הוראות המשפט הקודם לא יחולו על הפצת  

 או הספק ואף לא על גילוי הנדרש, מכוח דין. מידע לצרכים פנימיים בתוככי המזמין  

כל אימת שצד לחוזה זה יהיה מעוניין במימוש זכותו לשיפוי כלפי הצד האחר, יחולו ההוראות   ❖

 הבאות: 

הצד המשופה ימסור לצד המשפה, ללא דיחוי, הודעה מפורטת בכתב על קרות האירוע אשר עשוי   ❖

 להקים לו זכות לשיפוי כלפי הצד המשפה. 

ופה יאפשר לצד המשפה לטפל באופן בלעדי באירוע אשר בגינו עלולה לצמוח לצד  הצד המש ❖

המשפה חבות שיפוי כלפי הצד המשופה, לרבות ניהול ההגנה בשם הצד המשופה נגד תובענה  

שהוגשה, או שעלולה להיות מוגשת, כלפי הצד המשופה, באמצעות עורך דין שיבחר הצד המשפה.  

ידי הצד המשפה, לרבות ההוצאות המשפטיות, יחולו במקרה כזה   כל עלויות הטיפול באירוע על 

 על הצד המשפה. הצד המשופה ישתף פעולה באופן סביר עם הצד המשפה בטיפולו באירוע. 

הצד המשופה לא יודה או יכיר בחבותו כלפי צד שלישי ולא יתפשר עם הצד השלישי בגין דרישה   ❖

 לכך הסכמה מוקדמת בכתב מאת הצד המשפה.או תובענה כלפיו של צד שלישי, אלא אם קיבל  

למען הסר ספק מובהר בזה, כי בכריתת חוזה זה, אלא אם כן הסכימו הצדדים במפורש אחרת,   ❖

שום צד איננו נוטל על עצמו אחריות כלשהי לחבויות, כספיות או אחרות, של הצד האחר אשר  

חתימת חוזה זה. לפיכך,   מקורן או עילתן במעשה או במחדל של הצד האחר שאירעו לפני מועד

ביחסים שבין המזמין והספק יהיה ויוותר כל צד אחראי בלעדי לחבויותיו אלו, וישפה את הצד האחר  

בגין כל דרישה, תובענה, נזק, עלות או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות סבירות, אשר יגרמו לצד  

 האחר בקשר עם חבויות אלו. 

יותיו על פי ההסכם וכן אם ההסכם יגיע לקיצו יעסיק המזמין  הספק אינו מתנגד שבתום ביצוע מחויבו ❖

 את עובדיו, אם ירצה בכך, ולא ימנע מעובדיו לעבוד במזמין אם ירצו בכך. 

בתקופת ההסכם, אך למעט בתקופת ההמשך, אף אחד מהצדדים לחוזה, במישרין או בעקיפין,   ❖

כולה או חלקה, על ידי הצד   לא יעסיק עובד של הצד האחר המועסק או שהועסק בתקופת החוזה, 

 האחר בביצוע חוזה זה, מבלי לקבל לכך הסכמה מוקדמת בכתב מאת הצד האחר. 

   . 1.4.0.3 0בהורת התכ"כל הסכומים הנקובים בהסכם זה יוצמדו למדד בהתאם לאמור  ❖

הקשור  על חוזה זה חלים דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. סמכות ייחודית לדון בכל עניין  ❖

 לחוזה זה, תהיה לבית המשפט בעל הסמכות המהותית היושב בירושלים. 

הסכם זה מחייבים את אישורם בכתב של מנכ"ל וחשב המשרד ואישורה של  כל  שינוי בתנאי  ❖

- זאת נוסף על כל הליך הנדרש בעניין זה עלועדת המכרזים לענייני ענ"א של בתי הדין הרבניים, 

 . 1951-כסי המדינה, התשי"אפי חוק נ-על או פי הסכם זה 

כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן כמפורט להלן וכל הודעה שתשלח על ידי צד אחד למשנהו על   ❖

שעות מעת המשלוח בדואר רשום או    96פי הכתובות הללו, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור  

 שעות מעת המסירה ביד או בדואר אלקטרוני, לפי המוקדם.   4כעבור 
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 (, ירושלים.  1)קומה  22רח' כנפי נשרים  זמין:  כתובת המ
 __________ כתובת הספק: 

 כתובת דוא"ל של הספק:__________
 כל צד רשאי לשנות כתובתו לעניין סעיף זה לכתובת אחרת בישראל בהודעה בכתב שתימסר לצד האחר. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________          __________________________         

___________________                                               
 מנכ"ל המשרד                                  חשב המשרד                                        החברה         

 

 

 

  לביצוע ערבות נוסח - 1'נספח ב

 __________________ביטוח חברת/הבנק שם

 __________________ הטלפון' מס

 ___________________ הפקס' מס

 

 לביצוע ערבות כתב

 לכבוד

 ישראל ממשלת

 בתי הדין הרבניים באמצעות

 

 ' ___________________________מס ערבות: הנדון

 

 לבקשת

__________________________________________________________________ 

 

 . מסכום ההתקשרות 5%המהווה  לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 

_______________ לחודש  __________________ למדד שיוצמד

 (ההסכם תוקף תחילת תאריך_________________________ )מתאריך

 "( החייב" להלן: _________________________________________ )מאת תדרשו אשר

 

טכנולוגיות האגף  עבור שרותי אפיון פיתוח ותמיכה במערכות מידע מתןל 28/2019-מ מכרז עם בקשר

 שבבתי הדין הרבניים. דיגיטליות ומידע

 חייבים שתהיו מבלי, רשום בדואר הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ כוםהס את לכם נשלם אנו

 או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש

 

 _______. ___________ תאריך עד______  _________ מתאריך בתוקף תהיה זו ערבות
 יום(  60)תאריך סיום ההסכם ועוד                                (ההסכם תוקף תחילת תאריך)                                                                                

 

 : שכתובתו וחהביט חברת/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה



 28/2019מכרז מסגרת מספר                                               אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

 78מתוך  59  בתי הדין הרבניים

 

 

 הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת הסניף' ומס הבנק' מס הבנק שם
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 ביטוחים עריכת אישור נוסח - 2'ב נספח

             

                              

 

 אישור קיום ביטוחים  -נספח ביטוח  
 

  
 לכבוד  

 

 ; בתי הדין הרבניים  – מדינת ישראל 
 ירושלים  22כנפי נשרים   בכתובת:

 

 א.ג.נ.,

  

 אישור קיום ביטוחים:  הנדון

 
 

 הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ______________________________)להלן "הספק"(  

למתן שירותי אפיון פיתוח  לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר 

בבתי הדין הרבניים, בהתאם למכרז וחוזה עם   ותמיכה במערכות מידע עבור האגף לטכנולוגיות דיגיטליות ומידע 

                                                   בתי הדין הרבניים, את הביטוחים המפורטים להלן:              – מדינת ישראל

                           

 ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס'____________________ 

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  .1

 תקופת הביטוח )שנה(.דולר ארה"ב לעובד, למקרה ול 5,000,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך .2

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב   .3

 כמעבידם.  

בתי הדין הרבניים, היה ונטען לעניין קרות תאונת  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

עובדי הספק, קבלנים,  עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מ 

 קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.  

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, פוליסה מס'____________________ 

אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל  .1

 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 1,000,000 -ת מסךגבול האחריות לא יפח .2

 . CROSS LIABILITY -בפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת  .3
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של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני       הביטוח מורחב לכסות את חבותו .4

 משנה ועובדיהם.  

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.   .5

המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או   -כל סייג/חריג לגבי רכוש  .6

 פעלו בו, מבוטל.  

בתי הדין הרבניים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או   –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .7

 מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.  

 ר, מס' פוליסה:______________  ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצ

      

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY  

POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.                

 או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 

AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE 

   או

 

 לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן: נוסח אחר

       

 (. בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל_____________________________________)       
          

אפיון פיתוח ותמיכה במערכות מידע עבור אגף  אחריותו החוקית של הספק בגין אספקת שירותי  .1

בתי   –, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  הרבניים הדין בבתיטכנולוגיות דיגיטליות ומידע 

 הדין הרבניים, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

 - הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו: .2

כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה  -ו מחדל מקצועיבקשר עם מעשה א (1

 ורשלנות;

כיסוי בגין נזקים ייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו,   -חבותו מפגם במוצר  (2

 סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי  הספק או מי מטעמו;       

אפיון פיתוח ותמיכה  פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין אספקת שירותי  (3

 . בבתי הדין הרבנייםאגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע  במערכות מידע עבור

 דולר ארה"ב;  1,000,000 –גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ  .3

 חודשים;   12לפחות הארכת תקופת הגילוי  -             
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 אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי     , Cross  Liability –אחריות צולבת   -            

 בתי הדין הרבניים;   –מדינת ישראל               

בתי הדין הרבניים, לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם    –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל   .4
בתי הדין הרבניים, על ידי הספק וכל    –פקו, הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל  במוצרים אשר סו

 הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק  וכל הפועלים מטעמו. 

  כללי

 בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

בכפוף להרחבי הדין הרבניים, בתי    –מדינת ישראל  לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים: .1

 השיפוי כמפורט לעיל.   

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על  .2

 יום לפחות במכתב רשום לחשב בתי הדין הרבניים.  60ידינו הודעה מוקדמת של 

בתי הדין   -או חזרה כלפי מדינת ישראל אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות   .3

 הרבניים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות  .4

 על המבוטח על פי תנאי הפוליסות. 

 ת בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובו .5

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח   .6

אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי  

 הביטוח. 

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט בביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר, לא יפחתו   .7

מהמקובל על פי תנאי  "פוליסות נוסח ביט______)יש  לציין את השנה(", בכפוף להרחבת הכיסויים  

 כמפורט לעיל.   

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .8

 וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.בכפוף לתנאי 

 

 

 ,רב בכבוד

 

        ___________________________                                                               ______________ 

 המבטח וחותמת  המבטח מורשה חתימת                                                                          תאריך                 
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  מסגרת ערבות נוסח - 3'נספח ב

 __________________ביטוח חברת/הבנק שם

 __________________ הטלפון' מס

 ___________________ הפקס' מס

 

 מסגרת ערבות כתב

 לכבוד

 ישראל ממשלת

 הדין הרבנייםבתי  באמצעות

 

 ' ___________________________מס ערבות: הנדון

 

 לבקשת

__________________________________________________________________ 

 

 ₪. 5,000 לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 

_______________ לחודש  __________________ למדד שיוצמד

 (ההסכם תוקף תחילת תאריך_________________________ )מתאריך

 "( החייב" להלן: _________________________________________ )מאת תדרשו אשר

 

טכנולוגיות האגף  עבור שרותי אפיון פיתוח ותמיכה במערכות מידע מתןל 28/2019-מ מכרז עם בקשר

 שבבתי הדין הרבניים. דיגיטליות ומידע

 חייבים שתהיו מבלי, רשום בדואר הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו

 או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש

 

 _______. ___________ תאריך עד______  _________ מתאריך בתוקף תהיה זו ערבות
 יום(  60)תאריך סיום ההסכם ועוד                                (ההסכם תוקף תחילת תאריך)                                                                                

 

 : שכתובתו הביטוח חברת/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 

 

 הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת הסניף' ומס הבנק' מס הבנק שם
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 אבטחת מידע -נספח ג' 

 יושם דגש על העקרונות הבאים :  .1

העברת קבצי קוד בין שרתי הספק למערכות המחשוב של המזין תתבצע בצורה  – העברת הקבצים .1.1

 .אובטחת, סביבת ייצור נפרדת מסביבת הפיתוחמאובטחת, לפי הנחיות המזמין. 

באחריות הספק לוודא הפרדה של סביבת הפיתוח כך שתהיה נפרדת מסביבת הייצור  – סביבת פיתוח .1.2

בנוסף, סביבת הפיתוח של הספק צריכה להיות מאובטחת על מנת למנוע זליגת מידע בין הסביבות, 

 לפי הנחיות המזמין.

 .בתי הדין הרבנייםקבלני משנה צריכה להיות באישור מראש של עבודה עם  - קבלני משנה .1.3

 תיעוד,  במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי, מניעה, – אירועי אבטחת מידע .1.4

בתחנות הקצה, בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה  התאוששות והגנה מפני קוד זדוני

 ונהלים של המזמין. מתאימה

 לפי מדיניות הגיבוי המוסכמת .יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר -גיבוי  .1.5

 .אצל המזמין

ברות מרחוק של בתי לפי נוהל התחחיבור מרחוק למערכות המחשוב של המזמין, יהיה   - חיבור מרחוק .2

 .הדין הרבניים

. ככלל, בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"טיעשה  -מידע אישי  שמירת .2.1

מראש ובכתב לפי הנהלים המקובלים  למעט אישור חריג אישי של אזרחים להחזיק מידע לספקאסור 

 אצל המזמין.

 בקרות   .2.2

להחזיק תיעוד  נדרשהספק במערכות המחשוב של הספק,  סדירניטור רשומות הלוג יבוצע באופן  .2.2.1

את סביבות העבודה של הפסק  שלו, לבתי הדין יש זכות לבדוק סביבות העבודהולוגים של כל 

 )בתאום(, על מנת לבחון את היבטי אבטחת מידע.
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 טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה  -נספח ד' 

 מידע  במערכות  ותמיכה  פיתוח  אפיון  שירותי  למתן 2019/28-מ מכרז : המכרז פרטי

 

 

 

 ____________________  החברה/הספק: שם

 _______________________  הספק: מטעם קשר איש של ותפקיד שם

_____________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 ______________  פקס: מספר       ___________ טלפון: מספר

 ________________________________________ : דוא"ל כתובת

 

 נפרדת(: בשורה שאלה כל למלא )יש שאלות

# 

 הסעיפים/הסעיף

 לגביהם במכרז

 השאלה נשאלת

 הערות השאלה פרוט

1.     

2.     

3.     

 

  

  

 לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו לכתובת דוא"ל :

computer@rbc.gov.il 
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 : הוראת התכ"מ ונוסח חוזה השימוש בפורטל הספקים הנספח 

 

 

 

 

 ______________  בשנת _____________שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש 

 

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י החשב הכללי  : ב י ן

 

 הממשלה( -)להלן 

  

 מ צ ד   א ח ד 

  

 _____________________________  ח.פ. ______________ : ל ב י ן

 

 _________ באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה ____________________________

 

 המשתמש( -)להלן 

  

 מ צ ד   ש נ י

 

 ה ו א י ל :

והממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש 

 מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,

 

 ו ה ו א י ל :

שונים במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שיוגדרו ע"י משרד והממשלה מוכנה לספק למשתמש שירותים 

 האוצר מפעם לפעם,

 

 ו ה ו א י ל :

 והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

 לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 מבוא ונספחים .1

 

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 פרשנות
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נחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר למו

 משמעות אחרת.

 

מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים  – "פורטל ספקים ממשלתי" (1)

 וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.

 ל הספקים הממשלתי.ספק )תאגיד או יחיד( שנרשם לשימוש בפורט – "משתמש" (2)

 כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי. – "נציג משתמש" (3)

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים להפעלת  – "תשתית מרכזית" (4)

פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל בסביבת 

 תהיל"ה.

כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש  – מקומית""תשתית  (5)

לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר האינטרנט של פורטל הספקים 

הממשלתי בסביבת תהיל"ה )לא כולל(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר שהתקנת 

ות העבודה של נציגי המשתמש נכללים תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמד

 בהגדרת התשתית המקומית.

כל מידע המצוי בפורטל הספקים הממשלתי שהמשתמש מורשה לקבלו  - "מידע מותר" (6)

 לצרכים הפנימיים שלו.

מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים בפורטל  - "מידע אסור" (7)

 הספקים הממשלתי, למעט מידע מותר.

 

 .2001-כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – "גורם מאשר"

 .2001-כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א - "חתימה אלקטרונית מאושרת" (8)

 משרדי הממשלה. – "המשרדים" (9)

גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים  – "חברה מנהלת" (10)

 שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

 

 פונקציונליות פורטל הספקים .2

 באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן: (1)

לספק  לצפות בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל .א

 ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

 להגיש דיווחי ביצוע. .ב

להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום הגשת  .ג

 חשבוניות פיסיות.

 לצפות בסטטוס אישור המסמכים שהוגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה. .ד

 עמידה בהנחיות רשות המיסים .3

השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט הינם  (1)

כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט הוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, 

. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש בפורטל הספקים 1973-התשל"ג

"כללים למשלוח מסמכים  –ב להוראות 18אי סעיף הממשלתי יידרש לעמוד גם בתנ

 ממוחשבים".
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פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות והוראות  (2)

 רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים את עבודתו להנחיות והוראות כאמור.

הוראות לניהול ספרים, ב ל18חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף   (3)

לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה שיפעילו את 

 פורטל הספקים הממשלתי.

 הגבלת אחריות .4

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי  (1)

או לצורך תחזוקה. כמו כן ייתכנו ואולם ייתכן שהפורטל לא יהיה זמין מעת לעת בשל תקלות 

תקלות שיחייבו הגשת דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדש או יפגעו בקצב העבודה. במקרים 

אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי 

ם סבירים המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצי

 למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.

הממשלה תפעיל בפורטל הספקים הממשלתי אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו  (2)

פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי 

שננקטו על ידי הממשלה, הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד  

 או מי מטעמה, מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות באבטחת  (3)

מידע שהביאו לחשיפת פרטי המשתמשים ו/או נציגיהם ו/או פרטי הזמנות ו/או דיווחי ביצוע 

 .ו/או חשבוניות

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם  (4)

על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים משימושו בפורטל הספקים הממשלתי ו/או 

 נכונות המידע בפורטל הספקים הממשלתי.-מאי

טעמם מאחריות כלשהי המשתמש וכל נציגיו פוטרים את הממשלה, המשרדים וכל מי שבא מ (5)

 ( לעיל.3לכל נזק, עקיף או ישיר,  שייגרם לו או לכל צד שלישי כאמור בסעיף )

 תשתית מקומית .5

לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת לפחות  (1)

 בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ת והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו ועל הקמת התשתית המקומי (2)

 חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית.

המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם  (3)

 תשתית המקומית.על כל נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי תקינות ה

אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות  (4)

תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו תהיה 

באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב המשתמש. יובהר 

ה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש במערכות הפעלה שהממשל

חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניותה הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם 

 על ידי הגורמים המוסמכים לכך בממשלה.

 שימוש בכרטיס חכם .6

ו באמצעות הגישה לפורטל הספקים הממשלתי וחתימה אלקטרונית על חשבוניות יתאפשר (1)

ידי גורם מאשר בהתאם לחוק חתימה -תעודות אלקטרוניות מאושרות המונפקות על

 ".TOKEN , התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם" או "2001 –התשס"א  ,אלקטרונית
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עלות הנפקת התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון קורא  (2)

 המשתמש.כרטיסים, יחולו על 

 הכרטיס החכם )להלן הכרטיס( הינו אישי לנציג משתמש מסוים ואינו ניתן להעברה.  (3)

התוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן משתמשים יהיו חייבים לחדש את  (4)

 הכרטיס )בתשלום( אחת לתקופה )כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים(.

נת תשתית מקומית כמפורט בנספח א' לחוזה הפעלת הכרטיס במחשב המשתמש מחייבת הכ (5)

 זה.

הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק  (6)

הכרטיס. לחילופין ניתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי המשתמש בתשלום נוסף שיחול על 

 המשתמש.

חת הסיסמה דורשים איבוד הכרטיס החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או שכי (7)

 הנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף לגורם המאשר. תשלום זה יחול על המשתמש. 

כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש ותחייב  (8)

 אותו. 

 אם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על המשתמש לדאוג לשנות את הסיסמה לאלתר. (9)

 להנפקת כרטיס חכם תנאים נוספים .7

כתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה בפורטל הספקים הממשלתי, כל משתמש  (1)

יחתים כל נציג מטעמו על הצהרה בנוסח המופיע בנספח ב' לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

ממנו, ועו"ד או רו"ח של המשתמש יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום עליה ויאשר כי 

אישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל נציג מטעמו וכי פעולות נציגי המשתמש בפורטל המשתמש  

 הספקים הממשלתי יחייבו את המשתמש.

כל משתמש יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו לחברת הניהול כתנאי להגדרתו  (2)

 בפורטל הספקים הממשלתי. 

מו של כל משתמש. הממשלה הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטע (3)

 מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.

 החלפת נציג משתמש תיעשה באמצעות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זה. (4)

 

מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת פניית הממשלה 

לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי, אולם הסדרים אלה יכולים להשתנות לספקים בהצעה 

לפי דרישות הגורם המאשר ו/או אם יוחלף הגורם המאשר ע"י גורם מאשר אחר או נוסף ו/או בעקבות  

 שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים.

 

 זכויות יוצרים .8

כתנאי לקבלת גישה לפורטל הספקים קיימות זכויות יוצרים בנתוני פורטל הספקים הממשלתי ו

הממשלתי, המשתמש מצהיר בזה שהוא לא ישתמש בפורטל הספקים הממשלתי והנתונים שבו אלא 

 למטרת מתן קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות.

 

 ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה .9

הממשלה תמנה גורם מרכזי אשר ישמש כתובת של המשתמשים ונציגיהם מול הממשלה,  (1)

לענייני הרשאות בפורטל הספקים הממשלתי, כרטיסים חכמים ותיאום הדרכה. גורם זה לא 

יהיה מוסמך לתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא יהיה מוסמך לתת מענה לכל נושא אחר, 
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וע וחשבוניות מסוימים ותשובותיה, היה וניתנו או הובנו בכל כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצ

 נושא אחר לא יחייבו את הממשלה ו/או את המשרדים.

הממשלה תפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש המשתמשים ונציגיהם, אשר יפעל  (2)

מרכז   . הממשלה תהיה רשאית לשנות מועדי פעילויות16:00  -  08:00בימים א' עד ה' בין השעות  

התמיכה על ידי הודעה מראש בפורטל הספקים הממשלתי. הממשלה תעשה מאמץ סביר לתת 

מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז התמיכה משמש משתמשים 

רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את זמני המענה. למשתמש או מי 

או טענה בגין זמני התגובה במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו מטעמו לא תהיה כל תביעה 

מוותרים בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי הממשלה, המשרדים או מי מטעמם על כל 

נזק ישיר או עקיף או הפסד כלשהו הנובעים מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה 

 בו.

ה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו הממשלה תעניק לנציגי המשתמשים חוברת הדרכ (3)

להוריד מפורטל הספקים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום 

 המשתמשים.

 

 שימוש בהליכים חלופיים: .10

הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה  (1)

רסום הודעה מתאימה בפורטל תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פ

 הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחרת.

 בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה. (2)

ככלל, מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל  (3)

לם המשרד יהיה רשאי באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל. או

להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפורטל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי 

בכפוף להנחיות החשב הכללי. במקרים אלה לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי 

 הממשלה או מי מטעמה ו/או כלפי המשרדים או מי מטעמם.

ממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים ה (4)

החשבוניות בגין ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל בלבד. 

אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא באמצעות הפורטל, 

 בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

 צועים, פונקציונליות חסרה או חלקית:בעיות בי .11

ייתכן שחלק מהפונקציונליות של פורטל הספקים הממשלתי לא תהיה זמינה במועד ההפעלה  (1)

הראשונה המתוכננת של הפורטל. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו בשלבים לאחר 

ממשלה ו/או כניסת המערכת לעבודה בפועל. לא תהיה למשתמשים כל תביעה או טענה כלפי ה

 מי מטעמה או כלפי משרדים ו/או מי טעמם בגין חוסרי פונקציונליות כאמור.

הממשלה תעשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת פורטל הספקים הממשלתי  (2)

ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך תחזוקה. כמו כן, 

חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או יפגעו בקצב העבודה. ייתכנו תקלות שיחייבו הגשה 

במקרים אלה לא תהיה לספקים כל תביעה או טענה כלפי הממשלה ו/או מי מטעמה או כלפי 

המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי הממשלה, או מי מטעמה, מאמצים סבירים 

 למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.
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תקלה מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתי מונעת באופן זמני הגשת דיווחי  במקרים בהם (3)

ביצוע ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל, המשרדים והמשתמשים יונחו לפעול מחוץ לפורטל 

 הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת לעת.

 שינויים חקיקתיים .12

ייתכן שבמהלך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו החלטות  (1)

בתי המשפט או פסקי דין או הנחיות רשות המיסים המשפיעים על תהליכי הרכש הממשלתי 

ובמקרים אלה תהיה הממשלה רשאית להתאים את תהליכי העבודה בפורטל הספקים 

ים יהיו מחויבים לעבוד לפי הכללים החדשים הממשלתי בהתאמה לשינויים אלה. המשתמש

 שיוגדרו. 

הממשלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הסדרים ותהליכים בניהול פורטל הספקים  (2)

הממשלתי ע"י הודעה מראש למשתמשים ו/או נציגיהם דרך פורטל הספקים הממשלתי ו/או 

המשתמש יידרש לחתום  בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה

על חוזה תחליפי ו/או על נספח לחוזה זה. משתמש הרואה את עצמו נפגע ע"י שינויים אלה יהיה 

רשאי להפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י הודעה בכתב לחברת ניהול תוך 

 יום מיום משלוח ההודעה על השינויים כאמור. 30

 חבלה ומידע אסור .13

מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי  המשתמש וכל נציגיו (1)

כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים בפורטל הספקים הממשלתי פרט לאישור 

קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות שהממשלה תאפשר לבצע 

 באמצעות הפורטל, אם תאפשר.

תחייב להשתמש במידע מותר אך ורק למטרת אישור הזמנות רכש, הגשת דיווחי המשתמש מ (2)

ביצוע וחשבוניות למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא להפיץ את המידע לגורם כלשהו 

 שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל.

המשתמש וכל נציגיו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור מהמערכת, ואם במקרה יגיע  (3)

 ידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים המשתמש וכל נציגיו, ביחד ולחוד:אליהם מ

למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר  .א

שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב 

גם בכתב, או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך למרכז התמיכה של טלפונית ו

מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל 

מרכז התמיכה של מרכבה, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של 

 המידע האסור.

 להודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע לחברת הניהול. .ב

, למעט גילוי הדרוש לצורך לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש .ג

 ב. לעיל.-פסקאות א. ו

 המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין. (4)

המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו הנציג המורשה שלו )לו הונפק כרטיס חכם( להתקשר  (5)

למערכת באמצעות כרטיס החכם, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים 

נעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי מתאימים שימ

 לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר למערכת.

המשתמש אחראי לכך שכל נציג מורשה שלו ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי חוזה  (6)

 זה וכן שהוא ימלא את כל הדרישות המוטלות על המשתמש בסעיף זה.
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פרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי המשתמש או נציג מורשה ה (7)

שלו תחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות הממשלה לפיצוי, שיפוי 

 או כל סעד אחר שיגיע לה מאת הנציג המורשה.

ק להיות שותף או הפסיק המשתמש מתחייב לבטל את הרשאתו של כל נציג מורשה שלו שהפסי (8)

 48את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך לחברת ניהול טלפונית וגם בכתב תוך  

 שעות מיום סיום עבודתו של הנציג.

( לעיל, תבטל הממשלה את זכאותו של הנציג 8הודיע המשתמש לחברת ניהול כאמור בפסקה ) (9)

שעות מיום   48כת( להשתמש במערכת תוך  של המשתמש )שהפסיק להיות מורשה לשימוש במער

קבלת ההודעה בכתב אולם תהיה הממשלה רשאית )ולא חייבת( לבטל את ההרשאה גם על 

 סמך הודעה טלפונית בלבד.

הממשלה תהיה רשאית לבטל את ההרשאה לנציג מורשה של המשתמש מכל סיבה שהיא  (10)

 בתנאי שהממשלה תנמק את סיבת הביטול.

 מפורטל הספקים הממשלתיניתוק המשתמש  .14

באם ייווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את הממשלה להפסיק השימוש בפורטל הספקים  (1)

הממשלתי או חלקו, תהא הממשלה רשאית להפסיק את פעילות פורטל הספקים הממשלתי, 

 לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.

יו שניתנו לממשלה או אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש או נציג (2)

אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות ההסכם או ניסה לחבל 

בפורטל הספקים הממשלתי או הניח לאחר לחבל במערכת, אזי תהא רשאית הממשלה לנתק 

את המשתמש מהמערכת עד לבירור העניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה 

הממשלה או מי מטעמה ו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת שירותי פורטל כלפי 

 הספקים הממשלתי.

 ביטול החוזה .15

כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה מכל סיבה שהיא בהודעה בכתב, והביטול יכנס  (1)

 ימים לאחר שהגיעה הודעת הביטול אל הצד השני. 21לתוקפו בחלוף 

מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהא הממשלה רשאית לבטל את  הפר המשתמש אחת או יותר (2)

החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעתה ואולם תשקול הממשלה הענקת פסק 

זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניעה את הממשלה 

ויות הממשלה לכל סעד אחר המגיע לביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכ

 לה מאת המשתמש או נציגו, לפי חוזה זה או על פי דין.

 הסבה .16

זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת ללא הסכמה 

 בכתב ומראש של הממשלה.

 סמכות שיפוט .17

 כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. 

 

 הודעות .18

 

כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב ויישלחו 

ת שעות לאחר המועד שבו נשלחו. במקביל על הצדדים להודיע א 72בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 

 ההודעה האמורה גם במייל לצד השני. 
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 כתובות הצדדים .19

 

 , ירושלים.  1משרד האוצר, חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, רח' קפלן  –הממשלה 

 _________________________________________________ -המשתמש  

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.

 

 להחתימות הממש

 

 שם ______________________________________  

 חתימה ___________________________

 

 שם  _____________________________________ חתימה______________________________

 

 חתימות המשתמש

 שם __________________________________   חתימה________________________________

 

 

 על העסקת עובדים עם מוגבלות  הצהרה -ה'   נספח

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם עורך המציע ___________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם 

התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________. אני 

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על המציע. 1998ן זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויו 9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים אותן.   1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :בצת המתאימה(במש

 עובדים.  100 -המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

 –הצורך ובמקרה  ,1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   לחוק שוויון 9 סעיף לפי ובותיוח יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם
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 יישום המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן   פעל ליישומן ליישום חובותיו  

 התחייבות זו(.

, הרווחה והשירותים  המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                  תאריך                                 שם                  

 

 

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב  

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים    ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון        תאריך               
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 ]מציע[: הצהרה על היעדר ניגוד עניינים ונספח 

 

 לכבוד,

 אגף מערכות מידע –בתי הדין הרבניים 

אני _____________________ ת.ז. _______________ החתום מטה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

"( שהוא הגוף המציעביצוע השירותים המבוקשים )להלן: "הנני נותן תצהיר זה בשם ______________ המעורב ב .1

מתן שירותי אפיון פיתוח : : " XX/2109" מכרז פומבי מס’ המבקש להתקשר עם בתי הדין הרבניים בקשר עם 

 .בבתי הדין הרבניים",  " ותמיכה

 אני מכהן כ________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

הוא רשאי לספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה ידוע למציע כי  1.1.1.25

 בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. 

המציע מתחייב בזאת כי בכל תקופת מתן השירותים, לא יעסוק או יתקשר בכל דרך  1.1.1.26

שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיו שלפי המכרז או לפי כתב התחייבות זה 

תים למשרד או שבעטיו המציע עשוי להימצא, במישרין או או שמכוח מתן השירו

בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, חשש לניגוד עניינים ולרבות למראית עין, בין מילוי 

תפקידיו או עיסוקיו במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר, אלא אם יקבל 

ניין אחר" ייחשבו את הסכמתו, מראש ובכתב של נציג מוסמך של המשרד. בכלל "ע

ענייני המציע, לרבות עניינו של קרוביו או של גוף הקרוב אליו לרבות גוף החבר במציע, 

מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף בשליטתו אשר לו או לקרוביו חלק בו, בהון 

מניות, או בזכות לקבלת רווחים, או בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו 

ח, שהמציע מעסיקיו או שותפיו, או עובד העובד עמו או בפיקוחו, של לקו

 מייצגים/מייעצים/מבקרים.  

המציע מצהיר כי נכון ליום תצהירו זה, אין הוא נמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש   1.1.1.27

לניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה לבין ענייניו האחרים או תפקידים 

 ל מקום אחר.אותם הוא ממלא בכ

ככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז, מתחייב המציע להודיע למשרד באופן מיידי  1.1.1.28

על כל סיבה שבגללה הוא או עובדיו או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד 

 עניינים כאמור לעיל. 

התחייבויותיו על פי כתב זה כאמור לעיל הינן לכל עת, אינן מוגבלות לזמן כלשהו, והן   1.1.1.29

ות בכל שלבי המכרז ולאחריו, לרבות בתקופת ההסכם שיחתם בין החברה לבין חל

 המשרד והינן כלפי המשרד, שלוחותיו וגופים נסמכים.

 התחייבויותיו המציע לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא בינו לבין המשרד. 1.1.1.30

 

 

 

 

 

 

 אישור עורך הדין

 חתימה תאריך שם המצהיר
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______________, עו"ד, מאשר כי ביום תאריך הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _______________ אני החתום מטה, 

בישוב/בעיר ______________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה את עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ 

ים הקבועים בחוק אם לא המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה שעליו להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונש

 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
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