
 

 

 

 

 
 ' אדר תש"פז 
 2020מרץ  03 

 

לתחזוקה , אחסון ושירותים נוספים לאתרי  02/2020  דו שלבי מס' פומבימכרז הנדון: 

 האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה 

 : למכרזלשאלות שהתקבלו ממשתתפים בנוגע תשובות להלן ריכוז 

לחשוף את זהות הגורמים  יובהר כי שונה במעט הנוסח של שאלות מסוימות על מנת שלא .1

 השואלים.

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .2

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .3

 מך זה.השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במס .4

 ידי המציע בסוף המסמך.-כשהוא חתום על מסמך זה יצורף להצעה  .5

 תשובה  שאלה  סעיף /נספח  מס"ד

מבקשים לקבל את מסמכי המכרז בפורמט וורד על  כללי   .1

מנת שניתן יהיה למלא את הטבלאות. בעיקר עבור 

 נספח ה' ונספח ו' 

ו' יצורפו בקובץ וורד  -נספחים ה ו

 באתר המל"ג

 המכרז  מסמכי  .2

  - 5.1.1סעיף 

בסעיף זה מתואר שעל הספק לספק גם שירות של 

מתואר כי השירות  2.7אירוח האתרים, כאשר בסעיף 

 יינתן על בסיס הפלטפורמה הקיימת של האתרים.

נבקש הבהרה האם הספק הזוכה יידרש להעביר את 

 האתרים מהשרתים הנוכחיים לשרתים בניהולו?

האתר  להעביר את יידרשהספק כן, 

 לשרתים בניהולו. 

 

 מסמכי המכרז   .3

  5.5סעיף 

בסעיף זה מתואר כי לא תינתן לזוכה בלעדיות בביצוע 

השירותים, במצב שכזה לא ניתן לדרוש מהספק 

להעניק שירותי תחזוקה שוטפת במחיר קבוע כאשר 

ייתכנו בעיות אשר נגרמות בגלל עבודתם של ספקים 

 אחרים

אחר שתבוצע ע"י ספק בכל עבודה 

ספק  –תשליך על תחזוקת האתרואשר 

התחזוקה השוטפת יקבל התראה 

מל"ג ידונו עמו המראש ונציגי 

ראו תיקון בהשלכות האפשריות. 

 להסכם. 4.10בסעיף 

 מסמכי מכרז  .4

 9סעיף 

המחזיקה מזה מספר שנים מערכת הכוללת  האנו חבר

אתרי אינטרנט בתחום החינוך ואתרים  1000-כ

 שפה האנגלית ובשפה הערבית. נוספים, חלקם גם ב

המערכת בנויה על פלטפורמה עצמאית שפותחה ע"י 

החברה. הפלטפורמה מהירה מאוד ויעילה מאוד, 

כוללת מערכת ניהול תוכן מתקדמת וכן מערכת הגנת 

 סייבר משולבת אלגוריתמים של בינה מלאכותית.

היות והאתרים לא פותחו על בסיס מערכת וורדפרס, 

רה האם נוכל בכל זאת להשתתף נבקש לקבל הבה

 במכרז הנ"ל.

 אין שינוי בתנאי הסף.

 

 מסמכי מכרז   .5

  18.6.1סעיף 

נבקש להוסיף "ובלבד שאין מדובר במידע סודי של 

 הספק, לרבות סודות מסחריים וכיוצ"ב".

ללא שינוי. אם המציע סבור שמדובר 

במידע סודי, יעלה זאת במסגרת בקשת 

 ן בכך.המל"ג וועדת המכרזים תדו
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 תשובה  שאלה  סעיף /נספח  מס"ד

 מסמכי המכרז   .6

  18.6.1סעיף 

נבקש למחוק את המילים: "מקורות מימון של בעל 

מדובר בחברה פרטית, ובקשה זו אינה  -ענין בו"

 רלבנטית למציע.  

 מקובל

 מסמכי המכרז   .7

  22.4סעיף 

יגבר  -נבקש כי במקרה של סתירה בין המכרז להסכם

עם ההסכם שהוא ספציפי יותר, ולא הנוסח המיטיב 

 המועצה.

 ללא שינוי. 

 

נבקש כי חילוט הערבות ייעשה לאחר התראה מראש  ב'  – 20.4סעיף   .8

ובכתב בה תינתן לספק הזדמנות לתקן ההפרה 

 וההפרה לא תוקנה

המילים "לחלט את הערבות מקובל. 

 שהגיש" יימחקו.

 

 ב' במכרז. – 20.4ראו תיקון בסעיף 

סתמך על דרישות המציע במתן הצעתו למכרז מ  20.5סעיף   .9

הביטוח המופיעות במסמכי מכרז זה. לפיכך נבקש 

לציין כי שינוי תנאי הביטוח ייעשו בהתאם לחוק 

ולתקנות חובת מכרזים ולא ירעו את תנאי 

 ההתקשרות.

 . מקובל

 

 למכרז. 20.5ראו תיקון בסעיף 

 

 1נספח א'

היינו מבקשים לקבל את נתוני הטרפיק של כל אתר   כללי  .10

 כמות המשתמשים בפיק עבור כל אתר.לחודש ו

 

גוגל דוחות אקסל )מקור מצורפים 

 (אנאליטיקס

 – 1נספח א'   .11

מפרט השירותים 

  1.2סעיף  –

נבקש לקבל את זהות הספק המתחזק את המערכות 

 כיום

 ת המערכות במקור?אהאם הספק הנ"ל גם פיתח 

RETAMA  לשעברEXCELWEB  

 כן הספק פיתח במקור את האתרים

  1פח א'נס  .12

  1.3.3סעיף 

האם אלו שרתים שאתם תעמידו לרשותנו ואנחנו 

נתחזק אותם או שמדובר בשרתים שיהיה עלינו 

 להקים ולתחזק בחוות השרתים שלנו ?

הספק המל"ג לא תעמיד שרתים ,

יידרש להעביר את האתר לשרתים 

 בניהולו. 

  

  1נספח א'   .13

  1.3.1סעיף 

 מערכת וורדפרס יום במועצה ?מהי מערכת עריכת התכנים הקימת כ

  1נספח א'   .14

  1.3.9סעיף 

האם כל העדכונים של הפלאגאינין וגרסאות ה 

WordPress  ? מתעדכנים בצורה טובה ומלאה 

תוספים מותאמים אישית  4ישנם 

שפותחו ע"י החברה המתחזקת כיום 

 את האתר. 

לקחת אחריות על  על הספק הזוכה

התוספים ועדכונם ואם התוספים 

הקיימים אינם מתעדכנים או עובדים 

בתאימות עם גירסת הוורדפרס 

החדישה ביותר, החברה הזוכה תצטרך 

 לתת מענה אחר.

  1נספח א'   .15

  1.3.17סעיף 

 כן.  האם קיים מדריך משתמש לאתרים ? 

סעיף  1נספח א'  .16

1.4  

נבקש כי הסקר האמור יתבצע גם על ידי אנשי 

וגיים שונים שנמצא טכנולוגיה ויכלול נושאים טכנול

מקובל. יודגש כי בכל מקרה ההחלטה 

הסופית בדבר ביצוע שושי"ם הינה של 
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 המל"ג. נכון להמליץ ולשפרם.

  1נספח א'  .17

  2.1סעיף 

 Study in Israelמה הסיבות שנדרש לארח את אתר 

ל שרתים שממוקמים מחוץ לישראל? האם אירוח צא

 בענן יכול לתת מענה הולם לנושא ?

השרת וחל שינוי סום המכרז, מאז פר

הדרישה היא  .מתארח בשרת בישראל

 מהירים ביצועיםשמספק  לשרת 

(. המהירות היא SEO)ומכאן גם 

השיקול הקובע, דהיינו, אם שרת 

שממוקם בענן ייתן מענה הולם )שווה 

ערך לביצועי שרת ייעודי מהיר מאוד(, 

כי אז אין זה משנה היכן השרת 

 ממוקם.

 

 2.1סעיף  1ספח אראו תיקון בנ

מערך השרתים שהוצע אינו בשרידות מלאה, האם   2.2סעיף   .18

אם כן  99.9בכוונתכם להגיע לשרידות מלאה של 

 לצורך כך יש להגדיל את כמות השרתים.

 אין צורך בהגדלת כמות השרתים.

 1נספח א'   .19

סעיף  –להסכם 

10  

משתמשים בו זמנית, כל  30Kבסעיף זה ביקשתם 

משתמשים בו זמנית. האם  350מוך ב שרת יכול לת

שרתים בהנחה שכל שרת  2ברצונכם להרחיב ליותר מ 

 30Kבו זמנית כדי לתמוך בדרישה של  350יכול להכיל 

? 

 

על האתר לאפשר כניסה בו  -תיקון 

 .משתמשים 1000זמנית של 

נדרשת אפשרות לשדרוג והרחבת 

התשתית לפי דרישת המזמין בהתאם 

 לבדיקת עומסים. 

  1נספח א'   .20

 2.3סעיף 

האם כיום האתרים עומדים בדרישות אלו או 

שנדרשת כאן עבודת התאמה? במידה ונדרשת עבודה 

 שכזו האם היא תתבצע על פי מחירון השעות?

כמו כן נבקש לקבל מפרט מדויק של סביבת האירוח 

 הנוכחית.

האתרים עומדים כיום בדרישות אלו 

לו ונדרש כי ימשיכו לעמוד בדרישות א

גם כשהם מתארחים באחסון אחר. 

 VPSהתשתית הקיימת היום הינה: 

ונדרש  MY SQL -ו APACHEשרתי 

PHP. 

  1נספח א'   .21

  3סעיף 

תסופק על ידכם או על הספק  SSLהאם תעודת 

 לרכוש אותה ?

לשני  SSLהיום קיימות שתי תעודות 

האתרים ועל הספק לחדש אותן לפי 

 הצורך.

 

 – 1נספח א'   .22

שירותים מפרט ה

  4.1סעיף  –

 לא מקובל. נבקש להוסיף: "בכפוף לתשלום התמורה לספק".

 

  1נספח א'   .23

 5-4סעיף 

נבקש להחריג מסעיף זה תמונות ו/או רכיבים גרפיים 

שנרכשו ע"י הספק ממאגרי תמונות שונים, בגינם 

תקבל מל"ג זכויות שימוש בהתאם לרישיונות 

ג תפעל עפ"י השימוש שנרכשו ע"י הספק ובלבד שמל"

תנאי רישיונות השימוש שנרכשו ע"י הספק מספק/י 

התמונות, לרבות תפעל להצגת התמונות / הרכיבים 

 AS ISהגרפיים באופן שנמסרו למל"ג  

 לא מקובל.



 4 

 תשובה  שאלה  סעיף /נספח  מס"ד

  1נספח א'   .24

  10סעיף 

בכמה שרתים משתמשים היום ? האם ישנם נתונים 

המעידים על שימוש כה נרחב של משתמשים בו זמנית 

? 

יום יש שרת לאתר המל"ג ושרת כ

   studyלאתר 

היקף המשתמשים באתרים סטנדרטי.  

 קבצי אקסל ממצורף להבהרה זו 

google analytics  ממנו ניתן ללמוד על

כמות המשתמשים באתר בשלושת 

 חודשים האחרונים.

 

  1נספח א'   .25

  12סעיף 

 מקובל.  מבקשים להתחשב בשתי גרסאות אחורה בכל דפדפן. 

 – 1ספח א' נ  .26

מפרט השירותים 

  17.1סעיף  –

נבקש להבהיר בעניין הזמן נדרש לסיום בכל סוגי 

הספק יכול להתחייב למועד התחלת טיפול  -התקלות

בתקלה בלבד, ואינו יכול להתחייב מה יהיה באשר 

למשך הטיפול בה. על כן, נבקש למחוק דרישה כאמור 

ז ובהתאם למחוק את כל הסנקציות המוטלות במכר

בגין אי עמידה בדרישה זו. במקום האמור, נבקש 

לכתוב כי הספק יעבוד באופן רצוף עד למציאת פתרון 

  .ו/או תיקון התקלה. 

( עד workaroundנבקש להבהיר כי גם ביצוע מעקף ) 

 למציאת פתרון כולל לתקלה יחשב לפתרון לעניין זה

אין שינוי בנוסח הסעיף. לוחות הזמנים 

מחייבים את הספק גם לעניין טיפול 

 בתקלות.

 

 – 1נספח א'   .27

מפרט השירותים 

  17.2סעיף  –

נבקש להגביל בתקרה את סך כל הקנסות המצטברים, 

מערך מהתמורה ששולמה לספק  10% -לא יותר מ

 בהתאם להסכם

 לא מקובל

 

 – 1נספח א'   .28

מפרט השירותים 

  17.3יף סע –

יום טרם גביית 7של  Grace נבקש כי יינתן .1

 .הקנסות

נבקש להגביל בתקרה את סך כל הקנסות  .2

מערך  10% -המצטברים, לא יותר מ

 מהתמורה ששולמה לספק בהתאם להסכם.

 17.4מקובל. ראו תיקון בסעיף  .1

 לא מקובל .2

 2נספח א'

  2נספח א'  .29

  19סעיף 

ביצוע  הדרישה כי הספק ישלם לחב' האבטחה בגין

בדיקות האבטחה הנדרשות ללא חיוב הלקוח )באופן 

ישיר בגין הבדיקה או באופן עקיף שהוא לכלול את 

עלות בדיקת חב' האבטחה במסגרת הצעת הספק 

 לביצוע שו"ש( איננה הגיונית.

 

הצעתנו כי תתקשרו ישירות עם אחת מחב' האבטחה 

במסגרת חוזה שיאפשר להם לבצע בכל עדכון גרסה 

אבטחה והספק יתחייב לטפל בנושאי  בדיקות

 האבטחה שיועברו לידיו במסגרת הצעתנו לשו"ש.

 לא מקובל. 

 - 2נספח א'  .30

מסמך הנחיות 

"הספק יידרש להעביר את המערכת בדיקות 

אבט"מ/חדירות ריקורסיביות )כולל סבבי תיקון( בגין 

במסגרת דרישת ביצוע בדיקות 

מ/חדירות ריקורסיביות יידרש אבט"
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כללי לאבטחת 

מידע באתר 

סעיף  -האינטרנט

19  

ור(. התשלום בגין בדיקה זו לייצ(כל עלייה לאוויר 

ידי הספק בלבד ללא -והתיקונים הנדרשים יבוצעו על

 .חיוב המל"ג"

בסעיף הבא יש רשימת חברות ספציפית שניתן לעבוד 

איתן. על מנת להבין מהן את העלויות הנדרשות, האם 

אפשר לפרט את סוג הבדיקה המדויקת הנדרשת 

 בסעיף זה?

-הספק לבצע כמה סבבים של בדיקה

בדיקה חוזרת, וחוזר -תיקון ליקויים

חלילה ככל שיידרש. באופן טבעי לא 

ניתן לפרט את סוגי הבדיקות. 

הבדיקות נקבעו ע"י אגף ממשל זמין 

ואלו מבוצעות ע"י החברות המפורטות 

במכרז. ניתן ליצור עמן קשר ישירות 

ל הערכת עלויות, זמנים על מנת לקב

 ב.וכיו"

 הצעת המחיר –נספח ז' 

 נספח ז'   .31

  3סעיף 

היות ואיננו יודעים באילו תוספים ורכיבים קנייניים 

מבצעים שימוש כיום ועלות חידושם איננו יכולים 

 לכלול בהצעתנו עלות זו.

אין שינוי בהצעת המחיר. על המציע 

 לגלם את כל הוצאותיו בהצעת המחיר.

כם ביצוע הס  .32

 –השירותים 

 -ו 4.1סעיפים 

4.2  

המונח "שביעות רצונו של המזמין" הינו קריטריון 

 .סובייקטיבי

על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה נבקש, כי 

המונח "שביעות רצון המזמין" משמעותו: ביצוע 

 התחייבויות הספק בהתאם לתנאי החוזה ונספחיו.

 .ללא שינוי

הסכם ביצוע   .33

 –השירותים 

  5.1סעיף 

נבקש להוסיף: "בכפוף לתשלום מלוא התמורה 

 לספק".

 ללא שינוי

 

הסכם ביצוע   .34

 –השירותים 

  7.2סעיף 

נבקש להוסיף: "בכפוף להודעה מראש ובכתב לספק 

 ומתן אפשרות לספק למצוא פתרונות".

 ללא שינוי

 

הסכם ביצוע   .35

 –השירותים 

  7.3סעיף 

הודעה בכתב נבקש להבהיר כי המועצה תשלח לספק 

ותיתן לספק אפשרות לתקן את תפקוד בעל התפקיד, 

ימים. רק אם לא הצליח הספק לעשות זאת,  30במשך 

 ימים. 30יחליף הספק את בעל התפקיד תוך 

יובהר כי הדרישה לסעיף יתווסף "

 תינתן בכתב".

 ימים" 30" -ימים"   14במקום "

 

הסכם ביצוע   .36

  –השירותים 

  9.3סעיף 

אם לא נמסרו לספק  -ור חשבוניתלעניין איש

ימים ממועד  14הסתייגויות על ביצוע השירות בתוך 

השלמת מסירת החשבונית הוא ייחשב כמאושר 

לתשלום. כל עיכוב תשלום ילווה בהסבר בכתב וזאת 

תוך שבעה ימים. בכל מקרה, סכום שאינו שנוי 

במחלוקת ישולם לספק על פי החוזה במועדו. סכום 

ליישוב סכסוכים על פי תנאי  במחלוקת יועבר

 ההסכם.

 ללא שינוי

 

הסכם ביצוע   .37

 –השירותים 

  10.1סעיף 

נבקש לתקן כי הספק יהיה אחראי לפגיעה ו/או נזק 

ישירים בלבד, שיגרם לגוף או לרכוש, לספק ו/או 

למועצה ו/או לצד ג' כלשהו, לרכושם, עובדיהם, 

שלוחיהם וכל הבאים מטעמם, עקב או כתוצאה 

 לא מקובל
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ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של עובדיו  ישירה

ו/או כל אדם אחר הנמצא בשרותו או הפועל מטעמו, 

שאירעו בקשר או במסגרת בצוע התחייבויות יעל על 

פי ההסכם. על אף האמור לעיל מובהר כי הספק לא 

יהיה אחראי, ולא ישא בכל נזקים שהם שיגרמו 

ן ללקוח  ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מאובד

הכנסה, רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב 

וכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או לנזקים שנגרמו 

כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת הספק. הספק יפצה 

וישפה את המועצה בגין נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד 

שייגרמו לה  ואשר הספק אחראי להם כמפורט לעיל, 

מוסמכת, ובלבד על פי פסק דין חלוט של ערכאה 

שניתנה לספק ההזדמנות להתגונן בפני כל תביעה ו/או 

דרישה כאמור. המועצה מתחייבת להודיע לספק בדבר 

כל תביעה ו/או דרישה לפיצוי בגין נזק כאמור בסעיף 

זה לעיל. מוסכם ומובהר בזאת כי ככל שהספק ימצא 

אחראי עפ"י דין ו/או הסכם זה בקשר עם הסכם זה 

הכוללת והמצטברת לגבי כל התביעות  תהא אחריותו

ועילות התביעה מוגבלת לתקרה כוללת ומצטברת של 

 גובה התמורה בגין הסכם זה.

הסכם ביצוע   .38

 –השירותים 

  10.2סעיף  

נבקש לציין כי השירותים אשר יסופקו למועצה 

בהתאם להוראות הסכם זה, אינם כוללים ביצוע 

נגרמו במישרין או  תיקון של תקלה ו/או באג אשר

 :כתוצאה מאחד מאלה בעקיפין,

א. שימוש ברכיב מרכיבי המערכות שלא למטרה לה 

ב. שינויים ו/או תיקונים שבוצעו ברכיב  .הוא נועד

מרכיבי המערכות, לרבות חיבור רכיבים נוספים, אם 

אלה נעשו על ידי אדם אשר לא פעל מטעם הספק, או 

והסכמת הספק. אם אלה נעשו שלא בהתאם להוראות 

ג. מעשה או מחדל של רשלנות ו/או חוסר זהירות ו/או 

חוסר מיומנות, או מעשה זדון, או תאונה ע"י המועצה 

נזק   .ו/או מטעמו, כוח עליון, או כל פגיעה חיצונית

ישיר ו/או עקיף שייגרם מפגעי טבע למיניהם לרבות 

הצפות, ברקים, בין כתוצאה מפגיעה ישירה בציוד 

או \צאה מליקויים בהספקת חשמל סדירה וובין כתו

או ירידה בלתי מבוקרת במתח החשמל \מעליה ו

 כתוצאה מפגעי טבע אלו.

 

 לא מקובל.

הסכם ביצוע   .39

 –השירותים 

 -ו 10.4סעיפים 

הספק יפצה וישפה את המועצה  בגין נזק  -לגבי שיפוי

ו/או הוצאה ו/או הפסד ישיר שייגרמו לה  ואשר 

להם כמפורט לעיל, על פי פסק דין חלוט הספק אחראי 

 לא מקובל.
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של ערכאה מוסמכת, ובלבד שניתנה לספק ההזדמנות   10.5

 להתגונן בפני כל תביעה ו/או דרישה כאמור.

הסכם ביצוע   .40

 –השירותים 

  13.1סעיף 

נבקש לתקן כי קיזוז ועכבון יחולו רק לגבי נזקים 

מוכחים, קצובים, על פי הסכם זה בלבד, ובכפוף 

ודעה בכתב ומראש לספק ומתן אפשרות לספק לה

 לתקן.

 13.1תיקון בסעיף ראו 

 

נבקש כי קיזוז ייעשה לאחר התראה מראש ובכתב בה   17.2 + 13 סעיף  .41

תינתן לספק הזדמנות לתקן ההפרה וההפרה לא 

 תוקנה

 ראו תשובתנו לעיל. – 13לגבי סעיף 

 השאלה לא מובנת. – 17.2לגבי סעיף 

  

 

 הסכם ביצוע  .42

+  14 –שירותים 

15 

נבקש כי שימוש המועצה בסעיף זה ייעשה לאחר 

שהמועצה שלחה לספק מכתב התראה ובו ביקשה 

לתקן את ההפרה או בו ניתנה לספק הזדמנות 

להשמיע טענותיו והספק לא תיקן את ההפרה או לא 

ימים מיום קבלת מכתב  14השמיע טענותיו תוך 

 ההתראה.

 שינויללא 

 

  

 הסכם ביצוע  .43

 –השירותים 

  14.1סעיף 

נבקש כי ביטול ההסכם יהיה בהודעה מראש ובכתב 

יום לספק ומתן אפשרות לספק לתקן את  30של 

 הפרתו.

 ללא שינוי

 

הסכם ביצוע   .44

 –השירותים 

  14.2.3סעיף 

נבקש כי במקום המילים "משביעת רצון" ייכתב: 

 "בהתאם לתנאי הסכם זה".

 ללא שינוי

הסכם ביצוע   .45

  –ם השירותי

14.2.11  

לסעיף יתווסף: "בכפוף למתן זכות  נבקש כי סעיף זה יהיה בכפוף למתן זכות טיעון לספק.

טיעון לספק, בכתב או בעל פה, לפי 

 שיקול דעת המל"ג"

 

הסכם ביצוע   .46

 –השירותים 

  14.5סעיף 

נבקש כי התשלום לספק יהיה עבור השירותים שביצע 

פק וכן עבור בפועל עד לסיום בפועל של עבודת הס

 התחייבויות לצד ג', שהספק אינו יכול לבטלן.

ב במקום המילים "עד למועד הנקו

בהודעת המועצה כמועד סיום 

סכם" יבואו המילים "עד לסיום הה

 .ביצוע השירותים בפועל"

 

 

         

            

 בברכה,         

         
 ליזי בן דוד         

 רויות מנהלת חוזים והתקש       

 


