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 הענייניםכן תו

 :פרקי המכרז הינם כדלקמן

א'   ;הזמנה להציע הצעות –פרק 

ב'   ;מנהלה –פרק 

 ' ג  ;תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז –פרק 

ד'  להגשת ההצעה –פרק   ;הנחיות 

ך בחירת הזוכים –' הפרק   ;תהלי

יות  –' ופרק   ;המל"גזכו

; –' זפרק  ן בהצעות מציעים אחרים ו  עי

שיידרשו מהזוכה במכרז;התחייבויות,  –' חפרק  ות  לוי ופעי  אישורים 

. –' טפרק   כללי

ו הם נפרד ממנ וים חלק בלתי  זה, המהו  :הנספחים למכרז 

ותפוקות של המערכות הנדרשות–' אנספח   תכונות 

) –' בנספח  רות   (SLAהסכם שי

ע. –' גנספח  צי  טופס המ

 ' ד  טופס הגשת ההצעה. –נספח 

לפי חוק עסקאות  –' הנספח  ציבוריים, התשל"ותצהיר   1976-גופים 

 עמידת המציע בתנאי הסף.תצהיר להוכחת  –' ונספח 

 הצעת המחיר  –' זנספח 

ר –' חנספח  ויתו וכתב  ים  די  הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסו

 ותהסכם התקשר –' טנספח 
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ת .א ו ע צ ה ע  י צ ה ל ה  נ מ ז  ה

)להלן: .1 גבוהה  ינת המל"ג" או "המועצה" המועצה להשכלה  י נ "( מעו

אנוש  תבהצעו לניהול שכר משאבי  ושרותי תמיכה  כנות  לאספקת תו

גבוהה  "ונוכחות של המועצה להשכלה   : , הכל כמפורט "(השירותים)להלן

 .במכרז

שירותי  .2 ונת המועצה להתקשר עם הספק הזוכה לקבלת  בכו זה  בשלב 

אולם המועצה תהא רשאיתומערכת משאבי אנוש מערכת שכר , אך לא , 

 את המערכות הבאות:בנוסף לקבל מהספק הזוכה  חייבת,

 נוכחות 2.1

העובד  2.2 ת  והמעסיקבקרת מעסיקים על ההפרשות  יים קרנו צו לפי

וקרנות השתלמות. וגמל   פנסיה 

יעת ספקות,  .3 כי למנ צה תהא ראשית יובהר  מערכות לקבל שירותי המוע

או תביעה  טענה או דרישה  כל  ולזוכה לא תהא  אלו מספקים אחרים, 

 בקשר לכך.

ינואר  .4 ן לחודש  )נכו נים כמותיים   (2021נתו

 110 –מספר העובדים מקבלי תלוש שכר  4.1

ן  –מספר הגמלאים מקבלי תלוש שכר  4.2  אי

ת  4.3 נוכחו וחים   110 –מספר העובדים המדו

ן היתר: .5 בי  , יכללו  השירותים 

הנתונים  יצירה 5.1 כל  והסבת  והקמת הסכמי עבודה חדשים 

ניתן  יהיה  למערכות הספק הזוכה באופן שבו  מהמערכות הקיימות 

כולל חישובים  ושכר,  נוכחות  חישובי  , םרטרואקטיביילבצע 

 תקינים ומלאים.

 הקמת טבלאות המערכת. 5.2

יהיה לבצע החל  5.3 שניתן  נים המוסבים כך  טיוב מלא של הנתו

ן לעבודת והפקת תלושי  מהחודש הראשו בי שכר  הספק הזוכה חישו

)של החודש  העובדים במערכות הזוכה  וכחות  נ וכן לדווח את  שכר 

. נים במערכות הספק הזוכה(  קודם להפקת תלושי השכר הראשו

נ 5.4 כולל שלוש הפקות  ן של יבקרה מלאה של תוצאות ההסבה  ו סי

עליית  י  לפנ נוכחות( שלושה חודשים  ווחי  די כולל  ( תלושי שכר 

והן של ות לאהמערכו עובדים  של  הן   המועצה. גמלאיויר, 

ואספקה של תלושי שכר, טופסי  5.5 נייר מודפס(  ( , 106, 101הדפסה 
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הנדרש 161 טופס אחר  וכל  ביטוח לאומי  די-על, טפסי   י

מועצה. ובעיצוב שאותו תקבע  נים   הרגולטורים השו

כולת  5.6 וי דוא"ל[  [ י  נ של תלושי שכר בדואר אלקטרו יכולת משלוח 

וטופסי  , 106צפייה בפורטל האינטרנט של המל"ג בתלושי שכר 

היסטוריה.  כולל 

ת  5.7 צעו ולגמלאים באמ לעובדים  חשיפת מירב השירותים האפשריים 

. של המל"ג  פורטל האינטרנט 

וזאת עד לקליטתן המלאה של  5.8 במועצה  הטמעת המערכות 

 .המערכות

י  5.9 לפנ וי ההעלייהדרכה מלאה של משתמשי המערכת  , הטמעת רלאו

י שוטף ותמיכה במערכות ובמשתמשים בכל תקופת  ו ו לי ו המערכות 

 ההפעלה של המערכות במועצה.

ת  5.10 ובכל תקופת ההתקשרות בכל דרישו ר  וי בעת העלייה לאו עמידה 

 החוק והתקנות.

ומיידי 5.11 ן שוטף  י חקיקה  עדכו נ של המערכות בהתאם לעדכו

ובזמן שיספיק   ךלהיער למועצהולהחלטות הרגולטורים השונים 

. ובזמן ן  באופן תקי תלושי השכר   להפקת 

צה תשלם לספק הזוכה דמי שימוש כמפורט בסעיף  ,למען הסר ספק .6 המוע

ולא  ביותר  התמורה בהסכם, תמורת השימוש במערכותיו המעודכנות 

נוספים יבוא הספק הזוכה בד פיתוחים  רישה לתוספת תשלום כלשהי עבור 

ף  גו כל  ו/או  ו/או המחוקק  ון שהרגולטור  ו כי יים שביצע  ו נ או עבור שי

צה דרש זאת.  שהחלטותיו מחייבות את המוע

ו/או גהספאם  ,למען הסר ספק .7 יפתח מערכת חדשה  רסה חדשה ק הזוכה, 

דול למערכות  יוסיף מו ויים  נושאו/או  נ ולשי ו/או יקרא לתוספות  המכרז 

בשם חדש תוכל המועצה לתבוע את התקנתם על חשבון הספק. הספק 

עובדי  ולהדריך את  יים  ו נ להסב, להטמיע את השי  , ן מתחייב להתקי

דולים החדשים שספק.  המועצה בשימוש במערכות, במו

לעיל, מפורטים ב .8 זה  לא השירותים כאמור בסעיף  שגיאה! מקור ההפניה 

הזוכה  למסמכי המכרז 'ב ובנספח נמצא. כל הדרישות מהספק  וכן 

"  : )להלן / העבודותהמפורטות בכל מסמכי המכרז  .השירותים  הספק  "(

זמנו  וזאת ללא תלות במספר המערכות שיו יעמוד בדרישות אלו  הזוכה 

.  ממנו

 תקופת ההתקשרות .9

צה  36תהא למשך תקופת ההתקשרות  9.1 חודשים ממועד חתימת המוע
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" על ההסכם עם הזוכה/ים  : .הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן )" 

ת , שמורה הראשונהבתום תקופת ההתקשרות  9.2  למועצה הזכו

בעד  פי-עללהאריך,  , את תקופת ההתקשרות   שיקול דעתה הבלעדי

עד  7 ות  בנ נוספות,  " 12תקופות   : )להלן ת חודשים כל אחת  תקופו

את ההסכם למשך  להאריך תהא רשאית המועצה. "()ה(הארכה

דעת תקופת הארכה לפי שיקול   , יותר, במלואן או בחלקן או   האחת 

 .הבלעדי

מהספק הזוכה  לממש את האפשרות לקבלאם המועצה תחליט  9.3

נוספות, תקופת ההתקשרות תהא בהתאם לתקופת  שירותי מערכות 

ולתקופות ההארכה ללא קשר מתי החלהההתקשרות הראשונה   , 

כל  ביחס לכל מערכת, כלומר סיום ההתקשרות של  ההתקשרות 

יהיה באותו המועד  .המערכות 

ה .ב ל ה נ  מ

ז תאריכים .10 ריכו  טבלת 

 לוח הזמנים לעריכת המכרז: להלן 10.1

 התאריכים הפעילויות

 9.7.2021 מועד פרסום המכרז

ן  שאלות  להגשתהמועד האחרו

 הבהרה

22.7.2021  

ן לפרסום תשובות המועד ה אחרו

 הבהרה

12.8.2021  

להגשת הצעות ן   14:00עד השעה    1.9.2021 המועד האחרו

צעה תוקף הה  חודשים מיום קבלת ההצעות  6 מועד 

ן תאריכים אלה לבין תאריכים  אחרים  אי התאמהבמקרה של  10.2 בי

 , בגוף המכרז פיעים  בלבד. ייקבעוהמו זו  בטבלה   התאריכים 

מן  המועצה שומרת לעצמה את שיקול הדעת 10.3 לשנות כל אחד 

זה לדחות  המנוייםהמועדים  ובכלל  ן לעיל,  את המועד האחרו

או  עוד לפרסום תשובות שאלות הבהרה  כל  את להגשת ההצעות, 

הודעה בדבר דחיה כאמור לא חלף מועד   באתר תפורסםזה. 

:  של האינטרנט .www.che.orgהמועצה שכתובתו i l  : אתר ")להלן

ע להתעדכן מעת לעת . "(האינטרנט של המועצה באחריות המצי

בי, המועצהבאתר האינטרנט של   עדכוניםאו /ו מועדים דחיות לג

וייםאו /ו נ ך במסגרת שיחולו הבהרותאו /ו הודעותאו /ו שי  ההלי

י בתנאי הסף ו נ וגעת טענה בכל יישמעו לא מציעים. לרבות שי  הנ

http://www.che.org.il/
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דיעה -לאי נים, במועדים דחיות שלי יים, עדכו ו נ לרבות בתנאי  שי

  .כאמור האינטרנט באתר שפורסמו והודעות הסף

 קבלת מסמכי המכרז .11

ריד את מסמכי המכרז מאתר לה ,ל מציעע 11.1 לשלוח  ,האינטרנטו

.Mechrazim@che.org הדוא"ללכתובת  i l  ם את פרטיו המלאי

ציע .  'גכנספח המצורף ומסומן  ,בטופס פרטי המ למסמכי המכרז

ב ,הטפסים ני,המתקבלים  פול  דואר האלקטרו ידי -עלמועברים לטי

שיעדכנו את המציעים הפוטנציאליים בדבר  ,הגורמים הרלבנטיים

 , י המכרז נ י י צורך.  אםענ ציאליים המציעיםיש בכך   הפוטנ

 לוודא אלא הטופס קבלת לאישור בקשות לשלוח שלא מתבקשים

צעות הדוא"ל קבלת .קריאה אישור" באמ " 

נים  ,שלא ישלח את הפרטים כאמור ,מציע 11.2 ועדכו יקבל הודעות  לא 

 , ד ובדבר המכרז כנג כל טענה  יוכל להעלות  זה.המועצה לא  ן  י י  בענ

אף  .12 נקבה  ן  זכר או בלשו ן  כי בכל המכרז כל האמור בלשו מובהר בזאת 

י במשמע.  המין השנ

 

  

mailto:Mechrazim@che.org.il
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) .ג ז  ר כ מ ב ת  ו פ ת ת ש ה ל ם  י מ ד ק ו מ ם  י א נ "ת  : ן ל ה י ל א נ ת

ף ס  ( "ה

נים .13 צמם, רשאים להשתתף במכרז מציעים העו  ,עד הגשת ההצעהבמו בע

תנאי הסף  כל  להלןעל  במפורשת אחרתהמפורטים  ן  י צו צעה. , למעט אם   ה

ב תיףתנאי הסשלא תעמוד  ן להגשת הצעות,  ן למועד האחרו נכו על ,  פסל 

ן כלל דו ולא תי כי . הסף  ל מציעיובהר,  לייחס  רשאי  נו  עצמו במסגרת אי

נים של אחר. נתו  הצעתו 

זה  .14 ן  י י לענ יותר מהצעה אחת.  יוכל להגיש  בהן למציע מציע לא  גם חברות 

צעות  , לא תוכלנה להגיש ה ן ן בעקיפי בי ו ן  ן במישרי בי  , כלשהי יש אחזקה 

 נוספות על הצעת המציע. 

זה,  .15 מניות בכלל  תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל  קיום 

יחשב לצורך  , לא  וכד' ציע  ניתן . עמידה בתנאי הסףבמציע, מנהל במ לא 

המשפטית הקובעת  האישיות .גורמים פרלהגיש הצעה המשותפת למס

ין ב י , הינה לענ ועמידתה בתנאי הסף המוגדרים במכרז נת ההצעה  חי

 המשפטית החתומה על מסמכי ההצעה. האישיות

, הינם, במצטבר: .16  תנאי הסף להשתתפות במכרז

ן בישראל 16.1 כדי או עוסק מורשה  המציע הוא תאגיד ישראלי רשום 

 בישראל.

בוריים,  פי-עלאישורים בעל כל המציע ה 16.2 צי ופים  ג חוק עסקאות 

 .1976 -התשל"ו

ע  16.3 נהמצי ים יבעל  לפחות בכל אחת מהשנ ן  ו , 2020, 2019, 2018סי

י לקוחות  ללפחות שנ באספקת תוכנות שכר ומשאבי אנוש 

ו/או מהלקוחות ה  םתאגידים סטטוטורייבאים:  משרדי ממשלה 

ו/או חברות ו/או  ו/או חברות ממשלתיות  ות  רשויות מקומי

גבוה ו/או מוסדות להשכלה  ות  ני   200בארץ עם לפחות  העירו

  כל אחד. עובדים

ף, המציע העסיק 16.4 /או באופן עקי ו ישיר  פן  בכל אחת מהשנים  ,באו

קף של משרה מלאה, יבהעובדים  6לפחות , 2020, 2019, 2018

ן יםקשורה ושירותים  במישרי ות  תוכנ  2כמפורט בסעיף באספקת 

    לעיל. 

כנות יבעל הקנ המציע הוא 16.5 בכל אחת מהתו היוצרים  יות  וזכו ן  י

ל 2המפורטים בסעיף והמוצרים  , או בעלי אישורים מכל אחד לעי

כי הם רשאים לשווק את  והמוצרים המעידים  ות  מבעלי התוכנ

זה, לרבות והמוצרים, בכל תקופת ההסכם במכרז   התוכנות 
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 .ההסכם הארכת תקופות

  :מסמכים צירוף .17

 ו:על המציע לצרף להצעת

. 'דנספח  – טופס הגשת ההצעה 17.1  למסמכי המכרז

בתנאי  17.2 ע  16.1 הקבוע בסעיףסף הלשם הוכחת עמידתו  יצרף המצי

: להלן והמסמכים המפורטים   את האישורים 

רישום  17.2.1 תעודת  עוסק  של המציעהעתק  או העתק אישור 

 .מורשה

י  17.2.2 נסח עדכנ ג  להצי יש  מאת הרשם עבור חברה או שותפות 

ונטי  כי הרלו ן אגרה  לתאגידהמראה  בגי בות  ן חו אי

כי  ו ו  ז צעה  בה מוגשת ה ן שנים שקדמו לשנה  בגי שנתית 

רישום  י  לפנ או בהתראה  נרשם כתאגיד מפר חוק  לא 

 .כתאגיד מפר חוק

16הקבוע בסעיף בתנאי סף  תולהוכחת עמיד 17.3 יצרף המציע את  2.

:  האישורים והמסמכים המפורטים לעיל

ורשומות 17.3.1 ל פנקסי חשבונות  ניהו על  לפי  אישור תקף 

ערך מוסף,  וחוק מס  נוסח חדש[  [ פקודת מס הכנסה 

 .1975-תשל"ו

ניכוי מס. 17.3.2  אישור 

ר  17.3.3 ציבוריים, התשל"ו לפיתצהי גופים  -חוק עסקאות 

על-, חתום על1976 מורשה/י החתימה ומאומת  די  ידי -י

על ן  די .ה' נספח פי הנוסח -עורך   למסמכי המכרז

ע  17.4 בתנאי הסף הקבו ל 16.4-ו 16.3 פיםבסעילשם הוכחת עמידתו   לעי

בנוסח על המציע  ר  .' ונספח לצרף תצהי   למסמכי המכרז

ף  17.5 ע בסעי בתנאי הסף הקבו יצרף  16.5לשם הוכחת עמידתו  לעיל 

על מורשה החתימה של המציע או מבעל -המציע תצהיר חתום  ידי 

ר שם.  והמוצרים כאמו כנות  לכל אחת מהתו ביחס  וזאת   התוכנה, 

רף  17.6 בנוסח המצו יתור  ו וכתב  הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים 

 המכרז.למסמכי  'זכנספח 

. 'חנספח  17.7 ר  הצעת מחי

זמנים,  תיאור 17.8 לוחות  כולל  לפי תפיסתו  תהליך ההסבה וההטמעה 

פעילויות מתאים. לוח   בצרוף 
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על 17.9 ו כשהם חתומים  ונספחי כל -מסמכי המכרז  די המציע בתחתית  י

( על טיוטת ההסכם  בעצמו  יחתום  בנוסף, המציע   'טנספח עמוד. 

( בראשי תיבות בתחתית כל מסמכי הל ובחתימה מלאה מכרז עמוד, 

של ההסכם.  במקום המיועד לכך בעמוד האחרון 

לגבי המכרז שיוצא בכתב  17.10 ן  ו/או עדכו ו/או תוספת  כל מסמך הבהרה 

די -על ויפורסם באתר המועצהי  .האינטרנט של המועצה, 

ע הוא עסק בשליטת אישהאם עס –עסק בשליטת אישה  .18  קו של המצי

רזים, רשאי המציע לצרף ב' לחוק חובת המכ2כמשמעות הדבר בסעיף 

זה כנדרש בחוק  ן  די עורך  ר  ן ותצהי ר רואה חשבו  מודגש. להצעתו אישו

 והתצהיר האישור את לצרף יש, האמור החוק להוראות בהתאם כי, בזאת

 .למכרז ההצעה הגשת בעת, כאמור

כי מספר  .19 לוודא  זהה בכל המסמכים  שלוהמזהה  התאגידעל המציע  יהיה 

יות המס  )לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשו המוגשים מטעמו 

וככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור ומהוכד . אם  )

ות המוסמכות לכך בדבר אי או י  שיהא מבליההתאמה, -הסבר מטעם הרשו

ל, כזה במקרה המועצה של הדעת משיקול לגרוע כדי בכך  את לפסו

 .ההצעה

יותיה הכלליות של בלי  .20 ועדת המכרזים רשאית לדרוש לגרוע מסמכו

לעיל, אם סברה  על אלה המפורטים  פיים  נוספים או חלו מהמציע מסמכים 

 .ההצעה בחינתכי הדבר דרוש לה לשם 

ה .ד ע צ ה ה ת  ש ג ה ל ת  ו י ח נ  ה

ובירורים .21  נוהל העברת שאלות 

יש  21.1 , בכל הנושאים,  געות לפרטי המכרז הנו להפנות שאלות הבהרה 

י דואר אלקטרונ .Mechrazim@che.org באמצעות  i l   ת )שאלו

 , ) ו יענ י ו בדרכים אחרות לא  עד לתאריך המופיע בטבלת שיופנ

בסעיף  ז התאריכים  ל  10.1ריכו לוודא קבלת לעי נה  באחריות הפו

ייה באמצעות קבלת מענה חוזר  .הפנ

להגיש שאלות באמצעות קובץ  21.2 נים מתבקשים  , בשפה Wordהפו

ן שאלות המתייחסות למסמכי  בי תוך הפרדה  העברית בלבד, 

נספחיו  על  , לבין שאלות המתייחסות להסכם,  ו נספחי על   , המכרז

 ובפורמט שלהלן:

מס' 

סידורי 

הסעיף במסמכי  מסמך

המכרז/ בהסכם/ 

 השאלה

mailto:Mechrazim@che.org.il
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של 

 השאלה

 בנספח

]אם השאלה מתייחסת 

יש   , לנספח כלשהו

ין את שם הנספח  לצי

] בו  ואת מספר הסעיף 

   מסמכי המכרז .1

   להסכם Xנספח  .2

בי  21.3 ג ין "שאלות הבהרהעל  צי יש ל ייה  פומבי" – הפנ מספר  מכרז 

לניהול שכר משאבי  06/2021 ושרותי תמיכה  לאספקת תוכנות 

גבוהה נוכחות עבור המועצה להשכלה  ו ן את . "אנוש  י צי יש ל  , וכן

שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי 

 . י נ דואר אלקטרו וכתובת  יד(  י נ ו י  ו )קו  הטלפון שלו 

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה  21.4

מענה המועצההבלעדי של  הדעתבשיקול  כי רק  יובהר,  ובכל מקרה   ,

יחייב את    .המועצהבכתב 

יב האינועצה המ 21.5 ו אלי תמתחי על שאלות שיופנ א יוה הלענות 

לענות באופן חלקי על שאלות  תרשאי על חלק מהשאלות או  ות  לענ

יותר מקובץ הבהרות אחד, אם ספציפיות.  המועצה רשאית לפרסם 

צורך.  יהיה בכך 

להשיב לשאלות או לבקשות  המועצהחליט תבכל מקרה שבו  21.6

ביוזמת ן  בי  , ן כלשהו מסמכי המכרז או לבצע תיקו ן  ההבהרה  בי ו

ר , הבתגובה לשאלה יידרשו לצרף את המסמך האמו ציעים  מ

נפרד -להצעתם, כשהוא חתום על ומהווה חלק בלתי  ידיהם 

ותיקונים כאמור לתנאי  . בכל מקרה תשובות  ממסמכי המכרז

נפרד המ בלתי  יהוו חלק  ו כל המציעים  יהיו תקפים כלפי   , כרז

. ן י י וענ דבר  , לכל   ממסמכי המכרז

ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה  21.7 באחריות המציעים לבדוק 

ן הודעה  י בג כל טענה  על  והם מוותרים מראש  זה,  ועדכונים למכרז 

ן למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של  ואשר  המועצהו/או עדכו

ידעו להגשת  לא  ן  , אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרו ו עלי

 הצעות.

ו  21.8 נספחי או  בין מסמכי המכרז  כי בכל מקרה של סתירה  מובהר, 

זה על תת נים, כאמור בסעיף  או תיקו קובץ הבהרות  ן  , -לבי ו פי סעי
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פורסם  . אם  ן י י לפי הענ נים  או התיקו יגבר האמור בקובץ ההבהרות 

ו נים אחד  יגבר יותר מקובץ הבהרות או תיקו ביניהם סתירה,  יש 

ן  בי ותר. בכל מקרה של סתירה  י הקובץ, שפורסם במועד המאוחר 

ליישב  יעשה מאמץ  נוסח ההסכם,  ן  לבי  , ו נספחי על   , נוסח המכרז

נוסח המכרז  ן  בי ליישב  ניתן  בנסיבות, שבהן לא  הנוסחים.  י  ן שנ בי

כי  יובהר,  יגבר הנוסח שהוא לטובת המועצה.  נוסח ההסכם,  ן  לבי

 ייחשב כסתירה. חסר לא

 חובה, מסמכיוב או במכרז חסר או פגם של מקרה בכל כי מובהר 21.9

צה  תןיל המציע על ילויה עם מיד האמור בדבר בכתב הודעהלמוע  ג

די-על  כל מלטעון מושתק יהא כן לא שאם, לעיל המפורט פי-עלו וי

 .זה בהקשר טענה

 ביטוח .22

כי  22.1 יב  הצעתו תתקבל  אםהמציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחי

ימציא ל  ) כזוכה במכרז ג)יבחר  '  קיום ואישור הפוליסות את מל'

י כל ללא במכרז הנדרש כפי ביטוחים ו נ  אושר אם אלא בתוכנם שי

 .המכרז הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה שאלות בהליך

זה על המציע חלה  22.2 י הגשת הצעה למכרז  לפנ כי  מובהר בזאת 

ו  נ ועל חשבו לוודא בעצמו  ביטוח האם תסכים  אצלהאחריות  חברת 

כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת  לבטחו 

 .במכרז הביטוחהכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות 

ציע  לתשומת 22.3 להוציא לפועל את כל שמאחר  –לב המ אין אפשרות 

על  יהיה  ביטוחים",  ר קיום  דרישות הביטוח באמצעות "אישו

ל ר  'גמלהמציע הזוכה למסו פוליסות  ' פוליסות או תמצית  העתקי 

ירשמו כל הסדרי הביטוח  ידי-עלחתומות  ובהן  חברת הביטוח 

 הנדרשים מהמציע הזוכה.

 

 למען הסר ספק מובהר בזאת: 22.4

ביכולתו  מציע שהצעתו תתקבל 22.4.1 ן  אי כי  ן  יוכל לטעו לא 

כיסוי הביטוח שלו  ביטוח מסרבת להתאים את  או חברת 

עלויות התאמבמכרז  לנדרש כי  כיסוי הביטוח שלו או  ת 

. הביטוחלדרישות  בהצעתו ן  בחשבו נלקחו   במכרז לא 

כיסוי הביטוח  22.4.2 ולא יתאים את  מציע שהצעתו תתקבל 

'גשמורה למ ,במכרז הביטוחשלו לדרישות  הזכות,  ל'

שיקול דעת דרך חוקית תהבלעדי הלפי  נגדו בכל  לנקוט   ,

הנזקים שיגרמו  ההעומדת לרשות על  י  פיצו ו  לדרוש ממנ



 

 עמודים 115, מתוך 12עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

ו כלפיצם אי עמידת המציע מע הל ז בות   .הבהתחיי

גלמ כי בזאת מובהר 22.5 ' ל יהיה ל' יים להסכים בלעדי דעת שיקו ו נ  לשי

ר בנוסח שיתבקשו רף  ביטוחים קיום אישו  .להסכם 5 כנספח המצו

כי למ גמובהר,  ' יים  ל' ו נ שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשי

לנוסח  ב  כזה הזוכה מחוי ובמקרה  בנוסח האישור הנ"ל  כלשהם 

לידי  ואי המצאתו חתום  גההמדויק שצורף למסמכי המכרז  '  מל'

 .זכייתו לביטול תביא

 אופן הגשת ההצעה .23

כל   את 23.1 רוף  ובצי כל חלקיה, לרבות הצעת המחיר,  על  ההצעה 

יש להגיש בש  לושההמסמכים והאישורים הדרושים הנלווים אליה, 

,העתקים ושני)מקור  העתקים סגורה, שלא תישא  אחת במעטפה  (

" ייכתב  י כלשהם, שעליה  זיהו י  פומביעליה סימנ מספר  מכרז 

ל  06/2021 לניהו ושרותי תמיכה  שכר משאבי לאספקת תוכנות 

גבוהה נוכחות עבור המועצה להשכלה  ו "  ."אנוש   : מעטפת )להלן

.ההצעה )" 

בין העותקים  23.2 ייקבע. –במקרה של סתירה  רי    האמור בעותק המקו

צעה תוגש לתיבת המכרזים של  מעטפת 23.3 ב המועצההה , ברחו

בוטינסקי  ירושלים43ז' ל 10.1עד למועד הנקוב בסעיף ,  . הצעות לעי

לעיל,  ולשעה הנקובים  ינה בתיבת המכרזים עד לתאריך  שלא תהי

ותיפסלנה על הסף. ועדת המכרזים  י  בפנ ן  ו לדי  לא תובאנה 

תוחזר  23.4 ב לעיל  כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקו למגיש יובהר, 

ציע  י פרטי המ זיהו ותיפתח, במידת הצורך, רק לצורך  ההצעה, 

ונטי במטרה להחזירה.  הרלו

בפקס. 23.5 י או  נ להגיש את ההצעה בדואר אלקטרו ן  אי  בשום מקרה 

והנחיות למגיש ההצעה .24  דרישות 

כי  24.1 ו  , לכל תנאי המכרז הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו 

או הסבר כל הבהרה  לו הזדמנות לקבל  לצורך הגשת הצעתו  הייתה 

הנוגע  לו טענות בכל  ו  יהי ולא  זה  על בסיס  וכי הגיש את הצעתו 

ע  יהיה מנו . מציע שהגיש הצעה במכרז  ו ותנאי לנוסח המכרז 

כי לא היה מודע לפרט כלשהו  או   , כנגד תנאי המכרז ות  טענ ן  מלטעו

. ו/או לתנאיו  הקשור למכרז 

פן עצמאי את מסמכי המ 24.2 ובאו צמו  ציע לבדוק בע כרז, את על המ

עסקי   , , כלכלי ופרט משפטי ן  נתו כל  וכן  ני השירות,  י היקף ומאפי

, למתן  להליך המכרז של המציע,  , לדעתו  או אחר, הרלוונטי
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של המציע על בויותיו  ולכלל התחיי .-השירות   פי מסמכי המכרז

ידיעת תנאי  24.3 ו/או אי  אי הבנת מסמכי המכרז  כל טענה בדבר טעות, 

, לא תתקבל לאחר כלשהו הקשור במתן השירותים  מושא המכרז

די המציע.-הגשת ההצעה על  י

, לרבות ההוצאות  24.4 כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז

על  והגשתה, תחולנה  ו/או הנובעות מהכנת ההצעה  הכרוכות 

זכאים לכל השבה  ו  יהי המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא 

הוצאותיהם כאמור. ן  י בג י  פיצו  ו/או 

גיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע כל מציע רשאי לה 24.5

גופים אחרים המגישים  וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם  בלבד 

 הצעות למכרז.

תוגש על 24.6 גופים. ההצעה  ן להגיש הצעה משותפת למספר  די -אי י

גופים  ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם  מציע אחד 

ז למכרז  אנשים אחרים המגישים הצעות  או  גופים אשר אחרים  ה. 

 , נפרד( פ  )הגם שלכל אחד מהם מספר ח. יש להם קשר עסקי/משפטי 

י  ן שנ בי לפגוע בתחרות  /או  ו נים  י י ענ וד  ג י נ ר  ליצו עלול  ו/או  היוצר 

פעולה או היעדר תחרות, לא  לגבי שיתוף  הגופים, לרבות הסכם 

זה.  נפרדות למכרז  צעות  ריגישו שתי ה לפסול  תשאיהמועצה תהא 

ציעי ו/או הצעות של מ ן  י י ענ בעל  ביניהם קשר של  ם אשר קיים 

/או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק  ו ו/או חברה מסונפת  חברת בת 

 . 1968 –ניירות ערך, התשכ"ח 

בהצעה מוסכם בזאת 24.7 כל טעות חישובית שתתגלה  ובלבד  תתוקן כי 

, שניתן לתקנה ללא קבלת הבהרה מקדימה מהמציע יתוקן כן   .

 ההצעה.בהתאם, הסכום הכללי של 

ריכוז תאריכים בסעיף  תוקף ההצעה 24.8  10.1יהיה כמפורט בטבלת 

 .בהתאםיאריך המציע את תוקף ההצעה  המועצהלבקשת לעיל, 

יים  .25 ו  ותוהסתייגוישינ

תוספת שיעשו  25.1 ו/או  ו/או השמטה  י  ו נ  ידי-עלבכל מקרה של שי

וצורה  לגביהם, בכל דרך  יגות  כל הסתי ו/או  המציע במסמכי המכרז 

" : )להלן יגויותשהיא  , אשר לא הותרו במפורש הסתי די-על"(  י

, רשאי המועצה יתר הוראות המכרז ל ת המועצה במסגרת  לפי שיקו

יות שלהלן הדעת לפי אחת מהאפשרו  :הבלעדי לפעול 

25.1.1 .  לפסול את הצעת המציע למכרז

ולהתעלם  25.1.2 נכתבו כלל  יות כאילו לא  גו י לראות בהסתי
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.  מהן

25.1.3 . י בלבד הן פגם טכנ כאילו מהוות  ויות  ג י  לראות בהסתי

ם .ה י כ ו ז ה ת  ר י ח ב ך  י ל ה  ת

יתנהל  .26 הזוכה  : בשניהליך בחירת ההצעה   שלבים, כמפורט להלן

ן 26.1 ועדת שלב ראשו עמידתן של ההצעות :  המכרזים תבחן את 

ותפסול הצעות שלא   , )והמציעים( בתנאי הסף להשתתפות במכרז

בתנאי הסף.  יעמדו 

ניקוד ההצעות: – שני שלב 26.2 ו   בחינה 

עומדות בתנאי הסף,  ותנקד את ההצעות אשר  המועצה תבחן 

לא המפורטים בסעיף ם בהתאם למדדי ! מקור ההפניה  שגיאה

" נמצא.  : )להלן ןלהלן  ו  :"(האיכות צי

 

 

 

 

 

 

 

ניקוד  רכיב משנה משקל 

 מרבי

 אופן הניקוד

 80% איכות

תכונות ותפוקות 

של המערכות 

 הנדרשות

', אהנקודות יחולקו למספר הסעיפים בטבלה בנספח  75

סעיפים, אם   ישתנה  507ז נכון למועד פרסום המכר

מספר הסעיפים יחולקו הנקודות למספר הסעיפים 

החדש. התוצאה שתתקבל תיקרא להלן "שווי הניקוד 

לסעיף". מספר הסעיפים שעליהם יתחייב המציע כי הם 

קיימים ו/או הוא מתחייב לקיים את האמור בהם יוכפל 

בשווי הניקוד לסעיף. מספר הסעיפים שעליהם יתחייב 

להשלים את הכתוב בהם בפרק זמן שלא יעלה  המציע

חודשים מיום הזכייה יוכפל במחצית שווי הניקוד  6על 

לסעיף. סה"כ התוצאות יחוברו ויהוו את הניקוד לרכיב 

 זה.
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נציגי המציע יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים או מי  15 ראיון

הצגת מכלול מ מטעמה, במסגרתו תתרשם הוועדה

ממענה לשאלות מקצועיות והתאמתן לצרכי ו המערכות

 המל"ג.

התרשמות 

מממשק 

משתמש, 

ידידותי, נח 

להפעלה, 

אינטואיטיבי 

בגישת 

 המשתמש 

 צוות הבדיקה יתרשם 10

 להלן 27בהתאם לנוסחת החישוב בסעיף   מחיר ההצעה 20% מחיר

    100% סה"כ 

 

 

ב   .27   המחיר ןציוחישו

ע  27.1 , 'זנספח ינקוב בטופס הצעת המחיר, המצי בדמי השימוש  למכרז

כל מערכת, בכל כמות שתידרש.-המבוקשים על ן  י בג ו   ידי

ת  27.2 השימוש  )למעט דמידמי השימוש המוצעים בכל אחת מהשורו

לניהול בקרת מעסיקים( העובדים  במערכת  יוכפלו בכמות 

וכך  יחובר  כל השורות  המשוערת באותה שורה. סה"כ התוצאות של 

 מוש החודשיים המוצעים.ייתקבלו דמי הש

ת  27.3 ביותר, מכלל ההצעו הנמוכים  דמי השימוש החודשיים המוצעים 

ן של  ו צי יקבלו   , נקודות. שאר  20שנמצאו עומדות בדרישות המכרז

כל הצעה  גובה  יחסי בהתאם ליחסיות  ד  ניקו יקבלו  ההצעות 

לנוסחה הבאה , בהתאם  הפוך( )יחס  ביותר   : מההצעה הנמוכה 

 = ניקוד בגין המחיר.        20*       דמי השימוש החודשיים הנמוכים
 דמי השימוש המוצעים הנבדקים

חודשיים הגבוהים מדמי השימוש  27.4 שימוש  דמי  הציע הספק 

נמוכיםה או  שימוש   חודשיים המרבים  בלפחות   המינימלייםמדמי 

רות,   .להיפסל והצעתעלולה מאחת השו
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כי  27.5 יות כל את יכללו דמי השימושיובהר  ע של וההוצאות העלו  המצי

צוע הנדרשות מכלול השירותים המפורטים  כל של ומלא מושלם לבי

ובמפרט השירותים  השגת)גם אך לא רק(  זה ובכלל במסמכי המכרז 

ונות, אישורים , ציוד, אדם כח, מיסים, ביטוחים, היתרים, רישי

זמןדלק,  ביטול  ייה,  והוצאות חנ נסיעה   הוצאות, הוצאות 

וח, , עבודה שעות, משרדיות  או אחרת עלות וכל מחירים עליותרו

י כל ו נ  כדי בו שיש( דין מכוח לרבות) שהוא סוג מכל עתידי שי

ו מי על או/ו המציע על להשפיע נקבע מפורשות מעובדי , למעט אם 

 אחרת. 

צעת המחיר תהיה סופית 27.6 כי ה ותחייב את  מודגש בזאת במפורש, 

)לרבות תקופת  , ההארכההמציע לאורך כל תקופת ההתקשרות  )

ע  בכל כמות שתידרש, צי זו מהערכות המ כי אי התקיימות של אי ו

, לא ו כניותי ו או תו יותי , תחז ו זו מציפיותי אי של   או אי התממשות 

וי אחר  נ וי של הצעתו או לכל שי נ עילה לשי ו בשום מקרה  יהו

ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.   בתנאים 

 

 

ון את שתקבל ההצעה .28 צי ביותר  ה במכרז תוכרזהמשוקלל הגבוה  , כזוכה 

יפחת מ לא  הכולל  ון האיכות    נקודות. 85-ובלבד שצי

לפסול הצעה שתוגש  ת לעצמהשומר המועצה .29 מציע,  ידי-עלאת הזכות 

רות, או המועצה אשר עבד בעבר עם  בסטנדרטים של השי ואשר לא עמד 

כזה, תינתן  . במקרה  על טיב עבודתו דעת שלילית  חוות  ו  בי לג שקיימת 

בכתב  כול שתמומש  י ן  זכות הטיעו י קבלת החלטה.  לפנ ן  טיעו זכות  למציע 

ועדת המכרזים.   דעת   או בעל פה, בהתאם לשיקול 

צה –בדיקת הצעות  .30 דעתתהיה רשאית המוע לפי שיקול  המוחלט, למנות  ה, 

כפי  ובמומחים  ביועצים  ו/או להיעזר לצורך בדיקת ההצעות  ועדת משנה 

 . ן לנכו יובאו ההמלצות  אםשימצא  ע כאמור,  ו או סי י  ו נ על מי יוחלט 

ועדת המכרזים לקבלת החלטה. י  בפנ  האמורות 

זהות  .31 זהה –הצעות  ון משוקלל  צי נו אם תהיינה מספר הצעות בעלות  , שהי

"  : )להלן ביותר  ן הגבוה  ו , ההצעות הזהותהצי את ההצעה המועצה בחר ת"(

ביותר  ון האיכות הגבוה  צי כהצעה הזוכה במכרז. במקרה  מבניהןבעלת 

ון האיכות של ההצעות האמורות,  בצי גם  ן  ו י ו שו  תבחר המועצהשיהיה 

לפי הגרלה ף  .את ההצעה הזוכה במכרז  סעי ף להוראות  כפו ל  לעי האמור 

אישה, 2 לעסק בשליטת  חובת המכרזים, בדבר מתן עדיפות  ב. לחוק 

: אם  נו י זהותכהגדרתו בחוק האמור, דהי נה הצעות  י , ואחת מן תהי
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ף  כנדרש בסעי )כפי שהוכח מהמסמכים  אישה  ההצעות היא עסק בשליטת 

 .ב2

 המל"גזכויות  .ו

-ולבדוק את הפרטים שנמסרו על לאמת הזכות שמורה מכרזיםהת לוועד .32

ציע  צעתו במסגרתידי המ דעתה. ה  לפי שיקול 

ות למציעים לצורך קבלת הבהרות  הלעצמ תשומר המועצה .33 לפנ את הזכות 

נפרד מההצעה. על הצעתם. יהיו חלק בלתי   ההבהרות 

לעיל, לאחר קבלת ההצעות .34 ע בכלליות האמור  לגרו היה ת המועצה ,בלי 

ו/או /וש הסברים לדרו( ת)אך לא חייב תרשאי ו/או השלמות  או הבהרות 

או אחדים מהם כולם  מן המציעים  עמידתו מסמכים  בחינת  צורך  לרבות ל  ,

לפנות אל הממליצים הרשומים בהצעתם  של המציע בתנאי הסף, וכן 

דעת מקצועית נם רשומים בה, לקבלת חוות   .לרבות ממליצים שאי

פגם שנפל  .35 ן  על ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקו ג  או להבלי צעה  בה

כי  ציעים, או  בין המ ן  י ו ו וע בשי לפג כדי  ן בכך  אי כי  הפגם אם מצאה 

טובת  זו משרתת באופן המרבי את  ואת  המועצההחלטה  כעורך המכרז 

זה.  תכליתו של מכרז 

להמציא  .36 ו/או אישור ה, מיד עם דרישתלמועצההמציע מתחייב  כל מידע   ,

. לעיל כאמור   ו/או הבהרה 

לגרוע מכל  .37 :בלי   האמור לעיל

ע  הפי שיקול דעת-, עלתהא רשאית המועצה 37.1 , לדרוש ממצי הבלעדי

ן  , מבנה ההו ו , עסקי זהותו ומדויקים בדבר  לגלות פרטים מלאים 

, שיטת  בו ן  י י ענ בעל  או של  , מקורות המימון שלו  שלו

כל  וכן   , לפיהם תמחר את הצעתו ר/ניתוח המחירים אשר  התמחו

ע  המועצהמידע אחר שלדעת  נמנ . מציע אשר  ו י לו בגי ן  י י ענ יש 

צהלכך  המלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע ת רשאי – המוע

. המועצה  לפסול את הצעתו

ציע לעדכן  37.2 , מתחייב המ ות המציע בהצעתו בוי לגרוע מהתחיי בלי 

יחול, במידע המועצהאת  יחול, אם  וי אשר  נ כל שי לגבי   , י דיחו , ללא 

יחלולמועצהשמסר  ף ממועד הגשת הצעתו , בפרק הזמן אשר 

ועדת המכרזים בדבר ההצעה  ועד למועד פרסום החלטת  למכרז 

נקבע, כבעל ההצעה הזוכה  ואם   , על  –הזוכה במכרז עד לחתימה 

. ההסכם  עמו

זהלבטל  תרשאי המועצה .38 וזאת  מכרז  עו  ביצו שיקול  פי-עלאו לדחות את 

 , ציעים או לשפותםהבלעדי צורך במתן הסבר למ לרבות , לפצותםאו  ללא 
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להגשת הצעות.  ן   לאחר המועד האחרו

ב האינ המועצה .39 ביותרלקבל את ההצעה  תמתחיי כל  ביותר  הזולה  או 

, הצעה שהיא,  ן לדי כל  תרשאי היהת המועצהבכפוף  על  להתקשר בהסכם 

כל מי  ו עם  ונספחי ו  לפי שיקול דעתת שהמועצהחלקי  .הבלעדי החליט 

בלתי  הלעצמ תשומר המועצה .40 בהצעה שהיא  את הזכות שלא להתחשב כלל 

חוסר התייחסות  ר לעומת מהות ההצעה, תנאיה,  סבירה מבחינת המחי

פי המכרז, שלדעת  מונע הערכת ההצעה  המועצהמפורטת לסעיף מסעי

 . לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור כדבעי היה ת המועצה, למועצהבלי 

בהצעה ש תרשאי ו/או הנקוב  אחוז ההנחהשלא לבחור  נו סביר  בה אי

, תואם  מדי נמוך  גבוה מדי או  בין אם המחיר  והכל   , את דרישות המכרז

צהלדעת  כדי להטיל ספק המוע בו  ביכולתו של המציע לבצע  באופן שיש 

 את השירותים.

 

יות  .41 לגרוע מזכו ל בכדי  לעי צהאין באמור  לוועדת  פי-על המוע ו/או  ן  די כל 

.פי-עלאו התקנות  1993-חוק חובת מכרזים, התשנ"ג פי-עלמכרזים   ו

 יון בהצעות מציעים אחריםע .ז

לו  ש .42 דוע  י כי   1993-תקנות חובת המכרזים התשנ"ג פי-עלהמציע מצהיר 

: ות של מציעים "תקנות חובות המכרזים" )להלן פני ינה  יתכן שתהי  )

, מצהיר  כן זכה. כמו  , לראות את הצעתו אם  זכו במכרז אחרים שלא 

להראות את המצי ו רשות  צורך לבקש ממנ ן  ואי גדות לכך  לו התנ ן  כי אי ע 

ו חובת המכרזים ותקנותי לחוק  , בכפוף    .הצעתו

ין מראש מציע .43 נפרד, רשאי לצי נספח  גבי  להצעתו  ומנומק על  אלו , שיצרף 

.  מציע שלא  או סוד מקצועי סוד מסחרי  בהם לדעתו  יש  צעתו  חלקים בה

כמי שמסכים למסירת ההצעה  יראוהו  בהצעתו כסודיים  סימן חלקים 

ן מציעים אחרים.  ו לעי גבי כולה  על  ן  י צי י לתשומת לב המציע, מציע שלא 

נימוקים מפורטים לעיל,  ר  נפרד כאמו מדוע מדובר בסוד מסחרי  נספח 

אותם ו/או מקצוע ו/או שוועדת המכרזים תסבור שהנימוקים  י כאמור 

על  כדי להעיד  ן בהם  ניים שאי נימוקים לאקו ן המציע בהודעתו הינם  י צי

יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  צעת המציע,  ות החלק/ים בה סודי

ציעים אחרים ון מ לעי  .כולה 

וה הודעה בכך לתשומת לב המציע .44 , סימון חלקים בהצעה כסודיים מהו

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים. ש צעה סודיים  אלו בה חלקים 

זכות ו על  ע מוותר מראש  צעות מכאן שהמצי ן בחלקים אלה של ה ו העי

ועדת המכרזים בשאלה  המציעים האחרים וזאת ללא קשר לעמדתה של 

סודיים. בחלקים   האם מדובר 
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ו .45 ו של  נ הי ן של המציעים  ו זכות העי כי שיקול הדעת בדבר היקף  עדת יודגש 

י  נ לדי זה בהתאם  בנושא  ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל  ושל  המכרזים 

נהלית. מי יבות רשות  ולאמות המידה המחי ן  ו י העי נ לדי  המכרזים, 

 במכרז הזוכהידרשו מישופעילויות אישורים  ,התחייבויות .ח

 חתימה על הסכם ההתקשרות .46

יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  46.1 . ל 'ט כנספחהזוכה   מכרז

יות  המועצהחתימת  46.2 בו י כל ההתחיי לו על ההסכם מותנית במי

כל הדרישות  ימלא את  לא  ות הנדרשות מהזוכה. אם הזוכה  השונ

כנדרש,  יחתום על הסכם התקשרות  או לא   תשומר המועצההנ"ל 

לחתום על הסכם התקשרות עם הזוכה. הלעצמ  את הזכות לא 

ז ספקלמען הסר  46.3 במכרז  זוכה  על מציע  ן בהודעה  כי אי ה מובהר, 

ן  בי זיים  יחסים חו ליצור  כדי  כי הבחירה או  בכדי לסיים את הלי

מורשי החתימה מטעם  המועצה וכי בטרם חתימת  ציע הזוכה  והמ

ה המועצה המועצה , )לא בראשי תיבות( בין הצדדים הסכםעל 

ות את החלטתרשאית  דעת פי-על הלבטל או לשנ הבלעדי  השיקול 

 .והמוחלט

 כללי .ט

 בובעלות על המכרז והשימוש  .47

יינה 47.1 קנ י של   המכרז הוא  צההרוחנ ציע לצורך המוע , אשר מועבר למ

ו לצורך הכנת  נ בו שימוש שאי ן לעשות  אי בלבד.  הגשת הצעה 

 ההצעה. 

בין המכרז .48 נהלי  םההסכ ,היררכיה    :המועצהו

נפרד  ההסכם 48.1 , מהווה חלק בלתי  ו נספחי על  זה,  למכרז  המצורף 

לראות את המכרז ואת  יש   . לו  ההסכםממסמכי המכרז המצורף 

זה. זה את  ( כמסמך אחד המשלים  ו נספחי  )על 

נוסח  48.2 ן  לבי נוסח המכרז  ן  בי ליישב  ניתן   ההסכםבנסיבות שבהן לא 

 המועצה. עם המיטיבנוסח היגבר 

 .כסתירה ייחשב לא חסר כי מובהר 48.3

זה  הייחודיתסמכות השיפוט המקומית  .49 לו  וההסכםלגבי מכרז  המצורף 

נת כיםהמשפט המוסמ יהינה לבת ין מבחי י  ירושלים בלבד. עירב הענ
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  תכונות ותפוקות המערכות הנדרשות: אנספח 

 כללי .א

צורך  .1 ול נוחות  נות מטעמי  זה מוקמו במערכות השו המודולים במכרז 

זה רק המועצה תחליט להתקשר  אם .בדיקת המערכות עם הזוכה במכרז 

לגבי  דולים מול הספק מחדש  יוגדרו המו ביחס לחלק מהמערכות 

. לו  המערכות הרלוונטיות 

לטבלה זה במסמך המפורט כל את לספק מתחייב הספק .2 , לרבות המענה 

ו על שבהמשך, נ ן אם למעט, חשבו י ללא תלות אחרת מפורשות צו וזאת   ,

על .-במספר המערכות שיסופקו  ו די  .י

 מילים צמד או/ו" תאפשר המערכת" המילים במסמך נכתבו בו מקום בכל .3

ונה, דומה משמעות בעלות או/ו דומה  אפשרות כוללת המערכת כי היא הכו

יתן שאותה יו במסגרת זאת לבצע המערכת ועל להפעיל נ  הספק תהתחייבו

 .זה במכרז

 בלתי בכמות, מדבקות, הודעות, דוחות מהמערכת להפיק תוכל המועצה .4

לייבא לייצא או/ו מוגבלת  לא המועצה. מוגבלת בלתי בכמות קבצים ו

ייר עבור למעט, זה בסעיף הפעולות ביצוע עבור תמורה כל תשלם  הנ

 ספק הסר למען. מדבקות, מעטפות, הודעות, הדוחות להפקת שישמש

יות ו 101-ה וטפסי 106-ה טפסי, השכר תלושי של הניר עלו ן על יהי  חשבו

 .הספק

 לכל המועצה למשרדי הספק ממשרדי אחד משלוח עלות יכלול השירות .5

 .תלושים הפקת

לבצע אם  .6 כל הפקת תלושים תהיה המועצה תחליט  י  לפנ טסט תלושים 

והדוחות. ייר  כולל עלות הנ  עלות הביצוע על הספק 

 הספק התחייבויות .ב

 העבודות, המודולים, המערכות תתי, המערכות מתוארות זה במסמך .7

בנוסף מתוארים ו, מכרז במסגרת לספק הספק במתחיי אותם והשירותים

יזכה במכרז.שירותים שאינם חובה, שיינתנו בהתאם למענה   . המציע, אם 

 :כדלקמן יהיה לסעיפים המענה אופן .8

ן בצד  8.1 י פי החובה על המציע לצי -על מיתר הסעיפים נבדליםהסעי

", את המילה  רישום המילה "כן , אם לא תכתב המילה מתחייבידי 

צהמתחייב, תהיה  לפסול את  המוע .רשאית   הצעתו

 יצרף" אורית נדרש" או/ו הרחבה" המילה מופיעה שבהם בסעיפים 8.2
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וחד בנספח הספק . ההרחבה פרטי את ההגשה למסמכי שיצורף מי

ן העמוד בראשית י צו ו והסעיף הפרק מספר י  מקושרת שאלי

 הפרקים למספרי בהתאם מסודרת להיות ההרחבה על. ההרחבה

 מסמכי בסיום כלליות הרחבות לצרף יהיה ניתן. והסעיפים

 . ההרחבה

ציע שהוא הפתרון קףיה את להעריך הספק על שבהם בסעיפים .9  לתוכן מ

ן הספק על יהיה הסעיף י ים – אחת במילה הספק מענה בעמודת לצי  או קי

י לכמות בהתאם חלקי או חסר ן הכיסו  מתחייב או ידו על המוצע בפתרו

 .מצדו עתידית בהתחייבות מדובר הספק לדעת באם

ין שהספק סעיפים .10 ן כי, הספק מענה בעמודת יצי  הוא שבאמתחתו הפתרו

נתו ויש חסר או חלקי  הספק יפרט, ומוצהר קבוע למועד עד להשלימו בכוו

נותיו את ו  בנספח, החסרה התוכנה בנספח החסרה התוכנה בטבלת כו

 .  המכרז למסמכי (1)'א

ל יכולים חובה שאינם סעיפים או חובה שסעיפי לב לשים יש: הערה .11  לכלו

 .הרחבה גם

 :הבאים הפרקים את בהצעתו יכלול המציע .12

. רקע כללי 12.1 שלו וקבלני המשנה   על המציע 

.ית 12.2 ידו על  צע  ן הכולל  המו  אור של תפיסת הפתרו

:ית 12.3 ידו על  צעים  של המוצרים המו ופרטני   אור מקיף 

12.3.1 .  מערכת השכר

אנוש. 12.3.2  מערכת משאבי 

נוכחות. 12.3.3  מערכת 

ובקרה.  12.3.4  שליטה 

יים. 12.3.5  גיבו

ניהוליות. 12.3.6  מערכות 

 ניהול מסמכים. 12.3.7

יהול תהליכים 12.3.8 לנ כל מערכת אחרת  מערכת  המוצעת או 

יד  . ועל 

ן הוראות המכרז  12.4 בי ר שיצרף המציעבמקרה של סתירה  ן התיאו  לבי

. על דרישות המכרז בתוספת  , למעט אם מדובר  תנאי המכרז  יגברו 

יצרף טבלה שבה הוא מפרט את התוכנות, התהליכים, הפונקציות  מציעה .13

יגדיר  ולספק. הספק  יב להשלים  הוא  מתחי והמסכים החסרים שאותם 
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כל שו מודע ליד  ו הוא מתחייב. הספק  אלי רה בטבלה את הזמן בחודשים 

ן  בגי קנסות  ן  ו נ ג יש מנ זה  כי בהסכם רמת שרות המהווה חלק ממכרז  לכך 

. בזמן  אי עמידה 

כולל בנוסף,  .14 לפי תפיסתו  המציע יתאר את תהליך ההסבה וההטמעה 

ות מתאים.  לוי פעי לוח  זמנים, בצרוף   לוחות 

כוללת את הפרקים ה .15 :הטבלה שלהלן   באים

 והרגולציה החוק בהוראות, בתקנים עמידה  התחייבות  15.1

 .בתקנים עמידה התחייבות 15.2

בויות 15.3  בתחום רגולטורים, מחוקק הוראות לקיום הספק התחי

 .גבוהה להשכלה והמועצה

נים מסד על לעבודה התחייבות 15.4  התחייבות או משותף נתו

ן כל להקליד יוכלו המערכת שמשתמשי  לכל אחת פעם נתו

 .המערכות

יות 15.5 נים מסד על להגנה התחייבו י הנתו  ושמירת מחיקות מפנ

ריה  .היסטו

יות 15.6 ייר, מתכלים לאספקת התחייבו  101, 106 טופסי, שכר תלושי, נ

כן אחר טופס וכל בות ו בודים שעלות התחיי  ללא תהיה חוזרים עי

 .תמורה

יות 15.7 נים בהסבת הקשורות התחייבו  .נתו

 התוכנות כל של ומעודכנות חדשות גרסאות לאספקת התחייבות 15.8

 .המכרז במסמכי המפורטות

נות, נתונים בסיסי, תקשורת,  חומרה לאספקת התחייבות 15.9 ו  רישי

 .שימוש

 .ותמיכה הטמעה שירותי למתן התחייבות 15.10

 .ושוטפות פעמיות חד הדרכות למתן תחייבותה 15.11

פי אתר שירותי למתן התחייבות 15.12 גיבויים חלו  .ו

 .אבטחה מערכות לקיים הספק התחייבות 15.13

 .ובקרה שליטה מערכת לנהל הספק התחייבות 15.14

 המערכת וטבלאות השכר הסכמי לעדכון הספק התחייבות 15.15

 .המערכות מכלל הנדרשות כלליות תפוקות 15.16

 .המועצה של והפיננסים הגביה מערכות עם לממשקים התחייבות 15.17
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נוספים  חדשים עבודה ומסכי דוחות לספק התחייבות 15.18  .ו

יות 15.19 ות פיתוח תוכנ  .הספק מערכות של ועתידיות נוכחי

והל – ההתקשרות סיום 15.20  .קבלן עזיבת נ

 . באינטרנט והנוכחות אנוש משאבי,  השכר מערכות 15.21

 בכל התומכת מסמכים לניהול מערכת של תפוקות למתן התחייבות 15.22

 .המערכות

 מידע ומערכות החלטה תומכות מערכות לאספקת התחייבות 15.23

 .הרמות ובכל המערכות בכל למנהלים

יות 15.24  .שכר תוכנת לאספקת התחייבו

יות 15.25  .אנוש משאבי לניהול תוכנה לאספקת התחייבו

יות 15.26  .עובדים נוכחות לניהול תוכנה לאספקת התחייבו

 עובדים הפרשות על מעסיקים לבקרת תוכנה לאספקת התחייבות 15.27

 .ומעבידים



 

 

 

 

 טבלת הפרקים והסעיפים בכל פרק 

סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

1.3.1 
 

 מתחייב    הספק  לעמידה בתקנים תהתחייבויו  

  
להגנה על הפרטיות  הספק מתחייב שהמערכת תעמוד בכל החוקים והתקנות הנוגעים 1 כן

   בנספח אבטחת המידע. כמפורט במאגרי המידע

   הספק מתחייב שהמערכת תעמוד בדרישות התקנות המעודכנות לאחזקת מידע ושמירתו. 2 כן  

  
הספק מתחייב שהמערכת תעמוד בתקנות המעודכנות ובסדרי העברת מידע בין גופים  3 כן

   ציבוריים.

  
ולשב"א ולהפך וזאת הספק מתחייב לאבטח את העברות הקבצים מהמועצה למס"ב  4 כן

   בהתאם לכל התקנים הישראלים המחמירים.

  
הספק מתחייב שהמערכת תהיה כפופה לתקנים הישראלים המעודכנים בנושאי אבטחת  5 כן

   מידע, סיסמאות, הרשאות, ההערכות למצב אסון והמשכיות עסקית.  

סעיף  1.3.2
 חובה

 מתחייב   הספק לקיום הוראות מחוקק, רגולטורים בתחום והמועצה להשכלה גבוהה תהתחייבויו  

  

הספק מתחייב, מצהיר ומאשר כי ידוע לו שביצוע העבודות על ידו כולל ביצוע פעולות  6 כן
והנחיות שקבע המחוקק, או רשויות המס ו/או הנחיות משרד האוצר, משרד הפנים, 

אחר, וכי פעולות אלה תבוצענה על ידו בהתאם  הביטוח הלאומי או כל מוסד קובע
להוראות כל דין וחוקי מדינת ישראל  במועדים שיקבעו ע"י המחוקק ו/או בהתאם 

להסכמי שכר שיחתמו במשק והנוגעים למועצה להשכלה גבוהה ולעובדיה ו/או לעובדים 
ורה המקבלים ממנה תלושי שכר. הספק מתחייב לבצע שינויים אלה במועד וללא כל תמ

   נוספת.

  
הספק מתחייב לשנות, לעדכן את התוכנה באופן מיידי כמתחייב לפי החוקים והתקנות של  7 כן

   מדינת ישראל או מי מהמוזכרים לעיל .
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

סעיף  1.3.3
 חובה

התחייבות לעבודה על מסד נתונים משותף או התחייבות להקליד כל נתון פעם אחת לכל   
 המערכות

 חסר  או חלקימתחייב  או קיים או 

  

הספק מתחייב כי המערכת המוצעת עובדת על מסד נתונים משותף יחד עם מערכת משאבי  8 כן
אנוש ונוכחות, או לחילופין מתקיימת זיקה חזקה בין המערכות והטבלאות של כל 

המערכות )הספק מתחייב שממשתמשי המערכת יוכלו להקליד כל נתון פעם אחת לכל 
   המערכות(.

סעיף  1.3.4
 חובה

 מתחייב   התחייבויות להגנה על מסד הנתונים מפני מחיקות ושמירת היסטוריה  

  

המערכת תנהל מעקב ובקרה אחר שינוים ועדכונים בנתונים ותאפשר לעקוב אחר אירועים  9 כן
חריגים, כגון הקלדת נתונים לא סבירים כמותית ו/או בהשוואה לחודשים קודמים ו/או 

   חוקים של המועצה.בהתאם לטבלת 

סעיף  1.3.5
 חובה

וכל טופס אחר  161, 101, 106התחייבויות לאספקת מתכלים, נייר, תלושי שכר, טופסי   
 וכן התחייבות שעלות עיבודים חוזרים תהיה ללא תמורה

 מתחייב  

  

הספק מתחייב שעלות ההפקות של תלושי השכר והטפסים )הניר של תלושי השכר, טפסי  10 כן
או כל ניר שאינו ניר רציף ומופק במשרדי הספק( תהיה על חשבון הספק  161, 101, 106

ובאחריותו. עיצוב הטפסים יהיה על חשבון המועצה והספק מתחייב להתאים את 
   התלושים והטפסים בהתאם.

  
הספק מתחייב שעלות העיבודים כולל עיבודים חוזרים, תהיה על חשבון הספק. עיבוד  11 כן

   חוזר, שגוי שיבוצע בגלל כשל של עובד מועצה תישא המועצה בעלות הניר בלבד.

סעיף  1.3.6
 חובה

 מתחייב   התחייבויות הקשורות בהסבת נתונים  

  

הספק מתחייב להסב למערכות אותן יספק למועצה את הנתונים ממערכות הספקים  12 כן
שכר(  ההסבה כוללת את כלל הנתונים כולל ההיסטוריים, טבלאות מערכת,  הנוכחים )מלם

   (.PDFמסמכים או כל נתון אחר. )קבצי השכר ממערכת הרקורד יועברו כקבצי 

  
הספק מתחייב להסב את כל התקופות ההיסטוריות באופן שיאפשר חישובי שכר  13 כן

   מלאים. םרטרואקטיביי
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

  

הספק ויתאר את תהליך ההסבה וטיוב הנתונים שיבצע במהלך ההסבה ויפרט  - הרחבה 14 כן
אילו כלים יעמיד למועצה המשתמש לטיוב והשלמת נתונים חסרים )כגון הוספת מיקוד, 

   פרוק כתובת ועוד(.

   הספק יצרף לוח זמנים גנט לביצוע פרויקט ההסבה. - הרחבה 15 כן  

  
תהיה על חשבונו ואחריותו בין אם תתבצע באופן ידני או הספק מתחייב שההסבה  16 כן

   אוטומטי.

  
הספק מתחייב שאי הסכמת הספקים הנוכחים לספק את הנתונים על גבי מדיה מגנטית,  17 כן

   אינה גורעת מאחריות הספק וחובתו לבצע את העבודה על חשבונו.

  

של תלושי השכר על מנת לוודא שהם עיבודים רטרואקטיביים  3הספק מתחייב כי יבצע  18 כן
תואמים לחודשים שלפני ההסבה והפקה מקבילה אחת של  תלושי השכר לחודש התחלת 

העבודה. במידה ושתי ההפקות זהות, יופקו תלושי הספק השכר של הספק הזוכה. במקרה 
של אי התאמה מסיבות שלא יוסברו כטעויות במערכת היוצאת יחויב הספק לחזור על 

בחודשים שלאחר מכן, עד להתאמה מלאה או עד להחלטת המועצה לאשר את התהליך 
   ההסבה.

   הספק מתחייב שכל ריצות הבדיקה של ההסבה יהיו על חשבון הספק. 19 כן  

סעיף  1.3.7
 חובה

התחייבות לאספקת גרסאות חדשות ומעודכנות של כל התוכנות המפורטות במסמכי   
 המכרז

 מתחייב  

  

הספק מתחייב כי תמורת דמי השימוש שמשלמת המועצה היא תעבוד תמיד במערכות  20 כן
המעודכנות ביותר המצויות בידיו ובמידה שמערכות של ספק משנה נכללות בהצעתו יצרף 

   התחייבות בכתב מספקי המשנה המאשרות את התחייבות ספק המשנה. 

  

ללא תשלום של כל פונקציה, מודול, הספק מתחייב שהמועצה תוכל לתבוע את התקנתה  21 כן
דוח, מסך, מחולל דוחות או תהליך אחר שהספק מאפשר לאחד מלקוחותיו להפיק מכל 

אחת מהמערכות המופיעות במכרז זה. גם אם הספק יקרא למערכת בשם אחר או ישנה את 
המבנה הפנימי, ההגדרות והתכולה של סל המוצרים שלו דמי השימוש שמשלמת המועצה 

   תנו.לא יש
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

  

הספק מתחייב שבמידה ויפתח גרסה מתקדמת או חדשה או אחרת, של אחת מהתוכנות  22 כן
המסופקות על ידו למועצה, תוכל המועצה לתבוע את התקנתה ללא תשלום. הוצאות 

ההתקנה, ההסבה וההדרכה יהיו על חשבון הספק דמי השימוש שמשלמת המועצה לא 
   ישתנו.

  

כי כל הוראת מחוקק בתחום השכר, מס הכנסה, ביטוח לאומי  או כל גורם הספק מתחייב  23 כן
אחר תעודכן בזמן ומראש על מנת למנוע עיכוב בהפקת בלוחות הזמנים בכלל ובהפקת 

   תלושי השכר בפרט.

  
הספק מתחייב כי כל הסכם שיחתם במגזר הציבורי, המוניציפאלי, או ע"י המועצה ייושם  24 כן

   מיידי )לפני כניסתו לתוקף(.על ידו ובאופן 

סעיף  1.3.8
 חובה

 מתחייב   התחייבות לאספקת חומרה, תקשורת, בסיסי נתונים, רישיונות שימוש  

  

. עלות מסד הנתונים, הספק מתחייב שהעבודה תתבצע על גבי שרת שלו שיעמוד בחצריו 25 כן
דמי שימוש ותחזוקת השרת ומסד הנתונים, התקשורת הפנימית והחיצונית )כולל קוים 

קווי תקשורת  2למס"ב, לתמיכה ולעדכוני תוכנה(, עלות התקנה ותחזוקת קווי התקשורת )
מספקים שונים(, ציודי הקצה להתקשרות, תשלום לספקי התשתיות והתקשורת, חיבורים 

כולל תשלום עבור שרתים, ספקי תשתיות, ספקי אינטרנט( יחולו על הספק לאינטרנט )
   הזוכה.

   במערכות השכר. עמדות 5  -הספק מודע לכך שכמות תחנות העבודה כיום היא כ 26 כן  

   במערכות משאבי אנוש. עמדות 5  -הספק מודע לכך שכמות תחנות העבודה כיום היא כ 27 כן  

   במערכות הנוכחות.  עמדות  8 -הספק מודע לכך שכמות תחנות העבודה כיום היא כ 28 כן  

  
הספק מתחייב לכך שהרישיונות שיספק הם ברמת אתר )רישיון סייט ליסנס(. המועצה לא  29 כן

   תשלם עבור תוספת רישיונות.

  
לה ע"י הספק הזוכה, המועצה תעמיד על חשבונה תחנות עבודה וציודי עזר במפרט שיסופק  30 כן

   הספק מתחייב להעמיד מפרטים כנדרש.

  המועצה תחבר את תחנות העבודה ברשת במפרט ובתצורה שיסופקו לה ע"י הספק הזוכה,  31 כן  
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

 הספק מתחייב להעמיד מפרט כנדרש.

  
הספק מתחייב שהתוכנות, רישיונות השימוש, וכל מוצר אחר שנדרש לצורך עבודה  32 כן

   השונות, יותקנו ויתוחזקו על חשבון הספק. במערכות

  
 ותקשורת, תהיה באחריות הספק ועל חשבונו. system ,dbaהספק מתחייב שתמיכת  33 כן

  

סעיף  1.3.9
 חובה

 מתחייב   התחייבות למתן שירותי הטמעה ותמיכה  

  
במשתמשים עד הספק מתחייב להדריך את עובדי המועצה בשימוש במערכותיו. לתמוך  34 כן

   לקליטה מלאה של המערכות, דהיינו ללוות את תהליך ההטמעה עד שהממונה יגיד "די".

  

הספק מתחייב להדריך את משתמשי המערכת בכל שינוי שיחול בתוכנה או בכל פעם  35 כן
שהשינויים שיצר המחוקק דורשים זאת. כל שינוי בתוכנה ילווה במסמכים כתובים או 

   בדפי עזר מתאימים באמצעות התוכנה או האינטרנט. 

  

שהמועצה תבחר להתקשר הספק מתחייב לספק תמיכה שוטפת על חשבונו לכל המערכות  36 כן
שניות בשעות העבודה  90עמו בגינם. זמן ההמתנה למוקד הפניות של הספק לא יעלה על 

   של המועצה.

   הספק יצרף תוכנית ולו"ז )גנט( לביצוע פרויקט ההדרכה וההטמעה. - הרחבה 37 כן 

   הספק יתאר את תהליך ההדרכה וההטמעה במועצה שאליו הוא מתחייב. - הרחבה 38 כן  

סעיף  1.3.10
 חובה

 מתחייב   התחייבות למתן הדרכות חד פעמיות ושוטפות  

   הספק יתאר את תוכנית ההדרכה שהוא מתחייב להעניק למועצה - הרחבה 39 כן  

  
קבצים המתעדים את המערכת והמהווים הספק ימסור ביחד עם המערכת ספר הדרכה או  40 כן

   מדריך למשתמש.

  
כל שינוי גרסה או חלק ממנה מחייב את הספק לעדכן את קבצי ההדרכה והמדריך  41 כן

   למשתמש.
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

  

הספק ידאג לעדכן כל שינוי בהסכמי השכר באופן אוטומטי ולתעד את משמעות ההסכם  42 כן
את המלל המקורי של ההסכם גם אם לא בוצע במידה והשפיע על התוכנה ולצרף לתיעוד 

   שינוי בתוכנה.

  

עוד דף עדכון חודשי שיפרט עדכונים ושינויים בתחום יהספק ידאג להוסיף לעדכוני הת 43 כן
השכר וההסכמים כולל שינויים עתידים, הדף יופץ גם אם בחודש המדובר לא נעשו שינויים 

   על מנת לוודא רצף עדכונים.

  
 לכל מערכת ומערכת יצרף הספק קובץ או חוברת נהלי עבודה מומלצים על ידו. 44 כן

  

  
הספק מתחייב לקיים על חשבונו שני ימי הדרכה מרוכזים בכל שנה לכל עובדי המועצה  45 כן

   )ניתן לפצל את ימי ההדרכה בתאום עם המועצה(. עלות המתקן והכיבוד תהיה על המועצה.

סעיף  1.3.11
 חובה

 מתחייב   התחייבות למתן שירותי אתר חלופי וגיבויים  

  
הספק מתחייב כי יהיה אחראי על גיבוי יומי של כל המערכות. הגיבויים ישמרו בחצרות  46 כן

   הספק, במשרדי המועצה ובמקום ניטראלי ומאובטח.

  
שעות במקרה של אירוע שמונע  24הספק מתחייב להחזיק אתר גיבוי שיפעל בתוך  - הרחבה 47 כן

   ממנו לספק שרות זמין למועצה.

  

הספק מתחייב שכל הגיבויים ילוו במבני רשומה, או בניירת שתאפשר למועצה להתאושש  48 כן
התחייבויותיו ולהעביר את הנתונים לספק אחר, במידה והספק הנוכחי לא יוכל למלא את 

   לפי מכרז זה.

סעיף  1.3.12
 חובה

 מתחייב   התחייבות הספק לקיים מערכות אבטחה  

   .כמפורט בנספח אבטחת המידע הספק מתחייב לקיים ולנהל מערכת אבטחה 49 כן  

   הספק יתאר את מערכת האבטחה שלו. - הרחבה 50 כן  

   בניהול תצורה.הספק מתחייב שכל המערכות יתמכו  51 כן  
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

  
הספק מתחייב שהמערכת תנוהל על ידי המועצה, משתמשים מטעם הספק יוגדרו על ידי  52 כן

   מנהל אבטחת המידע של המועצה  או מי מטעמו.

  

הספק מתחייב שההרשאות יהיו ברמת מערכת, תהליך, מסך, רשות לעדכון. ההרשאות  53 כן
שאחת לשנה יעביר את כל הרשאות המערכת, בצורה יינתנו לפי פרופילים. הספק מתחייב 

   קריאה וברורה, לתיקוף ואישור מנהל המערכת.

  
הספק מתחייב שמשתמש שאינו מוגדר כמורשה לא יראה בתפריט אופציה שאינו מורשה  54 כן

   לעסוק בה.

   הספק מתחייב שיתבצע רישום וניהול כניסות למערכת. 55 כן  

  

מתחייב שכל נציגי הספק המשתמשים במערכות יחתמו על טופסי הצהרה על הספק  56 כן
שמירה על סודיות. חתימת הנציגים על טפסי הסודיות אינה פותרת את הספק מאחריותו 

   להתנהגות ולמעשים של עובדיו.

  

הספק מתחייב כי הוא עומד בתקנים המחמירים של אבטחת מידע הנהוגים בישראל בכל  57 כן
הספק מתחייב להגן על הנתונים מפני פריצה דרך האינטרנט או כל חבלה מסוג אחר עת. 

בין שנעשתה על ידי מסירת פרטי ההרשאה או על ידי משתמש מורשה. כל זאת באמצעות 
   שמירת ערכים של נתונים לפני שנעשה בהם שימוש ופרטי המשתמש המשנה.

  
הספק מתחייב שהמערכת תאפשר להחזיר את הנתונים למצב קודם, נכון לנקודת זמן  58 כן

   שלפני החבלה או הטעות. 

  
הספק מתחייב שהמערכת תאפשר לבצע ביטול נתונים שעודכנו על ידי משתמש מסוים  59 כן

   ולהחזירם למצב הקודם בטווח תאריכים.

  
שחזור של כל עיבוד שגוי במערכת מבלי שהנתונים הספק מתחייב שהמערכת תאפשר לבצע  60 כן

   המצטברים והרגילים יפגעו.

  

הספק מתחייב להודיע בכתב ומראש על כל עדכון גרסה או חלק ממנה. הספק מתחייב  61 כן
להחזיר את המצב לקדמותו לפי הוראת מנהל אבטחת המידע של המועצה  או מי מטעמו. 

   בכל מערכת ומערכת. 
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

  
שינוי גרסה או חלק ממנה מחייב את הספק להודיע בכתב ומראש, אילו שינויים נעשו  62 כן

   בגרסה החדשה. להוציא דפי מידע שינחו את המשתמשים כיצד לנהוג או לפעול.

   הספק מתחייב  שיצרף רשימת בדיקות שנעשו לשינויים בתוכנה ובנתונים. 63 כן  

סעיף  1.3.13
 חובה

 מתחייב   לנהל מערכת שליטה ובקרההתחייבות הספק   

   הספק מתחייב לקיים ולנהל מערכת שליטה ובקרה. 64 כן  

   הספק יתאר את מערכת השליטה והבקרה שלו. - הרחבה 65 כן  

סעיף  1.3.14
 חובה

 מתחייב   התחייבות הספק לעדכון הסכמי השכר וטבלאות המערכת  

  

הספק מתחייב לקיים קשר עם כל הגופים המשפיעים על שכרם של עובדי המועצה, לקבל  66 כן
על עיבודי השכר ולהטמיעם בזמן בתוכנה וכן להדריך את עובדי  המשפיעותמהם הנחיות 

המועצה בדרך הדווח והתנהלות מול שינויים אלה וזאת לפני המועדים שבהם צריך 
   להטמיע את השינויים.

  

מתחייב לפי דרישת המועצה לעדכן במערכת את הסכמי השכר, טבלאות המדדים,  הספק 67 כן
התעריפים  או כל טבלה קיבוצית אחרת שנדרשת לצורך העיבודים במערכות השונות, על 
חשבונו ובזמן מספיק לפי לוח הזמנים אותם קבעה המועצה להפקת תלושי השכר ושאר 

   התפוקות הנדרשות מהמערכת.

סעיף  1.3.15
 חובה

 מתחייב   תפוקות כלליות הנדרשות מכל המערכות במכרז  

  

הספק מתחייב שכל המערכות יתמכו בקשר עם ארכיון ממוחשב בניהול מסמכי מקור,  68 כן
ממוחשבים וסרוקים תוך כדי שמירת קשר בינם לבין הישויות השונות )ביחס של יחיד 

בישות ושמירת קשר בינם לבין לרבים(, או ניהול מסמכים הקשורים לקבוצת חברים 
   הקבוצה )ביחס של רבים לרבים(.

  
הספק ידאג לכך שכל המערכות יהיו בעלות ממשק משתמש, ידידותי, נח להפעלה,  69 לא

   אינטואיטיבי בגישת המשתמש.  
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

  

אופיס כגון  הספק מתחייב שמכל המערכות בכל המסכים ניתן יהיה להוריד נתונים לקבצי 70 כן
וורד ואקסל במבנים שיוגדרו מעת לעת על ידי המשתמש. ניתן יהיה לשמר את הגדרות 

   המשתמש להורדות ולחזור עליהן תוך שינוי פרטים מינימליים.

  

כל המערכות יאפשרו לקלוט נתונים מקבצי אקסל, וורד במבנים שיוגדרו מעת לעת ע"י  71 כן
מסיבים של נתוני עובדים או נתוני נוכחות או נתוני  המשתמש לצורך עדכונים/ ביטולים

   סמלי תשלומים וזיכויים.

  

הספק מתחייב שבמידה והמועצה תתקשר עם ספק אחר ו/או נוסף לצורך אספקת נתוני  72  
נוכחות הוא ישתף פעולה באופן מלא עם ספקים אלה ויתאים את ממשקי הקליטה 

   והבקרה של מערכותיו ועל חשבונו. 

  

הספק מתחייב להתממשק לכל מערכת הפועלת במועצה או לכל מערכת שהמועצה תבחר  73 כן
במכרז זה או לכל מערכת שתבחר על ידי המועצה בעתיד. לבנות על חשבונו את הממשקים 

הנדרשים, בפרק זמן שלא יעלה על שלושה חודשים מרגע קבלת מסמך, הגדרת הממשק 
   ה. שהוגדר ואופיין על ידי המועצה או מי מטעמ

  
הספק מתחייב להפקיד את קוד הכניסה לבסיסי הנתונים בידי המועצה ולאפשר לה  74 כן

   להשתמש בו לפי שיקול דעתה.

  

הספק ידאג לכך שהקליטה במערכות תתאפיין בשימוש במספר קטן של מסכים  - הרחבה 75 לא
ופעולות ותחסוך פעילויות מיותרות. במקרה של חוסר במידע יונחה המשתמש ע"י 

   המערכת בהשלמת הנתונים.

  
הספק מתחייב שמכל המערכות יהיה ניתן להפעיל מחולל מכתבים לישות או לקבוצת  76 כן

   ישויות.

  
הספק מתחייב שכל המערכות ישענו על מערכת לניהול תהליכים וניתן יהיה לשנות תהליכי  77 לא

   עבודה בקלות רבה. 

   הספק מתחייב שכל המערכות יתמכו בתהליכי העבודה הנהוגים במועצה. 78 כן  

  

ודוא"ל  SMSהספק מתחייב שמכל המערכות ניתן יהיה לשגר הודעות פקס או הודעות  79 כן
לעובד ו/או לקבוצה של עובדים לפי דרישה או הגדרה וגם לקבוצת נמענים בהתאם 

  נמעני אאוטלוק או רשימות קשר של  לדוגמהלהגדרות  השונות של מערכות האופיס. 
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

 המערכת לניהול מסמכים.

  

הספק מתחייב שבכל המערכות ינוהל מערך תזכורות למעקב אחר הטיפול בעובדים. תינתן  80 כן
אפשרות לכל עובד ביחידות השכר, משאבי אנוש והנוכחות לפתוח תזכורת לגבי כל ארוע 
הקשור בטיפול עתידי בעובד וכן לצפות בתזכורות שלו בלבד. מערכת התזכורות תאפשר 

   פופים לו.למנהל לראות את התזכורות של הכ

  

התזכורות המתוארות לעיל ישלחו לדוא"ל של העובד המטפל או יופיעו במסך הכניסה  81 לא
למערכת כרשימת משימות שיש לטפל בהן או ישלחו כמסרון לעובד המטפל. ניתן יהיה 

לאתר משימות בהקשר למטפל, קבוצת מטפלים, עובד שאליו משויכות התזכורות, נושאי 
   והתפלגויות נוספות. ניתן יהיה לסגור תזכורת/משימה לאחר שטופלה.התזכורת 

סעיף  1.3.16
 חובה

 מתחייב   התחייבות לממשקים עם מערכות הגביה והפיננסים של המועצה  

  
הספק מתחייב לקיים על חשבונו את כל הממשקים בין המערכות השונות לעדכנם ולדאוג  82 כן

   הנתונים.לתפעול השוטף ולאיכות 

  

הספק מתחייב שהמערכת תפיק פקודות יומן להנה"ח בגין זיכוי חשבונות העובדים בבנקים  83 כן
כנגד חיוב התקציב. זיכוי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות כנגד חיוב התקציב וזיכוי חשבון 

   הבנק של המועצה. 

  
שיופק  66לפי מחלקות, דוח הספק מתחייב שהמערכת תנהל ממשק שיכלול התפלגות שכר  84 כן

   אחת לחודש.

  
הספק מתחייב שהמערכת תנהל ממשק שיכלול הפקת דוח וקובץ, על ניכויים משכר כנגד  85 כן

   פעולות גביה מעובדי המועצה.

  
הספק מתחייב שהמערכת תנהל ממשק שיכלול הפקת דוח וקובץ על עובדים שהניכוי  86 כן

   הגביה.משכרם אינו מכסה את חיובי 

סעיף  1.3.17
 חובה

 מתחייב   התחייבות לספק דוחות ומסכי עבודה חדשים ונוספים  
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 מענה הספק אור ההתחייבותית  

  

הספק מתחייב להכין ולספק לפי דרישת המועצה מסכים נוספים לכל מערכת מרכזית לכל  87 כן
מסכים חדשים לכל מערכת  השכר, משאבי אנוש  10שנה, הכמות המינימאלית היא 

והנוכחות וכן למערכת לבקרת מעסיקים על הפרשות העובד והמעביד, וזאת ללא תשלום. 
מסכים. ניתן יהיה להמיר  40תקשרות היא הכמות המינימאלית המצטברת לכל תקופת הה

   את פיתוח המסכים ממערכת אחת לשניה.

  

הספק מתחייב להכין ולספק לפי דרישת המועצה דוחות נוספים לכל מערכת מרכזית,  88 כן
דוחות חדשים  לכל מערכת: השכר,  10הכמות המינימאלית המצטברת לכל שנה היא 

משאבי אנוש והנוכחות ובקרת המעסיקים, וזאת ללא תשלום. הכמות המינימאלית 
את פיתוח הדוחות ממערכת אחת  דוחות. ניתן יהיה להמיר 40המצטברת לכל שנה היא 

   לשניה.

סעיף  1.3.18
 חובה

 סעיף רשות תוכניות פיתוח נוכחיות ועתידיות של מערכות הספק  

  
הספק יתאר את תוכניות הפיתוח העתידיות שלו, מבנה סל המוצרים העתידי  - הרחבה 89 רצוי

   שלו ולו"ז משוער לכניסתם לשוק. 

סעיף  1.3.19
 חובה

 מתחייב   נוהל עזיבת קבלן -ההתקשרות סיום   

  

הספק מתחייב כי במידה ויפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא או שהתבקש להעביר את  90 כן
הנתונים למועצה, יעביר את הנתונים כולם על גבי מדיה מגנטית מלווים בהסברים 

ימים  4ההודעה )ימי עבודה ממתן כל  4מילוליים מתאימים כולל פענוח של קודים. בתוך 
ימים לצורך ההסבה המלאה(. לא תהיה לספק שום עילה להתנגד  4-לצורך הניסוי ו

   לדרישה זו גם אם קופח או נפגע.

  
הספק מתחייב כי יעביר את הנתונים לפחות פעם לצורך טסט ולאחר מכן לצורך ביצוע  91 כן

   העבודה.

   גם שדות מחושבים.הספק מתחייב כי הנתונים שיעביר יכללו  92 כן  

הספק מתחייב כי לאחר הפסקת ההתקשרות יאפשר למועצה להמשיך ולצפות בנתוניה  93 כן 
לחודש לעובד וזאת במשך שלוש שנים לפחות או עד ₪  2.5תמורת דמי שימוש חודשיים של 
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 מענה הספק אור ההתחייבותית  

 להחלטת המועצה להפסיק.

סעיף  1.3.20
 חובה

 מתחייב  או קיים מערכות השכר,  משאבי אנוש והנוכחות באינטרנט   

 או חסר או חלקי

 

ב לנהל אתר אינטרנט ו/או פורטל עובדים מאובטח שבו יבוצעו כל הפעולות יהספק מתחי o 94 כן
בפרק זה המועצה בלבד תחליט איזה מהפונקציות להלן יוצגו בפורטל. הכניסה תהיה 

תקנית שתוחלף אחת לפרק זמן שתקבע המועצה לסיסמה  באמצעות קוד משתמש וסיסמה
חדשה ותקנית. כל המידע הקשור לעובד ינוהל כתיק עובד. אזור ההזדהות של המשתמש 

 יוגן באמצעות  סיסמה חזקה בשילוב אימות באמצעות הסלולר.
o 1:הצגת מידע אישי של העובד . 
o  הקצאה מול ביצוע –ניצול ימי חופשה 
o ניצול ימי מחלה 
o  נתוני נוכחות 
o תלושי משכורת בליווי ארגז כלים וטיפים 
o קורסים והכשרות 
o ימי השתלמות 
o קידומים ומינויים 
o ושיוך ארגוני 
o 2:הצגת/ניהול דף נהלים וזכויות לעובד עם קישורים למסמכים ונהלים כגון . 
o הודעות מנהלת כ"א 
o 3:אזור ניהול הטפסים שלי, כגון . 
o בקשה לחופשה 
o בקשה לקידום 
o השתלמותבקשה ל 
o .וכדומה 
o 4.מנוע חיפוש . 
o 5 המערכת תאפשר ניהול תהליך הגיוס באופן ממוחשב באמצעות הפורטל המועצה כולל .

מועמד/ת  מובנים לרישום עבור Work flowניהול טופס מקוון באתר המועצה עם תהליכי 
   חדש למכרזי כוח אדם. הטופס יתממשק באופן מלא למערכת שתפותח.  
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o 6יכולות מגוונות, כגון: . המערכת תאפשר 
o ניהול מאגר פניות 
o עדכון סטאטוס מועמד ויצירת קשר חוזר באופן מקוון 
o  ניהול מובנה לקידום תהליך הרישום, לרבות סבבי אישורים, דחיה ועדכון סטאטוס שוטף

  למבקש הבקשה.
o 7 המערכת תכלול אפשרות לעובדי מחלקות השכר , משאבי אנוש והנוכחות יכולות חיפוש .

 מתקדמות לאיתור מועמדים פוטנציאליים.

  
הספק מתחייב שהעובד יוכל לבצע סימולציות שכר, להדפיס לעצמו תלושי שכר  95 לא 

   , וכן לשלוח בדוא"ל את תלושי השכר.םהיסטוריי

  
הספק מתחייב להציג מידע מתוך מערכת השכר. כגון תלושי שכר של עובדים, לבצע  96 כן

   .תוהיעדרויורישומים לקורסים והשתלמויות, ולדווח נוכחות 

  
הספק מתחייב שהמערכת האינטרנטית תטפל בפניות ובצפיות תחת מערכת אבטחה  97 כן

   קפדנית.

  
מערכת לניהול פניות המנתבת את הפניות למטפלים הספק מתחייב שבעורף האתר תופעל  98 לא

   ומנהלת מידע סטטיסטי וניהולי לגבי רמת הטיפול בבקשות.

   הספק מתחייב שהעובד יוכל לבצע דיווח נוכחות ידני מקוון. 99 כן  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל להעביר  לאישור הממונה / ישיר / עקיף את דיווחי הנוכחות. 100 כן  

  
הספק מתחייב שהעובד יוכל לצרף מסמכים לפניותיו כגון אישור מחלה לדיווח נוכחות  101 כן

   ידני.

  

הספק מתחייב שהמנהל יוכל לצפות בדיווחי נוכחות של הכפיפים לו, כולל ציון מקום  102 כן
הרשאת , סוג הדיווח ]שעון נוכחות, מחשב, טלפון סלולרי, טלפון קווי[, הגיאוגרפיהדיווח 

מיקום הדיווח ]ראשי, משני, לא כלול בהגדרה[. הספק מתחייב שהמנהל יוכל לדחות או 
   לאשר את דיווחי הכפיפים לו, כולל הוצאת מכתבים לעובדים.

   הספק מתחייב שהעובד יוכל לדווח ישירות למערכת הנוכחות. 103 כן  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל לצפות בתלושי השכר שלו.  104 כן  
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   .161, 106, 101הספק מתחייב שהעובד יוכל לדווח )רק מה שניתן(, לצפות ולהדפיס טפסי  105 כן  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל למלא באופן מקוון טפסים של משאבי אנוש.   106 כן  

   בקשת חופשה. הספק מתחייב שהעובד יוכל להגיש 107 כן  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל לבקש ניצול ימי בחירה. 108 כן  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל להגיש בקשה ליציאה לקורס. 109 כן  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל להגיש  מועמדות למכרז פנימי. 110 לא  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל להגיש בקשה לעזרה. 111 לא  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל לצפות  ביתרות חופש ובקשות קודמות שלו. 112 כן  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל לצפות  בהודעות כלליות לעובדים. 113 כן  

   הספק מתחייב שהעובד יוכל לצפות בהודעות/התרעות אישיות.   114 כן  

סעיף  1.3.21
 חובה

 מתחייב  או קיים או  חסר  או חלקי  לניהול מסמכים התומכת בכל המערכותהתחייבות למתן תפוקות של מערכת   

  

ו/או להציג מערכת חלופית  הספק נדרש להשתלב במערכת ניהול המסמכים של המועצה 115 לא
משלו שתשרת את המערכות שהציע. להלן הדרישות מהמערכת לניהול מסמכים: המערכת 

תנהל את כל מסמכי השכר, משאבי אנוש והנוכחות של המועצה, תשתלב בניהול 
 התהליכים ותכלול:

  

   המערכת תנהל מסמכים וקבצים, ותשתלב במערכת לניהול תהליכים. 116 לא  

   המערכת תנהל מסמכים שנוצרו בתוך המועצה ועל ידה. 117 לא  

   המערכת תנהל מסמכים שנתקבלו במועצה מבחוץ. 118 לא  

  
המערכת תקשור בין הישויות השונות באפליקציות נשוא מכרז זה של המועצה לבין  119 לא

   המסמכים הנוגעים להן, דוגמאות:

   והצעות ההגשה.המערכת תקשור בין מכרזים  120 לא  



 

 עמודים 115, מתוך 38עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

   המערכת תקשור בין הסכמי שכר לעובד. 121 לא  

   המערכת תקשור בין  עובד למסמכיו. 122 לא  

  
הגישה למערכת ניהול המסמכים מתוך מערכות השכר, משאבי אנוש והנוכחות  תהיה  123 כן

   ישירה ללא צורך בתנועה בתפריטים נפרדים.

  

ישיר את קבוצת המשתמשים הסורקת ומנהלת מסמכים ללא המערכת תשרת באופן  124 לא
קישור למערכות תפעוליות וכמו כן תשרת את כל המשתמשים במערכות התפעוליות 

הנזקקים לניהול מסמכים כחלק מהפעלת המערכות התפעוליות כמו משתמשים בשכר, 
 משאבי אנוש ונוכחות.

  

   המערכת תכלול: מערכת תהליכים. 125 כן  

   המערכת תכלול: ניהול ספריות. 126 כן  

   המערכת תכלול: ניהול הרשאות. 127 כן  

   המערכת תכלול: מערכת סריקת מסמכים. 128 כן  

  

המערכת תתמוך בניהול כל סוגי המסמכים לרבות מסמכים סרוקים, דואר אלקטרוני,  129 לא
לסוגיהם, מסמכי אופיס, מסמכים מסמכים ממוגנטים, מסמכים עם ברקוד, קבצים נלווים 

 המאוחסנים בארגזים )ארכיון(.
  

   המערכת תאפשר ניהול סימוכין גמיש. 130 לא  

  
המערכת תאפשר הוספת מילות מפתח ולקשרן באופן מיידי למסמכים קיימים ותאפשר  131 לא

   .םהרלוונטיילחפש לפי מילות המפתח או חלקן את המסמכים 

  
תאפשר הוספת תגיות, או גורמי קישור וסיווג של מסמכים. בין השאר על מנת המערכת  132 לא

   לקשרם לישות בתוך האפליקציות.

  
ניתן יהיה לשייך ולסווג מסמך או קבוצת מסמכים לישות תפעולית ולשנות את הרשאות  133 לא

   הגישה.

   המערכת תדע לשאוב ולתייק מסמכים מתוך תיבות הדואר האלקטרוני.  134 לא  



 

 עמודים 115, מתוך 39עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

  
המערכת תאפשר להוסיף הערות או שרטוט על גבי המסמך הסרוק מבלי לפגוע בתוכנו  135 לא

   המקורי.

   גראפית.\דיגיטלית\המערכת תאפשר להוסיף חתימה אלקטרונית 136 לא  

  
המערכת תאפשר קביעת שמות ומבנה תיקיות  -המערכת תאפשר התאמה מחלקתית  137 לא

   מחלקתיות כולל מילות מפתח.

   המערכת תאפשר ניהול רמות תיקיה מרובות. 138 לא  

   המערכת תאפשר לייצא פריט מידע למערכת חיצונית עם המאפיינים שלו. 139 לא  

   המערכת תאפשר לייבא פריט מידע וקבצים ממערכות אחרות. 140 לא  

   המערכת תאפשר לייצא ולייבא פריטי מידע וקבצים במסות. 141 לא  

   על כל רכיביו.-המערכת תאפשר שילוב מלא עם אופיס 142 לא  

   המערכת תאפשר שילוב קל ונוח עם אאוטלוק. 143 לא  

   למערכת תהיה יכולת להחצין חיפוש מסמכים לאתר אינטרנט. 144 לא  

   יומן של כל השינויים במסמך.המערכת תנהל  145 לא  

   המערכת תנהל גרסאות של מסמכים. 146 לא  

  
המערכת תאפשר גישה ישירה למסמכים ישירות ממערכת המסמכים גם אם נוצרו ע"י  147 לא

   המערכות התפעוליות.

  
המערכת תאפשר גישה למסמכים, קבצים מכל מערכת תפעולית נשוא מכרז זה שתהייה  148 לא

   מלווה בהרשאות גישה מתאימות. 

  
המערכת תאפשר אחזור של כל פריט כולל אחזור לפי כל מילה או חלקיה בטקסט ולפי  149 לא

   מלא. מילות המפתח שהוגדרו. ניתן יהיה לדפדף בכל המסמכים שאותרו ולהציגם ע"ג מסך

   המערכת תלמד את הרגלי אחזור של המשתמש. 150 לא  

   המערכת תאפשר לכמה משתמשים לעבוד על אותו מסמך. 151 לא  



 

 עמודים 115, מתוך 40עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

   המערכת תאפשר זיהוי אוטומטי של טקסט והטבעות מגנטיות. 152 לא  

   המערכת תאפשר לזהות תבניות במסמך ולבנות עבורן מטה דטה. 153 לא  

   המערכת תאפשר קליטה במסות. 154 לא  

   המערכת תאפשר תמיכה מלאה בכל סוגי הסורקים. 155 לא  

   המערכת תאפשר קליטה ומיון למיכלים או ארגזים. 156 לא  

   למערכת תהיה יכולת קליטה במסות ממערכות אחרות. 157 לא  

   מסוים. המערכת תאפשר לרשום ולדווח את כל הפעילות הנעשית בתיק 158 לא  

  

ההסבה תכלול את כל המסמכים והקבצים וכל מידע אחר וכן את כל מילות המפתח  159 לא
והתגיות מהמערכת הקיימת למערכת שתבחר במכרז ותארגן אותו במערכת שתבחר במכרז 

 בהתאם לדרישות המועצה.
  

  
תעביר את כל ההסבה תדע לקחת את המסמך העדכני ביותר )למען הסר ספק ההסבה  160 לא

   המסמכים(.

   המערכת תאפשר הסבת תיקיות מחשב רגילות למערכת ניהול המסמכים. 161 לא  

   את עמוד הבית באופן אישי/מחלקתי/אגפי. למשתמש במערכת תהיה יכולת להתאים 162 לא  

   המערכת תאפשר ניהול קיבולת נפח וביצועים. 163 לא  

   באופן עצמאי. מאגר משתמשים המערכת תאפשר ניהול 164 לא  

   המערכת תאפשר דיווח על רמת השימוש בפונקציות ובמסמכים.  165 לא  

  
אקטיב  המערכת תאפשר גזירה אוטומטית של משתמשים ממאגרים אחרים כמו  166 לא

   דירקטורי, אלפון גזירה אוטומטית עם התאמות.

  
למאגר אנשי קשר כולל הוספה אוטומטית של  המערכת תאפשר הוספת גורמים חיצונים 167 לא

   כתובות דוא"ל.

  המערכת תאפשר ניהול הרשאות לפי דרישות המועצה )מינהלים, אגפים, מחלקות, בעלי  168 לא  



 

 עמודים 115, מתוך 41עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

 תפקידים, משתמשים, סוגי מידע, פרופילים, היררכיה ארגונית(.

   צפייה / מחיקה.המערכת תאפשר ניהול הרשאות לפי יכולות עריכה /  169 לא  

   המערכת תאפשר העברת הרשאות גורפת בין משתמשים. 170 לא  

   המערכת תאפשר התאמת הרשאות לפי שינויים ארגוניים אצל המועצה. 171 לא  

  
הספק יספק רישיון המכסה את כל משתמשי המערכות נשוא המכרז כולל הרחבות  172 לא

   עתידיות.

   קיבולת לפי גידול קיים ועתידי.יכולת לתכנן  173 לא  

   מוכחת ואמינה.  המערכת המוצעת תהיה בשלה, 174 לא  

  
הספק יתאר בכתב את תוכנית הפיתוח לשנים הבאות אשר תשמור על ההשקעה הנוכחית  175 לא

   ותאפשר להשתמש בטכנולוגיות חדשות.

  

וכולל טיפול במאגר משתמשים.  המערכת תכלול מחולל דוחות גמיש כולל יצוא לאקסל 176 כן
ניתן יהיה להפיק דוחות כגון כל העובדים שקיבלו דרגה החל מתאריך מסוים ואו כל 

 העובדים שעברו שינוי כתובת. או כל העובדים שעברו שינויים כלשהם בקבצים.
  

   המערכת תאפשר יצירה ושמירה של שאילתות חיפוש ודוחות נפוצים. 177 לא  

  
יכולת לתייג תזכורת קופצת למסמך בתאריך  -המערכת תכלול תזכורות להמשך טיפול  178 לא

   ושעה רצויים, בדומה מאוד לתזכורות באאוטלוק )רצוי באוטלוק(.

סעיף  1.3.22
 חובה

 מתחייב  או קיים או חסר  אוחלקי התחייבות הספק לספק מערכות תומכות החלטה ומערכת מידע למנהלים  

מערכות 
תומכות 
החלטה 

DSS 

מערכת המידע למנהלים תאפשר לגוף מטה הממוקם בארגון ו/או למנהלי היחידות  179 לא
   הקשורות במכרז לקבל החלטות על סמך המידע שנאגר במערכות המידע של המועצה. 

   המערכת תוזן באופן ישיר מהמידע מהמערכות נשוא מכרז זה. 180 לא

  המערכת תאפשר להניע אליה את הנתונים מהמערכות נשוא מכרז זה אחת לפרק זמן  181 לא  



 

 עמודים 115, מתוך 42עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

 שיקבע.

  
למערכת יהיו מנגנוני משיכה או דחיפת נתונים אוטומטיים מהמערכות נשוא מכרז זה  182 לא

   למחסן הנתונים.

   המערכת תכלול: מחוללי דוחות וגרפיקה ברמה גבוהה. 183 לא  

   תכלול: אוסף דוחות מוכנים.המערכת  184 לא  

   למערכת יהיה תפעול נוח וידידותי. 185 לא  

   המערכת תכלול: יכולת ירידה מהכלל אל הפרט ולהיפך. 186 לא  

   המערכת תכלול: יכולת חקר נתונים. 187 לא  

   המערכת תקושר למערכות מידע למנהלים אחרות במועצה. 188 לא  

מערכת 
מידע 

 למנהלים

המערכת תקבל את המידע הנדרש לה מהמערכות תומכות החלטה או ישירות מהמערכות  189 לא
   נשוא מכרז זה.

המידע במערכת יוצג בגרפים, או באיקונים, המאפשרים למנהל לראות את מצבו של  190 לא
   המנהל בהתאם לתחומי אחריותו.

   הארגון.המערכת תאפשר הגדרת מדדי מפתח לפעילות  191 לא  

  
המערכת תאפשר הגדרת לוחות מכוונים בהתאם לצרכים של המנהלים השונים של  192 לא

   היחידות הרלוונטיות במועצה.

 
למערכת תהיה יכולת קישור לאפליקציות השכר, משאבי אנוש, נוכחות והמערכת לבקרת  193 לא

   מעסיקים.

  
דאון )חקר נתונים(. ירידה מלוח המכוונים )רמת הגרף(, עד לרמת  המערכת תאפשר דריל 194 לא

   הנתון המפורט בקבצים.

   המערכת תכלול לוחות מכוונים לשימוש המנהל שמהם ניתן יהיה לרדת עד לרמת הנתון. 195 לא  

סעיף  1.3.23
 חובה

 מתחייב  או קיים או חסר  או חלקי התחייבויות לאספקת תוכנת שכר  



 

 עמודים 115, מתוך 43עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

 מערכת
 שכר

מערכת השכר כוללת את כל המרכיבים הנדרשים להפקת תלוש שכר, לעדכוני טבלאות  196 כן
   השכר ולהזנת הסכמי שכר.

המערכת תתבסס על חוקת השכר של המועצה. העבודה מול מודול החוקה תהיה ידידותית  197 כן חוקת שכר
סמלי תשלום וכל שאר למשתמש, ניתן יהיה להגדיר באמצעותו את כללי השכר, רכיביו, 

המרכיבים של שכר העובד. ניתן יהיה להגדיר פרופילים של עובדים וחלקי פרופילים. 
 המערכת תכלול מנגנון לתיעוד אוטומטי של החוקה.

  

הספק מתחייב כי יישם בחוקת השכר הסכמים באופן אוטומטי ללא צורך בבקשת המועצה  198 כן  
   בהוראות הרגולטורים. ובלוח זמנים המאפשר למועצה לעמוד

   הספק מתחייב כי יבצע עדכון אוטומטי של כל התעריפים ללא בקשת המועצה. 199 כן  

איתור 
 עובד 

המערכת תאפשר לאתר עובד או קבוצת עובדים ע"י פרמטר אחד או יותר, כולל חיפושים  200 כן
   לפי מפתח מלא או חלקי. 

הקמת 
 עובד

המערכת תאפשר לשייך עובד לפרופיל או קבוצת פרופילים, כך שהשיוך יפעיל מנגנון  201 לא
   הורשה, שיעניק לעובד את הזכויות והחובות של הפרופילים. 

המערכת תאפשר לקלוט עובד שנתוניו שגויים או חסרים, מבלי להפיק לו תלוש שכר  202 לא  
ולאפשר למשתמש להשלים את פרטיו מאוחר יותר. המערכת תתריע באופן שוטף על 

 הימצאותם של עובדים כאלה במערכת. 
  

 המערכת תאפשר לדווח לעובדים תשלומים שונים באמצעות סמלים שמתארים את אופי 203 כן  
   התשלום כמותי ו/או תעריפי ו/או כנגד דיווחי מערכת הנוכחות.

המערכת תאפשר לדווח לעובדים ניכויים שונים באמצעות סמלים שמתארים את אופי  204 כן  
   כמותי ו/או תעריפי ו/או כנגד דיווחי מערכת הנוכחות. הניכוי

המערכת תאפשר לדווח לעובדים תשלומים וניכויים שונים באמצעות סמלים שמתארים  205 לא  
כמותי ו/או תעריפי ו/או כנגד דיווחי מערכת הנוכחות, החל מתאריכים  הניכויאת אופי 
 עתידים.

  

המערכת תאפשר במקוון ובאצווה לדווח לקבוצות עובדים לפי כל נתון אב או שילוב של  206 לא  
  קבוצת נתוני אב תשלומים או ניכויים בסמל שיקבע המשתמש. התהליך יגובה בסימולציה 
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מתאימה. הסימולציה תתבסס על פי החלטת המשתמש בין השאר על נתוני העובד/ים 
 במערכת השכר והנוכחות.

בקרות 
מת בהק

עובד 
 ובניהולו

המערכת תבצע בקרות אוטומטיות על הנתונים המוקלדים כגון: בקרת פרטי הבנק  207 כן
   והחשבון של העובד מול קובץ הבנקים.

המערכת תחשב באופן אוטומטי את החזר הוצאות נסיעה לעבודה לפי מרחק ממקום  208 לא
   מגוריו של העובד למקום העבודה.

תאפשר להקפיא באופן אוטומטי עובד לא פעיל לאחר תקופה שהוגדרה ע"י המערכת  209 כן  
   המועצה.

הנתונים של העובד לפי  תהחייאבזמן פתיחת עובד מחדש )עובד שהיה מוקפא( תתבצע  210 לא  
פרטי בנק או פרטי הוראות קבע של העובד לא  לדוגמהבחירה או לפי טבלאות חיצוניות )

 יוחזרו באופן אוטומטי(. 
  

המערכת תאפשר לסגור עובד באופן אוטומטי ולהפסיק לשלם לו משכורת לפי דיווח  211 לא  
   בהתאם לתאריך שידווח מראש.

המערכת תתריע על עובד /שארים שנפטר/ו באמצעות הצלבה מול משרד הפנים /ביטוח  212 כן  
   לאומי.

   המערכת תתריע לפי  דרישה על כפל סמלים לעובד או לקבוצת עובדים.  213 כן  

המערכת תתריע בהתאם למאפייני הסמל: אם סמל מקבל רק מספר תעריף שלא יתאפשר  214 לא  
   לקלוט תשלום ולהפך.

   המערכת תתריע על תשלום מעל סכום מסוים לפי דרישה או סידרת דרישות. 215 לא  

בהתאם לכללים מסוימים ותתריע על ₪  1,000,000המערכת תאפשר לקלוט סכומים מעל  216 לא  
   סכומים אלו.

   )טופס ממוחשב(. 101המערכת תתריע על עובדים שלא מילאו טופס  217 כן  

הסכמים במידה ודיווחים לעובד יהיו בניגוד להסכם שכר  המערכת תתריע על אי ישום 218 לא  
   כלשהו המערכת תתריע על כך.
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 המערכת תבצע את הבקרות הבאות: 219 כן 

 בקרת התרעה חודשית של רכיבי שכר לפי מגזרים ודרוגים.

 בקרת עובדים ללא קופ"ג מידי חודש.

 הופסקה עבודתם.בקרה חודשית עובדים ללא שכר לעומת חודש קודם ובמידה ולא 

 בקרה שמית של עובדים אשר עברו ממפעל למפעל טרם תשלום השכר.

 המערכת תתריע על ליקויים שעלו בבקרות אלה.

המערכת תאפשר להתריע על עובדים שמועסקים מעל שנה ללא קרן השתלמות או קופה 
 אחרת.

זר הציבורי המערכת תאפשר מכל מקום רלוונטי גישה לכל הדרגות והדרוגים הקיימים במג
 כולל שילובם בנתוני העובד לצורך קביעת שכרו.

המערכת תתריע על תשלומים שינתנו כתוצאה מדווח כמותי ממערכת נוכחות כאשר אין 
 סמל תשלומים/ניכויים מקביל בשכר.

 

: לדוגמהשינוי במצבו המשפחתי של העובד, יעדכן באופן אוטומטי את השדות הרלוונטים,   220 כן  
סטטוס של עובד למשל מנשוי לגרוש יסגור אוטומטית את שדה בן הזוג ויבטל בן זוג שינוי 
 עובד.

  

   המערכת תאפשר ליתרת שכר נטו שלילי לעבור לחודש הבא. 221 כן  

תלושי 
 שכר

 24המערכת תאפשר הפקת )הדפסת( תלוש שכר בפורמט גמיש תוך התאמה לתיקון מספר  222 כן
   תקנה או הנחיה אחרת.לחוק הגנת השכר או כל 

המערכת תאפשר הפקות מדגם תלושים בכל עת, כולל מדגם סופי לפני אישור ריצת  223 כן  
   התלושים האמיתית.

המערכת תאפשר יכולת הוספת צרופות והודעות בתלוש השכר, לעובד, לכל העובדים,  224 כן  
   לחלק מהם ולפי פרמטרים מגוונים.

  לתלוש  106לתלוש ינואר או פברואר וטופס  101המערכת תאפשר לצרף בתחילת שנה טופס  225 כן  
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 מרץ או אפריל וזאת בתהליך ההדפסה בכדי למנוע שידוך ידני. ללא תוספת תשלום.

המערכת תאפשר להדפיס בתלוש במקרה של עובד עם יותר ממרכיב שכר אחד את כל  226 לא  
   תעריף שכר לשעה לכל מרכיב בנפרד.מרכיבי השכר ופרטיהם כולל 

תשלום 
באמצעות 

 מס"ב

המערכת תאפשר ביצוע תשלומים באמצעות מס"ב )משכורות, קופות גמל, קרנות, דמי חבר  227 כן
   וכדומה(.

המערכת תאפשר ניהול של מפרעות, מקדמות שכר, הלוואות, עיקולים תשלומים למוטבים  228 כן מפרעות
   שונים. 

המערכת תאפשר לדווח על ניכוי מפרעות בתשלומים, החל מהחודש הבא או החל מכל  229 כן  
   חודש עתידי.

המערכת תאפשר טיפול כולל בהלוואות לעובד, כולל פריסת תשלומים, החזר, ריבית  230 לא  
והצמדה וחישובי מס כולל הודעות אוטומטיות לעובד על היתרות ובעת סיום סילוק 

 ההלוואה.
  

המערכת תאפשר ניהול עיקולים בהתאם לחוק. המערכת תאפשר הפקת הודעה לגורם  231 כן עיקולים
   המעקל על ביצוע/אי ביצוע העיקול, הסכום והסיבה.

המערכת תאפשר הפקת כל דוח שנדרש ויידרש בעתיד ע"י רשויות המס, הביטוח הלאומי  232 כן דוחות
   לטובת עניין זה, שנתי או חודשי.או כל גוף שמדינת ישראל תסמיך אותו 

   או כל אישור אחר. 126,  106, 101המערכת תאפשר הפקת דוחות ואישורי מס שנתיים,  233 כן  

המערכת תאפשר הפקת דוחות שנתיים או העברת הנתונים בכל מדיה מגנטית או אחרת  234 כן  
מוסמך אחר כולל הצפנה כפי שנדרשת המועצה בהתאם להחלטות המחוקק או כל גורם 

 במידה ונדרשת.
  

   המערכת תכלול דוחות בקרה קבועים, על המציעים לפרט ולהציג דוגמאות.  235 לא  

   המערכת תאפשר הפקת דוח נפטרים )לפי קישור למשרד הפנים, או ממשק למשרד הפנים(. 236 לא  
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אפשרות להעברת יתרת נטו שלילי המערכת תאפשר הפקת דוח נטו שלילי, במקרה של  237 כן  
   לתלוש בחודש הבא, המערכת תתריע על נטו שלילי שלא ניתן לנכות אותו מהתלוש הבא.

   המערכת תאפשר הפקת דוח נטו גבוה )מעל סכום שיקבע מידי פעם(. 238 לא  

קודמים המערכת תאפשר הפקת דוח מפרעות שלא נוכו )עובד שיש לו מפרעה מחודשים  239 כן  
   ולא נוכתה בחודש הנוכחי(.

 המערכת תכלול מגוון דוחות קבועים וביניהם: 240 לא  
דוחות תקציב לחודש שוטף ומצטבר שנתי = עלויות ומשרות בנפרד )לפי מחלקות  -

 וסעיפי תקציב(.
 מידי חודש שוטף ומצטבר שנתי דוח עלויות לפי כרטיסי הוצאה ושיוך לסעיפי תקציב. -
 תקציב שנתי לשעות נוספות, כוננות ופרמיה.מעקב ניצול  -
 דוח תשלומים שנתיים חד פעמיים. -
 השוואה בין סמלים לפי שנת התשלום. -
 עלות קידומים )לפי פרמטרים שיינתנו( חודשי ושנתי מצטבר . -

  

   המערכת תכלול מחולל דוחות המאפשר למועצה להפיק כל דוח שנדרש לצרכיה. 241 כן  

תכלול מחולל הורדת נתונים למדיה מגנטית שיאפשר למועצה להוריד נתונים המערכת  242 לא  
   למדיה מגנטית או אחרת בכל מבנה שתחפוץ.

סימולאטו
 רים

   המערכת תכלול סימולטורים לחישובי שכר, לעובד בודד ו/או לקבוצות עובדים. 243 כן

בכל שינוי, עדכון שיוזן למערכת כפי שישתקף בתלוש  המערכת תאפשר לצפות מיידית 244 לא  
האמיתי. הערה: אפשרות למשתמש מורשה לאחר אישור בתהליך מתאים, לשלב את 

 תוצאות הסימולציה הן בעבר והן בהווה בתלושי השכר הבאים באופן אוטומטי. 
  

מערכת תכלול סימולטור לחישוב פיצויים אוטומטי, כולל % הפיצויים, סכום הפיצויים,  245 כן  
תאריך תשלום מתוכנן ובפועל, כולל חישוב אוטומטי של פדיון מחלה וחופשה כולל מענקי 
פרישה. כולל חישוב השלמת המעסיק לפיצויים. הערה: אפשרות למשתמש מורשה לאחר 

 צאות הסימולציה באופן אוטומטי. אישור בתהליך מתאים לישם את תו
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חישובי 
שכר 

רטרואקט
 יבים

המערכת תאפשר חישובי שכר רטרואקטיביים )לכל התקופות בהן מופיעים נתוני העובד  246 לא
במערכת, ללא הגבלת זמן(, כולל אפשרות לבצע עיבוד רטרואקטיבי החל מאישור תלוש 

 השכר האחרון להפצה.

  

בחשבון: שינויים בנתוני הנוכחות ו/או נתוני כ"א או רכיבי עבודה והטבות המערכת תיקח  247 לא  
   שונות.

התהליך הרטרואקטיבי במערכת החישוב יהיה מבוסס על חישוב שכר מחודש מלא לכל  248 לא  
רכיבי השכר החל מהתאריך הרטרואקטיבי ועד החודש השוטף לפי הנתונים המעודכנים 

 ולפי חוקת השכר המעודכנת.
  

החישוב ייקח בחשבון הטבות שניתנו לעובד )גם על חלק מחודש נתון(. המערכת תאפשר  249 לא  
חישוב המרת שכר של עובד שעובר מעיסוק אחד למשנהו או מסקטור לסקטור או שונו 

מרכיבי שכרו או סמלי התשלום שלו או נוספו לו נתונים חדשים או שונתה חוקת השכר 
 לגביו. 

  

בחישוב ההפרשים תתבצע השוואה בין מה שחושב לפני העדכון לבין התשלום לאחר  250 לא  
   העדכון כולל חישוב ההפרש ביניהם, לכל רכיב שכר ברמת הסמל.

בתלוש של העובד יודפסו פרטי הרטרו: ערך קודם, ערך לתשלום, ההפרש כולל ציון מקור  251 לא  
   הפרש.

המערכת תאפשר חישוב הפרשי שכר וחישובי רטרו עם הצמדה וריבית )שיעור ריבית לפי   252 לא  
חוק הלנת שכר( למדדים שונים )מדד מחירים לצרכן, שכר ממוצע במשק, $(, וכן ללא 

 הצמדה וריבית.
  

חישוב 
תגמולי 

 מילואים

קבלת האישורים, כולל המערכת תכלול מנגנון לטיפול ביציאה למילואים, כולל מעקב אחר  253 לא
חישוב אוטומטי של התביעות לביטוח לאומי, כולל חישוב הפרשים והפקת תביעות 

 משלימות וניתוב לביטוח לאומי כולל מורים בזמן חופשות מוכרות בהן התשלום כפול.
  

   המערכת תכלול מנגנון אוטומטי לחישוב נסיעות לעבודה לפי מקום מגורים. 254 לא חישובים

   המערכת תכלול מנגנון ניהול חישובי חופשות, היעדרויות ומחלות. 255 לא  
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   המערכת תאפשר תשלומים למוטבים שונים )מועצה, תוכניות חיסכון, ביטוחים וכדומה(. 256 לא  

המערכת תכלול מנגנון אוטומטי המטפל בקצובות השונות לפי חלקיות משרה לרבות ביגוד,  257 לא  
יובל, נסיעות, טלפון, אגודות מקצועיות ורישיונות עבודה. המערכת תתחשב הבראה, מענק 

 באופן אוטומטי בשינוים שחלים במרכיבי השכר, כגון חלקיות משרה.
  

   המערכת תכלול מנגנון לחישוב שווי טלפון נייד בהתאם להנחיות הרגולטורים. 258 לא  

מענקים וקצבות ושאר תוספות נלוות עקב שינוי המערכת תכלול מנגנון אוטומטי לחישובי  259 לא  
   נתוני שכר.

המערכת תכלול מנגנון חישוב פיצויים אוטומטי הכולל אחוז סכום, תאריך כולל חישוב  260 לא  
אוטומטי של פדיון ימי מחלה וימי חופשה בעת סיום העסקה, מענק פרישה ח' הסתגלות 

 והשלמת פיצויים.
  

   המערכת תכלול חישוב אוטומטי של הזכאות לגמלאות ופיצויי פיטורין.  261 לא  

המערכת תכלול מנגנון הכנת תביעות אוטומטיות מבטוח לאומי כגון: דמי לידה, דמי  262 לא  
 אבטלה, תאונות והכל במקוון.

  

המערכת תכלול מנגנון לטיפול ביציאה לחופשות לידה, כולל מעקב אחר קבלת האישורים,  263 לא  
הארכות לחופשות לידה ותביעות מביטוח לאומי כולל תשלום למורות בחופשות לידה בזמן 
חופשות מוכרות. המערכת תאפשר דיווח אוטומטי של תקופת חל"ת אחרי לידה, מיד אחרי 

ויות לפי קוד טבלאי. המערכת תבצע חישוב אוטומטי של חופשת הלידה כולל טיפול בזכ
ברוטו לפנסיה וקרה"ש לעובדת בחל"ד. בעת הקלדת חופשת לידה המערכת תכלול  

מחשבון שיחשב את תאריך החזרה מחופשת לידה. המערכת תקושר למתן זכויות מחלת 
 ילד, המערכת תיצר התראה לאחר שמונה שנים בדבר שינוי סידור העבודה.

  

   המערכת תכלול מנגנון לטיפול בתביעות דמי אבטלה כולל מעקב. 264 לא  

המערכת תכלול מודול לטיפול בתאונות עבודה, כולל נכויות, כולל תיעוד מלא של פרטי  265 לא  
התאונה, קישור לנוכחות העובד וכן וניצול ימי מחלה, הפקת תביעות לביטוח לאומי ומעקב 

 לאומי.אחר האישור של ביטוח 
  

  המערכת תחשב את ימי המחלה לפי ההסכמים הקיבוציים כולל מורים/ות לפי אופק חדש  266 לא  
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 ועוז לתמורה והעולם הישן.

   המערכת תכלול מנגנון הסבר לתוצאות חישוב המס. 267 לא  

   המערכת תאפשר גמר חשבון. 268 לא  

תעוד נתוני 
עובדים 

והסכמים 
הקשורים 

 לנתונים

המערכת תכלול מידע על חוקים ותקנות )תיעוד המאפשר מעקב אחר שינוי חקיקה בתחום  269 לא
 השכר ומשאבי אנוש(.

  

   המערכת תכלול מידע או גישה לאוגדן תנאי שירות. 270 לא  

   המערכת תאפשר שמירה בלתי מוגבלת של נתוני השכר של העובדים )היסטוריה(. 271 לא  

   תאפשר מעקב אחר שינויים בנתונים. המערכת 272 לא  

המערכת תאפשר לעובדים יכולת גישה מאובטחת מהאינטרנט לפורטל, על מנת לבצע  273 לא ממשקים
   חישובי שכר, לצפות בתלושי השכר שלהם ולערוך סימולציות אישיות.

על חשבון המערכת תאפשר תמיכה מלאה בממשקי מערכת הנוכחות, כולל שינוי הממשק  274 לא  
   הספק במקרה של החלפת מערכת נוכחות.

המערכת תאפשר תמיכה מלאה בממשקים למערכת הנה"ח של המועצה, לצורך דיווחים  275 לא  
להנה"ח. הספק יתחייב להתאים על חשבונו את הממשק לכל מערכת הנה"ח שתבחר 

 המועצה.
  

הפיננסית  לצורך ניכוי תשלומי המערכת תאפשר תמיכה מלאה בממשקים עם מערכת  276 לא  
העובדים למועצה מהשכר, כולל דווח על עובדים שאין במשכורתם לכסות את חובותיהם 
למועצה. למען הסר ספק: האחריות על שינוי מבנה הממשקים היא על הספק הזוכה ועל 

חשבונו. לא תהיה לספק זכות ערעור על החלטת המועצה להחליף את ספקי התוכנה 
 שנות את הממשקים.האחרים ול
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מודול 
 פרישה 

המערכת תכלול מודול חישוב ערך אקטוארי של עובדים, פורשים, הן עובדים שפרשו והן  277 לא
תחזית לגבי עובדים מועסקים. לגבי עובדות מועסקות תתאפשר הזנה של גילאי פרישה 

. 100%-לשונים מוכפלים במקדמים שייקבעו ע"י המועצה, כך שסכום המקדמים שווה 
לצורך חישוב הערך האקטוארי, תתאפשר הזנה של פרמטרים שונים לגבי תקופת ההיוון 

כולל פרמטרים ברמות ודאות שונות ושער היוון שיוגדר ע"י המשתמש, תוך הבחנה בין 
גברים לבין נשים לגבי הפרמטרים והמקדמים. המערכת תאפשר ביצוע ניתוחי רגישות 

המערכת תאפשר חישוב הערך האקטוארי לגבי עובד בודד  שונים כולל מקדמי אי ודאות.
או קבוצת עובדים בחתכים שונים שיוגדרו ע"י המשתמש. המערכת תאפשר סימולציה ע"ג 

המסך ובדוח לחישובי פרישה של עובד בודד ו/או קבוצת עובדים כולל הצגת נתוני גמר 
 חשבון לעובד/ים.

  

, כל הפרטים המוצגים בטופס ישלפו 161המערכת תאפשר הפקה אוטומטית של טופס  278 כן  
   מהמערכות נשוא המכרז. 

 המערכת תאפשר חישוב כספי השבה, עובדים שקיבלו תמורה ומענקים גבוהים מהמגיע 279 לא  
להם, נדרשים ע"י הממונה על השכר באוצר להשיב חלק מהכספים בחזרה. על המערכת 
להיות בעלת יכולת לחשב את כספי ההשבה, בהתאם לקבוצת אוכלוסיה שונות ולאפשר 

 לנכות מהעובדים את הסכום בתשלומים.

  

סעיף  1.3.24
 חובה

 חסר  או חלקימתחייב  או קיים או  התחייבות הספק לספק מערכת משאבי אנוש 

   המערכת תאפשר הקמת עובד חדש, דווח פרטיו ועדכון פרטים לעובד קיים. 280 כן ניהול עובד 

המערכת תנהל תיק אישי לכל עובד, בתיק ינוהלו נתוני העובד, נתוני משאבי אנוש, נתוני  281 כן  
שכר, נתוני השכלה, נתוני משמעת, אחוזי משרה, חופשת לידה, תאונות עבודה, תלושי שכר 

היסטורים, תוכנית הפיתוח של העובד. ניתן יהיה לנהל תיקי עובדים  106היסטורים, נתוני 
 ל עובדי הוראה, רווחה, משפטנים, כלכלנים וכדומה.מסוגים שונים כול

  

   המערכת תאפשר לפתוח מחיצות חדשות בתיק העובד, לאגירת מידע נוסף. 282 לא  

   תיק העובד במערכת ילווה במסמכים סרוקים ומצולמים כולל הקלטות הקשורות לעובד. 283 כן  
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אחר יקושרו למסמכים שבגינם קיבל העובד נתוני העובד כמו דרוג דרגה או כל נתון  284 לא  
   תוספות שכר, אישיות או מפעליות.

המערכת תאפשר ניהול רכיבי שכר, תוך הבחנה בין רכיב אישי, רכיב קבוע או רכיב שהינו  285 כן רכיבי שכר
   פונקציה של עיסוק וכן רכיבים חד פעמיים.

הסכמי 
 שכר

)מתוך טבלת הסכמי שכר שתכלול גם תיעוד המערכת תאפשר ניהול הסכמי שכר  286 לא
ההסכמים(. המערכת תדאג ששינוי הסכם עבודה לעובד )בהתאם למה שמגיע לעובד( יחייב 

 שזכאויות החופשה והמחלה יינתנו ללא צורך בהקלדה נוספת.
  

קרנות 
וקופות 

 גמל

עצמאיות המערכת תאפשר ניהול קרנות וקופות )גמל, ביטוח מנהלים, השתלמות,  287 כן
ואחרים(: פרטי הקופה ופרטי העמית בקופה, חישוב שיעור הניכויים וההפרשות בהתאם 
לנוהלי הקופה, כולל אפשרות שילוב מספר קופות לעובד, העברה אוטומטית של ניכויים 

והפרשות מקופה לאחרת וכן מעקב אחר הביצוע השוטף כולל הפסקה של העברת 
ברותו בקופה )המערכת תתריע על זכות העובד ההפרשות במקרה שהעובד הפסיק את ח

 להפרשה לקרן השתלמות(.

  

המערכת תאפשר ניהול רכב )ישות מידע מפורטת על הרכב(: רכב פרטי או רכב חברה או  288 לא רכב
רכב חברה ברשות העובד. החזר הוצאות רכב, רישוי, ביטוח ועלויות נוספות, כולל 

ממשרד הרישוי על רכבים שנמכרו, על נהגים  המערכת תאפשר לקלוט נתונים גילום.
 בשלילה ו/או על כל נתון שעשוי למנוע תשלום הוצאות רכב לעובד שלא מגיע לו.

  

המערכת תאפשר לשאוב מידע או להתעדכן מול  טבלאות משרד האוצר לגבי שווי שימוש  289 לא  
   וקבלת השווי הרצוי.לרכבים לפי קוד או ע"י בחירת סוג הרכב, יצרן, מודל וכדומה 

המערכת תאפשר החזר הוצאות קבועות ומשתנות, על סמך פרמטרים שיקבעו מעת לעת.  290 כן  
המערכת תחשב את הזכאות להחזרים שונים עבור הרכב תוך קיזוז תקופות אי עבודה ואי 

 זכאות. המערכת תספק מידע לגבי זכויות העובד להחזר תשלומי ביטוחי רכב.
  

מס 
הכנסה 
וביטוח 

 לאומי

   המערכת תכלול מודול מס הכנסה שיבטיח מיצוי אופטימאלי של המיסוי. 291 לא

   המערכת תבצע חישוב מס הכנסה שנתי מצטבר. 292 כן

המערכת תאפשר גילומי ברוטו ונטו כולל גילום לתשלום חד פעמי, כולל מיצוי עלות  293 לא
   מינימאלית למעביד.
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המערכת תאפשר לקיחה בחשבון של הפרשים משנים קודמות, זיכויים וניכויים שונים  294 לא  
   כולל מיצוי אופטימאלי של ההטבות המס המוקנות.

המערכת תאפשר תהליך תכנון מס מינימאלי לעובד ולמעביד )מס הכנסה, ביטוח לאומי  295 לא  
   לקרנות.וביטוח בריאות( כולל המלצות לעובד על סכומי הפרשה 

   המערכת תנהל מנגנון תאומי מס כולל דמי ביטוח לאומי. 296 לא  

המערכת תאפשר תמיכה מלאה בהוצאות, אשל, כלכלה, שכר לימוד או כל תשלום אחר  297 לא  
   שהמועצה תחליט לשלם לעובדיה.

מהם בנפרד יכול המערכת תאפשר תמיכה מלאה בתשלומים וניכויים שונים, אשר כל אחד   298 לא  
   להיות חייב במס הכנסה, ביטוח לאומי, גמל, או פטור, בהתאם לחוק והעניין.

הפסקת 
עבודה, 

פיטורים 
 ופרישה

המערכת תכלול מנגנון לניהול הפסקת עבודה של עובד כולל מורים עבורם החישוב שונה,  299 לא
ותכלול תהליך של סגירת כל הישויות המקושרות לעובד )הן במודול הנוכחות, כ"א פמ"א 

ושכר(, גם לגבי עובדים שמועסקים באמצעות חברה חיצונית. המנגנון יכלול טופס לרישום 
 ופס טיולים"(.אישורי הפסקת העבודה )"ט

  

המערכת תכלול מנגנון חישוב פיצויים אוטומטי, כולל סכום הפיצויים, % הפיצויים,  300 לא  
תאריך תשלום מתוכנן ובפועל, כולל חישוב אוטומטי של פדיון מחלה וחופשה כולל מענקי 

 פרישה.
  

המערכת תנהל את תהליך הפסקת העבודה מהמועד שבו נתקבלה ההחלטה לשקול את  301 לא  
ההפסקה, כולל מעקב אחר השימוע, לוחות הזמנים, החלטות ביניים, החלטות סופיות, 

 נתוני בדיקה, ממצאים, מסמכים והחלטות סופיות כולל כל המסמכים בתהליך. 
  

% הפנסיה להם יהיה זכאי העובד הפורש. כולל שקלול המערכת תחשב באופן אוטומטי את  302 כן פנסיה 
   תקופת העסקה, זכאות למענקי פרישה לפי חוק שרות המדינה לגמלאות.

   המערכת תטפל בקצבאות שארים ו/או גמלאים לפי חוק הגמלאים. 303 לא  

   המערכת תטפל ברכישת זכויות, רציפות זכויות, גרירה והקפאת זכויות. 304 לא  

המערכת תטפל בהשתתפות בגמלאות ו/או רציפות זכויות לרבות מענה לחישוב שכר  305 לא  
   גמלאים המקבלים פנסיה מקופה ציבורית. 
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, מעקב אחר פטירת גמלאים 21המערכת תנהל בקרה ומעקב אחר שארים מתחת לגיל  306 לא  
   ושאריהם מול קובץ האוכלוסין.

 161בקרה כולל על הפרישה, כולל הפקת טופס טיולים, טופס המערכת תכלול תהליך  307 לא  
   ממוחשב, הפקת מכתבים שונים.

המערכת תכלול תהליך מובנה למעבר עובד ממודול הגיוס למודול העסקה לאחר שהוחלט  308 לא העסקה
להעסיקו. התהליך יכלול את שלב קליטת העובד לאישור ממוחשב של מנהל/ת אגף משאבי 

אישור מנהל/ת אגף משאבי אנוש יועבר התיק הממוחשב של העובד למודול אנוש. לאחר 
השכר כולל הודעה לגורם שקלט את העובד. התהליך יכלול תיוק של המסמכים בתיק 

המערכת תדאג . הממוחשב של העובד והוצאת מסמך של הקליטה לתיוק בתיק האישי
 שמצבי ההעסקה של העובד יתעדכנו אוטומטית בכל המערכות.

  

930 לא   המערכת תכלול מנגנון לשינוי העסקה של עובד )למשל מעבר מחברת כ"א למועצה או  
מעובד קבוע לעובד חוזה ולהפך(, כך שיהיה תהליך של הפסקת עבודה לנתונים הרלוונטיים 

שמשתנים בעקבות שינוי שיטת ההעסקה ואילו נתונים שאינם רלוונטיים ימשיכו להיצבר 
תעדכנו כל הסטטוסים הרלונטים של העובד באופן לעובד. בכל מקרה שינוי העסקה י

 אוטומטי.

לפי תפקיד  הסוציאליים העובדים השכר של לדוגמה: עדכון הסכם
התפקיד. עובד סוציאלי שעובר בהצלחה מכרז ותפקידו    של דרגות וטווח
שם התפקיד וטווח הדרגות, כולל זמן השהייה בדרגה תחילית ודרגת  מידית יעודכן שונה,
לפי  לשכות לתוספת הנ"ל זכאים העובדים הסוציאליים, השכר של ם. לפי הסכםהביניי
לעבודה. קיים  מותנות בהתחייבות נמרץ ב. התוספות הנ"ל ולפי מסלול א נמרץ מסלול

 כאמור.  המערכת תספק תזכורת  ההתחייבויות. שתי שהייה הכרחי בין זמן

  

   המערכת תנהל מודול העסקה. 310 לא  

המערכת תוודא שאם המועסק עבר שלב במודול הגיוס, פרטיו ייקלטו אוטומטית למודול  311 לא  
 ההעסקה.

  

המערכת תוודא ששיבוץ העובד ישויך לשורת התקן הרלוונטית, ברירת המחדל לנתוני  312 כן  
ההעסקה יילקחו מהתקן, אולם תהיה אפשרות להזין נתונים שונים מהמוגדר בשורת התקן 

 עיסוק, דרוג, מסלול וכדומה(.)למשל, 
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המערכת תכלול מנגנון ניהול ותקים שונים )בשנים ו/או בחודשים(: ותק לתשלום )ותק  313 לא  
המכנס מספר זכאויות ותק(, ותק פנסיוני, ותק מוסדות ציבור, ותק מקצועי, ותק צה"ל, 

ניהול, הבראה, ביגוד, ותק השכלה, ותק תעסוקה קודמת, ותקים אחרים )מואץ, תואר שני, 
יובל(, ותק מיוחד. המערכת תחשב את הוותק לתשלום של העובד כולל הפחתות 

אוטומטיות )למשל חל"ת/שבתון וכדומה(. חישוב הותק יתאפשר לפי יום ולא רק לפי 
 חודש.

  

   המערכת תכלול מנגנון הגדלת ותקים בגין הסכמים. 314 לא  

טיפול כולל בחל"ת, כולל הארכות חל"ת. המנגנון יכלול מעקב המערכת תכלול מנגנון  315 לא  
   והתראות וכן חישוב הוותק כולל למורים עבורם לא כל חודש חל"ת מפחית ותק.

הערכת 
  עובדים

המערכת תאפשר בנית שאלוני הערכה שונים לפי בחירת המשתמש, כולל הגדרת פריטי  316 לא
)אורדינלית, אינטרולית, קרדינאלית( שונות וכן  מידע שונים בכל שאלון, מגוון סקאלות

 מדדי הערכה. 
  

   המערכת תאפשר לשלוח, למלא ולקלוט שאלון באופן מקוון.  317 לא  

   המערכת תאפשר לסרוק שאלוני הערכה כולל קליטת קבצים חיצוניים. 318 לא  

   למוערך.המערכת תכלול טבלת מעריכים, לפי סיווג המעריך ביחס  319 לא  

   המערכת תאפשר שכל שאלון הערכה ניתן יהיה לחלק לקטגוריות, תתי קטגוריות ונושאים. 320 לא  

המערכת תכלול כלים לחישוב ציוני הערכה לנושאים, לתתי קטגוריות, לקטגוריות וציון  321 לא  
   כולל )לכל אחת מהיררכיות יקבע משקל יחסי(.

היסטוריה למוערך ולמעריך כולל השוואה בין ערכים וציונים לכל נושא, תת המערכת תנהל  322 לא  
קטגוריה וקטגוריה, כולל ניתוח מגמות לגבי מוערך או קבוצת עובדים בחתכים שונים 

 )עיסוק, יחידה ארגונית וכדומה(.
  

   המערכת תכלול כלים לניתוחים סטטיסטיים בסיסיים. 323 לא  

המערכת תאפשר ניהול תהליך הערכת ביצועים ממוחשב על ידי מילוי השאלונים במחשב,  324 לא  
שליחת תזכורת למעריכים, מעקב אחר התקדמות התהליך. בהתאם להיררכיה הארגונית 
תתאפשר מילוי וצפייה בטפסי ההערכות והמסמכים הנלווים הכל תחת מערכת הרשאות 
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ת לעבודה מרחוק, לעדכון טפסי ההערכה קפדנית. המערכת תכלול ממשק הכולל אפשרו
ע"י הממונים, כולל השבת תוצאות ההערכה לממונים לאחר סיום הטיפול והעיבוד 

 במשאבי אנוש.

מודול 
תקן, 
 מצבה

רמות. המערכת תהיה גמישה לשינויי  8המערכת תנהל עץ היררכיה ארגונית לפחות  325 כן
   כפיפויות והזזת מבנים ארגוניים בין הגופים.

המערכת תנהל עץ כפיפויות ברמה של עובד והממונה שלו, כך שניתן יהיה להגדיר את כל  326 כן  
   מערך עץ הכפיפויות של כל הארגון.

המערכת תאפשר הגדרת סוגי העסקה )לפי טבלה שתוגדר באופן עצמאי(: מקבלי שכר, לא  327 לא  
   וכדומה.מקבל שכר באמצעות המערכת כולל מקור ההעסקה 

המערכת תאפשר הגדרת שיטת העסקה: תלוש שכר, חוזה אישי ותלוש שכר, חוזה אישי  328 לא  
   וחשבונית וכדומה.

   המערכת תאפשר הגדרת העיסוק )מתוך טבלה(. 329 לא  

   המערכת תאפשר הגדרת יחידת העסקה וכמות )משרות, שעות, כסף(. 330 לא  

   הגדרת דירוג )כולל אפשרות גזירה אוטומטית של הדרוג מתוך העיסוק(.המערכת תאפשר  331 לא  

המערכת תאפשר הגדרת מסלול קידום )מתוך טבלת מסלולי קידום שתכלול את שם  332 לא  
   המסלול, טווח הדרגות, פז"מ בין דרגה לדרגה(.

אחזור עלות המערכת תאפשר הגדרת עלות תקן ליחידת שורת תקן )המערכת תאפשר  333 לא  
   ממוצעת בפועל (.

   המערכת תאפשר הגדרת סעיף תקציבי )אחד או יותר( לשורת תקן. 334 לא  

   המערכת תאפשר הגדרת שדה קיבוץ סעיפים תקציביים ברמת שורת תקן. 335 לא  

מקורות( של שורת התקן )ברירת  3המערכת תאפשר הגדרת מקורות המימון )לפחות  336 לא  
   % או בערך כספי( כולל תאריך התוקף.-הינה המועצה(, כולל שיעור המימון )בהמחדל 
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המערכת תאפשר הגדרת תקן לרכיבי עבודה נוספת שונים )כגון שעות נוספות, כוננויות,  337 לא  
תורנויות, אחזקת רכב וכדומה(. לכל רכיב המערכת תאפשר הגדרה של יחידת מידה וכמות 

כאשר יתאפשר סיווג של הכמות כמכסה מקסימאלית או כמכסה ליחידה בשורת התקן, 
 קבועה.

  

המערכת תאפשר הגדרת מכסות של רכיבי עבודה נוספת ליחידה ארגונית )כולל תוקף(,  338 לא  
המערכת תאפשר להגדיר את המכסות בנוסף למכסות של שורות התקן או כמכסות תקרה 

 לכל שורות התקן של היחידה הארגונית. 
  

המערכת תאפשר שברירת המחדל בעת שיבוץ העובד מול שורת התקן תהיה הנתונים של  339 לא  
שורת התקן, או שיבוץ העובד שלא בהתאם לנתוני התקן )למשל שיבוץ בטבלת מסלול 

 קידום שונה משורת התקן(.
  

השוואה המערכת תאפשר הגדרה של יותר מספר תקן אחד, כאשר בעת שיבוץ עובד תתבצע  340 לא  
   מול כל ספרי התקן הקיימים.

המערכת תכלול מודול להגדרת עיסוקים שיכלול: מספר העיסוק, שם העיסוק, תאור  341 לא  
מטלות העיסוק, עיסוק האב, הגדרת סוגי כישורים, הגדרת סוגי ניסיון נדרש, הגדרת נתוני 

 השכלה, הגדרת סל הדרכה והכשרה לעיסוק וכדומה.
  

המערכת תכלול מנגנון לגזירת רכיבי שכר מהעיסוק או מחלק מהעיסוק. בכל מקרה של  342 לא  
שינוי במעמדו של העובד או בתנאי העסקתו הוא ירש את רכיבי השכר, הסמלים ושאר 

 ההטבות והחובות בהתאם להגדרת המועצה.
  

בתקן( או בשונה המערכת תאפשר שיבוץ של עובד לפי התקן )לכל הרכיבים המוגדרים  343 לא  
   מהתקן לגבי חלק מהרכיבים המוגדרים בתקן, מותנה בהרשאה מיוחדת לכך.

המערכת תכלול הבחנה בין מרכז עלות אשר מוגדר ע"י קיבוץ סעיפים תקציביים לבין  344 לא  
יחידה ארגונית )מרכז ארגוני(. לכל מרכז כזה תהיה אפשרות להפיק מידע בחתכים שונים, 

 הן מידע כמותי והן מידע כספי והן מידע אחר )מידע כ"א, מידע נוכחות, מידע פמ"א(. 
  

   היסטוריה של עדכוני התקן בכל ספרי התקן.המערכת תשמור  345 לא  

המערכת תכלול מערך דוחות תקן מצבה משוכלל בחתכים שונים )יחידה ארגונית, סעיפים  346 לא  
  תקציביים, סוגי העסקה, עיסוקים וכדומה( כולל השוואה בין התקן למצבה בפועל והצגת 
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 הפערים והסטיות.

המערכת תכלול קידום עובדים אוטומטי על בסיס טבלת מסלולים בפועל, הסכמי השכר  347 כן  
לדרוג, ותנאי העובד )כולל מנגנון קיצור פז"מ(. הקידום האוטומטי יתבטא בהפקה של דוח 

של כל העובדים המועמדים לקידום, כאשר תהיה אפשרות להתערבות ידנית לבטל או לעכב 
 או עובדים ברשימה.את הקידום המומלץ לגבי עובד 

  

פיתוח 
עובדים, 
הדרכת 

עובדים, 
תכנון, 
מעקב 

 וביצוע.

  

המערכת תאפשר בנית תוכנית הדרכה אישית, תיעוד נתוני הדרכה לעובד ו/או לפי עיסוק  348 לא
   עתידי ונוכחי.

   המערכת תכלול ניהול בקשות עובדים לקורסים )הכוללת סיבת מועמדות(.  349 לא

המערכת תאפשר ניהול ומעקב אחר מערכי שיעור ונושאי לימוד מפורטים ומסלולי הכשרה  350 לא
   הסמכה אישיים או ארגוניים.  /

המערכת תאפשר טיפול בזימונים ורישום כולל פרטי תוכנית ההדרכה לפי תבנית מסודרת  351 לא
   וגורמי ההדרכה המעורבים.

   המערכת תאפשר ניהול, מאגר מרצים, אנשי קשר ומקומות / כיתות לימוד.  352 לא  

   המערכת תקושר לספריות תכני העשרה וספריה מקצועית.  353 לא  

המערכת תנהל או תקושר למרכז ידע וסביבת למידה לכל נושא, כולל רכישת ידע מעמיתים  354 לא  
   על ידי קבוצות דיון וצ'ט. 

   המערכת תאפשר הגדרת מדיניות שיווק אוטומטי ושיווק למשתתפים בקורסים. 355 לא  

המערכת תתמוך בכל מערכי ההדרכה וההשתלמויות, כנסים וימי עיון של העובדים כולל  356 לא  
מעקב תקציבי ומעקב תשלומי העובד. המערכת תנהל מעקב נוכחות כולל זכאויות 

 ניהול זכאות העובד בכל הסקטורים להשתלמות(.)לדוגמה:  להשתלמויות לפי הסקטורים
  

המערכת תכלול מנגנון לרישום ושיבוץ עובדים להדרכה, כולל מעקב. המערכת תאפשר  357 לא  
-לבצע רישום להדרכה ומשלוח בקשות להדרכה באופן ממוחשב, החל מרישום הבקשה על

מתן האישור וההנחיות ידי העובד, העברתה לאישור הדרגים הממונים, רישום ושיבוץ, 
 לעובד והמעקב אחר הביצוע.
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   המערכת תאפשר הקמת קטלוג קורסים במבנה עץ היררכי. 358 לא  

   המערכת תכלול מנגנון לחישוב זכאות לגמול לפי נתוני העובד ונתוני הקורס. 359 לא  

השכלה כולל סנכרון עם המערכת תכלול מודול למעקב אחר ההדרכה, השתלמויות ורכישת  360 לא  
מערכת הנוכחות, כולל מעקב נוכחות בתדירות שתיקבע. המערכת תאפשר מעקב והתראה 
לגבי קורסי חובה כגון: עזרה ראשונה, בטיחות בעבודה, כחודש לפני פקיעת תוקף האישור 

)מנהלת ההדרכה תגדיר מתי העובד מחויב לעבור קורס חובה והמערכת תתריע על כך 
 שיוגדר ע"י המועצה לפני ותנהל מעקב(. בטווח זמנים

  

המערכת תכלול מודול לארגון הדרכה של המועצה , כולל ניהול מחזורים, מרצים וחומרי  361 לא  
   עזר.

המערכת תאפשר הגדרת כנסים וימי עיון לעובד או לעיסוק ותאפשר הפקת הזכאים לפי  362 לא  
   מועדי הכנס.

ניהול תקציבי מלא של מערך ההדרכה והשתלמויות בהיררכיה ארגונית, המערכת תאפשר  363 לא  
   כולל התראות על חריגים.

   המערכת תאפשר ניהול ועדת השתלמויות. 364 לא  

המערכת תכלול מודול לטיפול בתשלום נסיעות להשתלמות למורים לפי אישור משרד  365 לא  
   ההשתלמות והפקת טפסים.החינוך, לרבות ניהול השתתפות מעסיק בעלות 

המערכת תאפשר ניהול תקציב הדרכה, קורסים והשתלמויות )מיני תקציב(. המערכת  366 לא  
תאפשר הפקת דוחות ניהוליים וכספיים בחתכים שונים לפי דרישת המשתמש, כולל מידע 

 על ניצול תקציבי וסטטיסטיקה.
  

   השכלה והסמכות.המערכת תאפשר ניהול הידע האנושי,  367 לא  

המערכת תאפשר עריכה וקליטת שאלוני משוב וציוני מבחנים של הלומדים בקורסים  368 לא  
   ובהשתלמויות. 

המערכת תקושר למערכת התזכורות לצורך התראה על סיום קורס או מחיוביות התלמיד  369 לא  
   או מחויבויות המועצה כלפיו.
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פעולות 
 רווחה

   תכלול מודול לטיפול ברווחת הפרט.המערכת  370 לא

המערכת תכלול מודול רווחה חומרית, המודול יטפל באירועי רווחה חומריים )הלוואות,  371 לא  
אירועים שונים, מענקים וכדומה( כולל מנגנון חישוב סכום התשלום ע"י העובד וסכום 

 לסעיפים תקציביים.המימון ע"ח המעביד וסכום מימון ע"ח הועד ואחרים, כולל שיוך 
  

המערכת תנהל אירועים שהינם פונקציה של מצב משפחתי ואישי )למשל מספר ילדים(  372 לא  
   המידע יישלף אוטומטית מתיק העובד.

המערכת תנהל אפשרות להענקת הלוואות, המערכת תכלול ישויות מידע לגבי פורום  373 לא  
הכספי ושיעורי ההחזר )כולל ריבית והצמדות( מחליט ואסמכתאות להחלטה, חישוב הערך 

 וסכום הניכוי החודשי משכר העובד.
  

המערכת תכלול ישות מידע להגדרת אירועים ברמה ארגונית )הגדרת אירוע, מספר  374 לא  
   משתתפים, תקציב כולל, מחזורים ומכסה למחזור וכדומה(.

   שאושרו, כולל בקרה תקציבית.המערכת תצבור לאירוע את המשתתפים  375 לא  

   המערכת תטפל בהנפקת ערכות ביגוד לעובדים )טבלאות, ערכות ביגוד, מידות וכדומה(. 376 לא  

המערכת תנהל רישום אינוונטר לכל עובד על ציוד אישי עליו הוא חתום, כגון: טלפון  377 לא  
, כרטיס תקשורת ]כגון קומסיין[. סלולארי, מכשיר קשר, אקדח, מחשב נייד, טאבלט

רישום האינוונטר יכלול מועדי קבלה והחזרה, מועדי תפוגה ]לציוד רלוונטי[ והערות 
 למעקב.

  

   המערכת תאפשר מעקב אחר מאגר קרן ימי מחלה ותקציר כולל הניצול. 378 לא  

   המערכת תטפל בביטוח הדדי, עובדים מצטיינים, טקסי פרישה. 379 לא  

מודול 
רווחה 

לטיפול 
במצוקות 

 הפרט

המערכת תכלול מודול שיכלול ישויות מידע אשר יתאר את מצוקות הפרט )טבלאות  380 לא
קטגוריות ונושאים(, מקור איתור, כולל תהליכי טיפול מתמשך במצוקות העובד )טבלת 

   סוגי טיפול וכן תאור מפורט של אופן הטיפול( ותאריכים.
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   תכלול ישויות מידע לגבי בני משפחה ואחרים הקשורים למצוקת העובד.המערכת  381 לא  

   המערכת תנהל היסטוריה לגבי מחזורי הטיפול במצוקות. 382 לא  

בטיחות 
 וגהות

  המערכת תנהל מודול בטיחות וגהות ותשמור מסמכים הקשורים בו. 383 לא

 3העבודה לצורך דיווח על תאונות עבודה מעל המערכת תאפשר קישור ישיר עם הפיקוח על  384 לא  
 ימי היעדרות של העובד.

 המערכת תאפשר דיווח ישיר על כל תאונה, היעדרות בעבודה ע"י מנהלי כ"א.

המערכת תאפשר לאגף משאבי אנוש לפרסם את סטטיסטיקה תאונות העבודה כולל 
 היעדרות בכל ריבעון של השנה.

 

המערכת תנהל את מודול הגיוס שמטפל בכל שלבי תהליך גיוס עובדים למועצה. התהליך  385 לא גיוס
מתחיל משלב דרישת גיוס עובד לתפקיד )עובד פנימי או חיצוני(, בדיקה מול ספר התקן, 

החלטה על שיטת גיוס, הפקת מכרז, טיפול במועמדים, בחירת המועמד המתאים וקליטתו 
מובנים )מסכים עוקבים( לקליטת עובד, כולל פרישה  למערכת. המערכת תכלול תהליכים

 מעבודה, יציאה וחזרה מחל"ד.

  

   המערכת תאפשר ניהול אוכלוסיות עובדים זמניים, חד פעמיים, מרצים, יועצים ואחרים. 386 לא  

המערכת תתממשק למערכת מרשם האוכלוסין לצורך קלות בקליטת העובד והתאמת  387 לא  
   פרטים.

   המערכת תתממשק למאגרי כוח אדם חיצוניים ופנימיים, לצורך איתור עובדים, גיוס ועוד. 388 לא  

המערכת תקלוט פניה לדרישת גיוס, תוספת שעות, שעות כוננות ועוד, הדרישה תכיל את  389 לא  
 פרטי המחלקה המבקשת, המערכת תבצע בדיקה על קיום תקן פנוי וכן בדיקה של תאור

 העיסוק והתקציב. אם לא קיימת התאמה המערכת תפיק התראה על אי ההתאמה.
  

קליטת דרישת הגיוס למערכת תפיק את הנתונים הרלוונטיים לגיוס )שם העיסוק, תאור  390 לא  
המטלות, יחידה ארגונית, מספר שורת התקן, שיטת העסקה, היקף משרה,  העיסוק, תאור

 דרישות: השכלה, השתלמויות, רישיונות והסמכה, כישורים וכדומה(.
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המערכת תאחזר נתונים נוספים הקשורים למשרה )דירוג ודרגה, סולם שכר, דרגה  391 לא  
יוכל להגדיר את סוגי  התחלתית, עלות תקן למשרה, זכאויות שכר וכדומה )המשתמש

 הנתונים והמידע שיאחזרו(.
  

המערכת תכלול תהליך להפקת מכרז פנימי או חיצוני או פנימי וחיצוני, כולל ניהול שוטף  392 לא  
 של המכרז )פרסום(, מכתבי תשובה, זימון ועדות וכדומה.

  

המערכת תאפשר קליטת פרטי מועמדים )מאגר המועמדים יכלול גם היסטוריה לגבי:  393 לא  
מועדי הגשת מועמדות והתפקידים, מספר פניות של המועמד, אופן הטיפול במועמד, 
ראיונות, דיונים והחלטות הועדות(, )כולל עדכון מצבים( הן מועמדים פנימיים )אשר 

 צוניים )נתוניהם ייקלטו למערכת(. נתוניהם קיימים במערכת( והן מועמדים חי

  

המערכת תאפשר לצרף לכל מועמד מספר ישויות מידע )ראיונות, בחינות ותוצאותיהם,  394 לא  
   חוות דעת, המלצות וממליצים וכן מידע אחר(.

   המערכת תכלול טבלת מצבים לגבי המועמדים, פורומים של ועדות קבלה.  395 לא  

החלטה על המועמד הנבחר, המערכת תפיק מכתבי תשובה למועמדים )הן לנבחר והן לאחר  396 לא  
   למועמדים שלא התקבלו(.

המערכת תדאג כי מצב המועמד הנבחר יתעדכן ל "נבחר", מצב מועמדים שלא נבחרו  397 לא  
יתעדכן ל"נדחה", כך שניתן יהיה לאחזר מידע לגבי המועמד והמכרזים בהם השתתף )כולל 

 עובדי המועצה שנדחו(.
  

המערכת תדאג שבעת שיבוץ העובד כל הנתונים הרלונטים ממאגר המועמדים ייקלטו  398 לא  
   באופן אוטומטי למסכי קליטת העובד כולל ניסיון תעסוקתי. 

תהליך הגשת דרישה לתוספת משאבים יהיה מבוסס על מערכת לניהול תהליכים, כשבכל   399 לא  
   שלב בניהול הדרישה נדרשות חתימות, כולל חתימות אלקטרוניות/דיגיטליות/גרפיות.

   המערכת תתריע על עובדים שתקועים בשלבים שונים בתהליך הגיוס משלב הגשת הדרישה. 400 לא  
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תכלול מודול לקליטת הזמנות כ"א מחברות השמה )כולל קישור בין ההזמנה המערכת  401 לא  
לפרטי המועמדים במאגר המועמדים( שיכלול: שם חברה מעסיקה, תפקיד, מספר שעות, 

% משרה, סעיף תקציבי, שכר שעתי, נסיעות, עמלת העברה, פרטי המועסקים וסכום 
בשעות הן ברמת העובד והן ברמת ההזמנה. כולל הניצול בפועל בכל חודש הן בכסף והן 

 ההזמנה וכן היתרה לאחר הניצול הן בכסף והן בשעות.

  

המערכת תאפשר לידע את כל המחלקות, היחידות הארגוניות בדבר הכוונה לקלוט עובד.  402 לא  
המערכת תאפשר להגדיר את המשאבים הנדרשים עבור כל עובד בהתאם לפרופיל העיסוק 

 דוא"ל, כניסות מתאימות במערכת ההרשאות והאבטחה(.)כולל מחשב, כתובת 
  

המערכת תשמור את רשימת הציוד האישי לצורך הזדכות בעת החלפת תפקיד או עזיבה  403 לא  
   ותשבץ אותו ב"טופס הטיולים".

המערכת תאפשר לדווח באופן שוטף על ציוד, אמצעים אחרים שהועמדו למועצה העובד  404 לא  
   אותם בטופס הטיולים בעת החלפת תפקיד, פרישה או עזיבה.ותדאג לכלול 

במקרה של החלפת תפקיד או עזיבת עובד המערכת תפיק הודעות הפוכות לכל היחידות  405 לא  
 הארגוניות על הצורך בניתוק העובד ממערכת ההרשאות, צורך בהחזרת ציוד אישי וארגוני.

  

סיימה את עבודתו במועצה, \ת סיים\המערכת תפיק טופס טיולים ממוחשב כאשר העובד 406 לא  
יצא לחל"ד ו/או חל"ת או שינה תפקיד. בטופס הטיולים יודפסו גם פריטי ציוד אישי 

שהעובד קבל ולא נרשם במערכת כי הוחזרו. לא תאפשר גמר חשבון מלא עד לסיום כל 
 התחיבויות העובד לפי טופס הטיולים.

  

המערכת תאפשר ניהול המשמעת: קליטת תלונה, רישום, בירורים ושימועים לעובד, כולל  407 לא משמעת
   סיווג הבירורים לפי החלטות.

המערכת תכלול מודול לטיפול בבעיות משמעת, כולל מאגר מועמדים לפיטורין, תיעוד  408 לא  
   אירועים שונים כולל שימועים והפקת פרוטוקולים.

ניהול 
בקשות 
 לחופשה

 המערכת תאפשר להציג למשתמש ולעובד במקוון ובאינטרנט את יתרות החופשה שלו. 409 לא
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המערכת תאפשר להציג למשתמש ולעובד במקוון ובאינטרנט  את תקופות החופשה  410 לא  
   המאושרות שלו.

המערכת תאפשר להציג למשתמש ולעובד במקוון ובאינטרנט את ימי הבחירה  411 לא  
האפשריים/מנוצלים בהקשר שלו. )המערכת תהיה קשורה למנגנון הותקים של העובד 

 לצורך חישוב הזכאות(.
  

   המערכת תאפשר למשתמש ולעובד במקוון ובאינטרנט לבקש חופשה לתאריך מסוים. 412 לא  

תתריע למשתמש ולעובד במקוון ובאינטרנט התראה על ניצול יתר של ימי חופשה המערכת  413 לא  
   לפני העברה לאישור.

המערכת תאפשר להעביר את הבקשה לחופשה לאישור מנהל ישיר ועקיף ולאחר מכן לעדכן  414 לא  
   את מערכת הנוכחות.

בקשות החופשה של כל הכפיפים המערכת תאפשר להציג במקוון ובאינטרנט למנהל את כל  415 לא  
לו בצורה מרוכזת ]בהתפלגות: מאושרות/ השתלמויות/מחלה ובקשות חדשות[ = )וזאת 

 כדי לא לאשר בקשות חופפות(.
  

המערכת תאפשר במקוון ובאינטרנט למנהל לאשר בקשות לחופשה והעברתם לאישור  416 לא  
   מנהל עקיף או משאבי אנוש.

תאפשר במקוון ובאינטרנט למנכ"ל/מנהל משאבי אנוש/מנהל ישיר להציג את כל המערכת  417 לא  
בקשות החופשה ]מאושרות ובקשות חדשות[ )כולל השתלמויות ומחלה( במועצה/לפי 

 מחלקה/לפי אגף/לעובד.
  

לנושא החופשות ותאונות  dashboard המערכת תאפשר להציג באמצעות לוח מכוונים 418 לא  
עבודה או כל קוד העדרות שיבחר , הכולל סיכומים סטטיסטיים ]סה"כ נוכחי/סה"כ לשבוע 

 הבא/לחודש הבא/יתרת ימי חופשה/ניצול ימי חופשה באחוזים וכדומה[.
  

המערכת תכלול , ממשק מ"א לעדכון פגרות מרוכזות, ימי השתלמויות כלל עירוניות,  419 לא  
מרוכזות לעובדי אגף/מחלקה מסוימים.)כל האמור בסעיף זה יהיה בדיעבד ו/או הדרכות 

 עתידי(.
  

  המערכת תכלול תת מערכת שתאפשר הגדרה וניהול של סוגי משמרות שונים )שיטור  421 לאניהול 
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, וכדומה(. באחריות הספק לאפיין את הצרכים המיוחדים 106עירוני, פינוי אשפה, מוקד  משמרות
 של כל סוג משמרת ולהתאים את המערכת כדי שתתן את המענה הנכון בהתאם.

   ניתן יהיה לצוות עובדים למשמרות )כגון פקחים, עובדי מוקד, תורנים(.  422 לא  

מובנה שיציע לצוות את מי להציב במשמרת )מנגנון שמירה על חלוקת למערכת יהיה מנגנון  423 לא  
 משמרות הוגנת בין העובדים(.

  

   ניתן יהיה להפיק סטטיסטיקות על מימוש משמרות לעובד. 424 לא  

ניתן יהיה לקבוע עדיפות לבקשות עובדים לפי מספר פרמטרים כגון סוג הבקשה, מועד  425 לא  
הבקשה, מהות הבקשה, היסטורית הבקשות. ניתן יהיה לשנות את טבלאות התעדוף 

 בקלות ע"י המשתמש.
  

   ניתן יהיה לבצע את השיבוץ במקוון ו/או באינטרנט. 426 לא  

עובדים באמצעות האינטרנט או בדוא"ל וכן להשיב באינטרנט או ניתן יהיה לקלוט בקשות  427 לא  
   בדוא"ל בחיוב או בשלילה לבקשות.

   המערכת תכלול מגוון מכתבי תשובה לבקשות העובדים לצוות. 428 לא  

   ניתן יהיה להעביר את תוצאות השיבוץ למערכת הנוכחות. 429 לא  

הודעות 
תלויות 

 זמן

מנגנון מובנה להודיע לעובדים ולמנהלים הודעות תלויות זמן באינטרנט המערכת תכלול  430 לא
במסרון ודוא"ל )כגון שינוי סטטוס, סיום חופשת לידה, סיום תקופת מורה אם ואם עובדת 

 ועוד(.
  

עדכונים 
מהרגולטו

רים 
השונים, 
הסכמי 

שכר, 
אוצר, 

 פנים

רשימת נמענים שהמועצה תגדיר , בהודעות שיתקבלו מכל גורם שמשפיע על  המערכת תידע 431 לא
   שכר העובדים או על תנאי העסקתם ותאפשר לאמוד את שווים לפני עדכונם.

הספק ידאג לממש את ההחלטות שמשפיעות על שכר העובדים ותנאי העסקתם במסגרת  432 לא
אישור מהמועצה לבצע את המערכות הממוחשבות נשוא המכרז וזאת לאחר שקיבל 

   העדכון.
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ניהול 
פניות 

עובדים 
 ואחרים

המערכת תכלול מודול לניהול פניות עובדים, שיאפשר קליטת הפניות, סיווגן לפי טבלאות  433 לא
   נושאים ותתי נושאים, כולל שיוך לועדת השתלמויות.

העובד )עם אפשרות הגדרת תבנית המערכת תשלים באופן אוטומטי נתונים רלוונטיים לגבי  434 לא  
   נתונים לכל נושא פניה( מתוך מערכת משאבי אנוש.

לכל נושא או תת נושא פניה, כולל מעקב אחר חריגים  (SLAהמערכת תכלול מדדים )  435 לא  
   ואפשרות הפקת דוחות סטטיסטיים בחתכים שונים.

לרשימות קבועות )ממונה, עובד המערכת תאפשר הפקת מכתבי תשובה אוטומטיים  436 לא  
   וכדומה(.

המערכת תכלול מנגנון ניהול ועדות )כוח אדם, פרט ושכר, השתלמויות, רווחה וכדומה(  437 לא  
   כולל תיעוד ההחלטות ושיוכן לעובדים הרלוונטיים.

המערכת המערכת תטפל בהיתרים לעבודה נוספת כולל תיעוד ההחלטות ומעקב אחריהן.  438 לא היתרים
פרישה והפסקה של עבודה, וכן אישור העסקה לעובדים שרוצים  -תפיק תעודות שרות 

מכתב שהם עובדי מועצה )שם ומשפחה, אחוז משרה, דרגה, מתי התחילו לעבוד, תפקיד 
המערכת תתריע במשאבי אנוש ובנוכחות בכל  -ועוד(. במקרה הודעת עובד ו/או שינוי אחר  

 פת.שינוי הנוגע לעבודה נוס

  

סעיף  1.3.25
 חובה

 מתחייב  או קיים או חסר  או חלקי התחייבות הספק לספק מערכת לניהול נוכחות עובדים 

ניהול 
 נוכחות

 המערכת תבצע העברת נתוני עובד למערכת הנוכחות באופן אוטומטי. 439 לא
המערכת תתמוך בגמישות המיוחדת הנהוגה במועצה )טווח משתנה בהתאם לשעות 

 ההתחלה(.
 המערכת תאפשר הקמה וניהול של מספר לא מוגבל של הסכמי עבודה.

 בצורה אוטומטית. 100%המערכת תאפשר חישוב זמן השלמה לתקן 
המערכת תאפשר חישוב אחוז משרה בהתאם להקלדת שעות עבודה בצורה אוטומטית 
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 ובהתאם לכל סקטור )עו"ס, ס.כיתתיות/אישיות, מנהל כללי וכדומה(.

 ת תאפשר לצרף מסמכים לכרטיס עובד )לשם שמירת סידורי עבודה(. המערכ

שעות נוספות ואחוזי  המערכת תתמוך בהגדרות תפקידים, עובדים, שעות עבודה, חגים,
 תשלום לכל סיווג.

 , אינטרנט,IVRהמערכת תאסוף נתוני שעות עבודה שהוזנו דרך שעוני נוכחות, מערכת  440 כן  
   הספק יספק את המערכת והרכיבים למעט שעוני הנוכחות. טלפון סלולרי ועוד.

המערכת תייצר פלטים המהווים קלט למערכת השכר. ההתממשקות תהיה מלאה  441 כן  
   ואינטגרטיבית.

המערכת תייצר דוחות מעקב ובקרה )כולל בקרה פיננסית( לפי מחלקות יחידות ואגפים,  442 כן  
   והעמסת התקציב והפעילויות על מחלקות אחרות.אפשרות פרוק יחידה ארגונית 

המערכת תדע לקלוט דיווחים מעובד שעובד ביותר ממחלקה אחת, תוך הגדרה של סעיפים  443 לא  
תקציביים כמו במערכת שכר. כמו כן ניתן יהיה לשנות/להוסיף סעיף תקציבי בהתאם 

 יומית/חודשית.  לצורך ברמה
  

   לתהליכי ולשעות העבודה במועצה.המערכת תתאים  444 לא  

מודול הנוכחות במערכת יאפשר עדכון הנתונים ע"י העובד או היחידה הארגונית כולל  445 לא  
   עובדי הוראה, כולל מערך בקרה ואישור של הממונים ושל פונקציות משאבי אנוש.

   ושכר.המערכת תאפשר אחזור מידע לגבי עובד כולל מידע ממערכת כ"א  446 לא  

   המערכת תכלול טבלאות משותפות למערכות כ"א, פמ"א ושכר.  447 לא  

הנתונים לגבי עובד במערכת יוגדרו במקום אחד בלבד, נתון רלוונטי שדווח במודול  448 לא  
   הנוכחות יעדכן את הזכאות הרלוונטית בשכר, משאבי אנוש ובנוכחות.

המערכת תכלול: הגדרת פרופילים של הסכמי עבודה, החלת פרופילים לקבוצות עובדים עם  449 לא  
   אפשרות שינוי או הוספה של פרמטרים מסוימים, כולל תמיכה היסטורית. 

המערכת תכלול: הגדרת מכסות של היעדרויות לפי סוגים, שעות נוספות, כוננויות,  450 לא  
  תורנויות ורכיבים שונים, כולל הפקת דוחות ביצוע בפועל לעומת המכסה והתראה על 
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חריגות. לא יתאפשרו תשלומי שכר מעבר למכסת שעות מוגדרות )לפי החלטת המועצה( . 
שעות נוספות שנתי לפי סעיפים וניצול, תוך  המערכת תכלול אפשרות של ניהול תקציב

 התראה על חריגה ברמת עובד/ מחלקה/ מנהל.

המערכת תכלול: מערך דיווח נוכחות אינטראקטיבית של עובדי הוראה על בסיס הסכמי  451 לא  
   עבודה של עובדי הוראה, לרבות בסיסי משרה משתנים לאורך השנה מכל מוסד חינוכי. 

   המערכת תכלול: הגדרת מכסת שעות עבודה לפי סוגי ימים לפרופיל ו/או לעובד. 452 כן  

המערכת תכלול: תמיכה במכסות שעות עבודה ברמה יומית, שבועית, חודשית, כולל ימי  453 כן  
   פיצול וימי אי עבודה.

באמצעות  המערכת תכלול: תמיכה בסוגי העסקה שונים כולל עובדים שאינם מקבלים שכר 454 לא  
   המערכת, מורים ועובדים שעתיים.

המערכת תכלול: טיפול בדיווחי נוכחות של עובדים שעתיים ויומיים. המערכת תכלול  455 לא  
חישוב ממוצע תקן יומי לצורך חישוב מחלה לדוגמה: לסטודנטים או לתשלום עבור ימי חג 

 ומועד.
  

עבודה שונים )פרמטר שיתווסף לפרופיל ההסכם(. המערכת תכלול: תמיכה בקיצורי ימי  456 לא  
המערכת תדע לטפל בקיצור יום עבודה מחלקתי, אגפי, של המועצה )לדוגמה: סיום יום 

 עבודה לרגל הרמת כוסית(.
  

   המערכת תכלול: תמיכה בחלקיות משרה. 457 כן  

   להתחלה ולסיום(.המערכת תכלול: תמיכה בשעות עבודה גמישות )כולל טווח שעות  458 כן  

המערכת תכלול: ניתוח מלא של כל סוגי ההעדרויות )חופשות, מחלות, תאונות עבודה,  459 כן  
   השתלמויות וכדומה(.

המערכת תכלול: מנגנון בקרה על חריגות מהמכסות. המערכת תתריע על שינוי סטטוס  460 כן  
 כלשהו וכן על תום תקן של עובד זמני.

  

   המערכת תכלול: תמיכה בקליטת דיווחי נוכחות ממקומות עבודה שונים. 461 כן  

   המערכת תאפשר פיצול תקציבי מלא לפי סעיפי תקציב, יחידות ארגוניות, פרויקטים. 462 לא  
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ומחלות מלא, כולל מורה, עובדי חברות כ"א  המערכת תכלול: ניהול חופשות, העדרויות 463 כן  
וחברות, אם לפי שינוי משרה, צבירת חופשה לפי כללים הנובעים מהסכמי שכר או לפי 
הגדרת המועצה, כולל מעקב אחר הניצול בפועל וטיפול בחריגים. למען הסר ספק המערכת 

ות בפיצול, ימי תתמוך ביציאה לחל"ד, חל"ת, ימי הצהרה, מחלת ילד/הורה, בן זוג, עבוד
בחירה, חגים ומועדים, שבתות או כל סוג של חופשה ומחלה שהמחוקק או המועצה תחליט 
עליה. המערכת תכלול אפשרות  שבעדכון של חל"ת הזכאויות יתעדכנו בהתאם לתקופת 

ללא התערבות  65/55החל"ת. המערכת תאפשר ביטול ימי חופשה בסוף שנה מעבר לתקרה 
)נתון לשיקול דעת  להוציא מכתב לעובד עם העתק לתיק האישי ידנית ]במקרה זה יש

 [.המועצה

  

, כולל הצגת תשקיף יומי ברמת ON LINE-המערכת תכלול דיווח על סיבת היעדרות ב 464 לא  
   העובד וכן ציון היעדרות עתידית וסיבותיה.

סיבה שהיא ובהתאם המערכת תאפשר חישוב פדיון חופשה ומחלה בעת סיום העסקה מכל  465 לא  
   למותר לפי חוק.

   המערכת תטפל בזכאות ניצול ויתרות ימי השתלמות לפי הסכמי שכר עבודה. 466 לא  

המערכת תבצע סנכרון בין דיווחי הנוכחות או ההיעדרות למערכת משאבי אנוש )למשל  467 לא  
דיווח הנוכחות של דיווח על השתלמות למודול ההדרכה והשתלמויות יבצע בדיקה מול 

 העובד(. לגבי מורים, המערכת תחשב את ימי המחלה לפי ההסכם הקיבוצי.
  

המערכת תבצע הקפאה בתקופת חל"ת או שבתון או חל"ד כולל סנכרון מול הדיווחים  468 לא  
שכר. המערכת תחשב את ימי המחלה לפי ההסכם הקיבוצי לרבות לפי -למערכת כ"א

 הסכמים ייחודים.
  

המערכת תאפשר עדכון נתוני נוכחות רטרואקטיביים בהגבלת זמן לפי אופי הפעולה  469 לא  
   והחלטת המועצה.

   המערכת תכלול מנגנון הרשאות לאישור דיווחים ועדכונים כולל מנגנון לאישור חריגים. 470 לא  

וכן תכלול מנגנון המערכת תאפשר דיווחי נוכחות משעוני נוכחות, באמצעות "קול זמן"  471 לא  
   לדיווחי נוכחות באמצעות המחשב.
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המערכת תתמוך בלוחות שנה של הדתות השונות הקיימות במדינת ישראל וכן לוחות שנה  472 לא  
מיוחדים )כגון שנת עבודה של מורים(, ותאפשר להתייחס לנוכחות והיעדרויות העובד 

 הינה הדת של העובד(.בהתאם ללוח השנה שהוזן לו במערכת )ברירת המחדל 
  

המערכת תאפשר ניהול קיזוזים ברמה יומית או שבועית או חודשית כולל זיהוי חוסר  473 כן  
 בשעות ו/או שעות נוספות.

  

המערכת תאפשר קיזוזים בגין איחורים במדרגות זמן על בסיס פרופיל הסכם או עובד או  474 כן  
   יחידה ארגונית.

תאפשר ניהול דיווח נוכחות של עובד לסעיף תקציבי או ליחידה ארגונית שאינה המערכת  475 לא  
   היחידה בה הוא משובץ )מילוי מקום או עבודה נוספת(.

המערכת תכלול דוחות מפורטים ברמת העובד, יחידה ארגונית )בהיררכיה(, סעיפים  476 לא  
   תקציביים.

ניתוח איחורים ויציאה מוקדמת במדרגות זמן כולל המערכת תאפשר ניתוח היעדרויות,  477 כן  
   התפלגויות )כולל סידור עבודה כולל היסטוריה(.

המערכת תכלול היסטוריה של עדכונים ושינויים שהתבצעו ע"י העובד, היחידה הארגונית  478 כן  
   ופונקציות משאבי אנוש.

לתקן וכן תחשב את אחוז המשרה המערכת תחשב שעות עבודה בפועל כולל השוואה  479 לא  
   ותתריע על חריגות.

המערכת תאפשר השוואה בין שעות ו/או התמורה בגין  מילוי מקום לבין נתוני ההיעדרות  480 לא  
בגינן יש מילוי מקום )ברמת העובד, יחידה ארגונית, שורת תקן(,. המערכת תתעד מידע 

 הקשור להחלפה כפי שיירשם על ידי המועצה.
  

   המערכת תאפשר לפי הרשאה  צפייה בנתוני נוכחות באמצעות האינטרנט. 481 לא  

המערכת תאפשר ניהול מעקב אחר מילוי מקום ע"י השוואה בין שעות מילוי המקום  482 לא  
לשעות ההיעדרות. המערכת תכלול אפשרות של שינוי סעיף תקציבי ברמה היומית או חלק 

 מהיום.
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תתמוך בתרומת עובדים לבנק של ימי חופשה ומחלה )לפי המותר בחוק(, חלוקתם המערכת  483 לא  
   לפי החלטה לעובדים נזקקים או תתרגם את ימי החופשה לכסף.

המערכת תתמוך בניהול תרומות ימי עבודה של עובדים, העברתם לעובדים אחרים או  484 לא  
   תרגום התרומה לכסף ותמיכה בהעברתו למטרה. 

סעיף  1.3.26
 חובה

התחייבות לאספקת תוכנה לבקרת מעסיקים על הפרשות עובדים ומעבידים וביצוע בקרת  
 המעסיקים על ההפרשות הנ"ל

 מתחייב  או קיים או חסר  או חלקי

המערכת תאפשר לבקר את סכומי הכסף המועברים לקופת הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות  485 לא  
   ההשתלמות של העובדים.

המערכת תאפשר לקלוט מקופת הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות של העובדים  486 לא  
   את הסכומים שהגיעו אילהם ותבצע התאמה מלאה מול הכספים שהועברו.

המערכת תתריע על פערים בין הכספים שהועברו ע"י המועצה לבין כספים שהופקדו  487 לא  
   בקופות ובקרנות.

המערכת תתריע על עובדים שההפרשות עבורם באחוזים אינן תואמות את הוראות החוק  488 לא  
   והרגולטורים.

  

המערכת תאפשר בדיקה חד פעמית של כל הפרשות העובדים והמועצה לקרנות  489 לא
ההשתלמות, קופות הגמל והפנסיה לכל העובדים הקיימים במערכת. הבדיקה תכלול  את 

העובד ואת סמלי התשלומים השונים ותייצר הנחיות למערכת השכר כל מרכיבי השכר של 
בדבר עובדים שהפרשותיהם והפרשות המועצה אינם תואמות את הנדרש, לפי החוק, 

 הרגולטורים השונים, החלטות המועצה והסכמי השכר עם העובדים.

  

  
עובד חדש המצטרף המערכת תאפשר  בדיקה חד פעמית של הפרשות העובד והמועצה לכל  490 לא

   לעיל. 1כמפורט בסעיף א'

  

המערכת תאפשר  בדיקה שוטפת של הפרשות העובדים והמועצה בפועל לקרנות  491 לא
ההשתלמות, קופות הגמל והפנסיה. הבדיקה תתבצע באמצעות דוחות ומסכים של ספק 

 מערכת המחשוב של המועצה ונתונים שיתקבלו מכל קופות הגמל, קרנות ההשתלמות
 והפנסיה.
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

  

המערכת תאפשר קליטה שוטפת של נתוני ההפקדות בפועל שהתקבלו מקרנות  492 לא
ההשתלמות, קופות הגמל והפנסיה במערכות ספק המחשוב של המועצה וביצוע התאמה 

מול הנתונים שהפיקו מערכות המחשוב של המועצה והסכומים שהועברו ע"י המועצה 
 בפועל.

  

  

לבדיקת ההפרשות לכלל העובדים יוכן דוח המלצות לעדכון במערכת השכר. לאחר בהתאם  493 לא
אישור הדוח, יבצע הספק תיקון במערכת הממוחשבת של המועצה, תוך הודעה לגורם 

 המבטח על השינוי.
  

  
או  המערכת תאפשר ביצוע תיקוני הפקדות בפועל במידה ויסתבר כי יש צורך בכך במיידי 494 לא

   באמצעות הגדלה/הקטנה חד פעמית של ההפרשות העתידיות וזאת לפי החלטת המועצה.

  
המערכת תאפשר בדיקת שיוך והתאמה של מספרי האוצר לקופות הקיימות במערכת  495 לא

   השכר ובמידת הצורך עדכון הטעון תיקון במערכת הממוחשבת של המועצה.

  

המערכת תאפשר העברת מידע על חל"ד, חל"ת, סיום העסקה לכל הקופות באופן ישיר,  496 לא
תוך שמירת המכתב בתיק העובד. בעת יציאת העובד/ת לחל"ד, חל"ת ,שבתון ו/או בעת 

פרישה לפנסיה תקציבית/ צוברת ו/או כל הפסקת עבודה שבגינה מופסקות הפרשות 
לפי בקשת העובד יישלח מכתב לקופות לקופות השונות כולל ניוד הפקדות שוטפות, 

 ויתוייק בתיק העובד.

  

   המערכת תאפשר ביצוע התאמה בין נתוני השכר לקובץ מס"ב ומתן אישור לשידור מס"ב. 497 לא  

   המערכת תאפשר העברת הדוח למס"ב בהמתנה לחתימת מורשים. 498 לא  

   ורישומה בקבצים הרלוונטיים. המערכת תאפשר קבלת אסמכתא ממס"ב 499 לא  

   המערכת תאפשר קבלת היזונים חוזרים, בדיקתם וטיפול בדרוש טיפול. 500 לא  

  

המערכת תאפשר שליחת קבצים שליליים לקופות השונות, טיפול ומעקב בהחזרת הכספים  501 לא
הכולל את הסבר למועצה, הוצאת דוח רבעוני על הכספים שהיו צריכים להגיע ואלו שהגיעו 

 ההפרש, כולל התצהירים  הנדרשים בחוק.
  

  
במהלך חישובי השכר נוצרות הפרשות שליליות לקופות, הספק יישלח לקופות את הקבצים  502 לא

  השליליים חודש בחודשו כולל התצהירים הנדרשים בחוק, לאחר מכן יבצע מעקב על החזר 
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סעיף  פרק  
 חובה

 מענה הספק אור ההתחייבותית  

 הכספים למועצה.

  
הספק לגזברות המועצה דוח על סך הדוחות השליליים שהוגשו למול  מדי רבעון יעביר 503 לא

   ההחזרים שנתקבלו, במידה וייווצר הפרש יצרף הספק הסבר.

  
בדיקה של הפרשות העובד והמועצה לקרנות  -במקרה של עובד פורש או שהופסקה עבודתו  504 לא

   העובד עם המועצה. ההשתלמות, קופות הגמל והפנסיה שלו כולל בדיקת גמר החשבון של

  
למסיימי העבודה והעברתו להמשך הטיפול במועצה  161המערכת תאפשר הנפקת טופס  505 לא

   והשלמתו.

  

המערכת תאפשר לקבל מידע על עובדים שבוצע שינוי במרכיבי השכר או בסמלי התשלום  506 לא
קופות הגמל שלהם ותבצע בדיקה של הפרשות העובד והמועצה לקרנות ההשתלמות, 

 והפנסיה בהתאם לשינויים.
  

  

המערכת תאפשר כי בגין כל הבדיקות המנויות להפיק פלט למערכות השכר ומשאבי האנוש  507 לא
הנדרשים יעודכנו במערכות  םהשינוייעל התיקונים הנדרשים )רטרו ולעתיד( ולאחר אישור 

 המחשוב של המועצה.
  

 

 

 



 

 

 

 

 טבלת תוכנה חסרה בתפוקות המערכת  :(1נספח א')

 

הפונקציות והמסכים החסרים  את התוכנות, התהליכים, יפרטיצרף טבלה שבה הוא  המציע
שאותם הוא מתחייב להשלים ולספק. הספק יגדיר ליד כל שורה בטבלה את הזמן בחודשים 

חלק ממכרז זה יש מנגנון אליו הוא מתחייב. הספק מודע לכך כי בהסכם רמת שרות המהווה 
 קנסות בגין אי עמידה בזמן.

תפיסתו כולל לוחות זמנים, בצרוף לוח  לפיהמציע יתאר את תהליך ההסבה וההטמעה 
 פעילויות מתאים.

 :דוגמת לטבלת תוכנות ותהליכים חסרים –תפוקות כלליות הנדרשות מכלל המערכות 

זמן אספקה  ותאור סעיף. סעיף תת מערכת
 בחודשים 

  

 

 

שורות בטבלה ללא מספר סעיף והתיאור  
 המקורי שלו לא יילקחו בחשבון 
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 (SLA': הסכם רמת שרות )בנספח 

ע העבודות השמורה  .1 ביצו על  הפיקוח  זכות  כי  בין הצדדים  ומוצהר  מוסכם 

זה  יקיים הסכם  כי הספק  נה אלא אמצעי להבטיח  אי במלואו למועצה 

בין מזמין ש יחס  יחס אחר מאשר  יוצרת  ן היא  לנותן שיואי  רות.ירות 

לפי דרישת הממונה,  .2 ועדכונים,  דוחות  ר למועצה  הספק מתחייב להעבי

והעבודות  לעת, אודות מתן השירותים  ידו מעת  על  ובתדירות שתקבע 

ב נמצא.כמפורט  ור ההפניה לא   . שגיאה! מק

ן משירותי הספק.  ותיתן סקרים תבצע המועצה .3 אודות שביעות רצו נים  ו צי

יבוצע על ב-הסקר  למפרט  לא ידי המועצה בהתאם  שגיאה! מקור ההפניה 

 .נמצא.

פיעים  .4 הספק מתחייב לקיים את כל המטלות, המשימות והתנאים המו

נמצא.במסמך כמפורט  , . שגיאה! מקור ההפניה לא  כל וכן לספק את 

ע שיקבעו  די-להמערכות, התמיכה והשירותים במועדים  על מנת  י צה  המוע

לפגוע בפעילות השוטפת של המועצה.  על הספק שלא  למלא אחר בנוסף 

יותיו להשלמת התוכנה החסרה במועדים שקבע בנספח  התחייבו כמפורט 

(  .למסמכי המכרז  (1א'

נמצא.מסמכים ב .5 ור ההפניה לא  יבות  שגיאה! מק זה מהווים התחי ונספח 

כי סעיף  ייתן למועצה. למען הסר ספק מובהר  הספק לרמת שרות אותו 

ף או התחייבות של הספק ממסמכי  ו מבטל סעי נ ואי ף  נו מחלי נ זה אי

 המכרז.

ליתן .6 גם מעבר לשעות העבודה  הספק מתחייב  זה  לפי הסכם  השירותים 

שעות העבודה במשרדי המועצה  לפי דרישת המנהל.  וזאת  ל  לעי הנקובות 

: ומועדי ישראל( )למעט חופשות  ו כדלקמן   יהי

א'  7:30-16:30-יום 

' ב   7:30-19:00-יום 

' ג  7:30-16:30-יום 

ד'       7:30-16:30-יום 

ה'  7:30-16:30-יום 

:ביצו .7  עי המערכת

על שניה. 7.1 יעלה   זמן התגובה המכסימלי לשאילתה מקוונת לא 

על  7.2 יעלה  דוח לא  ליצירת   דקות. 1.5זמן התגובה המכסימלי 

ני למשתמשי המועצה .8 טלפו  שירות תמיכה 

8.1 " : )להלן נית  טלפו , לצורך השירותמוקד הספק יספק תמיכה  )"

לעובדי משאבי אנוש, שכר  שירות  נוכחותנתינת  ובכללם ברורים,  ו

ות. ותלונ נים, מידע,   עדכו

ובשעות הבאים: 8.2 בימים  יפעל  רות   מוקד השי
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חול; 21:00 – 07:30  בימי 

08:00 – 13:00 . וחגי ישראל  בערבי שבתות 

על  8.3 יעלה  לא  מענה  ן עד למתן  הפונים בטלפו  90זמן ההמתנה עבור 

 שניות.

 פיצויים מוסכמים .9

9.1  . לפי מסמכי המכרז ו  ד בהתחייבויותי ב לעמו  אםהספק מתחיי

 , ו יותי יקיים את התחייבו פיצוי הספק לא  ישלם הספק למועצה 

זזו  מוסכם  יקו צטברים המופיעים בטבלה. הסכומים  בסכומים המ

. כל הסכומים בטבלה  מתוך התשלום החודשי של המועצה לספק 

 שלמים.חדשים הם בשקלים 

הפיצויים  9.2  המוסכמים:להלן טבלת 

 

ךית יום  אור התהלי כל 
עד חודש 

 פיגור

יום  כל 
חודש  מעל 
ועד  גור  פי
 חודשיים  

מעל  יום  כל 
חודשיים 

חודשי  3 ועד
 פיגור

יום  כל 
 3מעל 

חודשי 
 פיגור

ך  פיגור במימוש של תהלי
יושלם  כי  חסר  שהובטח 

 לפי התחייבות הספק

50 100 150 200 

חוסר בתהליך שהוצהר 
קיים הוא  כי  ו  י  עלי וראו

 להפעלה מידית

50 100 150 200 

של  פיגור מימוש החלטה 
רגולטור מהמוזכרים 

 במסמכי המכרז

1000 1000 1000 1000 

ן  מסך קליטה או עדכו
נו מתפקד  שאי

100 100 100 100 

תקלה המעכבת הפקת 
 תלושי שכר 

3000 3000 3000 3000 

תשלום לספק הנוכחי  
יתן  נ כנגד שירותים שלא 

במערכת  לבצע אותם
החדשה. בהתאם 

לתעריפים המשולמים 
די המועצה בתאריך -על י

.  פרסום המכרז

כל סכום 
שתידרש 
המועצה 

 לשלם

כל סכום 
שתידרש 
המועצה 

 לשלם

כל סכום 
שתידרש 
המועצה 

 לשלם

כל סכום 
שתידרש 
המועצה 

 לשלם

 1000 1000 1000 1000 פיגור בתוכנית ההסבה

 1000 1000 1000 1000 פיגור בתוכנית ההטמעה

ח  דו להפיק  יכולת  אי 
 נדרש

200 200 200 200 

נתונים  אי העברת 
כפי שמופיע  למועצה 

בנספח   1בנוהל העזיבה 
מפרט חומרה  –לחוזה 

ותפוקות המערכות 
 הנדרשות.

2000 2000 2000 2000 
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יום  אור התהליךית כל 
עד חודש 

 פיגור

יום  כל 
חודש  מעל 
ועד  גור  פי
 חודשיים  

מעל  יום  כל 
חודשיים 

חודשי  3 ועד
 פיגור

יום  כל 
 3מעל 

חודשי 
 פיגור

ף  אי עמידה בסעי
 מהתחייבויות הספק 

100 100 100 100 

אי תיקון תקלה במסך 
ן י לי ן   או

200 200 200 200 

 

ן הפעלת .10 ו  הקנסות מנגנ

צה מטעם הממונה 10.1 ג בכתב יודיע מטעמו מי או המוע  הספק לנצי

גור ר ב מופיעים שהם כפי השירותים באספקת לפי שגיאה! מקו

 נתקבלה כי טלפונית ויבדוק, המכרז למסמכי ההפניה לא נמצא.

ך תחל הימים ספירת. הספק אצל ההודעה  ממועד ימים שלושה בתו

 .ההודעה קבלת

ר ההודעה 10.2 די לפיגו י עתי ם לספק חלהישל יכולה צפו י ג  המועד לפנ

פיע השרות את לספק היה אמור בו  .זו בטבלה המו

( שכר מלם) הנוכחים לספקים לשלם המועצה שתידרש תשלום כל 10.3

בודים כנגד  בנתונים בצפייה הצורך כנגד או רטרואקטיביים עי

זז, המכרז פרסום ליום נכוןכנדרש  הוסבו שלא  מהתשלומים יקו

 . לספק

 ישבש או/ו יפגע או/ו ישבית לא הוא מקרה בכל כי מתחייב הספק 10.4

ם וזאת השירותים את, במחדל או במעשה, ימנע או/ו  של במקרה ג

 . הצדדים בין מחלוקת

או  10.5  את הספק יפסיק שהיא סיבה מכל אםבתום תקופת ההתקשרות 

 בנוסף, המועצה ידי-על עבודתו תופסק או המועצה עבור עבודותיו

 לפי התחייבויותיו אחר ולמלא להמשיך הספק מתחייב לעיל לאמור

-על כן לעשות יידרש באם נוספים יום 90 עד של לתקופה זה הסכם

 .המועצ ידי

ו או/ו שהוא מתחייב הספק 10.6 ו או/ו עובדי  בגישה יתחברו לא מועסקי

 לפי עבודתם לצורך אלא גבוהה להשכלה המועצה למערכות מרחוק

 .זה הסכם

 התחייבות כל או זה הסכם מתנאי תנאי כל הספק הפר 10.7

 נזק כל בגין המועצה את הספק יפצה, זה בהסכם מהתחייבויותיו

ן לה שייגרם י ן ההפרה בג ן בי ן במישרי בי ן ו ע בלי וזאת בעקיפי ו  לפג

ל לרבות אחר משפטי סעד לכל המועצה בזכויות  ההסכם ביטו

 חלק או זה הסכם נושא העבודות לביצוע אחר ספק עם והתקשרות

 .מהן

צוע איחור, לעיל האמור בכלליות לגרוע בלי 10.8  במועדים העבודה בבי

וה זה בהסכם הקבועים ובשעות  ויסודי עיקרי תנאי הפרת מהו
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 .זה בהסכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WORDיש להגיש בקובץ  -': טופס פרטי המציעגנספח 

 לכבוד

גבוהה  המועצה להשכלה 

.mechrazim@che.orgבדוא"ל:  i l 

פומבי מספר  נו מסמכי מכרז  די בי יים  כי מצו /י הח"מ מצהירים,  ו  06/2021אנ

תוכנות ר  לאספקת  ונוכחות עבו יהול שכר משאבי אנוש  לנ ושרותי תמיכה 

כל הודעה בדבר המכרז האמור  ו  לנ גבוהה, ומבקשים לשלוח  המועצה להשכלה 

ני הבאה: דואר אלקטרו  לכתובת 

 ______________  מספר תאגיד:: _______________________________ שם המציע

זה ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז   _________________________________ : שם 

נייד______________, : __________ מספר טלפון  .  ______________________ :  טל
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 ____________________________________________________:  מספר פקסימיליה

 ______________________________________________________________ : כתובת

י נ דואר אלקטרו  _______________________________________________ : כתובת 

הודעות  ו  לנ זה לא נשלח המועצה פטורה מלשלוח  כי אם טופס   , ו לנ ברור 

 , ידיעה של ועדכונים בדבר המכרז נוכל להעלות טענות בקשר לאי  ו לא  ואנ

יים בתנאי  ו נ ויים שנשלחו לרבות שי נ ושי או במועדי המכרז או הודעות   , המכרז

נושא הקשור בכך.  .בכל 

לוודא קבלת  ר קבלת הטופס אלא  הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישו

 הדוא"ל באמצעות "אישור קריאה".

 בברכה,

ותפקיד  ___________________ : חתימה  _________________________ : שם מלא 

 : ___________________תאריך ________________________ : חותמת של המציע
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 ': טופס הגשת ההצעהדנספח 
 06/2021למכרז פומבי מספר הצעתי בזה גיש מאני ______________________, החתום מטה, 

לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות עבור המועצה להשכלה 

 י המועצה להשכלה גבוהה.יד-לשפורסם עגבוהה

 ____________________________________________________________ המציע:  שם

 _______________________  :דהתאגי רישום תאריך ,___________________ :תאגיד' מס

 במקום מספר תאגיד(. מספר עוסק מורשה /המציע אינו תאגיד, יש לרשום תעודת זהותאם )

 ___________________________________________________ ובת המשרד הראשי: כת

 _________________________ : פקסימיליה מספר ,מספר טלפון: ___________________

 ___________________________________________________ אלקטרוני: -בת דוארכתו

 ________________________________________________________  :מספר טלפון נייד

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

 ____________________________________________________________ שם: 

 _____________________________ פקס:  מס. __________________מס. טלפון: 

 ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראהצעתנו זו ניתנת  .1

זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר  נו, ולאחר שניתן לפיםם המצורמיוההסכ

כי אנו מקבלים  ,אנו מצהירים .צעהלשם הגשת ה נושהיו נחוצים ל ,את כל הפרטים נושקיבל

 , ללא סייג.ומתחייבים לכל הנדרש את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז

גרת הצעתנו זו, המוגשת במס ,מפורטת בהצעת המחיר ,ידינו-התמורה, המבוקשת על .2

 פי דרישות המכרז.-במעטפה נפרדת, על

עד לשישה חודשים מיום תעמוד בתוקפה  ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3

ו, עד להכרזה בדבר נאת תוקף הצעת אנו נאריך -היה והמועצה תבקש זאת  פרסום המכרז.

 המציע הזוכה בהליך זה.

, לרבות לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .4

לו, וקובץ מסמכי המכרז ידי המציע באמצעות מורשי החתימה ש-ההסכם כשהוא חתום על

 ידי הנ"ל בראשי תיבות.-כשכל אחד מעמודיו חתום על

ת א לאחר להעביר כי לא נהיה רשאים ,אנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים .5

, קצתןו מא כולן שייחתם עמנו, באם נבחר כמציע זוכה, ההסכם פי-על זכויותינו או חובותינו

 .הכל כמפורט בהסכם )נספח י'(

נו מגישים הצעה זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, א .6

עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או מי מטעמם במכרז זה לגבי איזה מן 

 ידינו.-הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל  נעשה, כי אנו מצהירים בזאת .7

 .השירותים לפי מכרז זה

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו.

 

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 

 
 ___________   _______________________   ________________________ 

 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 1976-תשל"ו ,תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נספח ה': 

)שם מלא של  נושא ת.ז שמספרה ............, מורשה חתימה מטעם ............  אני הח"מ ...............
, לאחר שהוזהרתי כי עלי "(המציע" -)להלן  המציע( מס' תאגיד / עוסק מורשה............................

מתחייב ומצהיר  ,בחוק אם לא אעשה כןלהצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 בזאת כדלקמן:

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1
 הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע .2
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי  .3

 .ומחקירה ודרישה שביצעתי

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות  .4

ו/או  1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

עד למועד  -י עבירות כאמור , ואם הורשעו ביותר משת1987-לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

"שליטה" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות -המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו .5

 .1981-)רישוי(, תשמ"א

סקאות ב לחוק ע2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .6

 )להלן: "החוק"(. 1976-גופים ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

)להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .7

 זכויות"( אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל  100יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק אם המציע  .8

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9

 כן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותו .9
__________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן  ידי-על_____________ שזיהה/תה עצמו/ה 
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

             ___________   _________________________              _________ 

 חתימת עו"ד            חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 
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 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסףתצהיר  נספח ו: 

ת"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת,  נושא/תאני הח"מ ............... 

 בזאת כדלקמן: ה/ומצהיר ת/וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב

נותן .1 י  נ זה בשם ת/הנ רי   , שמספר)שם המציע( _________________ תצהי

)להלןהרישום שלו   . ("המציע" :הוא ________________ 

ני מכהן .2 בתפקיד ___________________ ת/הנ ע  ומוסמך/ת לעשות במצי  ,

 . זה בשמו  תצהיר 

ים  .3 ן לפחות בכל אחת מהשנ ו ניסי בעל  , באספקת 2020, 2019, 2018המציע 

י לקוחות  שנ אנוש ללפחות  ות שכר ומשאבי  מהלקוחות הבאים:  משרדי תוכנ

ו/או תאגידים סטטוטוריי ו/או חברות  םממשלה  ו/או רשויות מקומיות 

גבוהה בארץ עם  מוסדות להשכלה  ו/או  ניות  עירו ו/או חברות  ממשלתיות 

:כל אחד.  עובדים  200לפחות   כמפורט להלן

 :2018שנת 

 2לקוח  1לקוח   

   שם הלקוח .1

ח   משרד ממשלה  סוג הלקו

  ד  סטטוטוריתאגי

 רשות מקומית 

 חברה ממשלתית 

 נית עירו  חברה 

 גבוהה  מוסד להשכלה 

 משרד ממשלה 

 רי  תאגיד סטטוטו

 רשות מקומית 

 חברה ממשלתית 

 נית עירו  חברה 

  מוסד להשכלה

 גבוהה

עובדים     מספר 

 :2019שנת 

 2לקוח  1לקוח   

   שם הלקוח .1

ח   משרד ממשלה  סוג הלקו

 רי  תאגיד סטטוטו

 רשות מקומית 

 חברה ממשלתית 

 נית עירו  חברה 

 גבוהה  מוסד להשכלה 

 משרד ממשלה 

 רי  תאגיד סטטוטו

 רשות מקומית 

 חברה ממשלתית 

 נית עירו  חברה 

  מוסד להשכלה

 גבוהה

עובדים     מספר 

 :2020שנת 

 2לקוח  1לקוח   
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   שם הלקוח .1

ח   משרד ממשלה  סוג הלקו

 רי  תאגיד סטטוטו

 רשות מקומית 

 חברה ממשלתית 

  ניתחברה  עירו

 גבוהה  מוסד להשכלה 

 משרד ממשלה 

 רי  תאגיד סטטוטו

 רשות מקומית 

 חברה ממשלתית 

 נית עירו  חברה 

  מוסד להשכלה

 גבוהה

עובדים     מספר 

ו/או באופן עקיףהמציע העסיק,  .4 ישיר  פן  , 2019, 2018בכל אחת מהשנים  ,באו

באספקת  ים במישריןקשורהקף של משרה מלאה, יבהעובדים  6לפחות , 2020

כמפורט בסעיף  ושירותים  ות  נוכחות  2תוכנ והם:  משאבי אנוש,  בקרת לעיל, 

וקרנות  וגמל  פנסיה  יים קרנות  לפיצו על ההפרשות העובד והמעסיק  מעסיקים 

 השתלמות.

ותוכן תצהירי אמת. .5 זו חתימתי   , זהו שמי כי  ני מצהיר/ה   הנ

__________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן  ידי-על_____________ שזיהה/תה עצמו/ה 
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

             ___________   _________________________              _________ 

 חתימת עו"ד            חותמת ומספר רישיון עורך דין                 תאריך 
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ס ח נ ת : 'זפ ע צ ה ס  פ ו רט י ח מ  ה

י  רישום ____________________ בשם הח"מ, אנ ________________, מס' 
" : בזה את המציע)להלן , מגיש  ו ונספחי , לאחר שעיינתי היטב בכל מסמכי המכרז  )"

: כדלקמן  ,  הצעת המחיר למכרז

 :תהנחיו

 ללא מע"מ₪ -הצעת המציע ב .1

העובדים המשוערת הוא לצורך השוואת  .2 ן בעמודת כמות  צעות. התשלום הנתו הה
לפי  מספר העובדים שיינת ופק עבורם תלוש  ןיתבצע  י ו/או  עבורם השירות 

 בפועל.

ן  .3 לבי בור בעמודת הסיכומים  והחי תוצאות הכפל  בין  במקרה של אי התאמה 
יגבר הסכום הכתוב בעמודת דמי השימוש  עמודת דמי השימוש המוצעים 

 המוצעים.

ע  .4 צי והמועצה תחליט שלא לרכוש מהמ ו/או במידה  וכחות  שירותים ממערכת הנ
ופנסיה לא  , קרנות השתלמות  שירותי בקרת מעסיקים על הפרשות לקופ"ג

ובשירותים אלה. במערכות   ישולמו  לספק תשלום חודשי עבור השימוש 

הציע הספק דמי שימוש חודשיים הגבוהים מדמי השימוש החודשיים המרבים  .5
בלפחות  נמוכים מדמי השימוש המינימליים  תיפסל הצעתו ו/או  מאחת השורות, 

כלל. ן  ו לדי  ולא תובא 

 

 

 על החתום:

          _____________                                            ______________________ 

 חתימהשם ו         תאריך                                                                             

 
 אישור

וכל מסמכי ההצעה נחתמו על כי המסמך דלעיל  ני לאשר  ידי הגורמים -הנ

ו המוסמכים לחייב את  י ומצג ו  , הצהרותי ו יותי המציע בחתימתם לצורך התחייבו

ל בהם. ובהסכם הכלו  של המציע במסמכי המכרז 

                                                              _______________________ 

 עו"ד,

 

 תשלום חודשי   -אור הפעילות ית 
 

A 
כמות 

עובדים 
 משוערת

B 

  דמי 
שימוש 
 מרביים

C 

דמי 
שימוש 
מינימלי

 ים

D 
דמי 

שימוש 
 מוצעים

E 

[=A*D] 
 סך העלות

עבור כל עובד שהופק לו תלוש שכר באותו חודש,  1
 , ומשאבי אנוש.  עבור דמי שימוש במערכת השכר

128 13 10   

עבור כל עובד שידווח נוכחות באותו חודש  2
 )אופציונאלי(

118 3.5 3   

עבור כל עובד שתתבצע עבורו בקרת מעסיקים מלאה  3
למות ופנסיה על הפרשות לקופ"ג, קרנות השת

 )אופציה בלבד(

118 4.0 3.2    

  הכל-סך 



 

 עמודים 115, מתוך 85עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

 

 ': הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתורחנספח 

רישום:  _________, מס'_________ החתימה מטעם מ מורשיהח" ו/אני

 בזאת, כדלקמן: ים/"( מצהירהמציע)להלן: "____________________

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן  .1

  לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה  06/2021מספר  מכרז פומביההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת

 אינה כוללת פרטים סודיים. , גבוהה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות עבור המועצה להשכלה

 במקרה של מילוי  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[

, וזאת מהנימוקים [שבו החלקים הסודיים מושחרים ה,צעהעותק נוסף של החלק זה, יש לצרף 

 :שלהלן

 

 

 

 

 

 

 ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .2

, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,עיון במסמכים

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים  .3

 כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך. אבחר אםאחרים, 

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .4

בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 המציעים האחרים.

וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות  ,ן בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזיםברור לי כי אי .5

העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל 

 דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

 

 

                                          __________________________________________ 

     + חותמת )אם נדרש( תאריך                                                               חתימה                          
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 הסכם ההתקשרות –' טנספח 

וש ביוםנערך   ביום__________ בירושלים נחתם 

 

ן  :בי

גבוהה  המועצה להשכלה 

בוטינסקי  ז'  ירושלים, 43רחוב 

  : " "המועצה")להלן  ("המל"גאו 

 מצד אחד

 :לבין

 _________________________________  

 _________________________________ ובמרח

(הספק"  :)להלן " 

י   מצד שנ

יוהמועצה  הואיל: ני במסמכי בקבלת השירותים כמפורט  נתמעו

פומבי מספר  ושרותי   06/2021מכרז  וכנות  לאספקת ת

עבור המועצה  נוכחות  ו לניהול שכר משאבי אנוש  תמיכה 

גבוהה והמכרז" :)להלן בהתאמה להשכלה   "-

 ;"(השירותים"

: ונבחרה  והואיל די-עלוהצעתו של הספק במכרז אושרה  ועדת  י

ביום __________  ,  ;המכרזים של המל"ג

: ביצוע השירותים בהתאם  והואיל על עצמו את  לקבל  והספק הסכים 

כי  והוא מצהיר  זה,  ף לתנאי הסכם  ובכפו להצעה שהגיש 

צע את  ומסוגל לב מוכן  השירותים לשביעות רצונה של הוא 

 .המל"ג

: כדלקמן  ן הצדדים  בי והותנה   אי לכך הוצהר, הוסכם 

ונספחים .1  מבוא 

ו  1.1 כל הצהרותי על   , ו ונספחי זה  וה המבוא להסכם  , מהו ו וקביעותי

בד בבד ויקרא עמו  זה  נפרד מהסכם  וה בסיס  חלק בלתי  והוא מהו

. ו לפי  להתקשרות הצדדים 

: מצור זה להסכם 1.2 הנספחים הבאים   פים 

 מסמכי המכרז. 1נספח 

 הצעת הספק. 2נספח 
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 מסמך/י הבהרות. 3נספח 

 הצעת המחיר. 4נספח 

 .אישור קיום ביטוחים 5נספח 

 6נספח 

 7נספח 

 התחייבות לשמירת סודיות.

 נספח אבטחת מידע

 

ביחס  1.3 בין הצדדים  ד  והיחי ו הוא ההסכם השלם  ונספחי זה  הסכם 

. כל המצגים, המסמכים וההבטחות שקדמו להסכם   בו לנושאים 

זה. במפורש בהסכם  ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו   בטלים 

)לרבות  1.4 ן הוראה כלשהי במסמכי המכרז  בי במקרה של סתירה 

צעה ההסכ כלשהי בה הוראה  ן  לבי י  –ם(  תכריע ההוראה שבמסמכ

מוקדם  בין מסמך מאוחר לבין מסמך  המכרז. במקרה של סתירה 

יגבר המסמך המאוחר.   , )לרבות ההסכם( מקרב מסמכי המכרז 

 , )לרבות ההסכם( בין מסמכי המכרז  של סתירה  במקרים אחרים 

ה עם ו/או הפרשנות שמיטיב המועצהתכריע ההוראה שמיטיבה עם 

שיקול דעת המועצה לפי  ייחשב המועצה,  כי חסר לא  . מובהר, 

 כסתירה.

ת  1.5 וחות והתמצאו נ ועדה לצורכי  נ ו לסעיפים  ונספחי חלוקת ההסכם 

כל משמעות פרשנית. ן לתת להם  ואי  בלבד 

כדי למנוע מהמועצה  1.6  , זו צה בעקבות הזמנה  אין בהתקשרות המוע

דומים א נוספים לקבלת שירותים  זהים.להתקשר בהסכמים   ו 

 תקופת ההתקשרות .2

צה  36תהא למשך תקופת ההתקשרות  2.1 חודשים ממועד חתימת המוע

" על ההסכם עם הזוכה/ים  : .הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן )" 

ת , שמורה הראשונהבתום תקופת ההתקשרות  2.2  למועצה הזכו

בעד  פי-עללהאריך,  , את תקופת ההתקשרות  שיקול דעתה הבלעדי

עד  7 ות  בנ נוספות,  " 12תקופות   : )להלן ת חודשים כל אחת  תקופו

באותו את ההסכם  להאריך תהא רשאית המועצה. "()ה(הארכה

לפי  למשך תקופת הארכהמועד   , יותר, במלואן או בחלקן אחת או 

דעת  .הבלעדי השיקול 

לקבל מהספק הזוכה  2.3 אם המועצה תחליט לממש את האפשרות 

נוספות,  תקופת ההתקשרות תהא בהתאם לתקופת שירותי מערכות 

ללא קשר מתי החלה  ולתקופות ההארכה,  ההתקשרות הראשונה 

ביחס לכל מערכת, כלומר סיום ההתקשרות של כל  ההתקשרות 

יהיה באותו המועד.  המערכות 



 

 עמודים 115, מתוך 88עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

יות הספק .3 והתחייבו  הצהרות 

זה לאחר שבחן  3.1 כי הוא חותם על הסכם  בזה  הספק מצהיר ומאשר 

י  ונ, הביהמפרטהיטב את  ג מנצי וקיבל  כל  המועצההיטב  את 

וההנחיות  לגיבוש הצעתו הנחוצים ההסברים  ידו  על  לו שנדרשו 

ו  כלפי  פי-עלו ופי-עלוהתחייבויותי כל טענה  לו  ולא תהא  זה  הסכם 

אי המועצה לוי חסר, טעות או פגם -בקשר עם  גי גילוי מספק או 

כן שירותים בקשר לאספקת ה זה.  מצהיר בזה בהתאם להסכם 

ויעמדו בכל תנאי המכרז השירותים כי הספק  ו  עומדים  נספחי על 

 .השונים

כי ה 3.2 ר  צהי ו בעל יהספק מ ןנ ו יסי לו  נ מקצועי מתאים המאפשר 

והוראות הסכם הנדרש במסמכי המכרז  פי-על שירותיםלספק את ה

והכישורים  כוח האדם, האמצעים  דיו הכלים, הידע,  בי יש  וכי  זה, 

לו לספק את  זה, השירוהמאפשרים  ובהסכם  תים כמפורט במפרט 

ברשותו עד מילוי מלא של ואלה  להיות  כו  ו כל ימשי התחייבויותי

זה  פי-על לפיו הסכם   .במשך כל תקופת ההתקשרות 

ינתנו בהתאם 3.3 י נושא המכרז  .  השירותים  הספק למענה הספק למכרז

 שבמסמכי המכרזמתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות 

נספחיו כל  על  זה  ר ובהסכם  ב לפעול בכל הקשו . הספק מתחיי

ואם  זה, אם בעצמו  די-עלבביצוע הסכם  , במומחיות  י ו מי מעובדי

ביותר.  עיות הגבוהים   ובמקצו

כי לכל אורך תקופת ההתקשרות 3.4 כל  הספק מצהיר  ו ברשותו  יהי

נות הנדרשים  ו והרישי ו פי-עלהאישורים  זה  כל  פי-עלמסמכי מכרז 

. ן  די

ין קבלני משנה,  3.5 י בענ להוראות ההסכם והמכרז  הספק בכפוף 

 פעילות של קבלני משנה לכלבאחריות מלאה  מתחייב לשאת

 , נושא אחר המצוי באחריות הספק מטעמו וכל  זקים, הפרות  נ

םהשירות למתןבקשר    המכרז וההסכם. פי-על י

ן כי 3.6 צה עבור יבצע שהוא חוזית או חוקית מניעה כל אי  את המוע

 הקיימות או הקודמות התקשרויותיו מבחינת הן וזאת, שירותיםה

גודי העדר מבחינת והן, כיום י ינים נ י ן ענ ו בי  האחרים עיסוקי

דיים או הקיימים ו לבין העתי יותי בו  להלן כמפורט למועצה התחיי

  .ובמכרז זה בהסכם

לו  3.7 ידוע  צהכי  , על סמך  ההתקשר שהמוע עמו על בסיס הצעתו

ותיו בהצעתו והתחייבוי ו  ל  הסכםוב במכרז הצהרותי לעי זה, 

 , כן על   . וח  מתחייב הספקולהלן י כל על, לאלתר, למועצה לדו ו נ  שי

ל  זה הסכם בתנאי עמידתו על להשפיע כדי בו שיש אצלו שיחו

 .והמכרז

ן וחשבון שוטף על השירות למועצהמסור י כי 3.8 שהוא מעניק,  יםדי

דו"ח המסכם  כל שלב  אותו שלב. מבלי את וכן למסור מיד בתום 
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וח ל ידו ע מועצה לגרוע מהאמור, הספק  רו על אי לו  נודע  מיידית אם 

בלוח גור  לפי כל חשש  על  או  ג   הזמנים. ותחרי

דוע כי 3.9 ,  הפי שיקול דעת-, עלתרשאי שהמועצה לו י לקבל הבלעדי

דומים ו/או  זהים  עללשירותי ה שירותים  ן  בי ו ן בעצמו  בי די -ספק,  י

ו  , ' ג או  המועצהכלפי  הו/או טענ התביע כלספק לא תהיה  לצד 

ביצע ין האמור.  בג ר ה המועצה כלפי אחרים  את השירותים כאמו

ו/או על ' -בעצמו  ג צד  די   אםמתחייב הספק לשתף עמם פעולה  –י

 יידרש.

זה הוא _______ 3.10 נה לצורך מכרז  דו  הממו י על  שימונה  כל מי  או 

" :  . "(הממונה)להלן

)מלם של המועצה  יםהנוכחי יםמול הספק אחראי לפעול הספק 3.11

נים  ילשם קליטה והסבת בסיסשכר(  ו הנתו כל למערכותי )כולל 

ריים כי החומר האמור הנתונים ההיסטו וודא  י . הספק  לתוך  טייקל(

כך  והנוכחות מערכת המחשוב שלו  שעובדי השכר, משאבי אנוש 

ולטפל בכל אותם  ויוכל כיום במועצה להמשיך  גות  לפי מטלות הנהו

למועצה  שיגרם  ומבלי  כל ולעובדיה לוחות הזמנים הקבועים בחוק 

ה השעיהאו הפרעה או נזק   .יםספקכתוצאה מחילופי 

יוצרים .4 יות   זכו

, המסמכים, הגלם חומרי, החומרים כל כי הצדדים על מוסכם 4.1

דות, התוכניות רות, ההצעות, העבו  ב"וכיוצ, הסקיצות, העבודה ניי

"זה בסעיף להלן) , התוצרים:  ן"(  אחר גורם כל או/ו הספק שיכי

צורך מטעמו יות כל גם כמו, זה מהסכם כתוצאה או/ו ל , הזכו

ות לרבות ן זכוי י י ין הקנ י י והקנ  לתוצרים בקשר או בתוצרים הרוחנ

ן – ן רשומות שהן בי בי ם ו יות, יוצרים זכות לרבות – לאו א  זכו

ן, מבצעים יות, מוניטי  או מסחריים פיתוחים, אמצאות, שימוש זכו

: זה בסעיף להלן) לתוצרים בקשר אחרת זכות כל או, טכניים

, הזכויות" נים המידע כל וכן"(  די-על שיאספו והנתו  או/ו הספק י

ו ביצוע במסגרת מטעמו אחר גורם כל יבויותי -על הספק של התחי

, המידע: "זה בסעיף להלן) זה הסכם פי  למועצה בלעדית שייכים"(

נו הספק. הפיס  שימוש כל, לעשות לאחר להתיר או, לעשות רשאי אי

יות או/ו מהתוצרים באיזה  מראש אישור ללא המידע או/ו הזכו

 .המועצה מאת ובכתב

 בזכויות, בתוצרים לעשות והרשות הבלעדית הזכות תהיה למועצה 4.2

 שימוש לרבות, הבלעדי הדעת שיקול לפי, שימוש כל ובמידע

 נגזרת יצירה הפקת או/ו נוספות גרסאות יצירת ולרבות, מסחרי

 של רשותו קבלת ללא גם וזאת, המידע או/ו התוצרים על בהסתמך

 נקי יהיה כאמור שימוש כל. אחר' ג צד או/ו גורם כל או/ו הספק

 המועצה של כלשהי אחרת חובה או/ו תשלום חובת או/ו טענה מכל

 .כלשהו' ג צד כלפי או הספק כלפי



 

 עמודים 115, מתוך 90עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

 אשר חוקיים ובתכנים ברכיבים ורק אך להשתמש מתחייב הספק 4.3

ן כי ומתחייב מצהיר הספק. כלשהו' ג צד בזכויות פוגעים אינם  אי

 צד של כלשהן זכויות של הפרה למועצה השירותים במתן יהיה ולא

ן זכויות לרבות, כלשהו שלישי י י י קנ י לפי זכויות או/ו רוחנ נ  די

ות הגנת ן כל לפי פרסום זכויות או/ו מסחרי סוד או/ו הפרטי , די

ן וכי יעה כל אי  .זה בהקשר המפעל על שחלה הגבלה או מנ

 סעד כל על בזאת מוותרים מטעמו גורם וכל הספק, ספק הסר למען 4.4

ב או/ו  או/ו יוצרים לזכויות ביחס טענה או/ו תביעה או/ו עיכו

יות ן זכות לכל או/ו מוסריות לזכו י י י קנ  או/ו בתוצרים אחרת רוחנ

 .זה הסכם לביצוע בקשר

ן על, משפטית הגנה למועצה יספק הספק 4.5 י, הספק חשבו  כל מפנ

 שהספק( ב"וכיו תמונה, תוכנה) כלשהו רכיב כי נטען בה תביעה

צורך שימוש בו עשה  צד של כלשהן זכויות מפרה השירותים ל

דיע שהמועצה ובלבד, שלישי  תביעה הגשת דבר על לספק ההו

ך כאמור  על ההגנה את לנהל לספק ואפשר הגשתה לאחר בסמו

ו נ ותו ועל חשבו  כל בגין המועצה את ישפה הספק, כן כמו. אחרי

צאה נזק כל ועל המועצה כנגד שתוגש תביעה  למועצה שייגרמו והו

 שעילתה, ד"עו ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, המטעמ למי או/ו

יות הפרת , ג צד זכו ד וזאת' ם מי  .המועצה של הראשונה הדרישת ע

ו לגרוע בלי 4.6 יותי ם בקשר ההסכם פי-על הספק של מהתחייבו  ע

 שככל הרי, במידע או/ו בתוצרים שלישיים צדדים של זכויות

 צד של כלשהי זכות המפר רכיב כולל כלשהו תוצר כי שיתברר

, המפר הרכיב: "להלן) שלישי  המפר הרכיב את הספק יחליף"(

ו ברכיב נ  בדרישות והעומד כלשהו שלישי צד של זכות כל מפר שאי

ו על וזאת, המפרט נ  ובכתב מראש אישור לקבל הספק על. חשבו

 ינטבהרל התוצר את למועצה ולספק, החלופי לרכיב מהמועצה

 קבלת אי. המועצה מדרישת ימים 14 תוך האמורה ההחלפה לאחר

 בוצעה שבו התוצר אספקת אי או/ו החלופי לרכיב המועצה אישור

ו, שהוא טעם מכל, כאמור ימים 14 תוך כנדרש ההחלפה  הפרה יהו

 .ההסכם של יסודית

  יחסי הצדדים .5

זה  5.1 לפי הסכם  ביניהם  כי היחסים  בין הצדדים  בזה  ומוסכם  מוצהר 

ו/או  שירות  ן לספק המספק  יחס שבין מזמי יוצרים אלא  אינם 

ל  על הספק תחו וכי רק  וקונה שירותים,  מוכר שירותים  ן  בי עבודה, 

ו   עובדי , לרבות  שייגרם למישהו נזק  האחריות לכל אובדן או 

אידי-עלהמועסקים  או הבאים מכוחו   ו מטעמו לספק שירותים.ו 

הניתנת  5.2 זכות  ן לראות בכל  כי אי צדדים  בין ה ומוסכם  -עלמוצהר 

זה  פי ו  למועצההסכם  או לעובדי להורות לספק  לפקח, להדריך, או 

זה  ום הוראות הסכם  קי להבטיח  את  , אלא אמצעי  או למי מטעמו
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ולמועסקים  ולספק   , זכויות כלשהן של ידי-עלבמלואן ינה  ו לא תהי

יים או הטבות ועצההמעובד  פיצו זכאים לכל תשלום,  ו  יהי והם לא   ,

הוראה שניתנה  זה או  , או בקשר עם פי-עלאחרות בקשר הסכם  ו

זה, או הפסקת מתן השירותים  סיום הסכם  הסכם  פי-עלביטול או 

 זה, מכל סיבה שהיא.

וכל מי שפועל מטעמו  5.3 ו  עובדי דיעת  לי להביא  הספק מתחייב 

זה את האמור  זה.במסגרת הסכם   בסעיף 

ם  5.4 כל המועסקי ר  ועבו רו  בזה לשלם עבו ו ידי-עלהספק מתחייב 

ו  עלי מוטלת  כל התשלומים שחובת תשלומם  זה את  בביצוע הסכם 

, או  פי-על ן די הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים  פי-עלכל 

או  ונים הכלליים לבין ההסתדרות,  של הארג שבין לשכת התיאום 

כפי שהסכמים  בענף המתאים, או  תוקף  בוצי שהוא בר  כל הסכם קי

שיוצאו  י הרחבה  ו צו ו לרבות  יתוקנ ומבלי  פי-עלאלה  הסכמים אלה 

ח  ביטו לעיל, את תשלומי מס הכנסה,  וע בכלליות האמור  לפג

, מע"מ, תשלומים ל דמי  פי-עלאומי ומנוחה,  חוק שעות עבודה 

עובדים, תשלומי  נימום, קרנות  מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מי

כיוצ"ב.  ,פנסיה ו  תנאים סוציאליים 

ף לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים ה המועצה ויבח 5.5 בסעי

ן מי מהמועסקים  5.4 י בג זה,  הספק בביצוע הסכם ידי-עללעיל, 

צהישפה הספק את  כל סכום,  קבלת עם המוע ן  בגי דרישה ראשונה, 

 דרישה אודות לספקתודיע  שהמועצה ובלבד, שחויב לשלם כאמור

ר זמן תוך כאמור ן לספק אפשרתו לה שנודע לאחר סבי נ  להתגו

יה  או/ו זה הסכםפי -על המועצה מזכויות לגרוע מבלי והכל, מפנ

ן כלפי -על  .אחרים סעד או/ו תרופה לכל די

ותנאי תשלום. .6  תמורה 

במכפלת  בפועל לשירותים שניתנובהתאם  תשולם לספקהתמורה  6.1

ניתנו השירותים צעת המחיר של בהתאם לה מספק העובדים להם 

צורפת  פח הספק, המ   כם.להס 4כנס

כנגד המצאת חשבונית מס  6.2 ו ן  כדי בתוספת מע"מ  התמורה תשולם 

לידי  ן  צהכדי  .המוע

בגין החודש שחלף 5-עד ל 6.3 ן  גיש הספק חשבו י ף  בכל חודש  צירו ב

ו להם שירותים בפועל שניתנ   .בחודש שחלף מספר העובדים 

חייבהמועצה לא ת 6.4 ולא תהיה   פי-עלישא בכל תשלום ת לשאת 

, אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש  ו זה או הנובע ממנ הסכם 

 , למעט הצמדה.המועצהבמסגרת הזמנה מפורטת מטעם 

כנגד  לספקאת התמורה המגיעה  המועצה תשלם 6.5 זה  לפי מכרז 

ך  וישולם בכפוף לבדיקה בתו ייבדק  ן  ניות. החשבו ימים  30חשבו

 במועצה.מיום קבלת חשבונית 
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כלפי לספ 6.6 וטענות  דרישות  כל  ינה  לא תהי כובים  המועצהק  עי בגלל 

נבעו מחוסר פרטים  הימנה, אשר  כולה או חלק  בתשלום התמורה 

 בדרישת התשלום.

ר  6.7 להחזי עודף שיקבל  למל"גהספק מתחייב  כל סכום  ד   .מהמל"גמי

ת  6.8 לפי תקנו אישורים תקפים  מותנה בהצגת  תשלום התמורה 

יהול חשבונות ותשלום חובות  נ )אכיפת  ריים  ציבו גופים  עסקאות 

, התשל"ו כל אישור שיידרש על1976-מס( וכן  ועל-,  ן  די כל  פי -פי 

כפי שיהיו מעת לעת. המועצהנהלי   , 

6.9  , הנ"ל הינה סכום סופי נכה ת המועצהלמען הסר ספק, התמורה 

חובה אחר אשר במקור  כל מס, היטל או תשלום  לספק,  מכל תשלום 

לנכותו במקור על ר -יש  זמן סבי ציא הספק,  ימ , אלא אם  ן די כל  פי 

ב  חיי או  ר מניכוי מס  כי הוא פטו אישור תקף  ביצוע התשלום,  י  לפנ

ר אחר. שיעו לפי   בניכוי מס 

ף  6.10 כי התמורה תשולם לספק בכפו . לקיומן של הזמנות עבודהיובהר, 

. - ללא הזמנת עבודהשיבוצעו  הזמנות ן נ י בג  לא תשולם התמורה 

ות  .7  אחרי

 .גבוהה מקצועית וברמה בנאמנות העבודה את לבצע מתחייב הספק 7.1

 ובלעדית מלאה אחריות אחראי בלבד הוא כי בזה מצהיר  הספק 7.2

פן לטיב צוע ואו יות בי די-על ההתחייבו מי מטעמו-ועל וי . ידי 

ת לביצוע בקשר ,המועצה של ההוראותי או/ו האישור  התחייבויו

 .להם בלעדית מאחריות הספק את משחררים אינם ,הספק

 שייגרמו ההפסדים או ההוצאות, הנזקים לכל אחראי הספק 7.3

:) כלשהו שלישי לצד או/ו הלעובדי או/ו למועצה יזוק" להלן "( הנ

ע עקב או בקשר ן, זה הסכם לפי השירותים ביצו  או במישרי

ן פי עלבעקי די -,  ן לפי אחראי שהספק מיידי -על או/ו הספקי  הדי

ו ו או למעשי ות של במקרה לרבות למחדלי  . מחדל או רשלנ

צה ת אם 7.4 זקים בעד כלשהו סכום שלישי לצד לשלם חויבהמוע  נ

ן כלפי -על או/ו זה בהסכם כאמור להם אחראי שהספק  יהיה, די

המועצה  סכום כל על המועצה לטובת מלא בשיפוי הספק חייב

 שיגרמו וההוצאות ההפסדים כל לרבות, כאמור, לשלם תחויב

ן למועצה י י  . זה בענ

 סכום במלוא המועצה את ולשפות לפצות מתחייב הספק, בנוסף 7.5

ר, דיןפי -על הספק אחראי להם הפסד או נזק, פגיעה, האובדן  כאמו

 כלשהו שלישי לצד או/ו המטעמ לבאים או/ו למועצה שנגרמו, לעיל

ינם מהשיל שהמועצה או/ו  הסבירות ההוצאות זה ובכלל, בג

ן לתביעה בקשר בהן הנשא שהמועצה י ו נזק, פגיעה, אבדן בג  א

ינם כאמור הפסד צה ובלבד, לעיל כאמור הספק אחראי בג  שהמוע

דיע תמתחייב  דרישה או/ו תביעה כל אודות לספק בהקדם להו
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ן לספק ולאפשר למועצה שנודע לאחר סביר זמן תוך כאמור נ  להתגו

יה  או/ו זה הסכםפי -על המועצה מזכויות לגרוע מבלי והכל, מפנ

ן כלפי -על  .אחרים סעד או/ו תרופה לכל די

זה או כהגדרתה  7.6 לפי הסכם  יסודית  זה הפרה  הפר הספק הסכם 

חוזה( תשל"א  )תרופות בשל הפרת  זים  תנאי  1970 –בחוק החו או 

ניתנה לספק ארכה לקיומו  זו  ולגבי הפרה  זה,  אחר מתנאי הסכם 

זמן סביר לאחר מתן הארכ ה, אזי בכל והתנאי לא קוים תוך פרק 

צה  על קיום ההסכם עם אחד ממקרים אלה, רשאית המוע לעמוד 

ו/או לבצע בעצמ זה  או לבטל הסכם  /או באמצעות אחרים  ההספק   ו

ז לפי הסכם  להיעשות כל דבר אשר  די-עלה אמור היה  וזאת  י הספק, 

יות  לזכו וסף  בנ ו ו פי-על המועצהעל חשבון הספק  ן  די  פי-עלכל 

 .בהסכם זהההוראות האחרות 

 ביטוח .8

ה  8.1 יהי לנזקים להם הוא  ות הספק ומאחריותו  בוי לגרוע מהתחיי בלי 

ן-אחראי על די כל  זה פי  ביטוחים והסכם  , הספק מתחייב לעשות 

זה.  בהסכם  יות העצמיות כמפורט  וההשתתפו עלות הביטוחים 

זה  כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם  לו על הספק בלבד.  יחו

בין הצדדים. לפני ההתקשרות  בפוליסות הביטוח של הספק    ייושמו 

ע  8.2 צו ציוד שישמשו אותו לבי ו ביטוח לרכוש  יסדיר  הספק  

יותיו  מי  פי-עלהתחייבו ובשם  ר בזה בשמו  צהי זה. הספק  מ הסכם 

נזק או מטעמ כל  ן  בגי ג   ' כלפי המל' יבוא בטענה או דרישה  ו שלא 

ב  בו לגבי תביעת שי גם  וכך  אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, 

ביטוח. ג לרבות תביעות תחלוף מחברות   מכל סו

ם  8.3 וסכומי הביטוח הרשומי גבולות האחריות  הביטוח הנדרש, 

ביטוחים קיום  ובאישור  :  5 כנספחהמצורף  בפוליסות  להלן (

זה, "ישור קיום ביטוחיםא" נפרד מהסכם  בלתי  ( אשר מהווה חלק 

ואין בהם משום אישור של  מי מטעמ המל"גהנם מזעריים   האו 

יהיה לקבוע  על הספק  ן העומד לביטוח.  וגודל הסיכו להיקף 

ע  ן על מנת למנו וכפי הסיכו וסכומים לביטוח ככל האפשר  ביטוחים 

 , לו . למל"גהפסד   ולצד שלישי

ע את  8.4 פוליסות הביטוח באופן המפקי הוראות  הפר הספק את 

, יה ג ' זכויות המל' ו/או את  ו  לנזקים  יהזכויותי הספק אחראי 

כל תביעות  לו  נה  ולא תהיי ובלעדי  פן מלא  ג  באו ' שייגרמו למל'

או אחרות כלפי טענות, כספיות  יהיה מנוע מלהעלות הו/או  והוא   ,

. כל טענה כאמור ג   '  כלפי המל'

יהיה אחראי הספק לבד 8.5 לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות  פי-עלו  ן  די

בפוליסה. לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה   נזקים שהם מתחת 

ג  14 8.6 ' וכתנאי לחתימת המל' זה  י החתימה על הסכם  לפנ ימי עבודה 

ואת  ביטוחים  ר קיום  אישו ג את  ' ימציא הספק למל' זה,  על הסכם 
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הנדרש  כפי  נכללים הביטוחים  זה  פי-לעהפוליסות בהן  הסכם 

נת ישראל -כשהם חתומים על ון של מדי רישי ביטוח בעלת  ידי חברת 

גי הביטוח הנדרשים  .לעסוק בסו

קיום  14 8.7 הנקובה באישור  תום תקופת הביטוח  לפני  ימי עבודה 

בפוליסות ו/או  ג  אותם שוב כשהם  ,ביטוחים  ' למל' ימציא  הספק 

ביטוח  נוספת. מתוארכים לתקופת 

צ 8.8 כי בהמ ו/או הפוליסות מוסכם בזאת  ביטוחים  את אישור קיום 

לספק  לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו  זה  פי-עלכאמור  הסכם 

נזקים  פי-עלו/או  על  בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות   , ן די

ן בה  לעיל, אי ג  כאמור  ' לידי המל' והמצאתם   , ובין אם לאו כאמור 

וטי לגבי היקפו  כלשהי  ג  אחריות  ' של כדי להטיל על המל' בו 

 הביטוח.

ג   8.9 ' כי המל' צדדים  בין ה ומוסכם  לבדוק את  תהיה רשאיתמוצהר 

ו/או הפוליסות אך לא האישור קיום  חייבתביטוחים  לעשות  תהיה 

. למען הסר  אי בדיקתם ספקכך  די-על, בדיקתם או  או  י ג   ' המל'

ן או אחריות  פי-עלאינה פוטרת את הספק מאחריות  המי מטעמ די

זה. פי-על  הסכם 

ג   8.10 ' כי המל' בין הצדדים  ומוסכם  לבקש  תהיה רשאיתמוצהר 

אישור קיום  ו/או את  מהספק לשנות או לתקן את הפוליסות 

מנת להתאימם להתחייבויות  על  ההסכם. הבקשה  פי-עלביטוחים 

ביטוחים  קיום  נות אישור  י לא תהווה אישור לתקי ו נ או שי ן  לתיקו

ג    ' כך על המל' ולא תחול עקב   אחריות כל שהיא.ו/או הפוליסות 

ע  8.11 צו בי עיכוב בתחילת  יחול  כי באם  צדדים,  בין ה ומוסכם  מוצהר 

ביטוח  פי-עלההתחייבויות  ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת 

נזק שיגרם עקב  פי-עלשא הספק יכנדרש, י ן בכל הוצאה או  די

 העיכוב כאמור.

יהיה אחראי  8.12 והפסד שסיבתם  פי-עלהספק לבדו  לנזק, אבדן  ן  די

ל או הפרת תנאי הפוליסה או סכום  ביטוח  בפוליסת  א מתאים 

הוראות הפוליסה   .הפרת 

ו/או תביעה  8.13 ו/או דרישה  טענה  כל  לו  כי לא תהיה  הספק מצהיר 

ו/או הבאים מטעמ ג  ' ) או  הכנגד המל' י  פו זכאי לשי נזק שהיא  ן  י בג

 ) תוכן הפוליסה  זכאי אלמלא  ו/או  פי-עלשהייה  הנ"ל  הביטוחים 

לנזק ביטוח אחר שהסדיר פוטר בזאת אותם מכל אחריות  והוא   ,

יחול כלפי אדם  כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא 

ן לספק. בזדו נזק   שביצע 

צד  8.14 כלפי  ביטוח אחריות    : יכללו ביטוחים  ום  ר קי ואישו הפוליסות 

ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח אחריות מעבידים.   . ביטוח  שלישי

' ג צד  סייבר   חבות 
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ות  :תכלולנה כל הפוליסות 8.15 לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפוי סעיף 

זכותו  על  ו מוותר המבטח  לפי יחולו על הספק. סעיף  העצמיות 

והבאים מטעמ ג   ' יחול הלתחלוף כלפי המל' יתור כאמור לא  ו , הו

יטען  ו המבטח לא  לפי ף  סעי כלפי הספק.  ן  בזדו נזק  כלפי מי שביצע 

והביטו ג   ' ' ביטוח כפל כלפי מבטחי המל ו לטענת  נ של הספק הי ח 

ביטוח שנערך  וקודם לכל  י  נ .  ידי-עלראשו ג ' ביטוחי המל' י  כיסו

ג בכדי  ן בביטול החרי ו/או רשלנות רבתי אולם אי ן רשלנות  בגי

י  כיסו  . ן פי הדי על  ו/או בחובות המבוטח  בזכויות המבטח  וע  לפג

ובלתי י-זיהום פתאומי תאונתי  ו הפוליסות לא צפו לפי . סעיף 

ולא תבוט לנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר תצומצמנה 

ג לכל הפחות  ' לידי המל' בדואר רשום  כך  על  יום  60הודעה כתובה 

ע  לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא תפג מראש. סעיף 

. ג  לקבלת שיפוי ' '  בזכויות המל

8.16  : ן י בג יגים  גים או סי יבוטלו חרי בפוליסה לביטוח חבות סייבר 

דיבה.  ן הרע. הוצעת  פגיעה בפרטיות. הפרת סודיות. הוצאת לשו

 . י רוחנ ן  י י זכויות קנ . הפרת  ן ניטי פגיעה במו גניבה ספרותית. 

נזק מכוסה.  כוב עקב  ועי לב. אובדן השימוש  חריגה מסמכות בתום 

מידע ומסמכים.   אובדן 

:בפוליסה לב 8.17 ירשמו  יטוח חבות סייבר 

מועד תחילת  8.17.1 ביטוח רטרואקטיבית".  סעיף "תקופת 

יהיה מאוחר  מיום  בי לא  הכיסוי הרטרואקטי

בין  גההתקשרות  ' ן  המל'  .הספקלבי

י של  8.17.2 גילו מוארכת". תקופת  גילוי  ו ביטוח  סעיף "תקופת 

למעט עקב  6 ביטול או אי חידוש הביטוח  חודשים לאחר 

ע"י  אי תשלום  או  ן הספקמעשה מרמה  ובתנאי שאי  ,

ה ביטוח  ספקביטוח אחר המכסה את חבות  באותו היקף 

 .כפי הפוליסה שפקעה

י 8.18 או סי יבוטלו חריגים  גים בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית 

זיהום פתאומי  : ן ובלתי בגי ו. צפוי-תאונתי  של מרמה  יושר  אי 

גה מסמכות בתום לב. ן  עובדים. חרי והוצאת לשו דיבה, השמצה 

פגיעה בפרטיות. נזק מכוסה.  הרע.  עיכוב עקב  ו אובדן השימוש 

ין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים.  בג  אחריות 

8.19 : ירשמו  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית 

ח  8.19.1 ביטו מועד תחילת רטרואקטיביתסעיף "תקופת   ."

בי  מיום  מאוחר יהיה לאהכיסוי הרטרואקטי

ג   לבין הספק. ' בין המל'  ההתקשרות 

גילוי מאורכת" 8.19.2 ו ביטוח  י של  .סעיף "תקופת  גילו תקופת 

למעט עקב  6 ביטול או אי חידוש הביטוח  חודשים לאחר 

אי תשלום  ובתנאי שאי ידי-עלמעשה מרמה או  ן הספק, 
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היקף  ביטוח אחר המכסה את חבות הספק  באותו 

כפי הפוליסה שפקעה.  ביטוח 

ביטוחי  8.20 י  כיסו שלישי תכלול  י צד  נ כו הפוליסה לביטוח אחריות סי

של  בוב  : תביעות שי ד  לאומי לביטוח המוסדבגין כנג למעט תביעה 

ברכב  שימוש   . ו עובדי ביטוח לאומי כלפי  מי שחייב בתשלום דמי 

בהסדרת  ו חייב  נ .  פי-עלביטוח שאי כל רכב מנועי הפקודה לביטוח 

רי  . שימוש במכשי ג ' ' כולל רכוש בבעלות המל פגיעה בכל רכוש 

 הרמה.

)מלבד אחריות מקצועית 8.21 נה חבות סייברו הפוליסות  י-על( תהיי  פ

. לו בכיסוי הביטוחי נוסח אחר הדומה  ביט' או  ' דוע בשם   נוסח הי

שיפוי: 8.22  הרחבי 

ואחריות מקצועית,  , חבות סייברהפוליסות צד שלישי 8.22.1

ין אחריות בג ג  ' י לטובת המל' שיפו  התכלולנה הרחבת 

ותכלולנה סעיף  ו/או מחדל של הספק  ו/או טעות  למעשה 

לו הוצאה  ו יחשב הביטוח כאי לפי צולבת"  "אחריות 

בנפרד.  הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח 

ן  י בג י  כיסו פוליסות אחריות מקצועית לא תכלול 

כלפ .תביעות הספק  ג '  י המל'

ג באם  8.22.2 ' יורחב לשפות את המל' דים  ביטוח אחריות מעבי

עובדי הספק. החשב כמעבידת  של 

ו לתובע  8.23 יהי ביטוחים  ר קיום  ואישו בפוליסות  גבולות האחריות 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   : וכדלקמן  –ולתקופת הביטוח 

1 . הספק של הפוליסהכפי  ,ביטוח אחריות מעבידים₪.  000,000,

א 4 -חריות מקצועית ביטוח   4,000,000 –חבות סייבר ₪. 000,000,

.₪ 

ביטוחי  8.24 ב את היקף  להרחי צורך  קיים  ו/או  הספקככל שלדעת הספק 

יערוך הספק את הביטוח  ו/או משלימים,  נוספים  ביטוחים  לערוך 

ובכפוף לאמור לעיל. ו הוא  נ ו/או המשלים כאמור, על חשבו  הנוסף 

עוד  ויהי וחבות סייבר ביטוח אחריות מקצועית 8.25 כל   קייםבתוקף, 

. פי-עללספק  אחריות  ן די  כל 

כל  8.26 ולאורך  זה,  ות האמור בכל מקום בהסכם  לגרוע מכללי מבלי 

כל הוראות חוק לביטוח  יב הספק למלא אחר  תקופת ההסכם, מתחי

. על הספק חלה החובה  ו ותקנותי ו  י ו צו כל  על  החוק  פי-עללאומי 

כל פי-עלו כי  לוודא  זה  יקפידו אף הם  הסכם  י המשנה מטעמו  קבלנ

ותקנותיו. ו  י ו צו כל  על  הוראות חוק לביטוח לאומי  כל   למלא אחר 

ת  8.27 ן באו נ , אי כל סעיפי המשנה שבו על  )ביטוח(  זה  סעיף  הוראות 

ג חבות  ' כדי להטיל על המל' או  זה,  לפי הסכם  לגרוע מחיובי הספק 

ן בע אי כי  ומובהר בזאת במפורש,  צהר  ריכת כל שהיא. לפיכך, מו
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ג   ' ' כלפי המל כלשהן  עילות תביעה  ליצור  כדי  ביטוחים כאמור, 

כדי  ן בכך  כן אי ו נערך הביטוח  , אלמלא  ו ו קיימות כלפי הי שלא 

שנגרם  נזק  ן  י בג ( מאחריות  ג  ' )למעט המל' זק  גורם הנ ר את  לפטו

. דו י  על 

וה הפרה של תנאי מהותי  8.28 , תהו ) ביטוח  סעיף   ( זה  סעיף  הפרה של 

 של ההסכם.

ז .9 ו  קיז

כל  תהיה רשאית המועצה 9.1 ו לספק  לקזז מכל תשלום המגיע ממנ

בגין הסכמים אחרים  מהספק למועצהסכום אשר מגיע  לרבות 

ניהם. בי  קיימים 

צהעשה תבטרם  9.2 בזכות המוע זה,  השימוש  לפי סעיף  ז  זו עתלקי  ודי

כוונת ימים מראש, 14, לספק המועצה זוז הבכתב בדבר  קי  . לערוך 

9.3  , ז זו ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקי בשום מקרה, 

יהא  ב הכלול בכל הסכם או חוק שהוא, הספק לא  עיכו ו/או  י  ניכו

)אם  ו לשלם  לנכות סכום כלשהו מאלה שעלי  , רשאי לעכב, לקזז

ו לשלם(  זה. פי-עלעלי  הוראות הסכם 

ות  .10 י זכו  המחאת 

כי חל איסור מוחלט על הספק ל 10.1 בזה  ומוסכם  המחות או מוצהר 

זכות מזכויותיו  או  פי-עללהסב  בו  ר  ביצוע האמו זה או את  הסכם 

ובכתב של   ה. אישרהמועצהחלקו לאחרים, ללא אישור מראש 

חובותיו של הספק  המועצה או  ו  זכויותי -עלהמחאה או הסבה של 

יהיה באישור  פי לעיל, לא  זה למרות האמור  לשחרר  המועצההסכם 

כלפי  זה. המועצהאת הספק מאחריותו  הוראות הסכם   בדבר 

יינים; שמירת סודיות .11 ענ ניגוד  ך   איסור פעולה מתו

יבות על לחתום מתחייב הספק 11.1 וסח   לשמירת התחי בנ ות  נספח סודי

6 . ו נפרד ממנ שיהווה חלק בלתי  זה  כל  להסכם  כי  הספק מתחייב 

ועסק מטעמו יחתום על התחייבות לשמירת  גורם שי של הספק 

ינים בהתאם להוראות מפרט השירותים. י ענ גוד  י נ ולמניעת  ות   סודי

מידע 11.2 כי אי פרסום  בזה שידוע להם  ומי מטעמו מצהירים  : הספק 

לו  די-עלמידע שיימסר  ו  המועצה י יותי ביצוע התחייבו  פי-עללשם 

רו  להחזי ו  ועלי  , ן לפרסמו אי זה,  וש. בתום השימ למועצההסכם 

גם לאחר תום תקופת  ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול 

בין הצדדים.  ההתקשרות 

דיע, שמירת סוד 11.3 להו ולא להעביר,  ר בסוד,  ב לשמו : הספק מתחיי

יעו  ידיעה אשר הג ו/או   לידיעת אחר כל מסמך  ר או להביא  למסו

ו  יותי ביצוע התחייבו או בעת  ו בקשר  זה. תשומת  פי-עלאלי הסכם 

, התשל"ז 118-ו 91לסעיפים לב הספק מופנית  ן -לחוק העונשי

ידיעות רשמיות , 1977 ועונש על מסירת  ינם איסור  י בעל  ידי-עלשענ
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בחוק מבקר  גוף מבוקר כמשמעותו  , עם  חוזה, לרבות קבלן

 .1958 -תשי"ח  ,המדינה

והוראות המועצה הספק מתחייב לפעול בהתאם  11.4 ן  די להוראות לכל 

וכן  באשר ללאבטחת המידע  -חוק הגנת הפרטיות תשמ"אבהתאם 

)אבטחת מידע( תשע"זהותקנות  1981 , 2017-גנת הפרטיות  ן די כל   ו

הגנת חוק הוראות את מכיר הוא כי ומאשר מצהיר הספק 11.5

ו 1981-א"התשמ הפרטיות, ותי יפעל יעשה והוא ותקנ  כמתחייב ו

גע אחר חוק ומכל זה מחוק  שימצא המידע לשמירתו של הנו

 הספק. ברשות

:חובת  11.6 מידע אשר  הסודיות לא תחול על 

ללא חובת  11.6.1 י  לגלו הזוכה קודם  י בחזקת  היה מצו

 .הסודיות

.פותח  11.6.2 סודי פן עצמאי ללא שימוש במידע   באו

לז 11.6.3 עלנמסר  ' ללא חובת סודיות.-וכה  ג צד  די   י

נחלת הכלל ללא הפרת חובת  11.6.4 בגדר  ו או הפך להיות  נ הי

צה.הסודיות של   המוע

וטכניקות הקשורים לפעילות  11.6.5 ידע  תפיסות,  ונות,  רעי

ואשר  המועצההעסקית של הזוכה  הכלולים במידע של 

גישה  בעלי  ו  עובדי הזוכה שהי בזיכרונם של  נשמרו 

זה  .למידע בהתאם למפרט 

לגלותו בהתאם לצו שיפוטי 11.6.6  .על הזוכה 

ר  הספק 11.6.7 ו  למועצהמתחייב להחזי כל חומר שקיבל ממנ

צוע השירותים בי זה בעת  סיום מתן  בהסכם  עם 

יאוחר מ ולא  סיום תקופת השירותים  מיום  שבועיים 

 ההסכם.

זולת  11.7 א המועצההספק רשאי לתת שירותים לאחרים  ובלבד של  ,

בין מתן השירותים  נים  י י ענ ד  גו י נ ן  למועצהיהיה בכך משום  לבי

זה. ההחלטה  לפי הסכם  ו  בותי פגיעה בחו כל  או  ו האחרים  עיסוקי

ן האם מתן השירותים ל פגיעה במת צור  לי עלולה  או  יוצרת  אחר 

דעת למועצההשירותים   המועצה.הבלעדי של  הנתונה לשיקול 

ובמהלך תקופת  11.8 כי במועד חתימת ההסכם  ב  הספק מצהיר ומתחיי

צהההתקשרות עם  ד המוע גו י נ כל  צפוי להתקיים(  ולא  ( יתקיים  , לא 

ו  יותי בין התחייבו ינים  י ענ גוד  י נ , לרבות  ן די כל  לפי  ינים  י פי -עלענ

 : להלן ( ו העסקיים, המקצועיים או האישיים  בין קשרי ו זה  הסכם 

עניינים" נים ניגוד  י י ענ גוד  י לנ יינים" משמעו אף חשש  ענ גוד  י "נ  . )"

 כאמור. 

מי  11.9 ו/או  ביחס לספק  נסיבות  כי ככל שתיווצרנה  הספק מתחייב 



 

 עמודים 115, מתוך 99עמוד   חתימת המציע: _______________

     

 

ינים או במצב של  י ענ גוד  י נ במצד של  , העלולים להעמידו/ם  מטעמו

יגוד ע לנ ר עם חשש  של חשש כאמו עין  נים או במראית  י י נ

על באופן מיידי  ו להודיע  עלי יהיה  זה,  לפי הסכם  ו  יותי התחייבו

צהלנציג   פי ההנחיות שיקבל.-ולפעול על המוע

 

 אבטחת מידע .12

ב  12.1 י נספח האבטחה המצ"ב כ"הספק מתחי על  " 7נספח לחתום 

ובכל דרישות אבטחת ומתחייב  דרישות הגנת הפרטיות  לעמוד בכל 

וכמפורט המי ן  בדי  .7בנספח דע הקבועות 

  הפסקת ההסכם .13

לפי שיקול דעת תרשאי המועצה תהא 13.1 עת,  זה בכל   הלהפסיק הסכם 

כלל, בהודעה בכתב של  סיבה  ואף ללא  סיבה שהיא  , מכל  הבלעדי

ימים מראש. בתקופה שעד לסיום ההתקשרות, על הספק למלא  60

נהלי העבודה,  יבויות,  כל התנאים, ההתחי עי את  באופן מלא ומקצו

ו  עלי וכל המוטל    . תנאי המכרז פי-עלאספקת השירות, 

ף  13.2 ר בסעי ,  13.1למרות האמו להפסיק  תרשאי המועצהא תהלעיל

בהודעת את ההתקשרות עם הספק  או במועד שייקבע  לאלתר 

:   ,המועצה  בהתקיים לפחות אחד  מהתנאים  המוגדרים להלן

יסודית 13.2.1 הא ת המועצה. הספק הפר את ההסכם הפרה 

הבלעדי  הפי שיקול דעת-( עלת)אך לא חייב תרשאי

לאפשר לספק לתקן את ההפרה בפרק הזמן הנקוב 

 המועצה.בדרישת בכתב מאת 

הוצאה לפועל אחרת(  13.2.2 כל פעולת  בוצעה  או  ( עיקול  הוטל 

נכסים מהותיים של הספק  על  נכסי הספק או  ב  רו על 

נכסים הדרושים לספק לצורך מתן השירותים,  ו/או 

)שלושים(  30תוך ובלבד שהעיקול האמור לא הוסר 

. מיום הטלתו  ימים 

/ קבוע  מפרק  13.2.3 י  זמנ נכסים  כונס  במקרה שימונה לספק 

זמני  / ע   סופי  לעסקי או רכוש הספק. על הספק להודי

הנכסים/המפרק כאמור  למועצהמיידית  כונס  י  ו נ על מי

 לעיל.

ו/או העביר בדרך  13.2.4 ו/או שיעבד  ו/או הסב  הספק המחה 

יותי זכו /או את  ו ההסכם,  פי-עלו אחרת את ההסכם 

, ללא אישור  בחלקן צהבמלואן או  ובכתב המוע   .מראש 

כללי  13.2.5 חובות  נושיו לשם הסדר  הספק בא בדברים עם 

יכולת פ  .ירעוןמפאת אי 

עימה  13.2.6 שיש  במקרה שהספק הורשע בפלילים בעבירה 
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. ן  קלו

ע  13.2.7 הליכים לספק. על הספק להודי צו הקפאת  ינתן  י אם 

כאמור. למועצהמיידית   בדבר מתן הצו 

 אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.   13.2.8

13.2.9 . הוכרז כתאגיד מפר  אם הספק 

ד  13.2.10 גו י נ גורם אחר מטעמו מצוי במצב של  /או  ו אם הספק 

ינים בקשר עם מתן השירותים. י  ענ

ו או לספק שירותים כדוגמת  13.2.11 עסקי לנהל  אם הספק חדל 

נושא המכרז או  נקלע למצב המונע אם השירותים  הספק 

בפעילות סדירה.  ממנו להמשיך 

 ק הפר את חובותיו בהתאם לנספח אבטחת המידע.הספ 13.2.12

ת  13.3 על מנ  , ולנקוט בכל האמצעים שברשותו הספק מתחייב לפעול 

להיגרם  י  כתוצאה מסיום הסכם  למועצהלצמצם את הנזק שעשו

 ההתקשרות.

זכאי  13.4 יהא הספק  ר,  לידי סיום כאמו במקרה שיובא ההסכם 

למועד  בפועל עד  ו  ן השירותים שניתנ בגי , ההסכם סיוםלתשלום רק 

נוסף  י  פיצו ו/או   זכאי לכל תשלום  יהא הספק  לא  ומעבר לכך 

 מהמועצה.

סיום,  13.5 לידי  ע  תהא הסיבה לכך אשר תהא, בוטל ההסכם או הגי

ו על מידע או להשתמש בכל מסמך תרשאי המל"גהיה ת כנ ידי -שהו

ר  הפועלים מטעמו עבו או  ו  עובדי או   ביצועבמסגרת  המל"ג,הספק 

ב ן  י י לענ זה.השירותים או   יצוע הסכם 

 הוראות באשר לסיום ההתקשרות 13.6

ר  13.6.1 יעבי אם הוחלט על הפסקת ההתקשרות עם הספק 

/או לספק  ו כל שנדרש למל"ג  הספק באופן מסודר את 

די-עלהחדש שייבחר  על  י זאת על מנת לשמור  המל"ג 

. וביטוחי תקין  רצף שירותי 

כי  13.6.2 ב  םהספק מתחיי יפסיק את עבודתו מכל סיבה  א

יעביר  צה,  למוע הנתונים  להעביר את  שהיא או שהתבקש 

וים  גבי מדיה מגנטית מלו על  כולם  את הנתונים 

של קודים.  פענוח  כולל  מילוליים מתאימים  בהסברים 

) 4בתוך  כל ההודעה  ימים לצורך  4ימי עבודה ממתן 

ו י  . לא תהיה  4-הניסו ימים לצורך ההסבה המלאה(

גם אם קופח או לספק  זו  להתנגד לדרישה  עילה  שום 

 נפגע.

פעם לצורך  13.6.3 לפחות  נים  יעביר את הנתו כי  יב  הספק מתחי

ביצוע העבודה. ולאחר מכן לצורך   טסט 
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גם שדות  13.6.4 יכללו  הנתונים שיעביר  כי  הספק מתחייב 

 מחושבים.

יאפשר  13.6.5 כי לאחר הפסקת ההתקשרות  הספק מתחייב 

בנתוניה תמורת ולצפות  דמי שימוש  למועצה להמשיך 

וזאת במשך שלוש ₪  2.5חודשיים של  לחודש לעובד 

או עד להחלטת המועצה להפסיק.  שנים לפחות 

 שונות .14

כי סמכות השיפוט 14.1 יחודי הצדדים מסכימים  ר בכל  תהי הקשו

הנו ינים  י והענ זה לעים או הקשורים גלנושאים  ו או הסכם  ונספחי

זה תהיה  הנובעת מהסכם  ם לבתי המשפט המוסמכיבכל תביעה 

בעיר  ן  י י ני מדינת ישראל  ירושליםמבחינת הענ די ו  עלי לו  ויחו

 בלבד.

יהיה תוקף  14.2 ולא  בין הצדדים,  זה ממצה את כל אשר הוסכם  הסכם 

זה. של הסכם  עובר לחתימתו  זה או הסדר שנערכו   לכל חו

ייחתם  14.3 ו בכתב  ייעשה  ו  בנספחי ו/או  זה  בהסכם  וי  נ די-עלכל שי  י

י ו נ שי  .הצד או הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו 

זה  במקרה  14.4 כל שהוא של הסכם  הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי 

זירה  ג ו  ילמדו ממנ ולא  מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים 

בעתיד. לכל מקרה אחר   שווה 

ות  14.5 י זכות כל שהיא מהזכו לא אכף מי מהצדדים  או אכף באיחור, 

לו המוקנו או  פי-עלת  , במקרה מסוים  ן זה או מכוח הדי הסכם 

זכויות  או  זכות אמורה  על  ויתור  יראו בכך  בסדרת מקרים, לא 

.  אחרות כל שהן

ן לעשות בהן  הסעיפיםכותרות  14.6 ואי בלבד  וחות  הנ נקבעו לצורכי 

 שימוש לפרשנות ההסכם.

 הודעות .15

צהכתובות הספק  15.1 ן כמפורט בראש ההסכם. והמוע נ  הי

עו לתעודתן עם  פי-הודעות על 15.2 לו הגי זה תחשבנה כאי הסכם 

ותוך  ביד,  ונמסרו  במידה   , מיום משלוחן בדואר,  48מסירתן שעות 

כאילו  -אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל 

י בדבר קבלתם נ בכפוף לקבלת אישור טלפו עו במועד שליחתן   הגי

  : ולראייה באנו על החתום 

 

_______________________                  __________________________ 

 הספק                                                                המועצה                       
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ח פ ס ר – 5נ ו ש י ם א ו י ם ק י ח ו ט י  ב

 

 להשכלה גבוהה בלבד  המועצהלשימוש 

 

לאספקת תוכנות ושרותי אישור קיום ביטוחים בהסכם עם ______________בקשר  ????? מכרז מספר

 .תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות

 

  להשכלה גבוהה בלבד  המועצהלשימוש 
 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 האישור.

מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

להשכלה  המועצהשם:  
 גבוהה 

 שם: 
 

אספקת תוכנות ושרותי 
תמיכה לניהול שכר 

 משאבי אנוש ונוכחות

, מוצריםמזמין שירותים☒  
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.
 

, 43'בוטינסקי זמען : 
 ירושלים

 מען

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

אחריות גבולות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת  – 302 ₪ 1,000,000   ביט  צד ג'  
ויתור על תחלוף  - 309

האישורלטובת מבקש   
כיסוי לתביעות  – 315
''למל  

מבוטח נוסף בגין  – 321
 -מעשי או מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור
ראשוניות – 328  
רכוש מבקש האישור  – 329

 ייחשב כצד ג'
אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪    ביט 
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

המבוטחמעובדי   
ראשוניות – 328  
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אחריות 
 מקצועית

אובדן מסמכים – 301 ₪ 4,000,000      
אחריות צולבת  – 302  
 השמצה, דיבה -303

הרע לשון והוצאת  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין  – 321

 -מעשי או מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

מרמה ואי יושר  – 325
 עובדים

פגיעה בפרטיות – 326  
שיהוי עקב \עיכוב – 327

 מקרה הביטוח
ראשוניות – 328  
 6תקופת גילוי  – 332

 חודשים
 
 

חבות סייבר צד 
 ג'

אחריות צולבת. – 302 ₪  4,000,000      
דיבה, השמצה  – 303

 והוצאת לשון הרע.
 ויתור על תחלוף - 309

 לטובת מבקש האישור.
מבוטח נוסף בגין  – 321

 -מחדלי המבוטח מעשי או 
 מבקש האישור.

פגיעה בפרטיות. – 326  
ראשוניות. – 328  
 6תקופת גילוי  – 332

 חודשים.
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי 

 המצוין בנספח ג'(:

 מחשב – 043

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 התחייבות לשמירה על סודיות – 6 ספחנ

הוסבר לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין המועצה להשכלה גבוהה לבין הספק, האמצעות מורשי החתימה 

מטעמו הח"מ, יתכן כי אקבל לאחזקתי או יבוא לידיעתי מידע או ידע כלשהו לרבות תכתובת, חוות דעת, חומרים, 

ות מסוגים שונים, שאינם מצויים בידיעת תכניות, מסמכים, רישומים, שרטוטים, סודות מסחריים/עסקיים ו/או ידיע

כלל הציבור או מידע שידיעתם תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה 

ובין בכתב, לרבות בתעתיק, באמצי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין 

. יובהר כי מידע אינו כולל: גרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"(עקיף, לרבות, אך בלי ל

( 3; )במידע שימוש ללא עצמאי באופן פותח( 2; )הסודיות חובת ללא לגלוי קודם הזוכה בחזקת מצוי שהיה( מידע 1)

 חובת הפרת ללא הכלל נחלת בגדר להיות הפך או הינו) 4ידי צד ג' ללא חובת סודיות; )-"מ עללחאו  לספק נמסר

הכלולים במידע   הספק, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של רעיונות( 5)-; והמועצה של הסודיות

 .שהיו בעלי גישה למידע הספקשל המועצה ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי 

בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד  והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע

לנציגי המועצה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המועצה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום 

 ;1977-לחוק העונשין, תשל"ז 118למועצה או לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 

 כדלקמן: להשכלה גבוהה המועצהנוכח האמור, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה. .1

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו. .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל,  .3

רנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע לא להשתמש במידע או לנצלו לפ

או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, 

 בכל דרך או אופן שהן, את המידע.

ידי הספק או לאחר מכן לא לאפשר -קתי עלובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אני מתחייב כי במשך כל תקופת העס .4

לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, 

למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או 

 ד כל שהוא.דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצ

פי כתב התחייבות זה ובין -לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על .5

 השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

תחייבות זו לרבות חובה זו של להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בה .6

 שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 
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פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד -להיות אחראי כלפיכם על .7

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

 אחראי ביחד עם אחרים.

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או  .8

שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור 

 ר אצלי עותק כל שהוא כל חומר כאמור או של המידע.המועצה. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמו

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך למועצה, תהיה למועצה זכות תביעה נפרדת ועצמאית  .9

 כלפי בגין הפרת הסודיות לעיל.

ם עבירה לפי הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זו לרבות מסירתו לאחר מהווי .10

 .1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1977-חוק עונשין, התשל"ז

 מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות התחייבות זו. .11

ין פי כל ד-מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למועצה על .12

 או הסכם לרבות ההסכם.

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 שם מלא: _______________ ת.ז: _______________ חתימה: ______________
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 אבטחת המידע – 7נספח 

 דרישות אבטחת מידע להתקשרות עם לשכת שירות שכר

 כללי  .1

כנושא אסטרטגי ובעל חשיבות עליונה, המזמין הגדיר את נושא אבטחת המידע ושמירה על מערך המחשוב  .1.1

 ולפיכך כל ספק שירותים בנושא מחשוב חייב לעמוד בדרישות המוגדרות בנספח זה.

מטרת הנספח להגדיר ולקבוע את ההוראות וההנחיות שיחייבו את הספק ואת כל מי מטעמו שיועסק במתן  .1.2

 מין ומערכות המידע של המזמיןהשירותים, כחלק מכלל הפעולות, הננקטות בכדי להגן על מידע של המז

 על הספק לעמוד ב: .1.3

הספק מתחייב לעמוד באופן מיטבי בדרישות אבטחת המידע, ההגנה על הפרטיות והגנה בסייבר )להלן  .1.3.1

 מעת לעת. מזמיןה ע"יהדרישות( אשר יוצגו 

-תשמ"אהספק מתחייב לעמוד באופן מלא בדרישות דיני הגנת הפרטיות בישראל: חוק הגנת הפרטיות  .1.3.2

(, הנחיות 2017-והתקנות שהותקנו על פיו )ובפרט תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז 1981

בדבר שימוש מיקור חוץ לעיבוד  2/2011רשם מאגרי המידע ברשות להגנת הפרטיות, ובפרט הנחיה מס' 

ספק בקשר עם מתן מידע אישי, וכן כל הנחיה או הוראה חקיקתית ו/או מנהלית שתחול או שיחולו על ה

 השירותים וביחס למערכת.

 תקנים תקפים לאבטחת מערכות מידע של מכון התקנים הישראלי. .1.3.3

 דרישות החוק והתקנות להגנה על הפרטיות. .1.3.4

 האמור בפרק זה הינו תנאי מחייב לביצוע השירותים. .1.4

או ביטול  מוסכם ומוצהר כי ההתחייבויות ההדדיות שבסעיף זה, ואף יעמדו בתוקפן במקרה של סיום .1.5

 שנים מתום תקופת ההתקשרות בהסכם ההתקשרות. 7ההתקשרות  לתקופה של 

 

 הגדרות  .2

 המועצה להשכלה גבוהה, ו/או מל"ג –המזמין  .2.1

אצל אבטחת המידע  אדם שמונה לתפקיד מטעם המל"ג ואשר אחראי על –ממונה אבטחת מידע של המזמין  .2.2

 .אחראי על מתן הנחיות אבטחת מידע המזמין ובתוך כך

 להלן. 5ראה סעיף  –נאמן אבטחת מידע של הספק  .2.3

 משרדים ומתקנים המשמשים את המזמין –אתר המזמין  .2.4

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) -מידע  .2.5

או בכל צורה או דרך של /פה ו-מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בעל

שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת והכל למעט מידע 
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 שהוא נחלת הכלל.

מידע אישי כמוגדר בחוק הגנת  כל נתון הנוגע לפעילות המל"ג ואינו חשוף לידיעת הכלל לרבות -מידע מוגן  .2.6

 .הפרטיות ותקנותיו

 .ומיועד לעיבוד ממוחשב )ובכלל זה מחשב)אוסף נתוני מידע המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי  -מידע  מאגר .2.7

לפגוע בזמינות, אמינות  פעולה במערכת המחשב, המתבצעת בזדון או בשוגג ועלולה -מידע  אבטחת אירוע .2.8

או  ,ווןשיבוש נתונים מכושירותים,  שונות, ולהביא להשבתת מערכות או סודיות המידע ברמות חומרה

 .מורשים חשיפת נתונים לגורמים לא

 הספק עימו התקשר המזמין לביצוע השירותים-ספק  .2.9

 הספק למתן השירותים לרבות קבלני משנה. ע"י מי שמועסקכל  – הספק עובדי.2.10

 כלל השירותים הנדרשים במסגרת המכרז. –הפרויקט / השירותים / העבודה .2.11

 משות את המזמין.אחת מרשתות מערכות המידע המש –רשת המזמין .2.12

 אחריות .3

 נספח זה חל על הגורמים הבאים:הנדרש באחריות יישום ותפעול 

 שימנה. נאמן אבטחת מידע ק, אותו מייצגספה –מימוש  .3.1

 נציג המזמין כמרכז עבודת הספק אצל המזמין.בקרה  .3.2

 כל הנוטלים חלק בפעילות. –ביצוע שוטף  .3.3

 שיטה .4

להלן שיהיה אחראי כלפי המזמין על קיומן של דרישות  5הספק ימנה נאמן אבטחת מידע כאמור בסעיף  .4.1

 המידע, כאמור בנספח זה ובהתאם לעדכונים ושינויים שיוגדרו מעת לעת.אבטחת 

הספק יחתום על גבי פרק אבטחת המידע בחותמת חברה וחתימת המנכ"ל / הבעלים. חתימת הספק מהווה  .4.2

 כי:הבנה והכרה 

פרק אבטחת המידע מהווה פרק חובה וכי הספק לא יתחיל את עבודתו אצל המזמין לפני שיעמוד בכל  .4.2.1

 הסעיפים המופיעים בפרק זה.

 הפרה של סעיפי פרק זה מהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז. .4.2.2

 אירוע אבטחת מידע. על הספק לציית לדרישות. .4.3

 נאמן אבטחת מידע  .5

"נאמן אבטחת המידע"(, שירכז את כל פעילויות הספק בהיבט אבטחת הספק ימנה נציג מטעמו )להלן:  .5.1

המידע ויישא באחריות, בכל הנוגע לקיום הוראות פרק זה, ונהלים נוספים שיועברו אליו במהלך ההתקשרות 

 מול ממונה אבטחת מידע של המזמין. 
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שירו לתפקיד נאמן אבטחת מידע יהיה בעל הכשרה מתאימה בתחום אבטחת המידע והספק ידאג להכ .5.2

 הנדרש.

 שם נאמן אבטחת מידע בצירוף קורות חיים יצורף כחלק ממענה הספק למכרז. .5.3

 הספק להציע מעומד אחר לאישור.נדרש במקרה בו לא יאושר נאמן אבטחת המידע,  .5.4

לממונה אבטחת מידע של המזמין שמורה הזכות להתנגד לבחירתו של המועמד מטעמים סבירים, וכן תעמוד  .5.5

החלפתו בכל עת. במקרה זה העדר איוש תפקידו של נאמן אבטחת מידע לפרק זמן של עד  הזכות לדרוש

 עשרה ימים לא תחשב הפרה של הסכם ההתקשרות.

הספק יעניק לנאמן אבטחת המידע סמכויות, כלים ואמצעים הנדרשים לביצוע תפקידו, לרבות סמכויות  .5.6

 ענקות למבקר פנים.אכיפה על עובדי הספק בתחומי אבטחת מידע, וסמכויות המו

נאמן אבטחת המידע יקבל תדרוך מפורט מנציג ממונה אבטחת מידע של המזמין לא יאוחר משבוע ימים  .5.7

ממועד מינויו. התדריך יכלול הסברים והבהרות להוראות פרק זה; בנוסף, ימסרו לנאמן אבטחת המידע 

מטעם הספק הרלוונטיים לביצוע דרישות ונהלים כלליים נוספים במידה ויידרש, החלים על כל הגורמים 

פיהם יידרש לפעול ואותם יידרש להנחיל לעובדי הספק וכל מי מטעמו. הנאמן יחתום על -העבודה, אשר על

 אישור כי קיבל תדריך כאמור. 

על נאמן אבטחת המידע להיות בקיא בפרטי נספח הביטחון ובשאר נהלי אבטחת המידע הרלוונטיים החלים  .5.8

 מו.על הספק וכל מי מטע

 נאמן המידע הספק מתחייב להפיץ קובץ נוהלי אבטחת מידע לעובדים מטעם הספק ולפעול לאכיפתו.  .5.9

 נאמן אבטחת המידע יקיים קשר עם ממונה אבטחת מידע של המזמין ככל שיידרש..5.10

 מאגר מידע .6

הבעלים של מאגרי המידע והנתונים שישמשו להפעלת המערכת והספק ירשם בפנקס מאגרי המזמין הוא  .6.1

ולפי כל דין. מובהר כי  1981מידע כמחזיק במאגר המידע כפי המתחייב מחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ה

פרויקט ועל כל הנתונים שייצברו במהלך תקופת החלה על הנתונים שיעביר לספק במסגרת  המזמיןבעלות 

וכל הנתונים ככל שייבחר הספק הקיים הרי האמור מתייחס לכל נתוני המזמין שנצברו אצלו  ההתקשרות.

 שייצברו.

הספק ייחשב כמחזיק במאגר ויהיה אמון על כל החובות החלות עליו ועל כל הפעולות המתחייבות מכך, על  .6.2

 מנת להבטיח שמירת המידע לפי כל דין. 

ככל שיידרש ביחס לעמידתו בחובות אבטחת המידע, הסודיות והגנת הפרטיות  מזמיןהספק ידווח ל .6.3

 המתחייבים נוכח אספקת השירותים נשוא מכרז זה. 

ב לחוק הגנת הפרטיות באשר לחובותיו כמחזיק במאגר מידע וכן 17-א ו17, 17על הספק לפעול לפי סעיף  .6.4

 למלא כל חובה חוקית אחרת החלה עליו כמחזיק במאגר המידע.

הספק ימנה מנהל מאגר מטעמו, אחריותו של מנהל במאגר מטעם הספק תהיה זהה לזו של מנהל המאגר  .6.5

 יהווה נאמן אבטחת מידע של המאגרלעיל  5נאמן אבטחת המידע המוגדר בסעיף  מטעם המזמין.
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 מהימנות צוות הספק  .7

ה אבטחת מידע של המזמין, כל נציג בצוות הספק שייקח חלק בפרויקט ייבדק בדיקת מהימנות  על ידי ממונ .7.1

 כאשר בדיקה זו מהווה תנאי לתחילת העבודה של כל נציג. 

באחריות נאמן אבטחת המידע מטעם הספק לוודא את מילוי הטפסים בעבור כלל העובדים שייקחו חלק  .7.2

בפרויקט מטעמו לרבות קבלני משנה, ולהעבירם לממונה אבטחת מידע של המזמין לתיבת דואר ייעודית 

יועברו לנאמן  ולקיים מעקב על אישור הנציגים המאושרים לעבודה ו לעדכן באופן שוטף את מערך  שפרטיה

 וביטחון ואת נציג המזמין בכל שינוי במצבת העובדים בפרויקט.

 הספק מתחייב כי  .7.3

יעסיק בכל העבודות הקשורות בביצוע המכרז אך ורק עובדים שאושרו להעסקה על ידי ממונה אבטחת  .7.3.1

 זמין.מידע של המ

לא יעסיק במתן השירותים הנדרשים עובדים  מטעמו שטרם אושרו, לא יחשוף בפניהם כל חומר הקשור  .7.3.2

 לביצוע הסכם זה בטרם קבלת האישור כאמור. 

לא יחשוף בפני אלה כל חומר הקשור לביצוע הסכם זה בטרם סיימו את תהליך מהימנות העובדים  .7.3.3

 והורשו בידי המערך לספק שירותים למשרד.

 יאפשר גישה לאתרים בהם יעבוד, לגורמים שאינם מוסמכים לכך, לפי הגדרות המערך. לא .7.3.4

לא יעסיק במתן השירותים הנדרשים נותני שירותים מטעמו שהופנו למערך ולא הורשו לקחת חלק  .7.3.5

 במתן השירות הנדרש למזמין.

 ר מטעם הספק.כל ההגבלות יהיו תקפות לגבי קבלני משנה, עובדים ארעיים וכל נותן שירותים אח .7.3.6

לנהל רשימת עובדים המועסקים בפרויקט מטעמו )כולל ספקי משנה במידה ויש( המאושרת ע"י ממונה  .7.3.7

אבטחת מידע של המזמין ( ולעדכן את הרשימה בכל עת שיחולו בה שינויים או לחלופין בעת בקשה 

 מטעם ממונה אבטחת מידע של המזמין.

על כל עובד, שהעניק שירותים למזמין, המפסיק את הספק מתחייב לעדכן באופן מידי את המזמין  .7.3.8

 עבודתו בחברה עם קבלת הידיעה על העזיבה וסיבת העזיבה.

ממונה אבטחת מידע של המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל אחד מהעובדים  ללא צורך בנימוק או  .7.4

 הסבר כלשהו והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

יצוע חלקו בפרויקט, ללא תלות באישור ביטחוני לעובדים מסוימים, הספק יתחייב לעמוד בלוח הזמנים לב .7.5

או בהרחקת עובדים, לפני או במהלך העבודה. ובתנאי שאישור/ סירוב יינתן ע"י ממונה אבטחת מידע של 

ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים הרלוונטיים מהספק, עובד שלא התקבלה לגביו תשובה  10המזמין תוך 

 ידי מערך סייבר חירום וביטחון.-דה ייחשב כעובד שהעסקתו סורבה עלימי עבו 10בתוך 

קבלת הכשר ביטחוני עבור עובד הינה עבור הפרויקט שעבורו קיבל את ההכשר ולא מהווה אישור אוטומטי  .7.6

 לשיתופו בפרויקטים אחרים.
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 סודיות .8

מטעמו הוא בעל  הספק מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אליו או למי .8.1

רגישות מיוחדת, והוא מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יעבירו מידע זה לכל גורם אחר שבו או עימו הוא 

קשור שלא לצורך מתן השירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישורו המוקדם של המזמין ובתנאים כפי שייקבעו 

 ידו.-על

לשמירת הסודיות, ובכלל זה להסדרת אבטחת פי הוראות המזמין בכל הקשור -הספק מתחייב לפעול על .8.2

 המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד הנתונים.

פיו, -ואת התקנות שהותקנו על 1981-הספק מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .8.3

 של המידע שימצא ברשותו. וכי יפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חיקוק אחר הנוגע לשמירתו וסודיותו

)נספח סודיות(  5הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו על הצהרת הסודיות בנוסח המופיע כנספח ד .8.4

למסמכי המכרז. כמו כן, ככל שהספק יקלוט עובדים חדשים במהלך ביצוע השירותים הוא יחתימם על 

אלו מהווה תנאי לתחילת העבודה של התחייבות כאמור וימציאה למזמין. חתימה על טופסי שמירת סודיות 

 כל עובד.

 הספק ישפה את המזמין בגין כל נזק שייגרם בשל הפרת חובות הסודיות.  .8.5

פי סעיף זה מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, -הספק מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על .8.6

 .1977-יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, התשל"ז

פי דין לגלות מידע שהוא חייב שמירתו בסוד לפי ההסכם, הוא -אם תחול על הספק או מי מטעמו חובה על .8.7

 יודיע על כך למזמין מראש ובאופן מיידי.

מידע הנוגע לפרויקט לא ייחשף לשום גורם מחוץ למשרדי המזמין ללא אישור בכתב מממונה אבטחת מידע  .8.8

 של המזמין.

מידע מאתר המזמין ו/או מרשת המזמין בכל אופן פיזי ודיגיטלי ללא קבלת הספק מתחייב כי לא יוציא  .8.9

 אישור מכתב מממונה אבטחת מידע של המזמין.

 אבטחת מידע ושמירה על המידע .9

גישה לנתוני המזמין תהיה אך ורק לנותני שירותים בצוות הפרויקט ו/או צוות התפעול והתחזוקה  .9.1

 מידע של המזמין.הרלוונטיים שאושרו על ידי ממונה אבטחת 

כל המידע הנוגע להתקשרות זו ייאסף ויאוחסן במערכות מאובטחות שממונה אבטחת מידע של המזמין   .9.2

 יאשר מראש.

ידי המזמין לספק. -ינוהל רישום מצאי עדכני של רשומות ואמצעי אחסון מגנטיים או אופטיים, שיימסרו על .9.3

ולהציגו בעת בקשה לממונה אבטחת מידע של  באחריות נאמן אבטחת המידע למטעם הספק לנהל מצאי זה

 המזמין. 

הספק לא יחבר מחשבים לא מורשים וכל ציוד אחר לרשת המזמין. הכנסת מידע מאמצעי אחסון מגנטיים  .9.4

או אופטיים לרשת המזמין טעונה אישור כתוב מראש של ממונה אבטחת מידע של המזמין ובהתאם לנוהלי 
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 העבודה הקיימים במשרד.

כל ניסיון לעקוף מערכות הגנה, מגבלות גישה או ניצול פרצות, שלא במסגרת החוקית של לא יבוצע  .9.5

 ההתקשרות.

 )המערכת המוצעת( אבטחת מידע למערכות הספק .10

 .מאחראי אבטחת מידע של המזמיןלפני תחילת העבודה על הספק לקבל אישור עבודה במערכותיו .10.1

 הספק. תישמר הפרדה בין נתוני המזמין לשאר נתוני לקוחות.10.2

 נציג הספק יידרש לזיהוי משתמש ברמת שם משתמש וסיסמה חזקה..10.3

 יידרש מידור הרשאות ברמת מערכת ההפעלה המאפשר למשתמש המורשה בלבד גישה למידע..10.4

 יוגדר אמצעי הגנה מפני קוד מפגע המתעדכן תדיר..10.5

 בין מחשב המשתמש לרשת האינטרנט. Firewall תוגדר הגנת.10.6

הביניים והתוצרים הסופיים יגובו באופן סדיר על מנת למנוע את אובדנם. הגיבויים כל המידע הנאסף, תוצרי .10.7

 יישמרו במקום נפרד מהמקור תוך שמירה על רמת אבטחה שהוגדרה במקור עבור אותו חומר.

 פי הנחיות המזמין.-הדפסה, אחסון ומשלוח של החומרים שבידי הספק יהיו על.10.8

ד תוכנות זדוניות ווירוסים בגרסה המעודכנת ביותר, הן במערכת והן על הספק להפעיל מוצר זיהוי והגנה כנג.10.9

 ברשתות התקשורת. 

החדר בו נמצא המחשב יהיה נעול כשלא עובדים בו והגישה לחדר תהיה מוגבלת לעובדים הספציפיים .10.10

 ידי ממונה אבטחת מידע של המזמין מעת לעת. -הזקוקים לו לצורך עבודתם. החדר והמחשב ייבדקו על

ק ינהל רשימה מעודכנת של כל מורשי הגישה, לרבות תפקידם ופירוט הרשאותיהם, רשימה זו תועבר הספ.10.11

 פי דרישה אחרת.-אחת לשלושה חודשים למנהל המאגר, וכן על

 לא ניתן לעשות שימוש בתשתית ענן מכל סוג שהוא..10.12

 הספק יעביר למזמין, לפי בקשתו, את פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל. .10.13

מתחייב להשמיד את כל הדוחות, הרישומים, המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך הספק .10.14

הדוחות  השירותים מיד עם גמר מתן השירותים ולמסור למזמין יחד עם המקור את כל ההעתקים של מתן

 והרישומים הסופיים שהופקו לשם מתן השירותים.

 אבטחת מידע בתחום הספק .11

 ישראל )אתר ראשי ואתר גיבוי(הנתונים ישמרו בגבולות מדינת .11.1

 המזמיןהספק יפעיל שמירה ובקרת כניסה למבנים בהם מותקנות המערכת ומאגרי מידע המשמשים את .11.2

 .7X24X365בכל שעות היממה 

הספק יקיים שמירה ובקרת כניסה לכל אזור שבאחריותו, ממנו מתאפשרת גישה לתשתיות הספק יקיים .11.3

יותו, ממנו מתאפשרת גישה לתשתיות המקושרות למערכות שמירה ובקרת כניסה לכל אזור שבאחר
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 המשמשות את הרשות.

 טרם מימוש ההתקשרות. המזמיןבקרות הכניסה ונהלי השמירה יוסכמו ע"י .11.4

 הספק יחתום על הצהרה כי אינו מעבד מידע בענן מכל סוג שהוא..11.5

 של תנאי המכרז. במקרה וימצא כי הספק עובד בענן למרות הצהרתו, הפרה זו תחשב הפרה יסודית.11.6

במסגרת  אחריותו כמנהל המאגר,  המזמיןהספק מתחייב להוסיף מערכות הגנה ובקרה, אשר תידרשנה ע"י .11.7

 כמתחייב מהחוק ופרשנותו המקצועית או במסגרת הצורך בשיפור מערך האבטחה.

נים הספק מתחייב להשתמש במערכות תוכנה לשם ניהול בקרות גישה לתשתיות התוכנה , לבסיסי הנתו.11.8

 ולמאגרי המידע.

במסגרת הסכם זה עם תום תקופת ההתקשרות, או  מזמיןמתחייב למחוק את המידע הקשור ל הספק.11.9

עותק מלא ועדכני  מזמין, ללא יכולת אחזור, וזאת מבלי לגרוע מחובתו להעביר להמזמיןבהתאם להוראות 

 .פרטשל המידע באופן עיתי בכלל ועם סיום ההתקשרות וכחלק מתקופת החפיפה ב

 מזמיןקישור בין לשכת השירות ל .12

 FW -על  שרתי ה VPN Site to Siteיבוצע באמצעות יצירת  ההמזמיןהקישור בין לשכת השירות לתשתית .12.1

 .  מזמיןבין לשכת השירות ל

 לצורך עדכון ועבודה שוטפת על המערכות.  המזמיןיבוצע קישור ישיר מרשת .12.2

 ללשכת השירות. מזמיןמידע בין התבוצע כל העברת בלבד באמצעות חיבור זה .12.3

 (Auditבקרה ) .13

 .יבוצע חיווי על כלל הפעולות המבוצעות במערכת .1

 למערכות חיצוניות.  גם נגיש וקריאיבוצע ללוג שיהיה הרישום  .2

כלול בקרה על כלל הפעולות המבוצעות במערכת )לוגים אפליקטיביים(. הדרישות בלוג יוגדרו יהלוג הבסיסי  .3

 פורט לקישור המערכת. הדרישות הבסיסיות: בעת ביצוע עיצוב מ

, Audit הפסקת/בקרה על פעולות הניהול שמבוצעות במערכת כדוגמת הגדרות מערכת, עדכונים, התחלת.13.1

 , האצלת סמכויות של הרשאות במערכת. פייהצ

 (. Adminבקרה על כל האירועים הן ברמת המשתמש, הן ברמת מנהל המערכת ).13.2

, הרשאות ה( של כל האירועים, שינוי/חידוש סיסמLogin, Logoutישלון )הצלחה וכ -בקרה על זיהוי .13.3

 . (מתן הרשאות, שינוי הרשאות, הגדרת פרופיל, יצירת פרופיל)במערכת 

 בקרה על הזנת שדות במערכת, ניסיונות הזנה לא נכונים, רישום הזנה בבסיס הנתונים ועוד. -פלט /קלט.13.4

 -ועוד. הבקרה   Store Procedures ,Jobs ,Transactionsהקשורים לאפליקציה,  Servicesהרצת שירותים .13.5

 זמן. חותמת הצלחה, כישלון, 

 אירועי אבטחת מידע .14
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מידע, שיגלה ישירות לממונה אבטחת מידע של המזמין. -על הספק ומי מטעמו לדווח על כל ליקוי אבטחת.14.1

 הוראות ביטחון לרבות:הדיווח יכלול כל אירוע של הפרה או חשש להפרה של 

 בכל מקרה של תקלת אבטחה באתר המזמין או באתר הספק, במקרים הרלוונטיים לביצוע העבודה..14.1.1

חוץ או אחד מעובדיו, או שקיים חשד למעורבות שיש עמה השלכה ישירה -בכל אירוע בו מעורב גורם.14.1.2

 או עקיפה על ביטחון המזמין.

 מידע.-נוהלי אבטחת בכל הפרה או חשד להפרה של חוקים, תקנות או.14.1.3

 הספק מתחייב לנהל דו"חות ומעקב איתור אירועים חריגים, דיווח וטיפול בהם..14.2

 הספק ינהל יומן אירועי ביטחון ויציגם לנציגי המזמין בהתאם לדרישה..14.3

ממונה אבטחת מידע של המזמין רשאי להגדיר מהו אירוע או ליקוי מהותי, אופן הדיווח, הגורמים .14.4

 לדיווח. המדווחים והנמענים

 בסמכות ממונה אבטחת מידע של המזמין לעדכן את הנחיות אבטחת המידע בעקבות .14.5

 המזמין.לממונה אבטחת המידע של אצל הספק וידווח ישרות .14.6

 בקרה ופיקוח .15

הספק יאפשר למזמין או למי שימונה מטעמו לפקח על אספקת השירותים המבוקשים, טיבם ואיכותם, .15.1

 ל מנת לבדוק ולפקח על אופן מילוי התחייבויותיו.ולהיכנס לצורך זה לכל מקום, ע

הספק מתחייב לשתף פעולה עם נציגי המזמין או מי מטעמו, בכל הנוגע להוראות הביטחון הנוגעות לפרויקט .15.2

וימלא אחר כל הנחיה של נציגי המזמין בכפוף להוראות המכרז וההסכם. בכלל זה, ימסור לנציג המזמין כל 

ידיהם; יאפשר לנציגי המזמין לבקר במשרדיו -ידיהם, במועד ובאופן שייקבע על-למידע או דיווח שיידרש ע

פי הסכם זה, לעיין בכל מסמך ולבדוק את הנעשה -ובכל מקום אחר שבו הוא מבצע את התחייבויותיו על

פי הסכם זה, ובלבד שכל ביקור כאמור יתואם מראש -בהם בקשר לשירותים ולביצוע התחייבויות הספק על

 פק.עם הס

 סיקרי סיכונים / מבדקי חדירה .16

אחת לשנה מתחייב הספק לבצע סקר סיכונים, באמצעות צד ג' , אשר יוסכם על ממונה אבטחת מידע של .16.1

 המזמין.

הסקר יקיף את כלל המערכות המשמשות את המזמין, לרבות מערכות של הספק  המקושרות על אותה .16.2

 ת להגיע דרכן אל מערכות המזמין.תשתית או פועלות במשותף, או שניתן בדרכים עקיפו

 יום מהגשתן לספק.  10לכל היותר   –יועברו אל ממונה אבטחת מידע של המזמין  יוממצאי הסקר ומסקנות.16.3

 יום מיום קבלת סכר הסיכונים. 30הספק מתחייב לתקן את הליקויים תוך .16.4

 אף לעצור את עבודת הספק.מערך סייבר חירום וביטחון ראשי להורות על תיקון ליקויים חמורים במיידי ו.16.5

 דוחות בקרה .17
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החברה מתחיבת להפעיל ולנהל דו"חות פעילות ודו"חות בקרת כשלים וחריגות במחשבים, בתשתיות .17.1

 נשוא ההתקשרות. -תקשורת, בתשתיות תכנה ובבסיסי נתונים 

לפי דרישה או בהליך שוטף דו"חות בקרה  לממונה אבטחת מידע של המזמיןהחברה מתחיבת להעביר .17.2

 שידרשו.

 גיבוי  .18

( והתאוששות מתקלות חמורות ונפילות מערכת BCPהמשכיות עסקית ) מזמיןיפעיל מערך שיאפשר ל הספק

(DRP המערך המבוקש יכלול כלים, שיטות ואמצעים להמשכיות עסקית, לגיבוי נתונים ולהתאוששות מתקלות .)

 ונפילות מערכת, אשר יעמדו בדרישות האלה לפחות: 

 .(99.999%) המערכת חייבת להיות מקסימליתזמינות .18.1

 כל רכיב במערכת חייב לתמוך במצב של קריסה בחלק אחר מהמערכת..18.2

 גיבוי הנתונים יהיה רציף, עדיפות לגיבוי חם..18.3

 כלים, שיטות ואמצעים להתאוששות מתקלות ונפילות מערכת שיאפשרו לפחות:תשתית הספק תכלול .18.4

 - Recovery Time Objectiveלפני יום העבודה הנוכחי )שעות  12שחזור מצב מערכת כפי שהיה .18.4.1

RTO.) 

 (.Recovery Point Objective – RPOדקות מנפילת מערכת ) 15שחזור נתונים .18.4.2

 שמאפייניו העיקריים הם: הפעלת אתר גיבוי במתקן נפרד מהאתר המרכזי.18.5

 קיימת.המערכת באתר הגיבוי תהיה בעלת אותה פונקציונליות ורמת שירות של המערכת ה.18.5.1

 .וכך גם ההתאוששות והחזרה לאתר המרכזי המעבר לאתר הגיבוי יהיה שקוף למשתמש.18.5.2

 מיד עם קרות האירוע.מזמין בכל מעבר לאתר הגיבוי יתריע הספק ל.18.5.3

 אתר הגיבוי יהיה בתחומי מדינת ישראל..18.5.4

 דרישות אבטחת המידע תקפות ויחולו גם על אתר הגיבוי..18.6

באופן תקופתי. מובהר כי ביצוע תהליכים אלה לא יגרום להפרעה  הספק יבצע ביצוע ניסויים ושחזורים.18.7

 בפעילותם השוטפת של המשתמשים.

 .מזמיןעל התהליכים הנהוגים אצל ה DRP-בשלב הקמת המערכת על הספק לסנכרן את תהליכי ה.18.8

 בכל מקרה, העברת משכורות והעברת הפרשות פנסיוניות יבוצעו במועדם ללא תלות במצב המערכת..18.9

 ההתקשרותסיום  .19

הספק ישתף פעולה עם נציגי המזמין לצורך העברת מאגר הנתונים, מסמכים, אמצעי אחסון וכל מידע נוסף .19.1

 ידו, בסיום ההתקשרות. -שיקבל, או למי שייקבע על

במקרה בו קיבל הספק את הכרטיסים החכמים מאת המזמין, על הספק להשיב למזמין את הכרטיסים .19.2
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 ה.החכמים שקיבל במסגרת מכרז ז

 מנכ"ל הספק יחתום על מסמך המאשר שלא נשאר ברשותו כל מידע ששייך למזמין מתוקף מכרז זה..19.3

 

 התחייבות המציע לעמוד בדרישות אבטחת המידע:

 

 

                          _______________תפקיד:  

 חתימת המציע: _______________

 

 

 

 


