
 

 

   -2021/20מס' מכרז   –שאלות הבהרה  
 ( (DRaaSלאספקת שירותי המשכיות עסקית והתאוששות מאסון כשירות מנוהל  

 
 

 תשובה שאלות  סיווג  נספח/ מסמך עמוד מס

עמ'   –  .1
55 

נספח   –נספח א' 

אישור קיום  

 ביטוחים 

אופי השירותים: נבקש לעדכן לשירותים בלבד ולהוריד את  ביטוח 

 צרים. הדרישה לאספקת מו

 לא מאושר. 

 

עמ'   –  .2
55 

נספח   –נספח א' 
אישור קיום  

 ביטוחים 

נבקש לבטל את הדרישה לביטוח חבות מוצר, לא מסופק לרשות   ביטוח 
 מוצר פיזי שבגינו נדרש ביטוח חבות מוצר 

שולבת  מפוליסה להחזקת ה בכפוף  ת המחיקמאושר
 חבות מוצר.ו קצועית אחריות מ

עמ'   –  .3
55 

נספח   –נספח א' 

ור קיום  איש

 יטוחים ב

 לא מאושר.  מיליון ₪ 4מיליון ₪ במקום  3 -נבקש לעדכן אחריות צד ג' ל  ביטוח 

עמ'   –  .4
55 

נספח   –נספח א' 

אישור קיום  

 ביטוחים 

לביטוח   בפוליסה משולבתלמען הסדר הטוב אנחנו מחזיקים  ביטוח 

מיליון    2אחריות מקצועית וסייבר צד ג' בכיסוי של חבות מוצר, 

 בגובה הכיסוי שיאושר תחת פוליסה משולבת. להכיר נבקש  ₪  

 א מאושר  ל

 

נספח    .5
 –א' 

נספח  

   לא מאושר ג'צד  אחריות המקצועית, סייברלשסכום הפוליסה  נבקש  וח ביטנספח   –נספח א' 



 

 

אישו 
ר 

קיום  
ביטו 
חים  

'  עמ –
55 

אישור קיום  

 ביטוחים 

מיליון ₪   2  יעמוד על כיסוי של )במידה ולא יבוטל(וחבות מוצר

 לבת. ליסה המשובהתאם לפו

מפרט    .6
טכני  
)נספ 
ח 

  -א'(9
 4עמ' 

המזמינה   שיבצע גיבויים לשרתינדרש לספק פתרון גיבוי  .יבוייבוי למערכת הג דרישה לפתרון ג ההסבר לגבי   מבקשים מקצועי  1.3.1.1.1.1
, גיבוי  , ובנוסףה בנאות חובבמועצהממוקמים במבנה ה

.  העבור המזמינבאתר המציע  שפועלים לשרתים פעילים 
  נפח האחסוןו  כל הרישויהפתרון נדרש לכלול את מובהר כי 

     .שרתי המזמינה צורך גיבויהנדרש ל

מפרט    .7
טכני  
)נספ 
ח 

  -א'(9
 4עמ' 

בנוסף ל    Veeamשל הגיבוי   Secondary copyהאם הכוונה ל  מקצועי  1.3.1.1.1.1
DR ? 

 דרש לתמחר ? אם כן מה נפח הנתונים שנ

של שרתי   וקם אצל הספק יבצע גיבוייש פתרון הגיבוי 
אצל המזמינה  המזמינה במקביל למערכת הגיבוי שנמצאת 

נפח של המידע אצל המציע. ני בנאות חובב ותחזיק עותק ש 
 –  1המפורט בטבלה  סה"כ הנפח הנתונים הינו שווה ערך ל

    )נספח ח'(. במפרט הטכנייימים  ק  וירטואלייםשרתים 

מפרט    .8
טכני  
)נספ 
ח 

  -א'(9
 4מ' ע

חריות יהיו בא  DRבצד ה  Firewallהגדרת חוקים ב האם  מקצועי  1.3.1.1.1.2
 PRODים בסביבת ה ומגדירה את החוק  שות שמכירההר

תהא באחריות   DR -בצד ה Firewall -ב הגדרת החוקים 
  Firewall -רות גישה ל, אך למזמינה תהא אפשמציעה

ה,  צפיה בחוקלרבות  Firewall -תצורת הבצפיה לצורך 
 התראות וכיו"ב.   לוגים,

מפרט    .9
טכני  
)נספ 
ח 

  -א'(9

וי  המלצתנו הינה שמנהל אבטחת המידע ברשות  יבצע את הגיב מקצועי  1.3.1.1.1.3
 . בהיבט של אבטחת מידע

 . ללא שינוי  הסעיף נותר



 

 

 4עמ' 

מפרט    .10
טכני  
)נספ 
ח 

  -א'(9
 4עמ' 

לא ניתן  ,  Block Levelמסנכרנת נתונים ברמת  DR מערכת ה מקצועי  1.3.1.1.1.4
 מבקשים לבטל דרישה זו.  שעובר.לבצע סריקת נתונים למידע  

   .הסעיף נותר ללא שינוי

מפרט    .11
טכני  
)נספ 
ח 

  -א'(9
 4עמ' 

 -, דהיינו לפתרון ההמציעבחצר ת ערכף מתייחס למ הסעי . DRה נא אשרו שהכוונה לפלטפורמת  מקצועי  1.3.1.1.1.5
DR ולא למערכת של המזמינה ברמת חובב . 

מכרז   .12
פומב 

י  
20/2
021-  
 5עמ' 

הזמנה  - 1מסמך 

 ותנאי המכרז 

ם ועד ליום  משך תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכ שפטי מ
המועצה תהא רשאית להאריך את משך תקופת   .2022.12.31

 - חודשים נוספים כל אחד 12פרקי זמן של  4-ההתקשרות ב 
  חריהןם ולאשני 5כלומר תקופת המכרז המרובה ביותר היא 

נוספות? מעבר לזה, מסתיים המכרז ללא אפשרויות הארכה 
ה או  האם השיקול של הארכת ההסכם הוא בלעדי רק למועצ 

 שהוא גם בהסכמת הספק? 

 הבלעדי של המועצה..  הארכת ההסכם הינה בשיקולה נכון

ולא   DRגיבוי: המכרז הינו ל  מערכת  -תבחין  ניקוד,טבלת  מקצועי  13.2.3 סעיף  12  .13
  שאינןיותר  ונים, ניתן לתת פתרונות במערכות טובות יבוי נת לג

Veeam,  לבטל את הניקוד.  יםמבקש 

 ינוי הסעיף יוותר ללא ש

של בית הסעיף כך שרק לאחר קביעה האם ניתן לשנות את  משפטי  14.2סעיף  13  .14
חובה תחת הסעיף  משפט מוסמך ללא כל זכות ערעור תחול ה

 הזה? 

 ינוי  הסעיף יוותר ללא ש

שנפל פגם יסודי בהחלטה  ר שלמרות סעיף שאומאיך ניתן לקבל  משפטי  14.3סעיף  13  .15
לא יהיה זכאי לקבל כל סכומים    הזוכהזים, של וועדת המכר

 עובדיםתו מועד, מה אם כפיצוי אלא רק מה שעבד עד לאו

 ינוי  הסעיף יוותר ללא ש



 

 

ויקט או מכשירים שנרכשו, האם עליהם לא  שגויסו לטובת הפר 
 ניתן יהיה לקבל פיצוי? 

ה  על טענות כנגד פעול ן, סעיף שקובע ויתור מראשכמו כ
 ו. המכרזים הינו בעייתי מיסודבעייתית של וועדת 

שלא זכו  בתתי הסעיפים של סעיף זה לא מפורט איך המציעים  משפטי  17.6 14  .16
 , אנא הסברכם. במכרז יקבלו בחזרה את הערבות שלהם

רה הצעתם לא נבחים ש מציעתוחזר ל ערבות ההשתתפות  
 בדואר רשום   באמצעותכהצעה זוכה 

שנדרש לעמוד  במציעים כשירים? מה תנאי הסף מה הכוונה  משפטי  18.1 15  .17
 בהם כדי להיחשב כמציע כשיר?

 מסמכי המכרז.  כמופיע ב

לחודש מרץ   31ום עד לימדוע כתוב שהערבות תישאר בתקופה  משטי   28  .18
הערבות   רש העד בכלל הזה אםועד בכלל? מדוע נד ,2022לשנת 

 תפוג בתאריך המפורט בסעיף זה?

 .  הסעיף יוותר כפי שהוא

שתוקף הערבות יוארך אך ורק בהסכמת כך האם ניתן לשנות  משפטי   28  .19
 שני הצדדים? 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם 

שכתובים בסעיף הזה סותרים את מה שכתוב במסמכי  הזמנים  משפטי  10 30  .20
ים( אשר קובעים חתימה תוך שבעה  הנספח )לא  צמוהמכרז ע

. נשמח לקבל הבהרה מה  14בעמוד  17.2ראו למשל סעיף  -ימים 
 במכרז. נצטרך לעמוד בו מבין הזמנים המפורטיםפרק הזמן ש

על הזוכה במכרז לחתום על הסכמי ההתקשרות מול  
מיום קבלת הודעת הזכייה   ימים( 7) המועצה בתוך 

ההסכמים החתומים בצרוף כל    ולהמציא למועצה את
על פי הסכמים אלה, לרבות נספח    המסמכים הנדרשים

אישור קיום ביטוחים )בשני עותקי מקור מכל מסמך(  
וכן   ,כשהם חתומים על ידי המבטחת ועל ידי המציע הזוכה

 ערבות הביצוע 

פי   הספק מתחייב לנהוג עלהבא: "ק את הסעיף האם ניתן למחו משפטי  5.2סעיף  39  .21
ות או דרישות  תביע  לו כל ת המפקח לעניין זה, ולא יהיו  וראוה

שנהג לפי פירוש, כאמור, או בגין הוראה  כךאו טענות בשל 
 " .כלשהי של המפקח, כאמור

 כפי שהםהמכרז יוותרו תנאי  

ת ההסכם הזה אשר  יכול להשפיע על המפרט שייסגר בחתיממה  משפטי  5.3סעיף  39  .22
ט עדכני לספק? וגם, במידה רלהמציא מפיכול לגרום למפקח  

שהוא לא חורג   לוודאצטרך  ויומצא מפרט עדכני לספק, אנחנו נ
ה, ואם כן, נדרש ממסגרת התקציב שהוסכמה תחת הסכם ז 

 ורו. להגיע להסכמות על מפרט זה בטרם איש

 תנאי המכרז יוותרו כפי שהם. 



 

 

  ף זה אם הואלפי הוראות סעי אחראימדוע הספק יהיה עדיין  משפטי  5.4סעיף  39  .23
המפקח? האחריות צריכה להיות על  ביצע את ההוראות של  

 המפקח 

 .מכרז יוותרו כפי שהםתנאי ה

ם ניתן יהיה לשנות את הסעיף ככה שלא יידרש אישור אה י פטמש 7.1סעיף  40  .24
הינה חברה   1-המפקח להתקשרות עם קבלני משנה? מד

אשר עובדת במשך שנים רבות עם קבלני המשנה מכובדת 
ואין זה סביר שאנחנו נצטרך לקבל את אישור טובים בארץ ה

התקשרות איתם. נוכל להציע מנגנון של דיון    המשךהמפקח על 
כל  תהיה בעיה עם קבלן משנה כלשהו, וכן נוקרה ולב במבתום 

להציע מנגנון של הודעה על התקשרות עם קבלן משנה חדש 
 יה קשור למכרז. אשר יה

  .תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

המילה "סביר" לסעיף זה, ככה האם ניתן יהיה להכניס את   משפטי  7.2 סעיף 41  .25
 נוסף ולא כל מידע. סביר מידעשהמפקח יוכל לדרוש באופן  

 .הםנאי המכרז יוותרו כפי שת

האם ניתן יהיה לשנות את הסעיף כך שהארכת ההסכם תידרש   י פטמש 9.8סעיף  41  .26
 מועצה? להסכמת שני הצדדים ולא רק להסכמת ה

 .תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

 .הםנאי המכרז יוותרו כפי שת האם ניתן יהיה לשנות את הסעיף ככה שהוא יהיה הדדי?  משפטי  9.9סעיף  41  .27

תהיה זכות  האם ניתן יהיה לשנות את זה ככה שלמועצה לא  משפטי  9.10סעיף  41  .28
טול בתקופות לא רק זכות בירות אההתקשביטול בתקופת 

 ה? האופצי 

 .הםנאי המכרז יוותרו כפי שת

מכלליות   לגרועמבלי הבא: "מחוק את הסעיף  אנחנו מבקשים ל משפטי  10.2סעיף  41  .29
העבודה לטובת   האמור לעיל, מתחייב הספק להרחיב את צוות

ביצוע העבודות וביצוע תפקידי הספק על פי דרישותיו של 
  איתנו רוש מ ון לדהיגי  אין כל -" תמורה נוספתכל  מפקח, ללא

להרחיב את הצוות שאתם לא משלמים על זה, אפשר יהיה לדון  
 ת היא בעייתית. בתום לב אבל דרישה חד צדדיעל זה 

 .הםנאי המכרז יוותרו כפי שת

 הסעיף יוותר כפי שהוא  הבקשה נדחית.  מבקשים למחוק את כל הסעיף הזה.  משפטי  10.3סעיף  42  .30

 הסעיף יוותר כפי שהוא הבקשה נדחית.  " תהא הסיבה אשר תהיהמשפט הזה: "מבקשים למחוק את ה משפטי  10.4סעיף  42  .31



 

 

צורך ביצוע  הקניין הרוחני הרלוונטי ללא נוכל להסכים לזה, כל  טי משפ 10.6סעיף  42  .32
שכל המידע  של הספק באופן בלעדי, כמובן השירותים הוא 

הוא של המועצה, אבל כל מה  שקיים בשרתים של המועצה 
ו הבלעדית שירותים שלנו הוא בבעלותנשקשור לאספקת ה

 בלבד.

 הסעיף מבוטל. 

מלוא זכויות הקנין   לרבות" הבא: המשפט מבקשים למחוק את   משפטי  11.1סעיף  41  .33
ראו את   -" לרבות הזכות המוסרית  הרוחני הקשורות בהן,

 לעיל.  10.6הערותינו לסעיף 

 .32ראה תשובה לשאלה מס' 

 תשלום יוותרו כפי שמופיע במכרז. לא. תנאי ה ? 30וטף +  תנאי ש ל האם ניתן לשנות את התשלום משפטי  11.3סעיף  42  .34

 לא. האם ניתן לשנות כך שחובת הסודיות תהיה הדדית?  משפטי  13סעיף  43  .35

 שהם.כפי   לא. תנאי המכרז יוותרו יום?   30 -לשנות את תקופת הריפוי ל האם ניתן  משפטי  14.2סעיף  43  .36

יום   30י מראש של ע תקופת ריפוהאם ניתן לשנות כך שתיקב  משפטי  41.3סעיף  43  .37
 שיקול דעתו של המזמין תימחק? ותקופת הריפוי לפי 

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

יום במקרים כאלה היא מאוד קצרה, האם   30תקופת ריפוי של  משפטי  14.4סעיף  44  .38
 לפחות? יום   60של יפוי ופת רת לתקניתן לשנות זא

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

 לא ברור לאיזה סוג ביטול מתכוון הסעיף הזה, נשמח לקבל משפטי  14.6סעיף  44  .39
 הסבר מה הכוונה כאן. 

 

צריך שהתשלום שיועבר יהיה כפוף גם לאישור של הספק, האם  משפטי  14.8סעיף  44  .40
  ניתן להכניס מנגנון כלשהו שיאפשר וידוא של הספק שזכויותיו

 ות? נשמר

 פיע במכרז. ום יוותרו כפי שמולתשה  תנאי

לשנות שהספק ישתף באופן סביר פעולה עם המזמין  האם ניתן  משפטי  14.11סעיף  44  .41
יצוע השירותים? מעבר לזה, ברצוננו  בהעברת ב או מי מטעמו 

וע בזכויותינו אם למשל למחוק את הסעיף הזה אשר עתיד לפג
מכך   המועצה ביצעה הפרה של ההסכם ולא תיקנה וכתוצאה

לקבלת צו מניעה   א רשאי לעתוריה לא  פקס הההסכם התבטל: "
  טרתו או תוצאתו עיכוב ביצוע עבודות באתר, לרבות צואשר מ

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו



 

 

על ידו במסגרת חוזה זה.   סמכים אשר הוכנומניעה לשימוש במ
חוזה זה   זכאי לכל זכות עכבון בקשר עם בנוסף לא יהא הספק 

 " .והעבודות שבוצעו מכוחו
 הזה בצורה הזאת: ף  הסעי ות את האם ניתן לשנ משפטי  16.1סעיף  45  .42

לפי דין ובכפוף לקבלת פסק דין סופי ללא   אחראיהספק יהיה "
 ישירים  סד והוצאהלכל נזק, הפ  כלפי המזמין זכות ערעור

שייגרמו למזמין כתוצאה מהפרת התחייבויות הספק לפי הסכם  
או   ,דעה על כך יום מעת מסירת הו 30אשר לא תוקנה תוך   זה

יובהר למען    ספק בקשר לעבודות.ל ה ן שדו בז כתוצאה מפעולה
ספק, כי אין הספק יהיה אחראי בשום צורה לנזקים  הסר כל 

וייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה, לרבות  עקיפים אשר יכול 
 המפקח." 

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

 זה בצורה הזאת: האם ניתן לשנות את הסעיף ה משפטי  16.2סעיף  45  .43
לא  ופי לדין סבכפוף לקבלת פסק דין ולפי  יהיה אחראי  "המזמין

  ישירים לכל נזק, הפסד והוצאה הספקכלפי  זכות ערעור
לפי הסכם  המזמיןכתוצאה מהפרת התחייבויות   ספק שייגרמו ל

או   יום מעת מסירת הודעה על כך, 30אשר לא תוקנה תוך   זה
יובהר למען הסר כל ספק,    .המזמיןבזדון של  כתוצאה מפעולה

יפים אשר ים עקלנזק יהיה אחראי בשום צורה  מזמיןהכי אין 
 ו." ו/או למי מטעמ  לספקול וייגרמו  יכ

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

 צורה הזאת: האם ניתן לשנות את הסעיף הזה ב משפטי  16.3סעיף  45  .44
"על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, אחריותו המקסימאלית  

  ל הספק כלפיי המזמין ו/או מי מטעמו, לרבות המפקח, הינהש
יכסה  ת זה אחריו____ ש"ח, אשר גובה __עד לסך של ____

 ל התביעות ו/או הדרישות לשיפוי של המועצה." את כ

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

 הזאת:   האם ניתן לשנות את הסעיף הזה בצורה משפטי     .45
 ות בשלמות את המועצההספק מתחייב בזה לפצות ולשפ"

בכפוף להוראות הגבלת האחריות לעיל ובכפוף לקבלת פסק דין  
  תאונה   ין כלק, בג בגין כל נזו לערער עלי סופי אשר לא ניתן יותר 

באחריות הספק על פי הסכם זה, וכן בגין   חבלה אשר הינם או
מפני  התגוננות נשאה לשם   הוצאות סבירות אשר המועצה

באופן מיידי  המועצה הודיע לספק תביעה כאמור, ובלבד ש

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו



 

 

אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה ותאפשר לספק להתגונן  
 " מפניה

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו לעיל, האם ניתן למחוק?   16ר בסעיף כבכוסה היות ומ ביטוח  17.1 יףסע 45  .46

 : סעיף הזה בצורה הזאתהאם ניתן לשנות את ה ביטוח  17.4סעיף  46  .47
כן, אין בתשלום כלשהו מחברת הביטוח בכדי לשחרר את  ו כמ"

בפיצוי בגין כל נזק   כאמור. הספק יהא חייב הספק מאחריותו
יהא חייב בפיצוי  ובכלל זה   מכוסה על ידי הפוליסותאינו פגם שו

, המועצה לגבי נזקים בעבורם לא פיצתה חברת הביטוח את
 ".לעיל  16גבלת האחריות תחת סעיף והכל בכפוף להוראות ה

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

ע  המוצ חריות האהסעיף הזה עד לגובה האם ניתן להגביל את  וח ביט 17.5סעיף  46  .48
 ? 16בסעיף 

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

+   17.9+  17.7סעיף  47  .49

17.11 

תקבל  זה סביר שהמועצה מבקשים למחוק סעיפים אלה, אין  ביטוח 
 אחריות גם על מקרים שיכול ויהיו באחריותה.מראש פטור מ

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

+   17.15סעיפים  47  .50

17.16 

מבקשים להכניס שהאחריות של הספק תהיה בכל מקרה   ח טובי
 לעיל.  16מוגבלת לאחריות המוצעת המפורטת בסעיף 

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

תוכל להעביר את  1-האם ניתן לשנות את הסעיף ככה שמד י פטמש 18.1סעיף  47  .51
או רכישת  וג ו/ת מיז במסגר הקשורה אליה וכןזכויותיה לחברה  

 ? כל או מרבית נכסיה

 שהםכפי   לא. תנאי המכרז יוותרו

  19.3+   19.2סעיפים  48  .52

 +19.6 -  19.10 

 שהםכפי   יוותרו  י המכרזלא. תנא מבקשים לא לקזז או לעכב ללא אישור מראש של הספק.  משפטי 

האם ניתן למחוק את ההצמדה של הערבות למדד? בנוסף, לא   משפטי  21סעיף  49  .53
 .DRזה אספקת שירותי ברור מדוע נדרשת כאן ערבות, היות ו

 תנאי המכרז יוותרו כפי שהם



 

 

 ם לדין  המועצה תפעל בהתא . הזה יהיה לספק את המידעלא ניתן  משפטי  23.5סעיף  50  .54

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם מבקשים למחוק, לא סביר כלל. משפטי  24.2 יףסע 51  .55

 ללא שינוי   .18סעיף זה בכפילות עם סעיף   משפטי  25סעיף  51  .56

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם מבקשים למחוק.  משפטי  25.3סעיף  51  .57

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם ף זה. ים לדון על גובה האחוזים המפורטים בסעיקשמב משפטי  26.2סעיף  52  .58

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם בע על ידי בית משפטמבקשים למחוק, כל פיצוי צריך להיק משפטי  29סעיף  52  .59

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם מבקשים להכניס  גם את תל אביב.  משפטי  32סעיף  53  .60

ספק  "רכוש ה סיף את המללהאם ניתן להו ביטוח רכוש:  ביטוח  ביטוח  55  .61
 ? "בלבד

האם ניתן לשנות את  -332ביטוח אחריות מקצועית: קוד 
 ? חודשים  12במקום  שיםחוד  6-גילוי לה תקופת 

שלחברה אין ביטוח כזה ניתן  מקרה האם ב צד ג':  -ביטוח סייבר 
 למחוק את הסעיף? 

 .046קוד:  את ק בפירוט השירותיםומחהאם ניתן ל כמו כן, 

 לא מאושר. 

 שר.ומא

 

 לא מאושר. 

לצורך  ציוד  רמשכי\מוכר\פקמס לא פק הסככל ש  -שרמאו
 או במסגרת מתן השירותים. 

)נספח  ח יטוי ביפ סע 59  .62
 ד'(

 1סעיף 

 האם ניתן לבצע את השינויים הבאים:  ביטוח 
 שורה ראשונה: למחוק את המילה "כל". 

 נים. ש  3-שנים לשנות ל 7-שורה רביעית: למחוק את הדרישה ל

 מאושר.

 שנים.  5ושר אמ

 



 

 

סעיפי ביטוח )נספח   59  .63
 ד'(

 2סעיף 

 שורה רביעית: למחוק את המילה "מיד".  יטוח ב
להוסיף  ת: לאחר המילים "שינוי לרעה" יש תשיעישורה 

 "במהלך תקופת הביטוח". 

 לא מאושר. 

 .מאושר

סעיפי ביטוח )נספח   59  .64
 ד'(

 3סעיף 

 שר.מאו שורה שלישית: יש למחוק את המילה "כל".  ביטוח 

 את השינויים הבאים:להוסיף  האם ניתן וח ביט 6סעיף  60  .65
באים  פק וה את הססעיף פטור הדדי. "המועצה פוטרת  להוסיף

ל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו  מטעמו מאחריות לכ
או לחצרי  \המובא ע"י המועצה או מי מטעמה לחצרי המועצה ו

לי רכב( או המשמש לצורך מתן השירותים )לרבות כ \הספק ו
ה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים ועצה כל טענולא תהיה למ

כאמור לא  הפטורלבד שאו נזק כאמור וב\יל בגין אובדן ולע
 י שגרם לנזק בזדון". יחול כלפי מ

  -או מי מטעמו"\עוד מבוקש להוסיף: "יובהר כי רכוש הספק ו
פירושו רכוש של הספק בלבד וכי רכוש המועצה יבוטח ע"י  

ח רכוש ואובדן  וחים. בביטובלבד כולל אובדן רו המועצה
לוף  יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחתוצאתי של המועצה י 

על זכות התחלוף כאמור לא   ספק ומי מטעמו. הוויתורלפי ה כ
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון". 

 לא מאושר. 

 האם ניתן להוסיף את השינויים הבאים: ביטוח  8סעיף  60  .66
שיערך  רכוש נוסף או משלים  הדדי: "בכל ביטוחור פט  להוסיף

חלוף  טח על זכות הת ע"י המועצה ייכלל סעיף בדבר ויתור המב
ק ומי מטעמו. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא  הספכלפי 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון". 

 לא מאושר.  

 האם ניתן להוסיף את השינויים הבאים: ביטוח  9סעיף  60  .67
המילים: "הפרת   ק אתלמחו ניתן האם שית יה ושלישורה שנ 

 טנטים וסימני מסחר(". , קניין רוחני )למעט פ זכויות
 

המילים: "הפרת סודיות",   האם ניתן למחוק אתית  יערב רהשו

  

 ר. לא מאוש

 



 

 

או סייג בדבר אחריות הספק  \"כמו כן אין בפוליסה כל הגבלה ו
 או תוכנות ריגול וכיוצ"ב". \עקב חדירת וירוסים ו

 . לא מאושר

מוצעת בסעיף  את זה תחת הגבלת האחריות המבקשים להכניס  משפטי  8סעיף  61  .68
 . להסכם 16

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

 

69.  7 3.2 

 1מסמך 

מקצועי+  

 משפטי 

ההסכמים/ הזמנות העבודה שהנכם מבקשים לראות מאת 
המציע הינם מסמכים חסויים שאינם ניתנים להעברה.  לקוחות 
ע יחתום על תצהיר לפיו  זאת נבקש כי תאשרו שהמצי לאור

ולא ידרש  מכים הנדרשיםיע חתום עם הלקוחות על המסהמצ
 א את המסמכים עצמם.להמצי

בהמלצה  כחת תנאי הסף בסעיף זה ניתן להסתפק הול
 וככל ולא נתמכה במסמכים כאמור תצורף ובלבד    מתאימה

 .  בנוסח המומלץ

 א'.  4כמו כן, יש לצרף את מסמך  

70.  7 3.2 

 1מסמך 

 לשנות ל: נבקשכם  משפטי 
 

מספק שירותים דומים במהותם לשירותים נשוא מכרז "המציע 
לקוחות במשך לפחות שנה אחת כל אחד, בין   3זה, ללפחות 

תים  שר  10ל לקוח לפחות כולל, וכ  2015-2020השנים 
 "  DRaaSפיסיים המנוהלים על ידיו בשירות  וירטואליים ו/או

 או 
ז תים נשוא מכרבמהותם לשירו ים ם דומ ירותי"המציע מספק ש

זה, ללפחות לקוח אחד במשך לפחות שנה אחת כל אחד, בין  
  שרתים  10לקוח לפחות  כולל, וכל  2018-2020השנים 

 "  DRaaSות נוהלים על ידיו בשיר וירטואליים ו/או פיסיים המ 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

71.  7 
+ 
20 

3.2 
+ 

 ב' 4+   1מסמך  כללי

 

 

ישה לבטל את הדר  שורכםקש אי, נבמפאת צפיפות הזמנים משפטי 
להמצאת מכתבי המלצות מהלקוחות ולהסתפק במתן פרטי  

 א' 4הלקוחות ואנשי הקשר כחלק מהמענה למסמך 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם



 

 

72.  45 
+ 
45 

16 
+ 
17 

 10מסמך 

הספק, כמקובל בהסכמים מסוג זה,   להגביל את אחריותנבקש  משפטי 
"על אף כל האמור  ת כדלקמן: ולהוסיף סעיף מגבלת אחריו 

שירים  שא באחריות לנזקים י דין, הספק יי ו בכלה ו/אבהסכם ז
כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי   בלבד אשר נגרמו

הספק לא יישא באחריות לנזקים   מטעמו ובכל מקרה
או עקיפים כלשהם. כמו כן נבקש כי  ו/או מיוחדים ו/   תוצאתיים

פק לא יעלה על סך צטבר של הסשיעור אחריותו הכולל והמ
 ספק על פי הסכם זה".נתית המגיעה לית הש החוז  התמורה

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

רכוש ואובדן   55  .73

 תוצאתי 

 

 מבוקש כי:  ביטוח 
 יימחק.  311קוד  א.

 יימחק ביחס לביטוח אבדן תוצאתי.  314קוד  ב.

 מאושר.

 

 לא מאושר. 

 לא מאושר.  . יימחק 309ד מבוקש כי קו ביטוח  צד שלישי  55  .74

 לא מאושר.  יימחק.  309ד מבוקש כי קו ביטוח  ביטוח חבות המוצר  55  .75

ביטוח אחריות   55  .76

 מקצועית 

 לא מאושר.  יימחק.  309מבוקש כי קוד  ביטוח 

 מבוקש כי:  ח ביטו ביטוח סייבר  55  .77
 יימחק.  302קוד  א.
 ימחק. י  304קוד  ב.
 יימחק.  321קוד  ג.

המפורטים לעיל )אחריות  תשומת לב עורך המכרז כי הכיסוים  
 ת סייבר. וליסוים בפ צולבת והרחבי שיפוי( לא קיימ

 לא מאושר. 

 

 



 

 

נספח ג' כתב   3 57  .78

 כמויות 

משפטי+  

 מקצועי 

  9מהמחיר, אך במסמך  15%מאוזכר כי רכיב זה בטבלה מהווה 
 יר. נבקש הבהרתכם מהמח  10%מאוזכר כי הוא מהווה 

 בהצעת המחיר  10% –שירותים נוספים  -3ספר  מ רכיב 

 מבוקש כי:  ביטוח  נספח ד'  1 59  .79
 שנים".   3שנים" ייכתב " 7במקום " א.

ת" ייכתב  ריות מקצועי"ק ג' לאחר המילים "אח בס ב.
 חריות מקצועית משולב חבות המוצר". "ו/או א

 

 שנים.  5מאושר 

 מאושר.

שייערך על ידי הספק" ייכתב "בקשר מבוקש כי לאחר המילים " ביטוח  נספח ד'  8 60  .80
 לשירותים נשוא הסכם זה". 

 מאושר.

 

81.  4 1.3.1.1 

 ' א 9ך מסמ

 לא. ? ואם כן כמה ? DRנל  לטובת ה הם יהיו שרתי טרמי  מקצועי 

ק הזוכה  כרז. הנושא ידון עם הספ לא רלוונטי למענה למ ים בעולם עם כתובת חוקית ? איזה שרתים מפורסמ מקצועי  ' א 9ך  מסמ 1.3.1.1 4  .82
 מימוש. בשלב ה

 כתובות חוקיות.  8הפתרון צריך לכלול  כמה כתובות חוקיות נדרש ?  מקצועי  ' א 9ך  מסמ 1.3.1.1 4  .83

 א'  9מסמך   –במפרט הטכני  0.3.1.2עיף רט בס מפוכ ? DR-, באתר הרוחב הפס הדרוש לגלישה באינטרנט מה מקצועי  ' א 9ך  ממס 1.3.1.1 4  .84

 כמויות כתב  –( 1נספח ג' למכרז )מסמך כמפורט   נדרשות בשנה? לבדיקה  DRכמה הפעלות   עי מקצו ' א 9ך  מסמ 1.3.1.1 4  .85

תבצע דרך האינטרנט או באמצעות קו  רפליקציה תהאם ה מקצועי  ' א 9ך  מסמ 1.3.1.1 4  .86
 ייעודי ? 

 א'  9מסמך   –רט הטכני במפ  0.3.1.2עיף כמפורט בס 

  9ך מסמ 1.3.1.1.2.1 4  .87

 'א

 VPN, כמה  VPNתתבצע בעזרת   DRחברות ללפי סעיף, ההת מקצועי 
 ידרשו 

 כמויות כתב  –( 1נספח ג' למכרז )מסמך כמפורט  

 



 

 

מהאינטרנט תהא  DR  -תי השר ישה להג DRעלת בעת הפ מאתר חלופי ? יתחברו מהבתים או DRלת  עהאם בעת הפ מקצועי  ' א 9ך  מסמ 1.3.1.2 5  .88
 . VPNבאמצעות 

 

נדרשת לכל מערך השרתים או גם בעת    DRה  לת האם הפע  מקצועי  ' א 9ך  ממס 1.3.1.2 5  .89
 נפילה של שרת בודד ? 

  . בכל מערך השרתיםה של כשל רק מבתבוצע  DRת  הפעל

נדרשים להיות עם אותם משאבים כמו   DRהאם השרתים ב   מקצועי  ' א 9ך  מסמ 1.3.1.2 5  .90
לה של באתר המקורי ? או שניתן להפחית משאבים בעת הפע

DR? 

שרתים   – 1בטבלה  פורטכמ הנדרשיםהמשאבים 
לא ניתן   )נספח ח'(. במפרט הטכנייימים ק וירטואליים

   .גרוע מהם בכל מצב הפעלהו/או ל  להפחית

ת על  להגדרת "כח עליון" גם כל נסיבה אשר נחשבבקש להוסיף  נ משפטי  2.2 38  .91
 עליון.   פי דין ככח

 י שהם., תנאי המכרז יוותרו כפ לא

עדכון  ודכן גם התמורה בהתאם לכי במקרה כאמור תענבקש  משפטי  5.3 38  .92
 . שייעשה במפרט הטכני

 מפרט הטכני. שינוי בלא חל 

ק  נז . נבקש לבטל אחריות לנזקים עקיפים למעט נזקים מסוג 1 משפטי  16.14 45  .93
ת הסודיות, הפרת זכות קניין רוחני  גוף, מוות, זדון, הפרת חוב

 בד מעביד או תביעת יחסי עו
 

ש . נבקש להגביל, כנהוג ומקובל בהסכמים מסוג זה, נבק 2
 להגביל את סך אחריותו של הספק לגובה התמורה לפי ההסכם.

 .לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

פול בתקלה  נבקש להחליף את דרישתכם לזמן סיום טי מקצועי  מפרט טכני  2.8.2.5 12  .94
 ברציפות עד לפתרון מלא של התקלה.בהתחייבות לעבודה 

וי. ן לסיום טיפול בתקלה נשאר ללא שינמ ת. זהבקשה נדחי
ברציפות עד ב לעבודה חיילי לגרוע מהדרישה, הספק מתמב

 לפתרון מלא של התקלה. 

מפרט   1.3.1.1.1.1 4  .95

 טכני 

"לרבות גיבוי" האם הכוונה הינה כי בנוסף לרפליקציה של  מקצועי 
של הגיבויים המקומיים   BACKUP COPYהשרתים יש לבצע 

 טרה אחסון לערך ? 5? כלומר עוד 

 כן.

הינה כי הספק יבצע את הגיבויים כל פרק זמן בצד  האם הכוונה  י מקצועמפרט   3.1.1.1.3.1 4  .96
 הלקוח? 

רק במערכת הגיבוי  לא. הספק יהיה אחראי לבצע גיבוי 
ל  לוממערכת זו יכיבוי גשהוא מספק במסגרת השירות. ה

אצל ספק  והן   את השרתים הממוקמים ברמת חובב



 

 

 .זמינה בחצרו על השרתים שהוקמו עבור המ רות עצמוהשי טכני 

הסעיף. נבקש שאישורי ביטוח ישלחו לאחר  נבקש להסיר את   טי משפ 1מך מס 4.3 8  .97
 . הזכיה כמקובל

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

  ה נבקש כי במקום המילים: "הפוליסות ואישור" בשורה השניי ביטוח  9.1 10  .98
 ה: "אישור".תבוא המיל

 .מאושר

עיף, הפוליסות כוללות מידע מסחרי נבקש להסיר את הס ביטוח  9.3 10  .99
ידי המבטחת מהווה הפרה   עלוהמצאת תמצית פוליסה חתומה 

 של הוראות המפקח על הביטוח. 

 לא מאושר.  

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם נבקש להסיר  את הסעיף. ביטוח  9.4.2 10  .100

: "בשני עותקי מקור מעל  נבקש כי לאחר המילים - משפטי  1מסמך  17.2 14  .101
 יבואו המילים: "למעט אישור קיום ביטוח". מסמך" 

 ימים".  10ילים: "לכל הפחות  נבקש למחוק את המ

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

" יבואו  עותקי מקור  2נבקש כי לאחר המילים: " - פטי מש 1מסמך  19.1 16  .102
 ."אישור קיום ביטוחבהמילים: "למעט 

וסח המצורף להסכם"  נבקש כי לאחר המילים: "בנ  -
ו/או בנוסח אחר בפורמט האחיד אשר  ילים: " יבואו המ

 וסח".לא יפחת מדרישות הביטוח המפורטות בנ 
 ימים".  10להסיר את המילים: "לכל הפחות  נבקש  -

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

חוזה   19.1 48  .103

 התקשרות 

והספק לא עשה  ובמידה  נבקש כי לאחר המילים: "אם  - משפטי 
מועד  מ  ימי עסקים 14כך" יבואו המילים: "תוך  
 ". הבקשה להמצאת האישור

-  

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם



 

 

המילים: "ו/או גופים מקומיים ו/או חברות  נבקש כי במקום  - ביטוח   55  .104
ם ו/או חברות קשורות ו/או חברות  בנות ו/או חברת א

או המילים: "ו/או תאגידים עירוניים". לחלופין  שלובות" יבו 
רך אישור המבוקש למול נבקש לקבל פרטים כולל ח.פ לצו

 המבטחת. 

 . מאושרלא 

 .מאושר .311הקוד: סיר את  נבקש לה - וח ביט  55  .105

 . שרלא מאו 329,  322, 309, 304נבקש להסיר את הקודים:  - ביטוח   55  .106

נבקש כי לאחר המילים: "חבות המוצר" יתווספו   - ביטוח   55  .107
 "משולב אחריות מקצועית". המילים: 

 $".   1,000,000" ₪" ירשם  4,000,000נבקש כי במקום: " -
 
 
 

 . 309, 304להסיר את הקודים:  נבקש -

 מאושר.

 . מאושרא ל-

מיליון   4לגבולות אחריות  ערך הדולר בהתאם יש להתאים
₪.  

 

 .  לא מאושר-

נבקש כי לאחר המילים: "אחריות מקצועית" יתווספו   - ח וביט  55  .108
 המילים: "משולבת חבות המוצר". 

 $".   ₪1,000,000" ירשם "  4,000,000נבקש כי במקום: " -
 . 309, 304הקודים: סיר את  נבקש לה -

 חודשים.   6חודשים ל   12בקש כי תקופת הגילוי תשונה מ נ -

 מאושר. -

לגבולות  בהתאם  -דולרהערך ם . יש להתאילא מאושר-
 . ₪מיליון   4אחריות מקצועית 

 . לא מאושר-

 . מאושר-

 " תירשם המילה:נבקש שבמקום המילה: "ביטוח - ביטוח  ביטח סייבר  55  .109
 "הרחבת". 

 ילים:"סייבר" ירשמו המ חר המילה:נבקש שלא -
 "במסגרת הפוליסה לאחריות מקצועית כלפי '". 

חבה כחלק  בהרהקודים היות ומדובר נבקש להסיר את  - -

 . לא מאושר

 

 . לא מאושר

 . לא מאושר



 

 

 מהפוליסה המשולבת ולא בפוליסה נפרדת.

ירותי מעבדה/ תיקונים/  ש – 080נבקש להסיר את קוד:  - ביטוח   55  .110
 התקנות.

   מאושר. לא

 נבקש להסיר את המילים: "או על פי כל דין".  - ביטוח  1 59  .111
להסיר את המילה: "כל" לפני המילים: "תקופת  נבקש  -

 הסכם". ה
יות מקצועית או  "ביטוח אחר  נבקש שבמקום המילים: -

"ביטוח אחריות מקצועית   חבות מוצר" ירשמו המילים:
 ר". משולב חבות המוצ

פק  המילים: "וכל עוד אחריות הסנבקש להסיר את   -
 קיימת". 

 שנים".  3שנים" יופיע: " 7נבקש כי במקום: " -
ממנו"  נבקש כי לאחר המילים: "והמהווה חלק בלתי נפרד  - -

פורמט האחיד אשר לא ו/או בנוסח אחר ביבואו המילים: " 
 א'". יפחת מדרישות הביטוח המפורטות בנספח 

 . לא מאושר

 . לא מאושר

 

 .  מאושר

 

 . שרלא מאו

 . שנים 5מאושר 

 . לא מאושר

נבקש כי לאחר המילים: "לגרוע מזכויות המבטחים"   - ביטוח  .ב1 59  .112
 "וחובות המבוטח". יבואו המילים: 

כי במקום המילים: "על פי הדין" יבואו המילים: "על  נבקש  -
 ". 1981 -פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א

 .מאושר

 

 לא מאושר. 

 

"למעט ביטוח אחריות   ילים:קש כי במקום המ נב - ח ביטו .ג1 59  .113
"ביטוח   קצועית וביטוח סייבר" ירשמו המילים:מ

המוצר כולל הרחבת  אחריות מקצועית משולב חבות 
 שלישי".  סייבר כלפי צד

נבקש כי לאחר המילים: "הידוע כביט" יבואו המילים:   -
 "ו/או נוסח מנוביט". 

 מאושר.

 

 

 לא מאושר. 



 

 

 לא מאושר.  יד". "מ  להסיר את המילה:נבקש  - ביטוח  2 59  .114

בשורה  נבקש להסיר את המילים: "ו/או על פי כל דין"  - ח ביטו 3 59  .115
 השלישית והרביעית.

המילים: "טענה    נבקש להסיר את המילה: "כל" לפני -
 כלפי המועצה". 

נבקש להחליף את המילים: "בכל הקשור" בשורה החמישית   -
 במילים: "בקשר". 

 . לא מאושר

 לא מאושר. 

 

 לא מאושר. 

 

 "שינוי".  : "כל" לפני המילה:נבקש להסיר את המילה - ביטוח  4 59  .116
המילים: "וזאת מבלי לגרוע מהוראות נבקש להוסיף את  -

 ההון" בסיפא. חוזר הפיקוח, רשות שוק 

 מאושר. לא 

 לא מאושר. 

נבקש להסיר את המילה: "כל" לפני המילים: "חובה"   - ביטוח  5 59  .117
 "אחריות". -ו

חובה" במילה: ף את המילים: "מכל נבקש להחלי -
 "מחובה". 

שורה  בלהסיר את המילים: "או על פי כל דין"  נבקש -
 השלישית והרביעית.

 לא מאושר. 

 לא מאושר. 

להחליף את המילים: "לכל אובדן" במילים: נבקש  - ביטוח  6 60  .118
 "לאובדן". 

 נבקש להסיר את המילה: "כלשהו" בשורה השניה. -
תן  ו/או המשמש לצורך מנבקש להחליף את המילים: " -

מש לצורך מתן  השירותים" במילים: "והמש 
 השירותים". 

 רכב".  "לרבות כלי להסיר את המילים:נבקש  -
 ה: "טענה". נבקש להסיר את המילה: "כל" לפני המיל  -

 לא מאושר. 

 

 . לא מאושר

 . לא מאושר

 לא מאושר. 

 . לא מאושר

המילה:   נבקש כי לאחר המילים: בגין נזק אחד" תבוא - ביטוח  7 60  .119
 "או". 

 אושר. לא מ

 



 

 

י במקום המילים: "בכל ביטוח" תבוא המילה:  נבקש כ - ביטוח  8 60  .120
 "בביטוח". 

 לא מאושר. 

בות המוצר" תבוא  נבקש כי במקום המילים: "וח - ביטוח  9 60  .121
 לב חבות המוצר".המילה: "משו

נבקש להחליף את המילה: "סייג" בשורה השנייה   -
 במילה: "חריג".

מוש ו/או"  המילים: "אובדן שי נבקש להחליף את -
 או". /"שיהוי ו  במילים:

המילים: "הפרת זכויות" תבוא המילה: בקש כי לאחר נ -
 "יוצרים".

יבואו המילים:  "קניין רוחני"  נבקש כי לפני המילים: -
 "הפרה של". 

 קש למחוק את המילים: "ו/או" שחזור".נב -
נבקש כי לאחר המילה: "מסמכים" יבואו המילים:   -

 ". ם סחירים אחריםמנים, שטרות ומסמכילמעט מזו"
סודיות" יבואו  מקום המילים: "הפרת נבקש כי ב -

 המילים: "הפרה בתום לב של חובת הזהירות". 
כיוצ"ב". לא ברורה  כוונת  "ו נבקש להסיר את המילה: - -

 זמין. המ

 מאושר. -

 מאושר. לא -

 

 . לא מאושר-

 . לא מאושר-

 

 מאושר. -

 לא מאושר. -

 

 לא מאושר. 

 

 . שרלא מאו-

 . מאושרלא -

 לא מאושר.  פסקה השנייה. נבקש להסיר את ה - ביטוח  10 60  .122

המילים: "ימי  נבקש כי במקום המילה: "ימים" יבואו   - משפטי  11 60  .123
 עסקים". 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

  תנאי סף 3.2   .124

 להשתתפות במכרז 

 את למלא  המציע על  זה עמידה בסעיף הסעיף מבקש להוכחת משפטי 
 של החוזה/עותק ההזמנה  את כרז, להציגהמ במסמכי 4 מסמך

 מהמזמינים.  אחד כל
הצגת הזמנות או חוזים עלולה לגרום להפרת סעיפי סודיות או  

NDA  .בחוזים 

בהמלצה  כחת תנאי הסף בסעיף זה ניתן להסתפק הול
 וככל ולא נתמכה במסמכים כאמור תצורף ובלבד    מתאימה

 . בנוסח המומלץ

 א '. 4כמו כן, יש לצרף את מסמך  



 

 

ולמחוק את הצגת   4ים לאפשר רק למלא את מסמך מבקש -
 ההסכמים. 

 הדרישה היא "למציע מתקן אירוח..."  מקצועי  מתקן אירוח  3.3   .125
 קן מצד המציע? בעלות על המת האם נדרשת 

 

 נדרשת בעלות על המתקן מצד המציע.  לא

י סף  תנא  3.6   .126

 תתפות במכרז להש

 לספרי תאםבה  ,המציע של העסקי המחזורבהתאם לתנאים  משפטי 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימו  מהשנים  אחת  לכל   ,שלו החשבונות 

 כולל לא )₪ מיליון חצי) ₪ 500,000 על עולה 2019 -ו 2020
 .מ"מע

דובר בסכום מחזור נמוך מדי לסוג שירותים זה. נראה כי מ
היתה  טעות סופר והכוונהמדובר ב נבקש הבהרה האם לא

 )חמישה מליון(? ₪  5,000,000למחזור עסקי בסכום של  

 תנאי המכרז יוותרו כפי שהם.  לא מדובר בטעות סופר. 

ישורי ביטוח. לא מקובל למסור את פוליסות הביטוח רק א  ביטוח  ביטוח  9.3   .127
 נבקש למחוק. 

 מאושר.

הודעה בדבר   17.2   .128

 כרז תוצאות המ

על  יום לחתימה  14שם נקבעו  8אינו תואם את האמור בנספח  משפטי 
 . 8 להתאים את האמור בסעיף לנספחש החוזה. מבוק

 20לשאלה מספר   ראה תשובה  

התחייבויות   19.1   .129

והצהרות הזוכה  

 במכרז

 ורה בראלה לא הש לעיל.  4ראה סעיף  משפטי 

אישור   ג'6מסמך    .130

 רו"ח 

 ורה ברהשאלה לא  . 2ראה לעיל הערה  משפטי 

 ם לספק בגין כל"אין באמור כדי לגרוע מחובת המועצה לשל משפטי   5.6יתווסף סעיף    .131
ינוי ו/או תוספת כתוצאה מהוראות המפקח ו/או מסירת ש

 ות עבודה". ו/או הנחימפרט עדכני 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם



 

 

חוזה/סתירות  

והוראות   במסמכים

 מילואים 

חוזה/סתירות   6.3   .132

במסמכים בעניין  

 הנוגע לביצוע עבודה 

תירות, אי  לא ייתכן כי קיימת במכרז, בהסכם ובנספחיו ס משפטי 
ק  משמעות וכי אלו יחול על הספק. מבקשים למחו-התאמות דו

 ." עד הסוף. . "מכל ההוצאות

 הםלא. תנאי המכרז יוותרו כפי ש

חוזה/צוות   10.3   .133

 העבודה של הספק 

יום    30לאחר המילים "בכל עת" יירשם "תוך מתן הודעה של   משפטי 
 מראש"

 ללא חובת הנמקה-נא למחוק
 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

חוזה/צוות   10.7   .134

 העבודה של הספק 

של הסעף יירשם "למעט במקרה של התפטרות או  ברישא משפטי 
 טת הספק". ליאחרות שאינן בשת מפיטורים או נסיבו

 מאושר.  

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם למחוק את המילים "וכמפורט בהתאם.." עד הסוף. יש  משפטי  11.1  חוזה/תמורה   .135

חוזה/ סיום    14.11   .136

 חוזה 

בסיפא של הסעיף יירשם כי "אין בחובת שיתוף הפעולה, לבצע   משפטי 
עצה ובגין אלו תחויב  הוציא הוצאות עבור המועבודה ו/או ל

ו מועד לשעת ותן הספק התקף בא המועצה בהתאם למחירו
 . עבודה ו/או להוצאות שהוציא הספק בפועל"

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

חוזה/ אחריות   16.1   .137

 הספק 

לאחר המילים "הספק יהיה אחראי" יצוין "על פי דין". יימחקו   
וצאה שר לכל ההמילים "אחריותו של הספק תחול גם... בק

 כאמור " 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם



 

 

אחריות  חוזה/  16.3   .138

 הספק 

יחול כלפי מי שגרם לנזק  א  וויתור כאמור לבסיפא יירשם "ה  משפטי 
 בזדון". 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

  16.5יתווסף סעיף    .139

חוזה/ אחריות  

 הספק 

מסוג זה, הוראה    כמו כן, נבקש להוסיף, כמקובל בהתקשרויות ביטוח 
 בדבר הגבלת אחריות הספק לפיה: 

 
ה ו/או על פי דין, הספק לא יישא האמור בחוזה ז"על אף  

שייגרם י מיוחד או עונש באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי,
מניעת  לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, 

ות  רווח, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב, שחזור תוכנות, רכיש
)כגון עלות כיסוי(,   מוצרים או שירותים חלופיים על ידי החברה

 ת זמן השבתה. עלויו
הוא,  הגבלת אחריות כאמור תחול לגבי כל תביעה מכל סוג ש 

שר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל  א תהא עילתה
ול אחריות הספק לפיצוי בגין נזק ישיר, לא יעלה על  מקרה, גב

צטברת בגובה התמורה ששולמה לספק בפועל  כוללת ומתקרה 
היווצרות עילת הנזק. החודשים שקדמו למועד    6 במהלך 

י אובדן ו/או  המועצה פוטרת בזאת את הספק מכל אחריות לגב 
כאמור העולים על הגבלת האחריות ומתחייבת לשפות ו/או   זקנ

ימים על כל סכום שתידרש או שתחויב    7צות את הספק תוך לפ
ובדן ו/או נזק כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.  לשלם עקב א 

תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ויאפשר הספק יודיע למועצה על 
 " למועצה להתגונן מפניה על חשבונה.

 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

זה/ ביטוח  חו 17.1   .140

ואחריות/אחריות  

 הספק 

 . מאושרלא  הוא" וכן "לכל נזק אחר" יימחקו המילים "ש  – 1שורה  ביטוח 



 

 

חוזה/ ביטוח     .141

ואחריות/אחריות  

 ספק ה

י דין,  יובהר כי על כל אחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פ ביטוח 
  הנתונים ולדיוק  לאמינות, לצורה, לתוכן י אחרא  אינו

  ולכל  השירותים  במסגרת בריםהמוע לנתונים וכן    המתקבלים
,  יןלמזמ  מכך כתוצאה שייגרמו, עקיף  נזק או הוצאה/אובדן/נזק

  וציוד  למערכות שיםמור בלתי גורמים של חדירה עקב  לרבות
 לרבות רגולות ווירוסים. המזמין 

 כפי שהם תנאי המכרז יוותרו לא מאושר. 

חוזה/ ביטוח   17.3   .142

ואחריות/אחריות  

 הספק 

 לא מאושר.  יימחקו המילים "או נוהג".   -3שורה  ביטוח 

ה/ ביטוח  חוז 17.6   .143

ואחריות/אחריות  

 הספק 

א "אין באמור כדי לגרוע מחובתה של המועצה יתווסף בסיפ  ח ביטו
פקודת  טוחה ולקיים את הוראותלדאוג לסביבת עבודה ב

, תקנותיו וכן  1970-ה)נוסח חדש(,תש"ל הבטיחות בעבוד
 הוראות כל דין הנוגעות לבטיחות".

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

 

חוזה/ ביטוח   17.7   .144

ואחריות/אחריות  

 הספק 

לקבל שיפוי בגין הביטוחים  שר הוא זכאי אירשם בסיפא: "י וח ביט
 " הנ"ל. 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

 

 

 

וזה/ ביטוח  ח  17.11   .145

ואחריות/אחריות  

 הספק 

 לא מאושר.  . 17.9יימחק כפל של סעיף  ביטוח 



 

 

חוזה/ ביטוח    17.15   .146

ואחריות/אחריות  

 הספק 

לאחריות הספק על  תאם  בסיפא "ובלבד שהאמור הינו בהיצוין  ביטוח 
 הדין". פי הסכם זה ועל פי 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

חוזה/ ביטוח    17.16   .147

יות  ואחריות/אחר

 הספק 

הינו בהתאם לאחריות הספק על  יצוין בסיפא "ובלבד שהאמור  ביטוח 
 ". פי הסכם זה ועל פי הדין

 .לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם את סעיף הקיזוזים  וקש למחוקמב משפטי  חוזה/קיזוז  19   .148

ן יודיע או דין". לאחר המילים "המזמי/ יימחקו המילים "ו משפטי  חוזה/קיזוז  19.2   .149
יום מראש על מנת לאפשר לספק לתקן את   14יצויין "  לספק"

 הנדרש" 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם מדובר בסכומים שאינם חלוטים.יימחק. ה משפטי  חוזה/קיזוז  19.3   .150

ר המונח "לשביעות רצונה" בהקשר של  יימחק. לא ברו משפטי  חוזה/קיזוז  19.5   .151
 השירותים.

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

  יזוזחוזה/ק  – 19.6   .152

19.8 

אולם נספח ה' בפועל הוא הסכם לנספח קנסות. מפנה לכאורה  משפטי 
 דיות.סו

   ימחק 19.6סעיף 

חוזה/העסקת   23.5   .153

 עובדים 

יימחק. מדובר בהעסקת עובדי החברה ולכך ניתן אישור רו"ח   משפטי 
 וניתן לקבל אישור דומה בהמשך הדרך.

 .54ראה תשובה לשאלה מס' 



 

 

ימים    7ן ועד לאיחור של תשלומים בזמ יש להוסיף כי אי ביצוע   משפטי  הפרות וסעדים  29   .154
 זה ל המזמין לסעיף הפרה יסודית ש יהוו 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

 

  מבקש האישור    .155

נספח א'/אישור  

 קיום ביטוח 

יש לפרט מי הגופים הנוספים ובהתאם יוספו לאישור באופן   ביטוח 
 מלא.

 לא מאושר. 

נספח   -כיסויים   .156

ור קיום  א'/איש

 ביטוח 

 אושר. לא מ "ביטוח סייבר". -יימחקו "חבות מוצר" ו  ביטוח 

 

  נספחגבול אחריות    .157

א'/אישור קיום  

 ביטוח 

₪   4,000,000גבול אחריות של ביטוח אחריות מקצועית במקום  ביטוח 
 $.  1,000,000יצוין 

  -בדולר גבולות האחריות להתאים את  ניתן   לא מאושר.
   ₪מיליון   4-התאם לב

נספח ד'/דרישות   1   .158

 ביטוח 

 יימחקו המילים "חבות מוצר". ביטוח 
 לאחר תום ההסכם. שנות את תקופת הביטוח לשנה יש ל

בישראל" יצוין "ו/או  בסיפא יירשם לאחר המילים "כדין 
 בחו"ל". 

 . לא מאושר

  -)ב( 1יף יתווסף סע   .159

נספח ד'/דרישות  

 ביטוח 

חבות המוצר מקצועית משולב עם ביטוח   אחריות "ביטוח ביטוח 
 $".  1,000,000 -והרחבת סייבר בגבול אחריות שלא ייפחת מ 

מיליון    4-ם לריות בדולר בהתאיש להתאים את גבולות אח
₪ . 



 

 

נספח ד'/דרישות   2   .160

 ביטוח 

"לבקשת יצוין לאחר המילים "בתום תקופת הביטוח" יצוין  ביטוח 
 המועצה".

 לא מאושר. 

 

נספח ד'/דרישות   3   .161

 ח ביטו

ין בסיפא "ובלבד שהאמור הינו בהתאם לאחריות הספק על  יצו ביטוח 
 ועל פי הדין".  פי הסכם זה

 לא מאושר. 

שות  ד'/דרינספח  6   .162

 ביטוח 

בכל מקום בסעיף לאחר המילה "אובדן" יצוין "לרכוש". לאחר   ביטוח 
 המילה "נזק" יצוין "לרכוש".

 

 . לא מאושר

נספח ד'/דרישות   7   .163

 ביטוח 

 לא מאושר.  . 6הסוף יועבר לסעיף יל" עד "על אף האמור לע ביטוח 

נספח ד'/דרישות   9   .164

 וח ביט

ת הסיפא של הסעיף "כמו  ות מוצר". וכן א יימחקו המילים "חב  ביטוח 
 כן אין הגבלה בפוליסה... תוכנות ריגול וכיוצ"ב" 

 . לא מאושר

נספח ד'/דרישות   10   .165

 ביטוח 

" יצוין  לאחר המילים: "בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם ביטוח 
 י הספק יכללו את אחריותו בגין פעילות"או לחלופין ביטוח

 קבלני משנה מטעמו". 

 ר.מאוש

במקום המילה "זמנים" יירשם "בשעות העבודה המקובלות של   שפטי מ נספח ו'  4   .166
 הספק" 

 לא. תנאי המכרז יוותרו כפי שהם

 

מספק פתרון    רפלקציה שהמכונות כבויות אשמח    DRaaS מקצועי  ני מפרט טכ 1.8.1.3   .167
ידי   נה   }הדיסק והתעבורה מוצפנים עללהבין מה כוו

Vmware } 

,  במלואה רת במפרט הטכניהנדרש מוגד   תכולת השירות
כל מניעה   . איןורך בגיבוי ושחזור נתוניםובכלל זה הצ

 .VMwareבת ושחזור נתונים משרתים גם בסבילבצע גיבוי  



 

 

  כבויות אשמחשהמכונות  רפלקציה   פתרוןמספק     DRaaS מקצועי  טכני  מפרט 1.8.1.4   .168
 להבין מה כוונה 

הפתרון הנדרש   ך הגדרתמשמש לצור  DRaaS המינוח
  רת במפרט הטכניתכולת השירות הנדרש מוגדכשירות. 

 . במלואה

 


