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08/11/2018 

 
 שלום רב,

 
למתן שירותי רכש מערכת ניהול למידה  8/201111מכרז פומבי מס'  – 4הודעה מס'  הנדון:

)להלן :   לומדות ישנות(, פיתוח תכנים חדשים, כתיבת שאלות והסבת LMSמתוקשבת )
 "המכרז"(.

 

בהתאם להוראות המכרז, מצ"ב בטבלה מסכמת תשובות לשאלות ההבהרה שנשלחו  .1
 .בנוגע למכרז)"המוסד" –להלן  (למוסד לבטיחות ולגיהות

כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים במכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי  .2
  .המכרז מלכתחילה

 .נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפיםיובהר כי אין  .3
אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי  .4

מטעם המוסד, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור 
ינם כמפורט במכתב זה בלבד, במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, ה

 .ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם המוסד, ככל שיצאו
בהתאם להוראות המכרז על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת  .5

 .הגשת ההצעה
 מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה. .6

 

מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

  

השלמה 

ממסמך 

 הבהרות

1 

סעיף א' 

 1בנספח ג'

אישור 

עריכת 

 יםביטוח

מבקשים להעמיד את גבול  34

  ₪ 20,000,000האחריות על 

 מקובל 

השלמה 

ממסמך 

 הבהרות

1 

סעיף ב' 

 1בנספח ג'

אישור 

עריכת 

 יםביטוח

מבקשים שבמקום המילים  34

ישראל..." "...על פי דיני מדינת 

יהיה כתוב:"...על פי דיני פקודת 

 הנזיקין )נוסח חדש(..."

 יתוקן ל: "על פי דין"   

השלמה 

ממסמך 

הבהרות 

1  

סעיף ב' 

 1בנספח ג'

אישור 

עריכת 

 יםביטוח

מבקשים להוסיף אחרי המילים  34

 ביטוח"...מצד המוסד ל

לאומי..." את המילים: "... 

למעט לגבי אנשים שהמבוטח 

 ביטוחלשלם בגינם דמי חייב 

 לאומי."

 לא מקובל   

השלמה 

ממסמך 

סעיף ב' 

 1בנספח ג'

אישור 

מבקשים למחוק את  34

המילים:..."שלא יפחת מסך" 

 מקובל   
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

הבהרות 

1  

עריכת 

 יםביטוח

לפני ציון הסכום של 

1,000,000$. 

השלמה 

ממסמך 

הבהרות 

1  

סעיף ב' 

 1בנספח ג'

אישור 

עריכת 

 יםביטוח

למחוק את המילים:"  מבקשים 34

 בעלי חיים"

 מקובל   

השלמה 

ממסמך 

הבהרות 

1  

סעיף ב' 

 1בנספח ג'

אישור 

עריכת 

 יםביטוח

מבקשים למחוק את המילה  34

"וכלפי" אחרי המילים "חבות 

 בגין"

 לא מקובל   

השלמה 

ממסמך 

הבהרות 

1 

סעיף ב' 

 1בנספח ג'

אישור 

עריכת 

 יםביטוח

המילים מבקשים להוסיף אחרי  34

"...למעט רכוש שפעלו בו 

שמישרין..." את המילים: "... 

תחת  ביטוחלמעט רכוש הניתן ל

רכוש  ביטוחפוליסה ל

 המבוטח."

 לא מקובל   

השלמה 

ממסמך 

 הבהרות

1  

סעיף ג' 

 1בנספח ג'

אישור 

עריכת 

 יםביטוח

בסיפא של הסעיף מבקשים  34

להוסיף: "...אולם הכיסוי לא 

הקבלן נגד יחול על תביעת 

 המוסד."

 מקובל   

השלמה 

ממסמך 

 הבהרות

1  

נספח 

אישור 

עריכת 

 יםביטוח

מקשים להוסיף את המילים:  35

"... מובהר כי הכיסוי בגין 

סעיפים ג' ו ד' הינו כיסוי משולב 

וגבולות האחריות משותפים 

 $1,000,000וסה"כ לא יעלו על 

 למקרה ולתקופה."

גבול אחריות משותף יתקבל 

 בכפוף להכפלת גבול האחריות

 

השלמה 

ממסמך 

הבהרות 

1 

 7סעיף 

בסוף 

הנספח 

אישור 

מבקשים להוסיף את  35

אחריות  ביטוחהסיפא:"...למעט 

מקצועית משולב חבות מוצר 

בכפוף לפוליסת פרוטקט הייטק 

07/20 

 מקובל   



 

 
3 

מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

עריכת 

 יםביטוח

דרישת הסף הינה כי  -סעיף ב' 7 4.2.3 105

היקף הלומדים בפרויקט אחד 

 20,000כלומר לקוח אחד הינה 

תלמידים בשנה. האם כוונתם 

תלמידים שונים  20,000הינה ל

תלמידים בסה"כ  20,000או 

מחזורי לימוד ? אם הכוונה 

לתלמידים שונים דרישת סף זו 

אינה הגיונית ואף פוסלת כל 

פרויקט שנעשה בישראל 

פרט  LMSגרת מערכת במס

לצבא הגנה לישראל. מעטים 

הארגונים אם בכלל שיש להם 

כמות כזו של עובדים/תלמידים 

בשנה. וכן ארגוני השכלה 

גבוהה אינה מכילה כמות כזו 

של תלמידים בשנה. לפיכך, 

תנאי סף פוסל באופן אוטומאטי 

את כל המערכות פרט למערכת 

המותקנת בצבא. נבקשכם 

כמות  לשקול להוריד את

התלמידים לשנה למינימום של 

תלמידים. כמות זו של  8,000

תלמידים בשנה מייצגת את 

ממוצא עובדים/תלמידים של 

 ארגוני האנטפרייז בישראל.

הבקשה נדחית, אין שינוי בתנאי 

 המכרז

מסמכי  6 106

 המכרז

כמה משרדים / מקומות יש לכל  50

 מחוז?

 בכל מחוז ריכוז משרדים אחד

מסמכי  -6 107

 -האפיון

מודול 

 משאבים

האם נדרש בכל קורס אב  17

להקים במערכת את התכנים 

)או שמנהלי המערכת מטעם 

המוסד יעשו זאת( כמו כן, מה 

גודל הקורס מבחינת שעות 

 ותכנים?

החברה תעלה  -ככתוב במכרז

את כל התכנים לקורסי האב , 

 במכרז 51עמוד   3.3.1סעיף 
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

108 10.9 

מסמכי 

 המכרז

מהי הכוונה ותכולת העבודה  26

 ב"למידה מתקדמת"

 באפיון  15-16ראה סעיף 

ריכוז מועדים. לאור מורכבות  3 1.2סעיף  109

והיקף הפתרון הנדרש וכן הזמן 

הקצר שיצפוי בין מועד קבלת 

מלוא ההבהרות מהמוסד לבין 

אנחנו   -מועד ההגשה הסופי 

מבקשים הארכת זמן למועד 

 10ההגשה הסופי )שבוע עד 

 ימים(.

בדבר שינוי  3ראו הודעה מס' 

 מועד ההגשה

סעיף  110

ס"ק  8.1.1

2 

פירוט "תוכנית הפעולה ותוכנית  12

ההטמעה לעשר שנות פעילות 

במוסד." אנחנו מבקשים לקבל 

הבהרה על מנת להבין מה 

נדרש מהמציע לפרט בסעיף 

זה? תכנית עבודה להקמת 

מערכת ? תכנית הדרכה 

נכונים  והטמעה? דברים אלו

שנתיים הראשונות?  -בשנה 

מה הכוונה לפירוט תוכנית 

שנים? האם  10פעולה ב 

מדובר בפירוט על של תפיסת 

 התחזוקה?

הכוונה לכל הנדבכים של הפעלת 

מערכת למידה לאורך תקופה 

ארוכה כולל שדרוגי מערכת , 

שדרוגי תכנים , שדרוגים טכניים 

 ותחזוקה שוטפת

סעיף  111

ס,ק  8.1.1

8 

פירוט ההצעה ל"פיתוח שבעת  13

הקורסים, עצי הדרכה ועצי 

הידע המקצועיים." אנחנו 

מבקשים להבין לאיזה פירוט 

בדיוק נדרש המציע ? האם 

מדובר בפיתוח קורס מלא כולל 

תכנים, עצי ידע, מתודולוגיות, 

וחומרי לימוד? האם מדובר 

בתכנית עבודה )לו"ז( להקמת 

קורס קיים במערכת המוצעת 

מר לקחת תיק קורס שקיים )כלו

במוס"ל ולהקימו במערכת(? 

 האם מדובר במשהו אחר?

כל התשובות נמצאות באפיון 

 .34בסעיף  65-66בעמוד 

אין כוונה לפיתוח תכנים או 

 הדרכה, יש לתת מענה לסעיף זה

סעיף  112

ס"ק  8.1.1

9 

פירוט ההצעה ל"פתרון למידה  13

מתוקשבת בניידות ההדרכה." 

הבהרה מה על המציע מבקשים 

לפרט בסעיף זה? האם יש 

-44 ףכל התשובות נמצאות בסעי

הכוונה שהניידות /  באפיון. 45

כיתות במפעלים יעשו שימוש 

ת לצורך למידה. אין צורך בלומדו
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

להציע הצעה של אנשי פיתוח 

הדרכרה הכוללת מתודולוגייה, 

חומרים וכו'? האם יש לפרט 

לוח זמנים להקמת תיקי קורס 

במיידות ההדרכה? משהו 

 אחר?

לפתח קורסים ואין צורך באנשי 

 פיתוח הדרכה.

סעיף  113

ס"ק  8.1.1

10 

פירוט המענה ל"פיתוח מודול  13

תחקירי תאונות ומודול סרטים". 

מבקשים הבהרה מה על המציע 

לפרט בסעיף זה? האם עלינו 

לפרט תהליך פיתוח של המודול 

ברמת אנשי פיתוח הדרכה 

האם הכוונה לקורס מקצועיים? 

שקיים במוס"ל והעברתו  

 במערכת? משהו אחר?

כל התשובות נמצאות באפיון 

בצורה ברורה. מודול לקחי 

ומודול  37תאונות עבודה בסעיף 

 .27סרטים בסעיף 

מפאת חוסר זמן מרגע פרסום    כללי 114

ולאור  1מסמך הבהרות 

העובדה שיהיה סבב נוסף 

נבקש לדחות את מועד הגשת 

 ענה.המ

בדבר שינוי  3ראו הודעה מס' 

 מועד ההגשה

נבקש להוריד את ותק מנהל  8 4.2.5 115

 שנים 3 -הפרויקט ל

הבקשה נדחית, אין שינוי בתנאי 

 הסף

האם ניתן להגיש מנהל פרויקט  8 4.2.5 116

עם ניסיון שמהותו הטמעת 

 מערכות ניהול מתוקשבות

ניתן, כל עוד עומד ביתר תנאי 

 הסף הנדרשים

אבקש לבחון שינוי של סעיף  8 4.2.3 117

מ"המציע בעצמו"  4.2.3

ל"המציע או קבלן משנה 

 מטעמו" 

הבקשה נדחית, אין שינוי בתנאי 

 הסף

בנוסף אבקש לבחון להוריד את  8 4.23 118

 4.2.3סעיף ג' בסעיף 

הבקשה נדחית, אין שינוי בתנאי 

 הסף

המועד האחרון להגשת שאלות  כללי כללי 119

 4.11.8הבהרה הינו ליום 

, כאשר המועד 14:00בשעה 

האחרון להגשת מענים למכרז 

בדבר שינוי  3ראו הודעה מס' 

 מועד ההגשה
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

 11.11.18זה, הינו עד ליום 

 באותה השעה. 

היות ומדובר במענה מורכב 

המשלב בתוכו פתרון טכנולוגי, 

פרויקט הטמעה ויישום המשלב 

את המציע ויצרן הפתרון הבינ"ל 

דחיית  נודה על קבלת –

מועדים, כך שתתקבל 

האפשרות להגשת סבב ב' של 

שאלות הבהרה ומכאן לדחיית 

המועד האחרון להגשת מענים 

למכרז, כך שיתיר בידי 

המציעים את הזמן המתאים 

לעריכת המענה המיטבי 

והמתאים ביותר לעורך המכרז. 

על כן, נבקש לדחות את המועד 

 14-האחרון להגשת מענים ב

 25.11.18ימים, עד ליום 

 באותה השעה.

בשל העובדה כי הפתרון  כללי כללי 120

המיועד למערכת ניהול הלמידה 

( הינו מבית LMSהמתוקשבת )

יצרן בינ"ל, נודה על האפשרות 

להגיש מענים ואישורים 

טכנולוגיים של יצרן המערכת 

 בשפה האנגלית. 

להיות בשפה על הפתרון המוצע 

 העברית

לטובת בדיקת מודל תמחור      121

מהי כמות  –עפ"י עלות לפי יוזר 

 היוזרים הנדרש לתמחר לשנה?

הכל מופיע במסמכי המכרז 

 והאפיון

לטובת בדיקת מודל תמחור      122

מהי כמות  –עפ"י קורסים 

הקורסים הנדרש לתמחר 

 לשנה?

הכל מופיע במסמכי המכרז 

 והאפיון

123 4.2.3-

4.2.5 

 'לחלק א

 7.4.0.6פי הוראת תכ"ם -על 7

)קביעת תנאים להשתתפות 

במכרז(, רשאית ועדת 

המכרזים לבחון ייחוס 

תנאים/אמות מידה של מציע 

לחברת אם או חברה אחרת 

באשכול החברות של המציע, 

 הבקשה התקבלה
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

 4 -וזאת בהתייחס ל

( קיום שליטה 1קריטריונים: )

( באשכול 100%מלאה )

ות בעלי מניות ( זה2החברות; )

( 3ונושאי משרה מרכזיים; )

משמעות המבנה התאגידי 

( 4מבחינה תפעולית ועסקית; )

 דוחות כספיים מאוחדים.

המציע נמנה על אשכול חברות:      124

( הפועלות יחד כגוף אחד 1)

תחת חברה אם בבעלות 

( 2(; )100%ובשליטה מלאה )

המבנה התאגידי נטול משמעות 

( 3תפעולית ועסקית; )

התנהלות חברות האשכול 

במהלך העסקים הרגיל 

והשוטף, היא כישות אחת 

ידי הנהלה אחת; -המנוהלת על

 . ( הדוחות הכספיים מאוחדים4)

 הבקשה התקבלה

הואיל וכל הקריטריונים      125

מתקיימים במציע, נבקש 

לאפשר למציע גם במכרז זה 

ייחוס עמידה בדרישות הסף, 

בהקשר לניסיון והסמכות היצרן 

המוצע, של חברות אחרות 

באשכול )זאת מבלי שיש בדבר 

בכדי לגרוע, כמובן, מאחריות 

המציע(, דבר המשרת את עורך 

ן מיטבי ועומד המכרז באופ

בקנה אחד עם הוראת התכ"ם 

 האמורה. 

נבקש לציין לעניין זה כי 

בקשתנו לייחוס ניסיון, בין אם 

מכח הוראת תכ''ם הנ''ל, ובין 

אם בשל נסיבות העניין כאמור, 

התקבלה ואושרה במכרזים 

רבים אחרים, כדוגמת במשרד 

המשפטים, משרד הבריאות, 

משרד האוצר, ועדת הבחירות 

ית , כנסת ישראל, המרכז

 משכ"ל, רשויות מקומיות ועוד.

 הבקשה התקבלה
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

המוצע ע"י  LMS-פתרון ה 7 4.2.3 126

חברתנו הינו בין המובילים 

בשוק העולמי, אך מתוקף כך 

גם אחד מהפתרונות הצעירים 

בתחום זה. על כן, ולאור 

מורכבות הדרישות הייחודיות 

 –של עורך המכרז במקרה דנן 

נבקש כי במסגרת דרישות 

סעיף זה ניתן יהיה להציג גם 

הספקות, התקנות והטמעות 

של המערכת המוצעת, אשר 

וצעו על ידי יצרן המערכת ב

 בארץ ובעולם. 

לחילופין, נודה אם הדרישה 

האמורה, תרד להספקה, 

התקנה והטמעה על ידי המציע 

של המערכת המוצעת, בלפחות 

 ( לקוחות שונים.3שלושה )

 

 מובהר כי אין שינוי בתנאי הסף.  

שימו לב כי הדרישה לחמישה 

לקוחות שונים מחולקת בתתי 

' כך שהדרישה סעיפים א' ב' וג

היא שרק בשניים מבין הלקוחות 

הותקנה והוטמעה מערכת ה 

LMS  .המוצעת 

 .נא לקרוא בעיון את תנאי הסף

 60%-לא ברורה הדרישה ל 7 (א)4.2.4 127

לפחות מהדרישות המפורטות 

באפיון שבחלק ב'. כיצד תתבצע 

הבדיקה ותימדדנה ההצעות 

בין  LMSהשונות של מערכות 

ם. נבקש לציין המציעים השוני

להשמיט דרישה זו או לחילופין 

לציין בבירור מהן דרישות 

 החובה למערכת המוצעת. 

הבדיקה תתבצע על ידי קובץ 

האקסל שיצורף על ידי המציע . 

. כמוכן, 5.6הנושא מפורט בסעיף 

המציע יצהיר על כך בחוברת 

 ההצעה )חלק ד'(

המוצע ע"י  LMS-פתרון ה 8 4.2.5 128

חברתנו הינו בין המובילים 

בשוק העולמי, אך מתוקף כך 

גם אחד מהפתרונות הצעירים 

בתחום זה. נבקש את עורך 

המכרז לשקול את שינוי 

הדרישה, כך שתשכון בהלימה 

לניסיון המציע, ובכך שבמקום 

 5הדרישה לניסיון מוכח בן 

 שנים בניהול 

 הבקשה נדחית

נבקש כי ניסיון מנהל הפרויקט,      129

 שנים לכל הפחות.  3יהיה בן 

 הבקשה נדחית.
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

130 7.4,7.5 

לחלק א'; 

רלוונטי גם 

לסעיף 

23.3 

 'לחלק ג

נבקש להבהיר כי בכל מקרה  11,32

של סיום ההסכם, המוסד ישלם 

לספק בגין כל הוצאה לצד 

שלישי שהוציא הספק בהתאם 

לדרישת המוסד, 

ה בגינה והתמורה/החזר ההוצא

טרם שולמו לספק. רק נדגיש, 

 LMSמערכות  –כי מניסיוננו 

 12מבוססות רישוי שנתי בן 

חודשים המאפשר תחנת יציאה 

בסיומם, אך ביטול ההתקשרות 

או אי שימוש במהלך זמן זה, 

אינו יכול להוות עילה לביטול 

הרישוי שנרכש עבור הפרויקט 

ו/או הלקוח. אנא שנו את סעיף 

 זה בהתאם.  

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 לחלק 7.6 131

 'א

נבקש למחוק את המילים "ו/או  11

התוכנות", ולהבהיר כי אין 

בהסכם כדי להעביר זכויות קניין 

רוחני על מוצרי מדף ו/או 

מוצרים גנריים של הספק ו/או 

של צדדים שלישיים אשר 

יסופקו /או אשר יעשה בהם 

שימוש במסגרת מתן 

השירותים, ולאחר סיום ההסכם 

למוסד לא תינתן כל זכות 

עלות( במוצרים )שימוש או ב

 אלו. 

 הבקשה נדחית

132 13.6 

 'לחלק א

נבקש להחליף את המילה  17

"לבדו" במילים "על פי דין", וכן 

להחליף את המילה "כדין" 

במילים "בגין נזק שבאחריות 

הספק". אין כל הצדקה להטיל 

על הספק אחריות נזיקית 

 הרחבה מן הדין. 

 הבקשה נדחית

 –חלק ב'  133

מפרט 

פרק אפיון 

3 

אפליקציה 

נבקש לציין, כי בניגוד  נוב-10

לאפליקציה ייעודית למערכת, 

יכולת רספונסיבית של מערכת 

WEB מקנה יתרונות רבים הן ,

מצד איכות יכולת הצגת 

הנתונים, פעולות הלומדים 

קיימת אפשרות כזו במידה 

והאתר המותאם אישית פועל 

בצורה טובה וברורה למשתמש 

ההצעה ולרכז.  לאחר קבלת 

נבחן את המסכים. זה אינו סעיף 

 פוסל.
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

לשימוש 

 בסלולר

במערכת והתאימות המלאה 

. WEB-והעדכנית למערכת ה

נבקש אישורכם, כי ניתן יהיה 

יג פתרון שאינו מבוסס להצ

אפליקציה והעונה על הדרישה 

באמצעות יכולת רספונסיבית 

המתאימה לכל מכשיר ואינה 

מצריכה פעולות הורדה של 

אפליקציות ועדכון מתמשך 

 שלהן ע"י המשתמשים. 

 –חלק ב'  134

מפרט 

אפיון 

המערכת 

 31סעיף 

לא ברורה הדרישה, האם נדרש  19

כלי נוסף )הדרכה משוכנת( 

הצריך להיות משולב בהצעה 

 .EPSSכדוגמת כלי 

 בהתאם לכתוב באפיון

-ו 5.1-5.3 135

לחלק  9.2

  'ג

נבקש להבהיר כי אין בהסכם  25 ,23

י להעביר זכויות קניין רוחני כד

על מוצרי מדף ו/או מוצרים 

גנריים של הספק ו/או של 

צדדים שלישיים אשר יסופקו 

/או אשר יעשה בהם שימוש 

 במסגרת מתן השירותים;

כמו כן נבקש להבהיר כי 

הוראות הסעיף לא יחולו לגבי 

זכויות הקניין במתודולוגיות, 

נהלי ושיטות עבודה, כלים 

רעיונות, תפישות,  סטנדרטיים,

know-how  ו/או פיתוחים

סטנדרטיים ו/או ידע אשר הנו 

ידע גנרי ואינו מהווה פיתוח 

אשר נוצר באופן ייעודי עבור 

המזמין, ואלה יישארו בבעלות 

 הספק.

כל החומרים אשר יפותחו עבור 

המוסד לבטיחות וגיהות הם 

של המוסד והוא  רכושו בלבד

 רשאי לעשות בהם כרצונו.

מתודולוגיות וכל שיטות עבודה 

של החברה הזוכה הם רכוש 

.החברה  

 לחלק 6.2 136

 'ג

נבקש להבהיר, כנהוג בענף, כי  24

שירותי האחריות, התמיכה, 

והתחזוקה אינם כוללים טיפול 

בנזק או תקלה אשר נגרמו בשל 

( 1המקרים המפורטים להלן: )

שימוש או הפעלה לא נכונים של 

של כל התוצרים/המערכת או 

( ביצוע עבודה 2חלק מהם.   )

 אין שינוי בהסכם ההתקשרות
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

או שינויים במערכת או 

בתוצרים או בכל חלק מהם, 

ובכלל זה ממשק המערכת על 

ידי גורם כלשהו לבד מעובדי 

( שימוש 3הספק או מי מטעמו. )

בתוכנה, חומרה, מדיה, מוצרים 

מתכלים או מוצרים אחרים שלא 

( מעשה 4סופקו ע"י הספק. )

ון או פגעי זדון, תאונה, כוח עלי

טבע למיניהם, הזנחה, נזק 

בשל אש או מים, הפרעות 

חשמליות או סיבות אחרות 

שמעבר לשליטתו של הספק. 

( תחזוקה או כיול לקויים או 5)

( תנאי אתר 6בלתי נאותים. )

שאינם הולמים או אי עמידה 

בדרישה לקיום סביבת עבודה 

( הובלה שלא על ידי 7נאותה. )

ו ( הפסקות ו/א8הספק. )

הפרעות ו/או שיבושים ו/או 

ניתוקים ו/או תקלות שיגרמו 

בשל מערכות המוסד ו/או רשת 

הטלפונים הציבורית ו/או בשל 

כל רשת תקשורת אחרת לרבות 

האינטרנט ו/או כל מרכיב 

( תקלות 9תקשורת אחר )

בתוכנה שאיננה נתמכת ע"י 

 end ofהיצרן )

support תקלות בחומרה/)

ן שאיננה נמכרת ע"י היצר

(End of life.) 

 לחלק 9.6 137

 'ג

  

  

25 

  

  

נבקש להוסיף את העקרונות 

 הבאים:

א. הספק יתגונן כנגד, או יישב 

כל תביעה שתוגש נגד המזמין 

אשר לפיה המוצרים שסופקו על 

פי הסכם זה מפרים זכויות קניין 

 רוחני, בתנאי שהמזמין:

 בכתב; וכן. יודיע מידית לספק 1

  

 אין שינוי בהסכם ההתקשרות
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

. ישתף פעולה עם הספק 2 

ויעניק לו את השליטה 

הבלעדית בניהול ההגנה או 

 בהסדר פשרה.

ב. הספק יישא בהוצאות ההגנה 

נגד תביעה בגין הפרה כאמור, 

נזק -בסכומי פשרה ובדמי

המשפט. -שנפסקו על ידי בית

במידה שקיים סיכוי לתביעה 

יהא הספק רשאי לשנות כאמור, 

את המוצר, להחליפו או להשיג 

רישיון נדרש כלשהו. במידה 

שהספק יחליט כי אף אחת 

מהאפשרויות הללו איננה 

סבירה, יחזיר הספק למזמין את 

 מחיר הרכישה.

ג. לספק לא תהא כל חבות או 

אחריות בגין כל תביעה או 

 :-הפרה הנובעות מ

. עמידתו של הספק בתכנוני, 1

 י או בהוראות המזמין.במפרט

. שינוי מוצר על ידי המזמין או 3

 על ידי צד שלישי.

. שימוש במוצר האסור על פי 4

המפרט הטכני או על פי תיעוד 

 המוצר; או

. שימוש במוצר עם מוצרים 5

שאינם מסופקים על ידי הספק 

או לא אושרו על ידו ו/או שימוש 

או שילוב של מוצרי צד ג' 

)לרבות קוד פתוח( בפתרון 

המוצע ע"י הספק, אשר הוכתב 

 ע"י המזמין. 
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

  

  

  

  

ד. האמור בסעיף זה קובע את 

 מלוא החבות של הספק בגין

 תביעות הפרת קניין רוחני.

ה. חובת השיפוי בנוגע למוצרי 

צדדים שלישיים )לרבות מוצרי 

קוד פתוח( תהא כפופה לתנאי 

השיפוי המצויים ברישיון 

השימוש הסטנדרטי של 

 הצדדים השלישיים.

138 

 

-ו 11.8

12.8 

 'לחלק ג

  

26,27 

  

נבקש כי הסכום שיחולט ישקף 

את הנזק שנגרם בפועל וכי 

ת לא תהווה פיצוי הערבו

 מוסכם. 

הערבות נועדה לשמש בטוחה 

עד לגובה מסוים. הדרישה 

לחידוש הערבות בגובה 

הערבות שחולטה הופכת אותה 

לפיצוי מוסכם ללא הגבלה. 

דרישה זו אינה מקובלת ואינה 

סבירה, כאשר המוסד יוכל 

לחלט את הערבות שוב ושוב 

מבלי להוכיח את נזקו. על כן 

 נבקש לבטלה.

 ן שינוי בהסכם ההתקשרותאי

 

139 15.6, 

15.10, 

15.12, 

17.4, 

 20-ו 17.7

 'לחלק ג

28, 29, 

31 

נבקש להכפיף את סעיפי 

השיפוי בחוזה כך שהמזמין 

יודיע מידית לספק אודות 

התביעה/דרישת התשלום, 

המזמין ישתף פעולה עם הספק 

ויעניק לו את השליטה 

הבלעדית על ניהול ההגנה או 

המו"מ להסדר פשרה. בכל 

מקרה מחויבותו של הספק 

לשפות תיווצר עם קבלת פסק 

דין חלוט ללא עיכוב ביצוע, 

ותהא כפופה להגבלת האחריות 

 המבוקשת להלן.

 אין שינוי בהסכם ההתקשרות
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

140 17.1-

17.3, 

17.6 

 'לחלק ג

  

  

29, 30 

  

  

 נבקש להבהיר כי:

אחריות הספק בנזיקין        .1

לנזקים ישירים בלבד, להם היא 

 הוא אחראי על פי דין;

אחריות המוסד בנזיקין        .2

היא על פי דין. אין כל הצדקה 

לפטור את המוסד מאחריות 

לנזקים להם הוא אחראי על פי 

 דין.

  

 נתן בהמשךיתתייחסות ה

סעיף חדש  141

– 17.9 

  

30 

  

נבקש להוסיף סעיף הגבלת 

אחריות הספק, כמקובל 

בהתקשרויות מסוג אלה, בנוסח 

כדלקמן: "למען הסר ספק, 

מובהר כי הספק לא יישא 

באחריות לכל נזק עקיף, 

תוצאתי, מיוחד או עונשי 

שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי 

כלשהו, לרבות אובדן הכנסה, 

רווח מנוע, אובדן נתונים, אובדן 

שחזור תוכנות, זמן מחשב, 

רכישות מוצרים או שירותים 

חלופיים על ידי המזמין, עלויות 

זמן השבתה. הגבלת אחריות 

כאמור תחול לגבי כל תביעה 

מכל סוג שהוא, תהא עילתה 

אשר תהא, בין חוזית, בין 

 נזיקית ובין אחרת. 

בכל מקרה, גבול אחריות הספק 

לפיצוי בגין נזק ישיר, למעט נזק 

כוש מוחשי, לא גוף או נזק לר

יעלה על גובה סך כל התמורה 

המגיעה לספק על פי חוזה זה, 

לאורך כל תקופת החוזה. 

מובהר בזה, כי הגבלת 

האחריות דלעיל לא תחול על 

נזק שייגרם כתוצאה ממעשה 

או מחדל מכוון של הספק או מי 

 מעובדיו או שלוחיו."

 נתן בהמשךיתתייחסות ה
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

142 19.2 

 'לחלק ג

לקבוע כי לא ייגבו נבקש        · 31

פיצויים מוסכמים בגין איחור 

הנגרם ממעשה או ממחדל של 

המזמין או מי מטעמו או 

 בנסיבות של כח עליון.

 אין שינוי בהסכם ההתקשרות

של  Graceנבקש כי יינתן        ·     143

יום לפני גביית פיצויים  14

 מוסכמים.

 מקובל

נבקש להפחית את        ·     144

הפיצויים לסכומים סבירים יותר 

 3-ו 1ביחס לסעיפים  ₪ 500 –

ביחס לסעיף  ₪ 200-בטבלה ו

2. 

 אין שינוי בהסכם ההתקשרות

נבקש להגביל בתקרה        ·     145

את סך כל פיצויי הפיגורים 

שישולמו, אשר כמקובל אינו 

מערך אבן הדרך  10%עולה על 

שבפיגור, ובסה"כ בגין כלל א"ד 

 מערך החוזה. 10%על 

 אין שינוי בהסכם ההתקשרות

146 23.4.1-

23.4.2 

 'לחלק ג

נבקש כי תינתן התראה בכתב  32

יום לפחות לתיקון  30בת 

הפרה שאינה יסודית והתראה 

יום לפחות לתיקון  14בכתב בת 

הפרה יסודית בטרם סיום 

 ההסכם.

 מקובל

 לחלק 9.6 147

 'ג

  

25 

  

נבקש להוסיף את העקרונות 

 הבאים:

הספק יתגונן כנגד, או יישב  א.

כל תביעה שתוגש נגד המזמין 

אשר לפיה המוצרים שסופקו על 

פי הסכם זה מפרים זכויות קניין 

 רוחני, בתנאי שהמזמין:

  

 אין שינוי בהסכם ההתקשרות

150    

  

 . יודיע מידית לספק בכתב; וכן1

. ישתף פעולה עם הספק 2

ויעניק לו את השליטה 

 אין שינוי בהסכם ההתקשרות
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בניהול ההגנה או הבלעדית 

 בהסדר פשרה.

ב. הספק יישא בהוצאות ההגנה 

נגד תביעה בגין הפרה כאמור, 

נזק -בסכומי פשרה ובדמי

המשפט. -שנפסקו על ידי בית

במידה שקיים סיכוי לתביעה 

כאמור, יהא הספק רשאי לשנות 

את המוצר, להחליפו או להשיג 

רישיון נדרש כלשהו. במידה 

שהספק יחליט כי אף אחת 

האפשרויות הללו איננה מ

סבירה, יחזיר הספק למזמין את 

 מחיר הרכישה.

ג. לספק לא תהא כל חבות או 

אחריות בגין כל תביעה או 

 :-הפרה הנובעות מ

. עמידתו של הספק בתכנוני, 1

 במפרטי או בהוראות המזמין.

. שימוש של הספק במידע 2

טכני או בטכנולוגיה שסופקו על 

 ידו.-לידי המזמין או הוכתבו ע

. שינוי מוצר על ידי המזמין או 3

 על ידי צד שלישי.

. שימוש במוצר האסור על פי 4

המפרט הטכני או על פי תיעוד 

 המוצר; או

. שימוש במוצר עם מוצרים 5

שאינם מסופקים על ידי הספק 

או לא אושרו על ידו ו/או שימוש 

או שילוב של מוצרי צד ג' 

)לרבות קוד פתוח( בפתרון 

המוצע ע"י הספק, אשר הוכתב 

 ע"י המזמין. 

151   

  

  

  

 נתן בהמשךיתתייחסות ה

 1נספח ג' 151

  

  

  

  

- 
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ד. האמור בסעיף זה קובע את 

מלוא החבות של הספק בגין 

 תביעות הפרת קניין רוחני.

י בנוגע למוצרי ה. חובת השיפו

צדדים שלישיים )לרבות מוצרי 

קוד פתוח( תהא כפופה לתנאי 

השיפוי המצויים ברישיון 

השימוש הסטנדרטי של 

 הצדדים השלישיים.

ברישא, לפני המילה: "בקשר" 

 נבקש להוסיף: "בין היתר". 

נבקש למחוק את  –   )א(

 המילה בסוגריים: ")שנה(".

במקום: "כל דבר" נבקש     )ב(

 תוב: "מכל דבר".לכ

אחרי: "מקצועית" נבקש      )ג(

 לכתוב: "משולבת מוצר". 

אחרי: ")למעט פטנטים(" נבקש 

להוסיף: "וכן, בכפוף להרחבה 

 ". –בפוליסה 

במקום: "לששה חודשים 

לפחות" נבקש לכתוב: "לששה 

חודשים בתנאי שאין כיסוי 

י אחר לאותה חבות ביטוח

ולמעט במקרה של אי תשלום 

 ו/או מרמה". פרמיה 

אחרי: "צולבת" נבקש     )ד(

להוסיף: "אולם חבות המוסד 

 כלפי הקבלן לא תכוסה."

אחרי: "באישור זה" נבקש 

להוסיף: "ולמעט במקרה של אי 

 תשלום פרמיה ו/או מרמה".

אחרי: "על פי  – 6סעיף 

" נבקש להוסיף: "בגין ביטוחה

 מעשי ו/או מחדלי המבוטח". 
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

אחרי: "הפוליסות  – 7סעיף 

הנ"ל" נבקש להוסיף: "למעט 

פוליסת אחריות מקצועית 

 וחבות המוצר". 

במקום: "לא יפחתו מהמקובל" 

 נבקש לכתוב: "הנם".  

במקום: "הכיסויים" נבקש 

 לכתוב: "השיפוי". 

 4נספח ג' 152

 1.4.6ס' 

אנא הבהרתכם, מה הכוונה  39

למוקאפ עבור ממשקים 

 ובפירוט, מה יכלול שלב זה. 

מוקאפ הוא סוג של מערכת 

מושלמת למטרת הצגת יכולות 

 בלבד.

כמו כן, לא ברורה הדרישה      153

 sap -באשר לפתיחת קורס ב

 LMSהגורמת לפתיחת קורס ב 

בהינתן והקורס נפתח  –

מדוע הוא  LMSבמערכת ה 

צריך להיפתח גם במערכת ה 

SAP מניסיוננו בפרויקטים ?

מסוג זה, הממשק בין המערכות 

יאפשר סנכרון מלא בין מערכת 

ואין  SAPהלמידה למערכת ה 

  SAPצורך לפתוח קורס גם ב 

הדרישות מופיעות באופן ברור 

 ובמכרז באפיון

 4נספח ג' 154

 1.5ס' 

הדרישה אינה ברורה, האם אין  39

מערכת  – SAP-מערכת ה

משאבי האנוש בארגון? האם 

נדרשת התממשקות נוספת 

למערכת שונה? מהם הנתונים 

הנדרשים להצגה, לפי דרישות 

 סעיף זה. 

 -ראה תשובות קודמות 

ההתממשקות למערכת משאבי 

 אנוש בוטלה

 4נספח ג' 155

 2.4ס' 

הדרישה אינה ברורה, מהי  39

מטרת ההדפסה? מערכת 

LMS  מרכזת למידה מקוונת

וכך גם כלל משאבי המערכת 

והארגון המועברים ללומדים 

בה. נודה להבהרתכם במה 

 הדברים עומדים. 

מפורט באפיון בצורה ברורה. 

נדרש להדפיס לעיתים לחניכים 

לוז ומטלות ועוד.דפי תצפית 

ר מכן , לוועדות שיוזנו לאח

 תעודות ואישורים 
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

החברה בשלב ראשון תפעיל  44 2.19סעיף  156

את כל הלומדות כפי שהן ללא 

נבקש להוסיף דגש  –הסבה 

האומר כי אין החברה אחראית 

לכל בעיה או תקלה שתהיה 

בהפעלת הלומדות הקיימות. 

נושאים לדוגמא: דיווח ציונים 

שלא הותאם כראוי, תמיכת 

 עוד...ו FLASHדפדפנים ב 

הדרישה היא שהלומדות יפעלו 

בצורה תקינה. ברור שלומדות 

 ישנות אינם תומכות בתקן סקורם

סעיף  157

2.25.1 

  –הסבת הלומדות לסטורי ליין  46

האם המערכות בניידות 

מאפשרת הזנת תכנים חדשים? 

מהי הפלטפורמה הקיימת 

בנידות? האם נבדקה אפשרות 

השימוש בתוצר אשר פותח 

 ליין ואיכות הביצועבסטורי 

  

ת שרת ומספר מחשבים. ובנייד

נדרש שהלומדות יפעלו בצורה 

תקינה במצב און ליין ובמצב אוף 

 ליין

כמה שעות  –הקמת קורסי אב  47 3סעיף  158

 הדרכה קיימות לכל קורס אב?

 מפורט באפיון  

אישורי  159

עו"ד 

לנספחים 

, 2, ד'1ד'

, 2, ו'1ו'

 4, ו'3ו'

55, 58, 

66-69 

נבקש להוסיף את המילים 

"לצורך עניין זה". למציע הרכבי 

חתימות שונים עבור עניינים 

 שונים

 מקובל

 3סעיף  160

 4לנספח ו'

המציע הוא חברה בת של  69

חברה ציבורית, אשר נשלטת, 

בשרשור ע"י חברה ציבורית 

זרה. בשים לב שלבעלי 

השליטה אין קשר לפעילות 

המציע ו/או ליכולתו לעמוד 

נאי המכרז, ולאור המבנה בת

התאגידי המתואר וממילא 

המציע אינו יכול להצהיר בשם 

בעלי השליטה בו, מבוקש כי 

ההתייחסות בסעיף זה תהא 

למציע בלבד, ולא לבעל זיקה 

אליו )ככל שבקשתנו לא 

 הבקשה נדחית.
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

תתקבל, ההצהרה יכולה 

 להינתן למיטב הידיעה בלבד(.

כפי שציינתי,  - נושא הקניין - 20   161

מדובר במערכת ענן והקניין של 

המערכת שייכת לחברתינו, 

נושא העברת הקניין למוסד 

לבטיחות ולגיהות ואף לספק לה 

את היכולת להעביר קניין זה 

לגוף שלישי הינו בעייתי מאוד 

ולא יאושר על ידי הבורד שלנו 

 והמחלקה המשפטית

 שאלה לא ברורה

 הבטחונות להערכיתנו נושא -     162

שיש לספק לפרויקט עם תחילת 

 הפרויקט הינם גבוהים מאוד

 אין שינוי 

163   

  

  

  

למרות  - אבני הדרך לתשלום -

שאנחנו מאינים שהפתרון שלנו 

 85-90%יודע לתת מענה לכ

מהדרישות שלכם, עדיין מדובר 

בפרוקיט עם הרבה מאוד 

תשלום על  30%חלקים. לקבל 

ועות שב 10הפרויקט רק לאחר 

עבודה שם את הפרויקט בסיכון 

גבוהה מבחינתו ללא כל כדאיות 

 כלכלית

הנושא נכון גם עבור שלב 

 4אנחנו מתחייבים ל -ההטמעה 

שעות  150-אנשים, כ"א ב

חודשים,  6-בחודש למשך כ

אנחנו אמורים לשלם שכר בכל 

תקופה זו אבל את רוב התמורה 

( אנחנו צפוים 70%)  מהמוסד

רק לאחר  לקבל במקרה הטוב

אלמנט סיכון  -חודשים  8

 גבוהה מבחינתנו.

 אין שינוי בתנאי התשלום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אין שינוי בתנאי התשלום

המלצה שלי  - שבועות 22 -     164

אתם  -היא לשקול הנושא שוב 

משלבים תהליך הטמעה ארוך 

עם דרישות לפיתוחים כגון 

 off lineמנהל תכני וידאו, נגן 

שבועות נדרש  22 -למועד ה 

 להכין בהתאם למכרז ולאפיון את

הנדרש במכרז את שבעת קורסי 

האב וכל המנגנונים העוטפים 

 אותם.
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מספר  סידורי
הסעיף אליו 
מתייחסת 

השאלה/הבה
 רה

פירוט השאלה/בקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובת המוסד לבטיחות

ועוד. אלו אינם פיתוחים 

האם כל הדרישות  -טרויאליים 

הנ"ל הינן הכרחיות ליום 

השימוש הראשון ע"י 

המשתמשים? אם התשובה 

 22היא חיובית, להערכיתנו 

שבועות הינו זמן לא ריאליי 

ושוב, מבחינתו הפרוקיט ברמת 

 סיכון גבוהה.

כל המודולים שנדרשו בהצעות 

בכוונה לא הוגדר מועד  -המחיר 

מדוייק בשל ההבנה שמדובר 

 בפיתוח.

אינטרס של החברה לסיימם מהר 

ככל היותר על מנת לקבל את 

 התמורה בהקדם.

אני מניח שביצעתם כאן עבודת      165

מעמיקה ומקיפה מאוד חשיבה 

בתהליך בניית המכרז, אבל 

אישית הייתי ממליץ לשקול שוב 

מה באמת הכרחי ליום הראשון 

 של השימוש ע"י המשתמשים

שבועות נדרש  22 -למועד ה 

להכין בהתאם למכרז ולאפיון את 

הנדרש במכרז את שבעת קורסי 

האב וכל המנגנונים העוטפים 

 אותם.

ת כל המודולים שנדרשו בהצעו

בכוונה לא הוגדר מועד  -המחיר 

מדוייק בשל ההבנה שמדובר 

 בפיתוח.

אינטרס של החברה לסיימם מהר 

ככל היותר על מנת לקבל את 

 התמורה בהקדם.

 

  
 

 אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז. בהודעות הקודמותלמעט האמור לעיל ו .7

 
 
 
 

 בכבוד רב,  
 

 ד"ר אורנית רז, מנכ"ל 

 ולגיהותהמוסד לבטיחות 

 


