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 תוכן עניינים כללי של מסמכי המכרז:

 תנאי המכרז; - 'אמסמך 

 :'אנספחים למסמך 

 הצהרת המשתתף  - נספח א 

 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז -  1נספח א'

 הצהרת קבלן משנה -  2נספח א'

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות  - נספח ב' 
 1976 - מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

 הצהרה על מעמד משפטי - ' גנספח 

 3.2פירוט ניסיון קודם של המציע לפי דרישות תנאי סף  -  ד'נספח 

  3.3 סיון מנהל הפרויקט המוצע לפי דרישות תנאי סףיפירוט נ - 1'דנספח 

 3.4 מפתח המוצע לפי דרישות תנאי סף -סיון מיישםיפירוט נ - 2נספח ד'

 3.5מעצב המוצע לפי דרישות תנאי סף  סיוןיפירוט נ - 3נספח  ד'

 3.6מוצע בהתאם לדרישות תנאי סף   UXסיון איש יפירוט נ - 4נספח ד'

 3.6מוצע בהתאם לדרישות תנאי סף   UIסיון איש יפירוט נ - 5נספח ד'

 3.7אישור רו"ח לפי תנאי סף  - ' הנספח 

 טופס הצעת המחיר - ' ונספח 

 הרישיונות הנרכשיםתנאי רישוי ופירוט  - זנספח 

 תנאי  ההסכם והנספחים; - ב מסמך

 נספחים למסמך ב':

 אפיון מפורט  - 'אנספח 

 לוחות זמנים  - 'בנספח 

 נספח התמורה  - 'גנספח 

 SLAפיצויים מוסכמים ו  - 'דנספח 

 נוסחי ערבות  - 'הנספח 

 תכנית הטמעה והדרכה  - 'ונספח 

 נוהל בדיקות מסירה  - 'זנספח 

 נוהל בדיקות קבלה  - 'חנספח 

 התחייבות לשמירה על סודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים  - 'טנספח 

 אישור קיום ביטוחים  - נספח י'

 נספח אפיון תפיסתי  - 'אנספח י

  נספח אפיון אזור אישי תפיסתי.  - נספח יב'

 פרסום המכרז(;מסמכי הבהרות והשלמות למכרז )יצורפו ככל שיהיו לאחר   - ' גמסמך 
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 תנאי המכרז ונספחיו -'אפרק 

 כללי ותיאור העבודה .1

 חברה הינה"( החברה" או" קנט: "להלןקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  ) -קנט  .1.1
 לחקלאים ביטחון רשת מספקת קנט.  טבע נזקי כנגד ישראל חקלאי את מבטחת אשר ממשלתית

 והארגונים הממשלה עם פעולה שיתוף תוך החיים ובעלי הצמחיים החקלאות ענפי בכל
מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז פומבי להתקשרות בחוזה  השונים. החקלאיים

הוראות הנקובות ל בכפוףהכל מימוש פרויקט הקמת אתר אינטרנט חדש  ומעודכן לחברה, ול
ונספח ' יא)נספח  המצורפים המכרז ובנספחיהם, לרבות, לעניין זה, בשני נספחי האפיוןבמסמכי 

 לחוזה . ( יב'

o  שנה אתר אינטרנט תדמיתי המשרת אותה מאז בכל ההיבטים  12 -מ יותר קנט הקימה לפני

עדכונים ושינויים מבניים במהלך אותם שנים. האתר מנוהל  עבר מעטהאתר  .התדמיתיים

 ע"י גוף חיצוני המשמש גם כמארח לאתר.

o  לפני מספר שנים, הנחתה הרגולציה בתחום הביטוח ושוק הון, על הקמת אזור אישי

העיסוק של החברה, אפשרה  תהמשולב באתר האינטרנט התדמיתי של החברה. ייחודיו

 לקנט שלא לממש את ההנחיה ולקבל "פטור" מפיתוח אזור אישי.

o  "להיכנס למהלך של פיתוח אזור אישי עבור לקוחותיה ונכנסה קנט החליטה למרות ה"פטור

, במטרה לפתח )תדמיתי ואזור אישי( למהלך של אפיון תפיסתי של האתר על כל מרכיביו

 אתר חדש.

o בהתייחס לטכנולוגיה שעל בסיסה הוקם ון ובחינת טכנולוגיות למימושו עם השלמת האפיו

בקנט להגדיר פרויקט שונה ולהקים אתר חדש מתקדם בהתאם הוחלט האתר התדמיתי, 

 את האזור האישי. ולשלב בולכלים העכשוויים 

o  בהתאם לדברים הנ"ל, המכרז הנוכחי מתייחס להקמת אתר אינטרנט חדש על שני הרכיבים

אתר תדמיתי חדשני ואזור אישי גם יחד וכולל לכן בנספח האפיון את שני מסמכי  כנ"ל,

 האפיון הרלבנטיים:

 אתר האינטרנט החדש של החברה תפיסתי  מסמך אפיון -

 להקמת האזור  האישי תפיסתי  מסמך אפיון -

קנט מבקשת לקבל הצעות עבור הקמת אתר אינטרנט תפעולי לחברה, הכל כמפורט במפרט   .1.2
 .והשירותים הדרישות

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.3

 מיקום מועד פעילות

 5.1.20 חובה -כנס מציעים
 12:30שעה: 

 תל אביב 74דרך מנחם בגין 
 14קומה 

 מועד אחרון לשאלות
16.1.20 

  14:00שעה: 

 מועד אחרון להגשה
3.2.20 

 13:30שעה: 
 תל אביב 74דרך מנחם בגין 
 14קומה 

 אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לבין תאריכים אחרים המופיעים  במקרה של
 בגוף המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה
כל  ולא תהא למי מהמציעים www.kanat.co.ilשתפורסם באתר האינטרנט של החברה 

 טענה או דרישה בקשר לכך. 
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 עיקרי ההתקשרות .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה 

 ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת המפורטת.  התייחסות אחרת כאמור באיזה

מפרט הכל כמפורט ב -טהקמת אתר תדמיתי תפעולי עבור קנבין היתר  השירותים יכללו .2.1
המפרט מהווה אפיון רעיוני בלבד, המציע הזוכה יידרש לבצע תהליך אפיון מקיף על  .דרישות

 בסיס האפיון הרעיוני. 

חודשים  9על ידי החברה תהא עד   הסופי ןקבלתעד למועד  פיתוח ההתאמות הנדרשות תקופת  .2.2
וזאת בהתאם לאבני   מן המועד שבו תינתן הוראת החברה לזוכה להתחיל בביצוע העבודה

 להסכם, ועיקריו:  ב'הדרך שבנספח 

 זמן מוחלט )בשבועות( נושא 

  0 חתימה  1

 שבועות 7  אפיון מפורט 2

  ותשבוע 4 האפיוןת בדיק 3

 ותשבוע 2  תותיקון והשלמ 4

 שבוע 1 הלקוח תבדיק 5

 שבוע 1 גרסה סופיתלצורך  תותיקון והשלמ 6

 שבוע 1 הלקוחאישור בדיקה ו 7

  שבועות 8 יישום ופיתוח התאמות נדרשות 8

 ותשבוע 2 מבדקי מסירה  9

 שבועות 4 מבחני קבלה ביצוע תיקונים ואישור קבלה 10

 שבועות 3 מילוי תוכן והסבה 11

 שבועות 2 ליווי והטמעה בשטחהדרכה  12

  עלייה לאוויר 13

 חודשים. 24של  תחזוקת האתר לתקופהתחל תקופת  –עם סיום הפרויקט ומסירתו לקנט  .2.3
תקופות תחזוקה  5עוד תקשר, עם המציע הזוכה להחברה תהיה רשאית להלאחר תקופה זו 

הדרישה. על אף האמור מובהר כי החברה תהא והכל בכפוף להנחיות מפרט בנות שנה כל אחת, 
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את תקופת התחזוקה בתום כל שנת התקשרות 

 בהודעה שתימסר לספק הזוכה.

קנט תהא רשאית להתקשר עם המציע הזוכה לביצוע עבודות נוספות הקשורות לאתר  .2.4
לא פורטו במפרט. במידה וידרש  האינטרנט במהלך תקופת ההתקשרות גם אם עבודות אלה

יחושבו העבודות על בסיסי התעריף השעתי שהוצע ע"י המציע הזוכה הספק לבצע עבודות אלה, 

 בכפוף להערכת שעות שתועבר לקנט ותאושר על ידה.

המצורף למכרז מהווה אפיון רעיוני בלבד. המציע הזוכה יידרש לאפיין  והעיצובי המפרט הטכני .2.5
 רש.את האתר הנדולעצב 

התמורה בגין השירותים תהא בהתאם להצעת המחיר של הזוכה, אשר תוגש בנוסח אחיד,  .2.6
 מסמך הצעת המחיר, שמצורף למסמכי מכרז זה. -למכרזח'  פחסנהקבוע ב

להסרת ספק מודגש כי המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין,  .2.7
 בהגשה של יותר מהצעה אחת.
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ה' לתקנות חובת 17הליך תחרותי נוסף )כקבוע בתקנה החברה שומרת על זכותה לקיים  .2.8
 .להלן 1( כמפורט בסעיף 1993 -המכרזים, התשנ"ג 

תן למציעים אפשרות להחליף את מנהל הפרויקט המוצע מובהר כי במהלך המכרז לא תינ .2.9
מטעמה, ללא אישור של קנט מראש ובכתב, אישורה של קנט יינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, והמציעים מוותרים מראש על כל טענה כנגד קנט בהתאם לסמכותה האמורה. 

ד את מנהל הפרויקט במקרה בו אישרה קנט את החלפת מנהל הפרויקט תהא רשאית קנט לנק
במסגרת  0החלופי כאילו הוצע מלכתחילה או להורות על ניקוד מנהל הפרויקט החלופי בניקוד 

 ניקוד האיכות, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

האמור בסעיף זה לא יפורש באופן המתיר או מאפשר בכל צורה שהיא להחליף את מנהל  .2.10
לגרוע מזכות קנט לראות בבקשה להחלפת מנהל הפרויקט  הפרויקט מטעם המציע, ואין בו כדי

 משום התנהלות שלא בתום לב או משום תכסיסנות של הזוכה ולבטל את זכייתו.

אישור מנהל  פרויקט חלופי על ידי המזמינה הינו תנאי לחתימת הסכם ההתקשרות עם המציע  .2.11
הזוכה בקשה להחלפת הזוכה. לכן, ככל שלאחר בחירת ההצעה הזוכה, תוגש על ידי המציע 

 מנהל פרויקט  ולא אושר מנהל פרויקט חלופי על ידי קנט, תבוטל זכייתו של המציע הזוכה.

 תנאי סף .3

לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת  - על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף
להלן(, גם אם הצד השלישי האמור  3.3צד שלישי כלשהו בתנאי הסף )למעט בתנאי הסף הקבוע בסעיף 

הנו אורגן של המציע, או עובד או קבלן משנה של המציע, או חברת אם, בת או אחות של המציע או 
 פורש אחרת בתנאי המכרז. אלא אםוהכל  חברה שלובה  או קשורה למציע,

רשאי להגיש הצעה במכרז כל אדם או תאגיד אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל התנאים 
 המצטברים שלהלן:

 המציע הנו אדם או גוף הרשום כדין בישראל. .3.1

 תדמיתיים  שנים לפחות בהקמת, בניית ותחזוקת אתרי אינטרנט 3סיון של יבעל נהמציע  .3.2
 תפעוליים עבור גופים פיננסים ו/או חברות ביטוח ו/או גופים ציבוריים ו/או גופים כלכליים,ו

 שנים שקדמו למועד להגשת הצעות.  5וזאת במהלך 

שנים לפחות בניהול פרויקטים של  3ל ע מטעם המציע, הינו בעל ניסיון שמנהל הפרויקט המוצ .3.3
 הפרויקט יועסק כקבלן משנה של המציע.  . אין מניעה כי מנהלהקמת אתרי אינטרנט תפעוליים

 לפחות בתחום (3) שנים לפחות  3המוצע מטעם המציע, הינו בעל ניסיון של  מפתחמיישם/ .3.4
המיישם / מפתח צריך להיות מועסק בהעסקה ישירה . אתרי אינטרנט תפעולייםיישום ופיתוח 

 ע"י המציע ולא כקבלן משנה. 

שנים לפחות בתחום עיצוב אתרי אינטרנט  3סיון של יהמעצב המוצע מטעם המציע הינו בעל נ .3.5
 צריך להיות מועסק בהעסקה ישירה ע"י המציע ולא כקבלן משנה.תפעוליים. המעצב 

שנים לפחות בתחום אתרי אינטרנט  3סיון של יהמוצע מטעם המציע הינו בעל נ UXאיש/ אשת  .3.6
 ציע ולא כקבלן משנה.צריך להיות מועסק בהעסקה ישירה ע"י המתפעוליים.  בעל התפקיד 

שנים לפחות בתחום אתרי אינטרנט  3סיון של יהמוצע מטעם המציע הינו בעל נ UIאיש/ אשת 
 צריך להיות מועסק בהעסקה ישירה ע"י המציע ולא כקבלן משנה.תפעוליים.  בעל התפקיד 

 תחומים המפורטים בסעיף.המתמחה בשני האין מניעה כי יוצע בעל תפקיד אחד 

 :אחת משלוש השנים בכל)לפני מע"מ( לפחות  ₪ 000500,נו בעל מחזור כספי של יהמציע ה .3.7
 .2018-ו 2017 ,2016

מציע אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל ספרי חשבונות ל .3.8
 ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.
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 לצרף להצעתומסמכים שעל המציע   .4

 המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

', וכן אישורים, מסמכים, דלעיל בנוסח נספח  3.2פירוט בדבר ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף  .4.1
 המלצות ואסמכתאות אודות ניסיונו. יש למלא עבור כל פרויקט בנפרד.

, וכן אישורים, מסמכים, 1'דפירוט בדבר ניסיון המציע בהתאם לתנאי סף לעיל בנוסח נספח  .4.2
 ואסמכתאות אודות ניסיונו. יש למלא עבור כל פרויקט בנפרד.המלצות 

בנוסח  3.3פירוט ניסיונו של מנהל הפרויקט המוצע על ידי המציע בהתאם לדרישות תנאי סף  .4.3
 ן קורות חיים, תעודות השכלה והמלצות.', וכהנספח 

 .2במקרה בו מנהל הפרויקט אינו עובד של המציע יידרש לחתום על תצהיר בנוסח נספח א'

בנוסח  3.4המוצע על ידי המציע בהתאם לדרישות תנאי סף  מפתחמיישם/ פירוט ניסיונו של  .4.4
 ', וכן קורות חיים, תעודות השכלה והמלצות.1הנספח 

 בנוסח נספח ז'. 3.7אישור רו"ח המעיד על עמידת המציע בתנאי סף  .4.5

 הצהרת המציע חתומה ומאומתת בנוסח נספח א'. .4.6

 תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים בנוסח נספח ב'. .4.7

 רישוי ופירוט הרישיונות המוצעים הכלולים בהצעת המציע בנוסח נספח ט'.הפירוט תנאי  .4.8

מציע לכל סעיפי מפרט הדרישה, המופיע כנספח י"ב להסכם, כאשר על המציע התייחסות של ה .4.9
להשיב לכל אחד מן הסעיפים שבמסמך זה ולציין בצד התייחסותו את מספר הסעיף הרלוונטי 

יהא רשאי להציג קבלן משנה לא "(. המציע המענה למפרט הדרישהשבמפרט הדרישה )להלן: "
 כני, האחריות הכוללת הינה על הספק/מציע.לצורך מענה על סעיף כלשהו במפרט הט

תקפים , כשהם 1976 -כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4.10
 למועד הגשת ההצעה.

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו  .4.11
 .לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .4.12

כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד, לרבות תשובות להבהרות, ככל  .4.13
 שפורסמו.

ככל שהמציע הוא תאגיד, עליו לציין מהו מעמדו המשפטי בטופס המצורף כנספח ד',  ולחתום  .4.14
ר של רו"ח או עו"ד, המאשר כי חתימתם על ההצעה באמצעות מורשי חתימה כדין ולצרף אישו

 מחייבת את התאגיד לפי כל דין בהתאם לתנאי המכרז.

בנוסף על מציע שהנו תאגיד לצרף להצעה תדפיס ממרשם רשם החברות או ממרשם דומה 
 . ימים 30-נכון למועד שאינו קודם למועד הגשת ההצעה ביותר מ ,אחר אם התאגיד אינו חברה

המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה הצעה שתוגש ללא כל 

מטעם זה בלבד. על המציעים לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות 
רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם 

 מהרשויות המוסמכות לכך.וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצורף אישור/הסבר 
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 ערבויות  .5

 למכרז זה לא יידרש המציע לצרף ערבות לקיום ההצעה )"ערבות מכרז"(. .5.1

מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז יידרש להמציא לחברה, כתנאי לחתימתה על ההסכם עמו,  .5.2
בתוספת  להקמת האתרמסכום הצעתו  10%ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בגובה 

' להסכם, וזאת להבטחת מילוי התחייבויותיו המע"מ, וזאת בתנאים ובנוסח הקבועים בנספח 
 "(.ערבות הביצוע)להלן: "

, ועם כניסת תקופת האחריות האתרערבות הביצוע תשוחרר לאחר מועד העלייה לאוויר של  .5.3
 .לתוקף

בדרך של הגשת מספר  ערבויות, גם  את הערבותמובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל  .5.4
 אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

ימים  7על ההסכם ו/או לא ימציא ערבות ביצוע תוך משתתף שהצעתו נתקבלה ולא יחתום  .5.5
מיום שיידרש לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לבטל את זכיית המציע הזוכה ו/או 

 לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

 של מסמכי המכרז וההורדה/קבלהאופן העיון  .6

  www.kanat.co.ilסמכי המכרז בכתובת ניתן לעיין באתר האינטרנט של החברה במ .6.1

את מסמכי המכרז ניתן יהיה להוריד מאתר האינטרנט של החברה, או לקבל במשרדי החברה,  .6.2
ה בין השעות -, תל אביב בימים א14, קומה 74מנחם בגין  : דרךבכתובתהגב' דנה מורי, אצל 

8:30-15:00 . 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .6.3
זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע, ולא יושבו למציע 

 ו. בין אם הצעתו זכתה ובין אם לא -

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט  .6.4
על ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, ולרבות 
במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה או 

 במצבה הכלכלי.  

 ציעיםכנס מ .7

, 74ההתכנסות תהיה בכתובת מנחם בגין  12:30 בשעה 5.1.20כנס מציעים יתקיים ביום  .7.1
ומציע אשר לא  חובה, משרדי קנט. השתתפות המציע או מי מטעמו בכנס הינה 14בקומה 

אלא אם כן  ישתתף בכנס )בעצמו או באמצעות מי מטעמו( לא יהיה רשאי להשתתף במכרז
החליטה החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי למחול על קיום תנאי זה. החברה תוכל לערוך כנס 
אחד או יותר ו/או כנסים נפרדים למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי 

 שיקול דעתה.

יע לא כל מידע שיימסר בכנס המציעים לא ייחשב ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמצ .7.2
תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד 

 כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז.

http://www.kanat.co.il/
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 הבהרות ושינויים .8

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות  .8.1
או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה 
או בקשה/הבהרה/שאלה אחרת עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד 

 הנקוב להלן.

המציע, קיימות במסמכי המכרז אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות בכתב ת ככל שלדע .8.2
 10/2019ולרשום בנושא שאלות הבהרה מכרז  michrazim@kanat.co.ilלקנט לכתובת דוא"ל: 

, תוך פירוט השאלות, הבקשות להבהרה, הסתירות, 14:00בשעה  16.1.20וזאת עד ליום 
שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט  השגיאות, אי ההתאמות או הספקות

במסמכי המכרז. על המציע לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל. מציע שלא יפנה כאמור ובמועד 
טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות  הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל

 כאמור.

ראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההליך או בין הו .8.3

 עם קנט, לפי פירושה של קנט ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי ההליך, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו  .8.4
באתר האינטרנט של קנט, ובאחריות המציעים להתעדכן באתר זה באופן שוטף עד למועד 

ות, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או להגשת ההצע
 הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה ו/או אי התאמה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות  .8.5
 יראו בכך דחיית פניית המציע.

 .ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשהאת כלל המציעים תשובות לשאלות הבהרה יחייבו  .8.6

החברה רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת מסמכי המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .8.7
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק 

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו.

ז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים עם הגשת מסמכי המכר .8.8
הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש את מסמכי המכרז, יהיה 

 מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

או אי בהירות לגביהם, להסרת ספק, במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/ .8.9
תקבע החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי 
בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה 

 החברה.
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 אופן הגשת ההצעה .9

 10/2019הצעת המציע תוגש במעטפה על גביה ייכתב: "מכרז פומבי  .9.1

במעטפה זו יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות  .9.2
 לעיל. 1)מסמך ב'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף 

על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולחתום בשולי כל עמוד  .9.3
של מסמכי המכרז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתר 

 האינטרנט של החברה ו/או פרוטוקול מפגש מציעים.

)מקור  ובשני עותקיםלרבות כל המסמכים האמורים, תוגש במעטפה סגורה  הצעתו של המציע, .9.4
 דרך בתיבת המכרזים של החברה ברחוב ידניתותופקד במסירה מגנטית(  והעתק, וכן במדיה

)"מועד הגשת ההצעות"(.  13:30 בשעה 3.2.20 ליום עדבתל אביב  14קומה  74מנחם בגין 
 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה, והצעות שיוגשו לפני המועד האמור יושבו לבעליהן. 

תנאי המכרז. עשה כן המציע לא  המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי .9.5

בד, ו/או יהא בכך כדי לחייב את החברה והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בל
 להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז על  .9.6
 נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

קנט לא תחזיר ולא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים או מי  .9.7
מטעמם, לרבות הוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בשלב המכרז, 

 לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן. 

וכה, ותהווינה חלק בלתי הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הז .9.8
 נפרד  מההסכם שייחתם עימו.
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 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .10

( הגבוה ביותר, וזאת Cמבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל ) .10.1
לנהל מו"מ ושלא לקבל  מבלי לגרוע מכל סמכות או זכות של קנט, לפי כל דין, לרבות מסמכותה

 הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

 להצעת המחיר קיים מחיר מקסימום, הצעות שתהיינה גבוהות ממחיר המקסימום ייפסלו. 

מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב  40% ( יהאAמשקלו של הרכיב האיכותי בהצעה ) .10.2

 מתוך הציון הסופי. 60%( יהא Bהכספי בהצעה )

 ( תעשה לפי קריטריוני המשנה הבאים: Aבחינת הרכיב האיכותי של ההצעה ) .10.3
קה מספר  משקל מוחלט משקולות הקריטריון משקל יחסי משקולות הקריטריון קריטריון הבדי

 קריטריון הבדיקה מס

משקולות 
 הקריטריון

משקל 
 יחסי

משקל 
 מוחלט

  5 מענה למכרז 1

הפרויקט, מתודולוגיה שבשימוש הספק, השיטה המוצעת לניהול  1.1
 מעקב ובקרת הפרויקט

80  

  20 אופן הגשת ההצעה למכרז ומתן מענה לכלל סעיפיו 1.2

  45 ניסיון  2

בהקמת אתרי תדמית תפעולים  קודם של המציע, בין היתר,   ןנסיו 
החברה תהא רשאית לזמן לראיון לחברות ביטוח וגופים פיננסיים 

 . את נציג המציע
30  

קודם של מנהל הפרויקט מטעם המציע, בין היתר על בסיס  ןניסיו 
 קורות חיים, וראיון שיתקיים בפני וועדת מכרזים או מי מטעמה.

15  

, בשירותים נשוא המכרז מטעם המציע  מיישםהקודם של  נסיון  
בין היתר על בסיס קורות חיים, וראיון שיתקיים בפני וועדת 

 מטעמה.מכרזים או מי 

20  

בשירותים נשוא  UIו    UXנסיון  קודם של המעצב ושל אנשי  
בין היתר על בסיס קורות חיים, וראיון שיתקיים בפני וועדת המכרז 

 מכרזים או מי מטעמה.

20  

חוות דעת שיתקבלו מאת ממליצים ו/או לקוחות ו/או גורמים על  
המציע בביצוע פי שיקול דעת החברה באשר לאיכות ניסיונו של 

 עבודות דומות ו/או קודמות
15  

  50 הפתרון המוצע 3

  20  שימוש עם כלים סטנדרטיים 3.1

  55 מענה פונקציונאלי לדרישות קנט לפי מפרט הדרישה. 3.2

  25 קלות תפעול ובקאופיס 3.3

  100  סך הכל

היחסי( לא תתקבל. על אף )במשקל  75%-הצעה שציון האיכות הכללי שקיבלה יהיה נמוך מ *
האמור, במקרים מיוחדים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה 
שציון האיכות שלה נמוך מן האמור, בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים: גובה הציון, 

נקודות ומעלה וגובה הציון שקיבלו, ההפרש בין  30מספר המציעים שקיבלו ציון של 
כספיות וההפרש בין ההצעות המשוקללות ונתונים מיוחדים של המציע או ההצעות ה

 ההצעה שאינם באים לידי ביטוי בקביעת הציון.
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 ( תיעשה לפי קריטריוני המשנה הבאים: Bבחינת הרכיב הכספי של ההצעה ) .10.4

 :החישוב הבאהצעת כל מציע תקבל את הציון המשוקלל עבור הרכיב הכספי על פי  .10.4.1

משקל יחסי  הרכיב מס"ד
 עבור הניקוד

 55% כולל רישוי במידה ונדרשעלות היישום  1

כולל תחזוקת היישום )בתום שנת אחריות( לשנה אחת  2
 רישוי במידה ונדרש

30% 

במהלך  – דקות( מנהל פרוייקט 60עלות שעת עבודה ) 3
 תקופת התחזוקה בלבד וככל שיידרשו פיתוחים ותוספות

5% 

במהלך  –  מפתח  \דקות( מיישם 60עלות שעת עבודה ) 4
 תקופת התחזוקה בלבד וככל שיידרשו פיתוחים ותוספות

5% 

במהלך תקופת  –  UXו UIדקות(  60עלות שעת עבודה ) 5
 התחזוקה בלבד וככל שיידרשו פיתוחים ותוספות

5% 

 הזולה ההצעה מחיר חלוקת ידי על יחושב הרכיבים מן אחד כל לגבי המחיר ציון .10.4.2
 המפורט במשקל תוכפל והתוצאה, הנבחנת ההצעה במחיר(, חדשים בשקלים)

 להצעה( מקסימאלי) 60% ציון יתקבל הרכיבים ל המשוקלל הציון כוםבטבלה. בסי
 .להצעות %60-מ קטנים יחסיים וציונים ביותר הזולה

 מילוי ההצעה הכספית של המציעאופן  .10.5

' את זעל המציע למלא על גבי נספח  - כולל רישוי במידה ונדרש האתר יישוםעלות  .10.5.1

המחיר הכולל המוצע על ידו, בשקלים שלמים, בגין ביצוע מלוא הפעולות הנדרשות 
 .האתר ליישום

  אחריות כולל רישוי באם נדרש.ת נלשנה בתום ש השנתיתעלות התחזוקה  .10.5.2

לכל  15%-מובהר כי האחוז המוצע על ידי המציע יהא אחוז שנתי, ולא יהיה גבוה מ
 , בנפרד.10.5.3)ב( בסעיף -אחד מהס"ק )א( ו

בנספח הצעת המחיר. אין לתת הצעה כספית   5-2קיים מחיר מקסימום לסעיפים:  מובהר כי  .10.6
 .ולא תובא לדיון ר המקסימום, במידה ותתקבל ההצעה גבוה יותר היא תיפסליגבוהה ממח

  -( Cחישוב הציון הסופי ) .10.7

= A +Bהציון הכולל של ההצעה יהא סך ציון האיכות המשוקלל וציון הרכיב הכספי המשוקלל  
C 
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 הודעה על זכייה והתקשרות .11

הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת המכרזים, ותחייב  .11.1
את החברה והמציעים, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו 
ונספחיו כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא 

ת כלפי החברה או הענקת זכות כלשהי למציעים. סייגה ועדת תיצור כל טענת השתק או מניעו
המכרזים את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים 

 במכתב הזכייה. 

הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות ולהמציא את כל המסמכים כנדרש בתנאי ההליך  .11.2
לא עמד המציע בדרישה זו, תהא רשאית קנט למסור תוך התקופה האמורה במכתב הזכייה. 

את ביצוע השירותים להצעה הבאה בתור או לבטל את ההליך ו/או למסור העבודה לכל גורם 
אחר כפי שתמצא לנכון. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות קנט לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל 

 ההפרה כאמור.

פה האמורה במכתב הזכייה, ולרבות אם לא לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו תוך התקו .11.3

המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא 
רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ולהפעיל כל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 

רה במקרה זה )אך לא לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החב
חייבת( להזמין את השירותים ממציע אשר השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה מבין 

פי המכרז ו/או -המציעים, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על
 פי כל דין. -על

החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז, מבלי שיהיה זכאי לקבל כל פיצוי או  .11.4
החזר הוצאות, וכן מבלי לגרוע בכל זכות אחרת של החברה, אם לאחר ההחלטה במכרז חל, 
לדעת החברה, שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע לחברה לאחר ההחלטה 

ית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא היתה ידועה לחברה בעת במכרז על עובדה מהות
קבלת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה החברה לזוכה טרם ביטול זכייתו, לקבלת הסבריו בכתב 

 או בעל פה, ביחס לגורם שבגינו שוקלת החברה לבטל את זכייתו כאמור.

כך החברה ביטלה את במידה והזוכה הפר את ההסכם עם החברה בהפרה יסודית כתוצאה מ .11.5
( חודשים ממועד מכתב הזכייה, תהיה רשאית החברה להזמין כל 3ההסכם עמו תוך שלושה )

 מציע אחר במכרז, לפי סדר דירוגו הסופי, לספק את השירותים.

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  .11.6
לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל  בלבד או מטעה, רשאית החברה

פיצוי או החזר הוצאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת המכרזים ו/או 
 לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

בהתבסס על מידע, הבטחה, הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות  .11.7
התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ למסמכי המכרז, 

 ובין לאחריו. -לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  -פה, בין לפני המכרז -בין בכתב ובין בעל
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 הליך תחרותי נוסף .12

החברה על פי כל דין מובהר, כי החברה תהיה רשאית להורות על קיומו של הליך בלי לגרוע מזכויות 
 :תחרותי נוסף בהתקיים התנאים הבאים

 חלף המועד שנקבע להגשת ההצעות למכרז.  .12.1

נפתחה תיבת ההצעות למכרז במועד שנקבע לכך, ונרשמו מספר ההצעות שנמצאו בתיבה,  .12.2
 עשה כזה(.תכולתן, זיהוין, מחיריהן, וכן האומדן )אם נ

 וכן התקיימה אחת מהנסיבות הבאות: .12.3

הפער במחיר בין ההצעה הזולה במכרז לבין ההצעות שדורגו במקומות הבאים נמוך  .12.3.1
 .10% -מ

 או יותר מהאומדן של החברה. 10% -המחיר המוצע בהצעה הזולה ביותר גבוה ב .12.3.2

 נותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים מכל סיבה שהיא.  .12.3.3

נסיבות אחרות שבהן, לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה, יהיה בקיומו בהתקיים  .12.3.4
 של הליך תחרותי נוסף כאמור כדי להועיל לה.

 החליטה החברה על קיום הליך תחרותי נוסף, תחולנה ההוראות הבאות: .12.4

ועדת המכרזים תודיע למציעים אשר ביניהם היא מעוניינת לקיים את ההליך האמור,  .12.4.1
(, כי הם רשאים להגיש, במועד שתורה עליו 5על חמישה )אשר מספרם לא יעלה 

 החברה, הצעה סופית בתנאים מיטיבים עם החברה לעומת הצעתם המקורית.

ההצעות הסופיות יוגשו לתיבת המכרזים לא יאוחר מהמועד שייקבע לכך על ידי  .12.4.2
 החברה, ובהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים.

הצעה סופית, תיחשב הצעתו המקורית  לא הגיש מציע אשר החברה פנתה אליו .12.4.3
 כהצעה הסופית.

החברה תנהל את ההליך התחרותי הנוסף בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים,  .12.4.4
 וכל הוראות מסמכי המכרז יחולו על הליך זה, בשינויים המחויבים.

 תוקף ההצעה .13

. ועדת יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז 120הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של  .13.1
 המכרזים רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר ייקבע על ידה.

המציע הזוכה יהא מחויב בהצעתו ובמחיריה, למשך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת  .13.2
התחזוקה, ובהתאם לתנאי ההסכם, לרבות תנאי הצמדה אם נקבעו בו, וזאת לגבי כל כמות 

 שתוזמן על ידי החברה. 
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 כללי: .14

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע  - דרישת הבהרות .14.1
בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע 
לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי המכרז, 

היו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא פעל ובלבד שכל רישיון, אישור או היתר י
 המציע בהתאם לדרישה תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו.

להסרת ספק מובהר כי החברה תהא רשאית אך לא חייבת לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  .14.2
ולא התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, 

תהא מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או 
ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, 
לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל 

 תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.על עצמו 

מבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך לא חייבת,  .14.3

כל הוכחה שתראה  -לאחר הגשת הצעה  -על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל משתתף 
לבצע עבודות לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו 

מהסוג ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה 
 המקצועית של המציע, והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה.

החברה רשאית אך לא חייבת לבדוק את אמינותו של המציע, ושל בעלי שליטה, מנהלים  .14.4
הסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון, ועובדים בכירים שלו, וכן ל

לרבות חוקרים פרטיים ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף 
 פעולה באופן מלא עם החברה  ו/או מי מטעמה שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל. 

ות הבדיקות הנ"ל יעלו ממצאים החברה תהא רשאית לפסול הצעתו של המציע במקרה בו תוצא .14.5
שונים מן העולה מן ההצעה של המשתתף, או אם תתגלינה בעיות משמעותיות בתחומים 
האמורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אם החברה  סברה כי המשתתף איננו בעל איתנות 

ועית ו/או פיננסית ו/או שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו בעל יכולת מקצ
 בעל ניסיון מספק.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון שלילי עימו או  .14.6
עם גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו 

 לגביו חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים.

המציע אשר יוכרז כזוכה במכרז )להלן גם "הזוכה"( מתחייב לחתום על  - על ההסכם  החתימה .14.7
ההסכם והנספחים המצורפים למסמכי המכרז ולהמציא את כל המסמכים והערבויות כנדרש 

ימי עבודה מיום שנתקבלה אצלו הודעת החברה על זכייתו במכרז והזמנתו  7בתנאי המכרז תוך 
ד הזוכה בדרישה זו, תהא רשאית החברה לפעול לפי שיקול למסירת מסמכים אלה. לא עמ

דעתה, ובין היתר להעביר את מתן השירותים להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או 
להעביר את מתן השירותים לכל גורם אחר כפי שתמצא לנכון, והכל מבלי לפגוע בכל זכות 

ם לה בשל ההפרה כאמור. מסמכי אחרת של החברה  הנובעת מכך ובנוסף לתבוע כל נזק שנגר

המכרז, לרבות הצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם והם יחייבו את הזוכה 
 לכל דבר ועניין.

החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,  - שינויים במסמכי המכרז .14.8
וזמתה או במענה לשאלות להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, בי

המשתתפים. שינויים ותיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יפורסמו באתר 
מסמכי המכרז. היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי  דורשהאינטרנט של החברה  וכן יופצו לכל 

חה המועד של החברה, שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למשתתפים, ייד
 להגשת ההצעות בהתאם לקביעת החברה.  
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החברה רשאית להאריך כל מועד מן מהמועדים הקבועים במכרז. הודעה כאמור  - מועדים .14.9

 תפורסם באתר האינטרנט של החברה ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף.

חוזה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, גם לאחר חתימת ה .14.10
ע"י הזוכה והמצאת ערבות הביצוע, וזאת כל עוד לא חתמה החברה על ההסכם לאחר כל אלה, 
ו/או לא לחתום על החוזה בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, הכל 
בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי, והמשתתפים במכרז מאשרים בעצם הגשת הצעתם כי 

 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.לא תהא להם במקרה כזה 

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה  .14.11
ערוכה עפ"י מסמכי המכרז, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כל פגם או אי התאמה אחרת 

ו/או הבהרה ו/או השלמה, ביחס לדרישות המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקון 
וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. החליטה החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב 

 ההצעה את המשתתף כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד  - חיסיון .14.12

בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו  מקצועי שלו. מציע שלא יציין
מסכים לכך כי במקרה שיתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו במלואה לעיון 
אחרים גם מבלי לאפשר לו להעלות נימוקים כנגד כך. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע 

חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול מסמכותה של ועדת המכרזים ליתן כל החלטה בעניין גילוי 
 דעתה המלא. 

על המשתתף להביא בחשבון, על פי הערכתו, את האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי  .14.13
צפויים העלולים לעלות בהקשר לשירותים. לשם כך ירכז המשתתף על אחריותו הבלעדית את 

כלשהי על הכנת הצעתו  כל המידע העשוי להיות לו למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה
 והתקשרות בחוזה.

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המציע ולא יוחזרו לו  .14.14
 בשום מקרה.

להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעות כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים  .14.15
ם על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותי

 ככלולים בהצעת המציע. 

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז  .14.16
שייכות לחברה. המשתתפים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת 

 ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם החברה.

כל מקום שבו מוקנית לחברה סמכות או זכות או תפקיד, יכול שאלו יבוצעו  - זיםועדת המכר .14.17
 ע"י ועדת המכרזים שלה, וכל מקום שנכתב "החברה" גם ועדת המכרזים במשמע, ולהיפך.

המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא  תיאום הצעות: .14.18
 .1זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח נספח א'עם מציעים או מציעים בכוח במכרז 
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 נספח א' למכרז

 /201910הצהרת המשתתף במכרז פומבי מס' 

,  לאחר שקראתי ____________________ח.פ  ________________________________אני הח"מ 
לרבות את הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים האחרים בעיון ובחנתי בחינה זהירה את מסמכי המכרז, 

אשר צורפו למכרז, ולאחר שהשתתפתי ו/או מי מטעמי השתתף בכנס מציעים, מגיש את הצעתי כמפורט 
 להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

כל הגורמים הקשורים בביצוע  הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את .1
השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם, והנני מצהיר כי אני בעל הידע, המומחיות והניסיון הדרושים 

 למתן השירותים נשוא מכרז זה. 

הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פי הסכם  .2
למסמכי המכרז, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן  מסמך ב'ההתקשרות המצורף כ

 השירותים ומתחייב לפעול על פיהם.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל הדרישות  .3
 שבמסמכי המכרז. 

והנני מקבל על עצמי אני מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז,  .4
 לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של קנט.

 מסמך ב'בהגשת הצעתי זו, הנני מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כ .5
למסמכי המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור בנספחים להסכם 

 נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו. המהווים חלק בלתי

בחתימתי על מסמכי המכרז באמצעות מורשי חתימה מטעמי, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים  .6
 שנתתי לחברה במהלך המכרז הינם נכונים ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם.

לעיל הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או  6ההצהרה האמורה בסעיף אני מצהיר כי ידוע לי ש .7
לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר 
שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול 

ת הערבות שנתתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא את הצעתי ו/או לחלט א
 תהא לי כל טענה בקשר לעניין זה.

ידוע לי כי הסכומים שנקבתי במסמכי מכרז זה הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על  .8
א, לרבות לא עקב ידי בגין קיום מלוא התחייבויותיי עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהי

 שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. 

הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  .9
החברה פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר, וכן, 

ללא כל תלות, לקנוס אותי בפיצוי המוסכם המוסדר בהסכם, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא ו
 הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.

הצעתי במסגרת המכרז היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת  .10
מסירת הצעות במסגרת המכרז, והיא תמשיך יום מיום המועד האחרון ל 120אותי במשך תקופה של 

 לחייב אותי וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. 

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .11
 המגישים הצעות במכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

אני מוותר על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי או  .12
הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי 

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 _______________________ מס' הזיהוי: שם המציע: __________________________

 _______________________ חתימה וחותמת המציע: ____________________ כתובת רשומה:

 תאריך: ___________
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 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

הצעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת הרינו מצהירים כי 
 ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 טל' נייד: ______________________ שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

 פקס' : _____________ ____________________________מייל : ______
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 למכרז 1נספח א'

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ )שם 

 המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  .2

ללא התייעצות,  חלטו על ידי החברה באופן עצמאי,המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הו .3

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע  הצעות  .4

או אדם  במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף

 הקשורים עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

עם מתחרה או  אגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהואהצעה זו של הת .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  .9

 הגשת ההצעות .

 ד חמש שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע ע .10

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________ 

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 אישור עו"ד 

 ________________________________ שכתובתי _______________אני הח"מ, עו"ד ______

_______ הופיע/ה/ו לפני ______ _____ מאשר בזאת כי ביום___________והנושא רישיון מספר _

 ____/____________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' _________מר/גב' ___

 ֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם. 

 _______________________ _____________________ __________________ 

 חתימה מס' רישיון שם עורך הדין 
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 למכרז 2נספח א'

-תצהיר קבלן המשנה )ייחתם במקרה בו מנהל פרויקט שמועסק ע"י המציע שלא במסגרת יחסי עובד
 (3.3מעביד להוכחת עמידה בתנאי סף 

 _________________________ : שם קבלן המשנה

 _________________________ : כתובת קבלן המשנה

 _________________________ : טלפון קבלן המשנה

 _________________________ : שם איש קשר

_____________ נושא ת.ז. מס' ___________ ו______________, __________אנו הח"מ ______

_________ מצהירים בזה כי הננו מורשי חתימה המוסמכים לחייב את קבלן נושא ת.ז. מס'______

"( בכל הנובע מהגשת הצעה זו קבלן המשנה_______ )להלן: "____________________המשנה ____

בהתאם לתנאי המכרז וכי קראנו בעיון ובעזרת מומחים לדבר, והבנו, את כל מסמכי המכרז, ואנו מצהירים 

 כדלקמן: 

( לצורך עמידה שם המציע_______ )__________שרים כי קבלן המשנה התקשר עם _____אנו מא .1

וזאת לצורך הגשת ההצעה ולביצוע השירותים ו/או חלק מהם במקרה שהמציע יוכרז  3.5בתנאי סף 

 כזוכה במכרז.

י ידוע לנו כי מר ______________ ת.ז. _______________ מוצע על ידי המציע לצורך עמידה בתנא .2

החל לגבי עובד קבלן המשנה(, וכי הוא מוצג על  3.3סף ___________ )יש למלא את מספר תת סעיף 

 ידי המציע כ_____________ )יש למלא את התפקיד מתוך רשימת אנשי המפתח(.

די ידוע לנו כי סיום העסקה של מר _____________ מכל סיבה שהיא צריכה להיות מאושרת על י .3

 קנט, ובכל מקרה של החלפה כאמור אנו מתחייבים לעדכן את חברת קנט מראש ובכתב.

 _________________________ ___________________________ 

 חתימה חתימה 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רישיון _________ 

מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 

_________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על 

צעה זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר מסמך ה

בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד 

 המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 _________________ חתימת עורך הדין
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המשנה אשר מעסיק את מנהל הפרויקט )אם וככל שהעמידה בתנאי הסף הינה תצהיר של קבלן 

 (3.3באמצעות קבלן משנה מטעם המציע שמעסיק את מנהל הפרויקט בהתאם לתנאי סף 

 _________________________ : שם קבלן המשנה

 _________________________ : כתובת קבלן המשנה

 _________________________ : טלפון קבלן המשנה

 _________________________ : שם איש קשר

אנו הח"מ ___________________ נושא ת.ז. מס' ___________ ו______________, נושא ת.ז. 

מס'_______________ מצהירים בזה כי הננו מורשי חתימה המוסמכים לחייב את קבלן המשנה 

מהגשת הצעה זו בהתאם לתנאי המכרז וכי קראנו בעיון "( בכל הנובע קבלן המשנה___________ )להלן: "

 ובעזרת מומחים לדבר, והבנו, את כל מסמכי המכרז, ואנו מצהירים כדלקמן: 

 3.3אנו מאשרים כי קבלן המשנה התקשר עם ____________ )שם המציע( לצורך עמידה בתנאי סף  .1
 וזאת לצורך הגשת ההצעה ולביצוע השירותים ו/או חלק מהם במקרה שהמציע יוכרז כזוכה במכרז.

ידוע לנו כי מר ______________ ת.ז. _______________ מוצע על ידי המציע לצורך עמידה בתנאי  .2
החל לגבי עובד קבלן המשנה(, וכי הוא מוצג על  3.3מלא את מספר תת סעיף סף ___________ )יש ל

 ידי המציע כ_____________ )יש למלא את התפקיד מתוך רשימת אנשי המפתח(.

סיום העסקה של מר _____________ מכל סיבה שהיא צריכה להיות מאושרת על ידי ידוע לנו כי  .3
 חברת קנט, ובכל מקרה של החלפה כאמור אנו מתחייבים לעדכן את חברת קנט

 _________________________ ___________________________ 

 חתימה חתימה 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רישיון _________ 

מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. 

_________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על 

צעה זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר מסמך ה

בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד 

 המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 _________________ חתימת עורך הדין
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 נספח ב' למכרז

 רה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםהצה

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ 
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המציע"שמספרו ____________ )להלן: 

 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה:  .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד  (א)
 חתימת ההצהרה. 

 -אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  (ב)
 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב 

  -ין סעיף זהלעני
גם  בעל השליטה  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם - "בעל זיקה" 

 בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 
 .1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים ) - "חוק עובדים זרים"

 .1968 -ניירות ערך, התשכ"חכמשמעותה בחוק  - "שליטה"

 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; (א)

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה  (ב)
 שנה לפחות ממועד ההרשעה; 

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת  (ג)
 ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה 
 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 מאלה: כל אחד -"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. (1)

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה בו; (א)

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  (ב)
במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי 

 פעילותו של המציע;
 אי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;מי שאחר

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)
 בידי מי ששולט במציע;

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  -"הורשע" 
 (. 31.10.02התשס"ג )

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 
 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%החזקה של  -"שליטה מהותית" 

 זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת. 

___________________________ ___________________________ 

 תאריך שם המצהיר + חתימה 

 ימהאימות חת

אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 ___________ _________________________ __________________________
 שם חותמת וחתימה תאריך 
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 ' למכרזגנספח 

 הצהרה על מעמד משפטי

 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:

 א. מעמד משפטי

 חברה 
 )יש למלא טבלאות 
 ב, ג( 

 שותפות רשומה 
 יש למלא טבלאות 
 ב, ג, ד( 

 ב. פרטים כלליים

 

 __________________________________________ ___ שם:

 )יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המציע(

 ___________________________________________ כתובת

 _________________ טלפון

 _________________ מספר עוסק מורשה

 _________________ מספר החברה/השותפות

 )חברה בע"מ או שותפות רשומה(שמות בעלי זכות החתימה . ג

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים 
 שמסרנו

 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.

_______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי

_______________ _________________ 

 חתימה תאריך

 דוגמת חותמת התאגיד
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 ' למכרזדנספח 

 2.3פירוט ניסיון קודם של המציע בהתאם לדרישות תנאי סף 

 לפחות שלושה פרויקטים()

גופים פיננסים שנים לפחות בהקמת, בניית ותחזוקת אתרי אינטרנט תדמיתיים  ותפעוליים עבור  3בעל ניסיון של המציע 
 שנים שקדמו למועד להגשת הצעות.  5וזאת במהלך  ו/או חברות ביטוח ו/או גופים ציבוריים ו/או גופים כלכליים,

תאור נושאים  תחום עיסוק שם הלקוח
 שפותחו

 -תקפות ביצוע פירוט האתר
תאריך התחלה 

 וסיום

מועד עליה 
 לאוויר

 שם וטלפון איש קשר
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  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

   ____________________ ת.ז. ___________________שם מורשה החתימה מטעם המציע : 

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________ חתימה וחותמת המציע:

 אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רישיון _________ 

ום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. מאשר בזה כי בי

_________________ וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני 

על מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר 

נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את  בזאת כי ההצעה

 התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 ____________________ חתימת עורך הדין
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 למכרז' 1דנספח 

 3.3בהתאם לדרישות תנאי סף  של מנהל הפרוייקט פירוט ניסיון קודם

שנים לפחות בניהול פרויקטים של הקמת אתרי אינטרנט  3ל ע מטעם המציע, הינו בעל ניסיון שהפרויקט המוצמנהל 
 . אין מניעה כי מנהל הפרויקט יועסק כקבלן משנה של המציע. תפעוליים

תאור נושאים  תחום עיסוק שם הלקוח
 שפותחו

 -תקפות ביצוע פירוט האתר
תאריך התחלה 

 וסיום

מועד עליה 
 לאוויר

 שם וטלפון איש קשר

       

       

       

       

       

       

       

       

 יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.* 

  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

   המציע : ____________________ ת.ז. ___________________שם מורשה החתימה מטעם 

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________  חתימה וחותמת המציע:

 אישור עורך דין

זה כי אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ מאשר ב

ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. _________________ וכן 

גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם 

כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת 

 התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

_________________ חתימת עורך הדין
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 ' למכרז2דנספח 

 3.4מיישם מפתח מוצע בהתאם לתנאי סף פירוט  בדבר ניסיון 

אתרי אינטרנט ופיתוח יישום  לפחות בתחום (3) שנים לפחות  3המוצע מטעם המציע, הינו בעל ניסיון של  יישם/מפתחמ
 המיישם / מפתח צריך להיות מועסק בהעסקה ישירה ע"י המציע ולא כקבלן משנה. . תפעוליים

תאור נושאים  תחום עיסוק שם הלקוח
 שפותחו

 -תקפות ביצוע פירוט האתר
התחלה תאריך 

 וסיום

מועד עליה 
 לאוויר

 שם וטלפון איש קשר

       

       

       

       

       

       

       

       

 יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.* 

  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________

 __________________חתימת מורשה החתימה : 

   שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________ חתימה וחותמת המציע:

 אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ מאשר בזה כי 

ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. _________________ וכן 

, לאחר שהובהר לי כי הם גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה

מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של 

 התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

_________________ חתימת עורך הדין
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 למכרז 3דנספח 

 3.5המעצב המוצע בהתאם לתנאי סף פירוט  בדבר ניסיון 

צריך שנים לפחות בתחום עיצוב אתרי אינטרנט תפעוליים. המעצב  3המעצב המוצע מטעם המציע הינו בעל נסיון של 
 להיות מועסק בהעסקה ישירה ע"י המציע ולא כקבלן משנה.

נושאים  תאור תחום עיסוק שם הלקוח
 שפותחו

 -תקפות ביצוע פירוט האתר
תאריך התחלה 

 וסיום

מועד עליה 
 לאוויר

 שם וטלפון איש קשר

       

       

       

       

       

       

       

       

 יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.* 

  ___________________שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. 

 חתימת מורשה החתימה : __________________

   שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________ חתימה וחותמת המציע:

 אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ מאשר בזה כי 

ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. _________________ וכן 

, לאחר שהובהר לי כי הם גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה

מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של 

 התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

_________________ חתימת עורך הדין
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 למכרז 4דנספח 

 3.6בהתאם לתנאי סף    UXאיש  פירוט בדבר ניסיון

שנים לפחות בתחום אתרי אינטרנט תפעוליים.  בעל התפקיד  3המוצע מטעם המציע הינו בעל נסיון של  UXאיש/ אשת 
 צריך להיות מועסק בהעסקה ישירה ע"י המציע ולא כקבלן משנה.

שנים לפחות בתחום אתרי אינטרנט תפעוליים.  בעל התפקיד  3המוצע מטעם המציע הינו בעל נסיון של  UIאיש/ אשת 
 צריך להיות מועסק בהעסקה ישירה ע"י המציע ולא כקבלן משנה.

תאור נושאים  תחום עיסוק שם הלקוח
 שפותחו

 -תקפות ביצוע פירוט האתר
תאריך התחלה 

 וסיום

מועד עליה 
 לאוויר

 איש קשרשם וטלפון 

       

       

       

       

       

       

       

       

 יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה.* 

  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

   ____________________ ת.ז. ___________________שם מורשה החתימה מטעם המציע : 

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________ חתימה וחותמת המציע:

 אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון _________ מאשר בזה כי 

ם __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. _________________ וכן ביו

גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם 

נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה 

 התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

_________________ חתימת עורך הדין
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 למכרז 5דנספח 

 3.6בהתאם לתנאי סף   UIאיש  פירוט  בדבר ניסיון

שנים לפחות בתחום אתרי אינטרנט תפעוליים.  בעל התפקיד  3המוצע מטעם המציע הינו בעל נסיון של  UXאיש/ אשת 
 צריך להיות מועסק בהעסקה ישירה ע"י המציע ולא כקבלן משנה.

שנים לפחות בתחום אתרי אינטרנט תפעוליים.  בעל התפקיד  3המוצע מטעם המציע הינו בעל נסיון של  UIאיש/ אשת 
 ת מועסק בהעסקה ישירה ע"י המציע ולא כקבלן משנה.צריך להיו

תאור נושאים  תחום עיסוק שם הלקוח
 שפותחו

 -תקפות ביצוע פירוט האתר
תאריך התחלה 

 וסיום

מועד עליה 
 לאוויר

 שם וטלפון איש קשר

       

       

       

       

       

       

       

       

 השכלה. יש לצרף קורות חיים ותעודות* 

  שם מורשה החתימה מטעם המציע : ___________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

   שם מורשה החתימה מטעם המציע : ____________________ ת.ז. ___________________

 חתימת מורשה החתימה : __________________

 _____________________________________ המציע:חתימה וחותמת 

 אישור עורך דין

_________ מאשר בזה כי  אני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר רשיון

ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. _________________ וכן 

גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על מסמך זה, לאחר שהובהר לי כי הם 

ד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של מבינים את תוכנו ואת משמעותו. אם המציע הנו תאגי

 התאגיד, ובמסגרת סמכותם, באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

_________________ חתימת עורך הדין
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 ' למכרזהנספח 

 7.3בסעיפים אישור רו"ח בדבר עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים 

 תאריך:_______________

 לכבוד

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 אישור רו"ח על מחזור כספיהנדון : 

 הרינו לאשר כדלקמן:)להלן החברה(  חברת______________________לבקשתכם וכרואי החשבון של  

 _________.  משנת החברההננו משמשים כרואי החשבון של  .א

בוקרו על ידי  31.12.2018-ו 31.12.2017, 31.12.2016ליום  החברההדוחות הכספיים המבוקרים של  .ב
 משרדנו.

 :לחילופין

בוקרו על ידי   31.12.2018-ו 31.12.2017, 31.12.2016ליום  החברההדוחות הכספיים המבוקרים של 
 רואי חשבון אחרים. 

המחזור  31.12.2018-ו 31.12.2017, 31.12.2016בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים ליום  .ג
ש"ח  000500,ל  גבוה מ / שווההינו  2018 -ו 2017,  2016מן השנים  בכל אחת החברההכספי של 

 .)לפני מע"מ( שקלים חדשים( חמש מאות אלף ובמילים: )

 בכבוד רב,

__________________ 
 רואי חשבון

 הערות: 

  הרו"ח. יודפס על נייר לוגו של משרד  

 .יש לציין תאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז 
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 ' למכרזונספח 
 טופס הצעת מחיר

את מסמכי המכרז על כל נספחיו וצרופותיו, לרבות אני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון  .1
 והרישיונות האתרההסכם ונספחיו, וכן מפרט הדרישה המצורף להסכם כנספח י"ב, מציעים לספק את 

, בהתאם לכל תנאי המכרז, במחירים ם נשוא המכרזשירותיהוליתן לכם את מלוא במידה וידרשו 
 )בשקלים ולפני מע"מ( כמפורט להלן.

אנו מאשרים שוב, למען הסר ספק, כי כל תנאי המכרז וההסכם ברורים ידועים ומובנים לנו, וכי ידוע  .2
עתנו זו, את הפריטים שיידרשו לה, לנו שלחברה תהא הזכות המלאה להזמין מאתנו, בהתאם להצ

 ובכמויות עליהן תחליט, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 אנו נישא בכל עלויות ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות ולתנאים בכל מסמכי המכרז. .3

 לתנאי המכרז להלן הצעת המחיר המוצעת על ידנו למתן השירותים 10.5בהתאם לאמור בסעיף  .4
 :והרישיונות

 הרכיב מס"ד

משקל 
יחסי 
עבור 
 הניקוד

מחיר ליחידה 
אחת 

בשקלים 
 חדשים

 הערות

כולל רישוי במידה עלות היישום  1
   55% ונדרש

תחזוקת היישום )בתום שנת אחריות(  2
  30% כולל רישוי במידה ונדרשלשנה אחת 

יש למלא גם את אחוז 
התחזוקה מתוך עלות היישום 

)עד מקסימום 
15%______%:) 

5 

דקות( מנהל  60עלות שעת עבודה )
במהלך תקופת התחזוקה  –פרוייקט 

בלבד וככל שיידרשו פיתוחים 
 ותוספות

5%  
 לשעה. ₪ 330 -מחיר מקסימלי

הצעות גבוהות ממחיר זה 
 ייפסלו

6 

 \דקות( מיישם 60עלות שעת עבודה )
במהלך תקופת התחזוקה  –  מפתח 

בלבד וככל שיידרשו פיתוחים 
 ותוספות

5%  
 לשעה. ₪ 250 -מחיר מקסימלי

הצעות גבוהות ממחיר זה 
 ייפסלו

 

 UIדקות(  60עלות שעת עבודה )
במהלך תקופת התחזוקה  –  UXו

בלבד וככל שיידרשו פיתוחים 
 ותוספות

5%  
 לשעה. ₪ 250 -מחיר מקסימלי

הצעות גבוהות ממחיר זה 
 ייפסלו

תחזוקת כל הרישיונות ותחזוקת היישום )בשקלים  סך הכל 
  חדשים(

 הערות כלליות: .5

  במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים לתקן כל טעות אריתמטית
 כאמור.

 .יש למלא את הטבלה בספרות בלבד 

 במועד . מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף יכללו מע"מ המחירים הנקובים בשקלים חדשים, לא
 ביצוע התשלום יתווסף לתשלום שישולם לזוכה בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין.

  ,מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל הצעה שתימצא על ידה, לפי שיקול דעתה
 כהצעה  בלתי  סבירה.

  רגילות, ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין ה כלמובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את
מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות. מבלי לגרוע בכלליות 
האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים 

 בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת.

 ופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה.המחירים אשר ינקבו בט 

אני/אנו מסכים/ים כי אם תתקבל הצעתי/נו אנו נישא בכל עלויות ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישות  .6
 המכרז וההסכם.

_________________________ 
 שם + חתימה
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 ' למכרזזנספח 

 ידי המציע( תנאי רישוי ופירוט הרישיונות המוצעים )להשלמה על
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 תנאי ההסכם והנספחים -פרק ב'

טוח נזקי יקרן לב  -של קנט  להקמת ותחזוקה של אתר אינטרנט תפעולי תדמיתי הסכם 

 טבע בחקלאות בע"מ

 2020שנערך ונחתם בתל אביב יפו ביום ____ בחודש ______ 

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ  -קנט  בין:

 , תל אביב74בגין מנחם דרך שכתובתה: רחוב 

   מצד אחד; "("החברה או "המזמינה"או " קנט" -)להלן 

 _______________ לבין:

 _______________, _______________שכתובתו: 

 מצד שני; (הספק"" -)להלן 

קרן לבטוח נזקי טבע  -קנט  הקמת אתר אינטרנט תדמיתי תפעולי עבורוקנט מעוניינת ב  הואיל
 "( ובהתאם פרסמה הליך מכרז פומביהעבודות" או "השירות/ים)להלן: "בחקלאות בע"מ 

 "(;ההליך)להלן: " 10/2019מס' 

והספק הגיש הצעתו במסגרת ההליך והצהיר, כי הינו בעל ידע, מקצועיות, הכשרה, ניסיון,  והואיל 
מומחיות, כישורים, כוח האדם הנדרש ורישוי מתאים ככל שנדרש למתן השירותים כמפורט 

 להלן )הצעת הספק מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו(;

וקנט החליטה על בחירה בהצעת הספק כהצעה הזוכה בהליך, וקנט מעוניינת להתקשר עם  והואיל
 הספק בהסכם למתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה;

חולו על יחסיהם, ההתחייבויות וההצהרות אשר י וברצון הצדדים לקבוע את ההוראות, והואיל 
 והכל בהתאם להוראות הסכם זה;

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 כותרות המשנה נכתבו לנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם. .1.2

"פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות לצורך פרשנות הסכם זה, לא יובא בחשבון הכלל של  .1.3
בעובדה כי מסמכי ההסכם הוכנו על ידי המזמינה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. הנספחים 

 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:

 מפורט אפיון  - 'א נספח
 זמנים לוחות  - 'ב נספח
 התמורה נספח  - 'ג נספח
 SLAו מוסכמים פיצויים  - 'ד נספח

 ערבות נוסחי  - 'ה נספח
 והדרכה הטמעה תכנית  - 'ו נספח
 מסירה בדיקות נוהל  - 'ז נספח
 קבלה בדיקות נוהל  - 'ח נספח
 עניינים ניגוד והיעדר מידע אבטחת, סודיות על לשמירה התחייבות  - 'ט נספח
 ביטוחים קיום אישור  - 'י נספח
 דרישות מפרט  - 'יא נספח
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 סתירות במסמכי ההסכם ועדיפות בין מסמכים: .1.4

הספק מצהיר כי בחן את כל מסמכי ההסכם ונספחיו וכי ניתנה לו ההזדמנות לפני חתימתו על 
הסכם זה לקבל כל הבהרה לגבי כל סתירה או שאלה, וכי לעת חתימתו על הסכם זה לא מצא כל 

 ת בהסכם זה על נספחיו. סתירה ו/או אי בהירויו

נספח א',   מוסכם על הצדדים כי תינתן עדיפות למסמכים לפי סדר העדיפות הבא )הקודם גובר(:
 ההסכם, ונספחי ההסכם.

מובהר בזאת כי לאחר קבלת האיפיון המפורט ואישורו על ידי המזמינה, יגברו הוראות האיפיון 
 סדרי העדיפות.המפורט על כל מסמך אחר ויבואו לפני נספח יב' ב

 הגדרות .1.5

 למונחים המפורטים בהסכם זה תהיה המשמעות אשר בצדם כדלקמן:
 משמעות מקף מונח

 ';בשלבי הפרויקט ומועד ביצועם כמפורט בלוח הזמנים שבנספח  - "לוח זמנים"

מפורט שיוכן ע"י הספק בהתאם להוראות ההסכם  מסמך איפיון - "אפיון מפורט"
ויהיה כפוף לאישור קנט, ועם  האתרויהווה תיאור מלא של תכולת 

 אישורה יצורף להסכם זה כנספח ב';

"מפרט הדרישה" או 
"SOW" 

 תכולת השירותים המצורפת למסמכי המכרז  -

"השירותים" או 
 "הפרויקט"

 האתרפי הסכם זה לשם השלמת -ביצוע כלל מחויבויות הספק על -
 ובהתאם לאפיון והוראות הסכם זה ועמידת ווהתאמת וכהגדרת

בהצלחה במבחני הקבלה ובכלל זה, הענקת רישיונות לתוכנת הספק, 
, ביצוע התאמות ופיתוחים לצורך מתן מענה תווהתקנ האתראספקת 

 ממשקים, הסבת נתונים שלם ומיטבי לצורכי קנט, יצירת והקמת
, הדרכה, ליווי מבחני הקבלה, לאתר, הטענת הנתונים ממערכת קודמת

הכנה ואספקת התיעוד, עמידה במבחני קבלה ודרישות הביצועים 
והפונקציונאליות המערכתיים על פי לוח הזמנים, הרצה לאחר בדיקות 
הקבלה ואספקת האחריות ושרותי התחזוקה, הכל כמפורט בהסכם על 

 פחיו;נס

רכיבי התוכנה, המהווה את המערכת התפעולית, ואשר עונה על  - "האתר"
, באתרדרישות ההסכם ונספחיו, וכן רישיונות לשימוש המזמינה 

התאמות ופיתוחים, יצירת והקמת ממשקים בהתאם לאיפיון המפורט 
 ולהוראות הסכם זה;

"פיתוחי קוד יעודיים 
 וממשקים יחודיים"

יים וממשקים יחודיים אותם פיתח הספק עבור פיתוחי קוד יעוד -
 המזמינה בהתאם להוראות מפרט הדרישה והאיפיון המפורט;

 הסכם זה על נספחיו; - "ההסכם"

 ' להסכם;גכמפורט בנספח  - "התמורה"

 אשר אושר על ידי קנט לכהן כמנהל הפרויקט מטעם הספק; - "מנהל פרויקט" 

כפי שהוצגו על ידי הספק בהצעתו למכרז, לרבות קבלני אנשי המפתח,  - "צוות הפרויקט"
המשנה וכן כל אדם ו/או גוף מטעם הספק אשר יהא מעורב בביצוע 

 הפרויקט;

של  תסופיה תוחודשים אשר תימנה ממועד אישור קבל 12תקופה בת  - "תקופת האחריות"
 על ידי קנט; האתר

אשר לגביה יהא הספק מחויב במתן כל תקופה לאחר תקופת האחריות  - "תקופת תחזוקה"
 כנגד  תמורה מוסכמת, כמפורט בהסכם זה; שירותי תחזוקה ותמיכה,

 , תקופת האחריות ותקופת התחזוקה.האתרתקופת הקמת  - "תקופת ההתקשרות"

 מהות ההתקשרות .2
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הספק יבצע את הפרויקט ובכלל זה יאפיין, יישם, יקים, יריץ, ידריך, יטמיע, יתחזק ויתמוך את  .2.1
בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו. האחריות הכוללת על ביצוע  Turn-key -בשיטת ה אתרה

חלקו של הספק בפרויקט מוטלת על הספק בלבד בהתאם לצרכי המזמינה, ע"פ מפרט הדרישה, 
בהתאם לאפיון, סיום הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים, עמידה  אתרהוהקמת לרבות התאמות 

למזמינה, הכל בהתאם להסכם זה. האמור לעיל הינו,  בדרישות ההסכם והענקת זכויות שימוש 
 בכפוף לביצוע משימות המזמינה והנושאים שבאחריותה כמוגדר בהסכם זה.

קים ו/או פיתוחים עתידיים וזאת מובהר כי למזמינה שמורה הזכות להזמין מאת הספק ממש .2.2
"( וכנגד התמורה המוגדרת הממשקים האופציונאלייםבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי )להלן: "

 בנספח ד' להסכם זה.

הספק יהא מחויב במחירי הצעתו לספק את הממשקים האופציונאליים אם המזמינה תדרוש  .2.3
רה ותנאי ההצמדה שבו, זאת, והכל בהתאם למחירי הצעתו, ובהתאם להוראות נספח התמו

אולם המזמינה תהא רשאית לעשות כן גם באמצעות אחרים, ולא באמצעות הספק, מבלי שיהא 
שהיא סיפקה, ו/או לגבי חיבורה לממשקים  האתרבכך כדי לגרוע מחובה כלשהי של הספק לגבי 

אופציונאליים חדשים, שסופקו על ידי אחרים, ובלבד שהגדרות הממשקים האופציונאליים יהיו 
. הספק לא יהא אחראי לתקלות ו/או נזקים הנגרמים למערכת או לנתונים בה לאתרתואמים 

 ם, אשר יבוצעו שלא ע"י הספק.ו/או עיכובים בלוח זמנים, אשר  יגרמו בשל ממשקים  ו/או רכיבי

בתמורה למילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, תשלם המזמינה לספק את התמורה  .2.4
 '.גבאופן ובתנאים המפורטים בנספח 

 הצהרות והתחייבות הצדדים .3

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 הינו אישיות משפטית הרשומה כדין בישראל. .3.1

ולת, ניסיון, כוח אדם ומיומנות מוכחים בהקמת פרויקטים ומתן הינו בעל כושר מקצועי, יכ .3.2
באופי ובהיקף הדומים לאופי והיקף הפרויקט נשוא הסכם  להקמת אתרי אינטרנט שירותים 

 זה. 

מצויים ברשותו ויהיו ברשותו במהלך כל תקופת ההתקשרות, כל ההיתרים הנחוצים, ככל  .3.3
בדרישות מפרט  האתרשנחוצים, לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות עמידת 

כפי שהם נדרשים בהסכם, כשהם  האתרלכל רכיבי  באם ידרשו  הדרישה, לרבות כל הרישיונות 
 ותו הבלעדית ועל חשבונו בלבד.בתוקף והכל באחרי

 לכל אורך תקופת ההסכם. באם ידרשוכלל הרישיונות  אחסנת האתר ואת  הוא עתיד לחדש את .3.4

אין כל מניעה ו/או איסור ו/או הגבלה, לרבות מכוח דין, הסכם או מסמכי ייסודו להתקשרותו  .3.5
ת, לרבות התחייבות בהסכם ולביצוע התחייבויותיו על פיו, וכי הספק אינו כפוף לכל התחייבו

מותנית, המנוגדת להתחייבויותיו על פי הסכם זה ואין בחתימתו על פי הסכם ו/או בביצוע 
התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם ו/או התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין לרבות 

 תקנה, צו ופסק דין.

הכל בהתאם להוראות כל הוא יבצע את השירותים באמצעות מנהל פרויקט ועובדים מטעמו ו .3.6
דין, ובהתאם לכל התקנים, הסטנדרטים המחייבים, לרבות החקיקה, התקינה, הנהלים 

 והתקנים הנקובים במפרט הטכני, וזאת מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם.

ניתנה לו האפשרות לבדוק בדיקה מדוקדקת של דרישות המכרז, וכי ערך והשלים כבעל מקצוע  .3.7
מצעות בעלי מקצוע מומחים מטעמו, לשביעות רצונו המלאה, בדיקה וכמומחה, בעצמו ובא

מלאה, מקיפה ויסודית )והאחריות לבדיקה זו  מוטלת עליו בלבד(, של כל חומר, פרט, עניין ו/או 
נתון פיסי, משפטי, ביצועי ותפעולי או עסקי בכל הקשור להתקשרותו בהסכם ולביצוע 

ל כל פרט ומידע הדרוש לו לצורך ביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו. כי הוא דרש וקיב
עמוד בכל דרישות מפרט י האתרהתחייבויותיו, ולצורך מתן השירותים במועדם ובאופן בו 

 הדרישה.

ידוע לו כי הפיקוח שיופעל על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה אינו אלא אמצעי ביקורת, ואין בו  .3.8
/או מאחריותו למילוי כל תנאי ההסכם על כדי לגרוע ו/או לשחרר את הספק מהתחייבויותיו ו

נספחיו. מובהר כי המזמינה תהא רשאית לפקח אך לא חייבת, ובכל מקרה העדר פיקוח לא יטיל 
 אחריות כלשהי על המזמינה ולא יגרע בשום מקרה מאחריותו של הספק.

 מוכרים ומובנים לו הממשקים הנדרשים למערכות המזמינה ע"פ מפרט הדרישה. .3.9
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למאפיינים הייחודיים של המזמינה לרבות המאפיינים התפעוליים ו/או המבצעיים הוא מודע  .3.10
ולשירותים המוענקים בהם ו/או באמצעותם, הכל בהתאם למידע שנמסר לה במסגרת מסמכי 
ההסכם ו/או יימסר לה במסגרת ההתקשרות, וכי לאור האמור הוא יבצע את השירותים באופן 

 המזמינה באתריה.המשתלב עם הפעילות אותה מקיימת 

ככל שהדבר ניתן הספק לא יבצע כל פעולה שהיא העלולה להוות הפרעה ו/או הגבלה ו/או מפגע  .3.11
ו/או מטרד שיש בו על מנת לגרום לנזק או אי נוחות ו/או הגבלה כלשהי לפעילות הסדירה באתרי 

 המזמינה ו/או לציבור המשתמשים ו/או לציבור הצרכנים ו/או לצד שלישי כלשהו.

על ידי והספק הינו ספק  המוצעהכלים לבניית האתר  צרן הינו בעל הזכויות בקניין הרוחני שלהי .3.12
 מורשה מטעם היצרן, ובעל יכולת לבצע את השירותים נשוא הסכם זה.

הינו בעל הזכות לשווק, לספק ולהעניק למזמינה רישיונות שימוש בתוכנות צד ג', להתקינן הספק  .3.13
ות בתוכנות צד ג' לפתח שינויים ותוספות אינטגרציה והתאמ ולתחזקן עבורה, ובידו הזכות

 במידת הנדרש.  -כאמור

ידוע לספק כי הקניין וזכויות היוצרים על האתר, לרבות התכנים, עיצוב האתר וקוד האתר יהיו  .3.14
 בבעלות המזמינה. המזמינה תוכל לעשות באתר כרצונה והאתר יהיה קניינה הבלעדי. 

בביצוע הפרויקט אין ולא יהיה משום הפרה של זכות יוצרים ו/או זכות אחרת או סותרת ו/או  .3.15
פטנט ו/או סוד מסחרי של צד שלישי כלשהו, בארץ ו/או בחו"ל, וכל  רישיונות בתוכנות צד ג' 

 שיסופקו למזמינה יאפשרו לו לממש את מלוא הזכויות הניתנות לו לפי הסכמי רישיון היצרן. 

 שעמידה בלוח הזמנים כמתואר בנספח ג' הינה חיונית למזמינה. ידוע לו .3.16

הספק מתחייב לפעול לקיצור תקופת כל עיכוב )אף אם נגרם ע"י המזמינה( בלוח הזמנים  ככל  .3.17
 הניתן.

 המזמינה מתחייבת ומצהירה בזאת, כי: .4

ותה לא קיימת מניעה כלשהי, בין על פי דין, בין על פי הסכם ובין מכל טעם אחר, להתקשר .4.1
בהסכם ולמילוי כל התחייבויותיה על פי הסכם זה במלואן וכלשונן והיא מתחייבת להימנע 

 מלהימצא במצב של מניעה כאמור במשך כל תקופת הסכם זה.

 .  באתרשימוש ההמזמינה מתחייבת לקיים את כלל הוראות ותנאי  .4.2

 אנשי המפתח -צוות הפרויקט  .5

הספק מתחייב להעמיד לטובת הפרויקט, מנהל פרויקט אשר זהותו אושרה על ידי המזמינה  .5.1
 במסגרת ההליך המכרזי.

בעלי תפקידים נוספים: מפתח/ מיישם, איש  כמו כן, יידרש הספק להעמיד לטובת הפרויקט  .5.2
UX  אישUI " :(אנשי המפתח)בעלי התפקידים ייקראו להלן" 

שי המפתח, ויעשה כן רק בנסיבות ומסיבות שאינן בשליטתו הספק לא יחליף מיוזמתו את אנ .5.3
ו/או מטעמים סבירים, ובהתקיים נסיבות אלו לא יעשה כן אלא באישור המזמינה מראש ובכתב 
לגבי זהות המחליף. החלפת אחד מבעלי התפקידים שלא מן הנסיבות האמורות ברישא תחייב 

לטבלת הפיצויים המוסכמים  את הספק בתשלום פיצוי מוסכם למזמינה וזאת בהתאם
 המצורפת כחלק מנספח ה'.

בכל מקרה בו תדרוש המזמינה, מטעמים ונימוקים סבירים, את החלפתו של מי מבעלי  .5.4
לעיל או מצוות הפרויקט, מתחייב הספק לפעול מיידית   5.2ו 5.1התפקידים המנויים בסעיפים 

בכתב, המפרטת את נימוקיה,  יום מיום שנתנה על כך המזמינה הודעה 30ובכל מקרה בתוך 
להחלפתו של מי מבעלי התפקידים האמורים או מי מחברי הצוות, לפי העניין, במנהל ו/או בעל 
תפקיד אחר חדש שזהותו תאושר על ידי המזמינה. החלפת אחד מבעלי התפקידים המנויים 

וב כלשהו בלוח לעיל או איש צוות כאמור לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכ  5.2ו 5.1בסעיפים 
הזמנים בו מחויב הספק ו/או לתמורה שנקבעה על פי הסכם זה. הכשרת המחליף תתבצע על 
חשבון הספק וזמן ההכשרה לא יזכה את הספק בהארכת מועדים בלוח הזמנים היעדרויות 

לעיל יתואמו בין הצדדים ובהתאם לצורך   5.2ו 5.1צפויות של אחד מבעלי התפקידים בסעיפים 
 ל מינוי ממלאי מקום/מחליפים מתאימים. יוסכם ע
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הספק מתחייב להעמיד לטובת הפרויקט צוות מקצועי בהיקפי משרה ובדרגות ניסיון והכשרה  .5.5
אשר נדרשים לצורך ביצוע הפרויקט. מובהר כי ביצוע השירותים, כולם או חלקם, באמצעות 

נה, והיא תהא קבלן/ני משנה מטעם הספק מחויב בקבלת אישור מראש ובכתב מאת המזמי
רשאית לסרב לכך מבלי שתחוב בחובת נימוק. אישרה המזמינה ביצוע באמצעות קבלן/ני משנה 

 לא יהא בכך כדי לגרוע מאחריות ו/או חבות החלה על הספק. -

חברי צוות הפרויקט יהיו מיומנים ובעלי ניסיון לצורך ביצוע מלוא התחייבויות הספק במועדן,  .5.6
 כמפורט בהסכם זה.

מוסכם כי לאור החשיבות שרואים שני הצדדים בשמירת הרציפות והיציבות של הרכב  בנוסף, .5.7
צוות הפרויקט וניהול הפרוייקט, יפעל הספק לשמירת יציבות הצוות ורציפותו עד לסיום מבחני 

וסיום תקופת ההרצה כהגדרתה להלן, הכל בהתאם  האתרהסופית של  והקבלה והמסירה, קבלת
 לתוכנית העבודה.

אם קיים חשש סביר שהספק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן,  .5.8
שלא עקב סיבות שאינן באחריותו ובשליטתו, כי אז ומבלי לגרוע מסעד כלשהו העומד למזמינה 
על פי הסכם זה ו/או כל דין, מתחייב הספק להגדיל על חשבונו ובאחריותו את המשאבים 

ככל שיידרש כדי לתקן את הטעון תיקון אשר בתחום אחריותו על מנת  המושקעים בפרויקט
 לעמוד בלוח הזמנים ובתכנית העבודה ובכל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

לבקשת המזמינה, יתואמו פגישות סטטוס בנוכחות בעלי התפקידים הרלוונטים מטעם המזמינה  .5.9
דרך,  בסיום כל אבן ו/או  פחותואנשי המפתח מטעם הספק בתדירות של אחת לחודש לכל ה

 המוקדם מביניהם

, מעת לעת תתאם המזמינה ישיבות עבודה שוטפות ככל וידרשו 5.9מבלי לגרוע מהנאמר בסעיף  .5.10
בישיבות אלה תתקבלנה החלטות בנושאים מהותיים כאלה. נציגי הספק יגיעו לישיבות אלה. 

רויקט, עמידה בלוח זמנים, הנוגעים לפרויקט, וכן יתבצע מעקב ובקרה אחר התקדמות הפ
תכולת הפרויקט, עמידה בתקציב, ניהול סיכונים ועוד. מובהר למען הסר ספק כי הספק לא יהיה 

 זכאי לתוספת תמורה עבור ישיבות מקצועיות אלו.

מובהר כי אין בקיום הישיבות המקצועיות האמורות בכדי לגרוע או להפחית באופן כלשהו  .5.11
 אה של הספק להצלחת הפרויקט.ממחויבויותיו ואחריותו המל

מקום ביצוע הפרויקט, ומקום פגישות העבודה, יהיו באתרי המזמינה או במשרדי הספק,  .5.12
 לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

 האפיון המפורט .6

 לאתרלגיבוש מסמך "אפיון מפורט"  אפיוןמיד לאחר חתימת הסכם זה יחל הספק בתהליכי  .6.1
אשר יענה באופן מלא לדרישות הסכם זה, לדרישות מפרט הדרישה ולדרישות המזמינה בכלל, 
אלא אם ביקשה המזמינה אחרת בכתב. הספק יערוך את האפיון המפורט על מנת לתאר באופן 

ושני האפיונים מלא את כל דרישות המזמינה על פי הוראות הסכם זה והוראות מפרט הדרישה 
 . המוצע באתרכבסיס ליישומן להלן 

המפורט יכלול, בין היתר, תיאור של הממשקים, מסכים, תהליכים, הרשאות, שדות,   האפיון .6.2
 .וכל רכיב אפיוני אחר שידרש פורמט של דו"חות
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הספק מתחייב להגיש למזמינה במועד שנקבע בנספח ג' מסמך אפיון מפורט שלם, וממצה, העונה  .6.3
 צרכי המזמינה על פי הסכם זה ועל פי הוראות מפרט הדרישה.לכל 

 זמן מוחלט )בשבועות( נושא 

  0 חתימה  1

 שבועות 7  אפיון מפורט 2

  ותשבוע 4 האפיוןת בדיק 3

 ותשבוע 2  תותיקון והשלמ 4

 שבוע 1 הלקוח תבדיק 5

 שבוע 1 גרסה סופיתלצורך  תותיקון והשלמ 6

 שבוע 1  הלקוחאישור בדיקה ו 7

  שבועות 8 יישום ופיתוח התאמות נדרשות 8

 ותשבוע 2 מבדקי מסירה  9

 שבועות 4 מבחני קבלה ביצוע תיקונים ואישור קבלה 10

 שבועות 3 מילוי תוכן והסבה 11

 שבועות 2 ליווי והטמעה בשטחהדרכה  12

  עלייה לאוויר 13

ימי  20המזמינה תאשר את מסמך האפיון המפורט או תעביר לספק את הערותיה למסמך בתוך  .6.4
ימי עסקים ויעבירן  10עסקים מקבלתו. העבירה המזמינה הערות, יפעל הספק לתיקונן בתוך 

ימי עסקים. המזמינה תחזור על הליך זה עד לקבלת אישור  5 -לאישור נוסף של המזמינה ל
 לאיפיון המפורט. 

אם וככל שבמהלך הכנת האיפיון המפורט ו/או אישורו סבר אחד מן הצדדים כי קיים צורך  .6.5
יפעל הספק  -בשינוי ו/או עדכון פתרון של תהליכים ו/או לדרישות שכלולות במפרט הדרישה

 באתרלעדכון האיפיון המפורט ללא תמורה נוספת. במידה ויש אפשרות למימוש תהליכים 
 ההחלטה על החלופה תתקבל על דעת המזמינה. -לופיים באמצעות מספר פתרונות ח

מובהר בזאת כי אין באישור המזמינה כדי לגרוע מאחריות הספק לטיב האיפיון המפורט  .6.6
ולשירותים המבוצעים על פיו ומכל הוראות המופיעות בהסכם זה ובמפרט הטכני. מבלי לגרוע 

השמטה, אי התאמה, אי בהירות מכלליות האמור, הספק יישא באחריות הבלעדית לכל טעות, 
ו/או בכל  האתרו/או לכל פגם מכל מין וסוג שהוא, ככל שיימצא באפיון המפורט המאושר ו/או 

המפורטות בהסכם וזאת למעט אם  האתרחלק מהשירותים, הכל על מנת להתאימם לדרישות 
 הפגם נובע ממעשה או מחדל או הכתבה של המזמינה .

רי האפיון המפורט ניתנים עם זכויות שימוש ללא הגבלה למזמינה למען הסר ספק מובהר כי תוצ .6.7
והיא רשאית לעשות במסמך האפיון המפורט שימוש לצרכיה ככל שתחפוץ ללא הגבלה, אולם 

 .לא לצרכי מסחר

מובהר שבעבור כל העדכונים הנדרשים בעקבות האפיון המפורט לא יקבל הספק כל תמורה  .6.8
 תכולה לתכולות המפורטות במפרט הדרישה. נוספת ובלבד שאינם מהווים תוספת

עד לאחר  האתרלאחר אישור האפיון המפורט על ידי המזמינה תקוים הקפאת תצורה להקמת  .6.9
 בדיקות הקבלה והפעלה בייצור.  

היה ומכל סיבה שהיא תחליט קנט שלא לממש את הפרויקט בתום סיום האפיון המפורט, היא  .6.10
שלב זה, והתמורה לספק תהא עבור סיום אבן דרך זו, על תהיה זכאית לסיים את ההסכם בתום 

' ב' (. סיום ההתקשרות במקרה האמור, לא יקנה לספק 2פי הוראות נספח ד' התמורה )סעיף 
 זכות לקבלת כל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום מלבד התשלום עבור אבן דרך זו.
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  האתרהקמת  .7

את כל ציוד החומרה והתקשוב, לרבות השרתים הנדרשים, וזאת בהתאם  תספקהמזמינה  .7.1
 לאפיון אשר יימסר למזמינה מאת הספק.

עמוד במבחני המסירה והקבלה, בהתאם לתכנית ומפרט מבחני הקבלה י ובכללות האתר .7.2
והמסירה )כולל תרחישים ותסריטים(. הספק יספק דו"ח ביצוע של מבחני המסירה והתיקונים 

 על ידו בהתאם.שבוצעו 

בהמשך למסירת דו"ח ביצוע מבחני המסירה על ידי הספק תבצע המזמינה, בסיוע הספק, את  .7.3
מבחני הקבלה שיבוצעו על ידי המשתמשים וייבחנו תהליכים מקצה אל קצה. במהלך הבדיקה 

. אם יתברר כי האתרבכל שלב בדיקה בנפרד, ובאינטגרציה בין כל רכיבי  האתרייבחנו ביצועי 
על פי הוראות הספק ו/או הרישיונות  שסופקונפיגורציה ו/או מפרט החומרה או התקשוב הקו

והכל על חשבונו.  באופן מיידי יפעל הספק לתיקון  אינם תומכים ברמת התפעול והפונקציונאליות
, וזאת על בניית האתרהתאמה, הסבת והקמת נתונים, והספק יבצע את כל עבודות הפיתוח וה

תשתית חומרה והתקשוב שתספק המזמינה הכל בהתאם למפרט הדרישה  ולהוראות הסכם זה, 
 על התשתיות של המזמינה.  בסיוע של גורמי התשתיות  האחראים

במשך כל תקופת ההתקשרות יישא הספק באחריות לביצוע אינטגרציה וממשקים מלאים בין  .7.4
כמוגדר במפרט הדרישה וברכיבים  כמכלול אתרהרכיבי האספקה לבין עצמם, בין כל רכיבי 

 שבאחריותה.

 וביצוע בדיקות מסירה האתרבדיקת  .8

, ימציא הספק לאישור המזמינה מפרטי בדיקות 'בבכפוף ללוחות הזמנים המוגדרים בנספח  .8.1
על  באתרמסירה במסגרתם יפרט הספק את תיאור בדיקות המסירה אותן הוא עתיד לבצע 

, פירוט הרכיבים הנבדקים, התהליכים אותם הוא מתעתד לבצע במסגרת בדיקות ורכיבי
המסירה, הכלים לעריכת הבדיקות, היעדים, המדדים והסטנדרטים ושאר התנאים אשר 
התקיימותם מהווה תנאי להצלחת בדיקות המסירה, תסריטי בדיקות מקיפים הכוללים את כל 

 אחרות. התרחישים הקיימים, לרבות ממשקים ותשתיות

 8.1ימי עסקים מקבלת מפרטי הבדיקות כמצוין בסעיף  10המזמינה תודיע בכתב לספק, בתוך  .8.2
לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על אישור מפרטי בדיקות המסירה המוצעים. במידה ויהיו 

 -סייגים תפרט את הדרוש להשלמה. הורתה המזמינה על ביצוע תיקונים/שינויים לבדיקות 
 ימי עסקים. 5יעביר הספק מפרטי בדיקות מתוקנים בתוך 

בסייגים, יבצע הספק על חשבונו מפרטי דחתה המזמינה את מפרטי הבדיקות או אישרה אותם  .8.3
בדיקות מסירה מתוקנים בשינויים המחויבים והכל בכפוף למפרט הדרישה. המזמינה תהא 
רשאית לאשרם או לדחותם לשם ביצוע השלמות ו/או תיקונים נוספים והספק יבצע תיקונים 

 נוספים אלה בהתאם למפרט הדרישה.  

בדרישות שתציב ו/או באישור בדיקות הקבלה והמסירה מובהר כי אין בהנחיות המזמינה ו/או  .8.4
כדי לגרוע מאחריות הספק, והספק יישא באחריות בלעדית לכל טעות, השמטה, אי בהירות ו/או 

 כל פגם אחר מכל מין וסוג שהוא שיימצא במפרטי בדיקות המסירה.

בנוכחות  , יערוך הספקהאתר, וכחלק בלתי נפרד מביצוע הקמת וואספקת האתרבמהלך הקמת  .8.5
נציג המזמינה, על אחריותו ועל חשבונו, ובהתאם לשלבים הקבועים בלוח הזמנים אשר בנספח 

 , את בדיקות המסירה וזאת בהתאם למפרטי בדיקות המסירה המאושרים.'ב

מראש על ביצוע כל בדיקת מסירה או חלק ממנה אותה הוא  ימים 7למזמינה לפחות  הספק יודיע .8.6
 מתעתד לבצע. 

בתום ביצוע כל בדיקת מסירה, ימציא הספק למזמינה את תוצאות הבדיקה ודו"ח מפורט.  .8.7
הבדיקה תיחשב כמושלמת אך ורק לאחר שהמזמינה אישרה בכתב את השלמתה המוצלחת של 

 כל אחת מבדיקות המסירה. 

, יבצע הספק על מהאתרקבעה המזמינה כי תוצאות הבדיקה מעידות על חריגה ביחס לדרישות  .8.8
ונו ובאחריותו את כל הדרוש על מנת לתקן את כל הליקויים ו/או הכשלים בתוך התקופה חשב

 אותה תקצוב המזמינה ובלבד שהדבר תואם את מפרט הדרישה.
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בתוצאות בדיקה המשקפות  האתר  עמדקבעה המזמינה כי לאחר ביצוע התיקונים האמורים לא  .8.9
הא המזמינה רשאית לנקוט באחת (, תשני האפיונים להלן)ע"פ סופק יש האתראת דרישות 

 הפעולות הבאות:

לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים את הבדיקות אשר לדעת המזמינה גרם לכישלונה של 
 באתרהבדיקה וכן לבצע כל שינוי, התאמה או תוספת הדרושים בנושאים שבאחריותה והנוגעים 

 גדר בפרויקט.התקין והאינטגרציה למערכות אחרות כמו ותפקודעל מנת לאפשר את 

 המוצלח. ותפקודלדרוש מהספק לבצע תיקונים, התאמות, תוספות ושינויים על מנת להבטיח את 

באופן סופי להוסיף בדיקות מסירה וקבלה ו/או  האתרהמזמינה תהא רשאית עד למועד קבלת  .8.10
לעדכן אותן ו/או חלק מהן ובלבד שהדבר תואם את מפרט הדרישה. למען הסר ספק מובהר כי 
הספק לא יהא זכאי לכל תוספת תשלום מכל מין וסוג שהוא בשל ו/או עקב עריכתן של בדיקות 
נוספות כאמור. במצב של יוזמת המזמינה לבדיקות נוספות במועד שלאחר אישור מפרט 

 הבדיקות, לוח הזמנים יעודכן בהתאם לשם מימוש הדרישה לבדיקות נוספות.

 תיעוד והדרכה  .9

הספק מתחייב לספק למזמינה את כל מסמכי התיעוד, כמענה למפורט במסמכי הדרישה עד ולא  .9.1
 יאוחר ממועד סיום בדיקות הקבלה ותחילת ההדרכה. 

בנוסף, בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בנספח ג', יכין הספק וימסור למזמינה תוכנית הטמעה  .9.2
 ים הבאים:והדרכה כמפורט בנספח ח' אשר תכלול, בין היתר, את הרכיב

לעובדי המזמינה ולכל צד שלישי אחר אשר יעשה שימוש  באתרהדרכה למשתמש לשימוש מלא 
 במערכת.

 הדרכה למנהל המערכת תפעולית לגבי מערכת התוכנה למי שתורה המזמינה.

המזמינה תהא רשאית להורות לספק לבצע שינויים בתיעוד ו/או בתוכנית ההדרכה, והספק  .9.3
ועד שייקבע על ידי המזמינה ובלבד שהדבר תואם את מפרט הדרישה. מתחייב לבצעם בתוך המ

לאחר שאישרה המזמינה את התיעוד ואת תוכנית ההדרכה בכתב, יראו את הספק כמי שהתחייב 
 לבצע את תוכנית ההדרכה עד ולא יאוחר ממועד הדרכת כלל המשתמשים. 

 ההדרכה תבוצע על ידי הספק, ועל חשבונו, כקבוע במפרט הטכני. .9.4

המזמינה מתחייבת להעמיד ולוודא זמינות העובדים להדרכות במסגרת מחזורי ההדרכה  .9.5
שנכללים בפרויקט, ובהתאם ללוח זמנים שיתואם מראש עם המזמינה, ולשינויים שיסוכמו בין 

 שעות לפני מועד ההדרכה. 24הצדדים עד 

 אמורים.על ידי המזמינה הנו מסירת מסמכי התיעוד ה האתרמובהר כי תנאי לקבלת  .9.6

הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות, לרבות בתקופת התחזוקה, לתקן ולעדכן את כל מסמכי  .9.7
 על ידי הספק. אתרהתיעוד לפי הצורך, על חשבונו, וזאת במקרה בו בוצע עדכון ו/או שינוי ב
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 אתרהסופית של ה ועל ידי המזמינה, תקופת ההרצה וקבלת אתרמבחני קבלה, קבלה מותנית של ה .10

לאחר סיום מבחני המסירה תבצע המזמינה בסיוע הספק מבחני קבלה )בדיקת משתמש מקצה  .10.1
, ועל רכיבי אתרלקצה( במסגרתם יפרט הספק את תיאור בדיקות הקבלה אותן יש לבצע ב

התנאים אשר התקיימותם  התהליכים אותם הוא מתעתד לבצע במסגרת בדיקות הקבלה, ושאר
 .הכל בהתאם להוראות מפרט הדרישהמהווה תנאי להצלחת בדיקות הקבלה, ו

עם סיומן המוצלח של כל בדיקות הקבלה, יחל הספק בביצוע שלב הכנת הנתונים לטעינה, ייצוא  .10.2
  .החומרואישור תקינות מתוך אתר האחסון הישן הנתונים 

"פ הסכם זה הנוגעות לפרויקט בכללותו )לרבות מתן בכפוף לעמידת הספק בכל התחייבויותיו ע .10.3
במבחני  וסופק בכללותיש אתרההדרכה הנדרשת ומתן כל התיעוד הנלווה הנדרש( ולעמידת ה

הקבלה בהצלחה, בהתאם לצורכי המזמינה כפי שהם מוגדרים באפיון בהסכם זה ובכל שינוי 
ים רצופים לאחר עליה לאוויר ימ 14שיתבקשו על פי הוראות הסכם זה ללא תקלה חמורה במשך 
יום המזמינה תשקול להחשיבה  14 -)ככל שתוקנה תקלה חמורה כאמור במהלך התקופה של ה

כ"ללא תקלה" עפ"י שיקול דעתה הבלעדי(, המזמינה תמסור לספק אישור קבלה סופי )להלן: 
 "(. אישור קבלה סופי"

המזמינה, לרבות מתן אישור קבלה כול בהתאם לצורכי ה אתרעמידה בהצלחה במבחני הקבלה ל .10.4
סופי על ידו בהתאם ללוחות הזמנים, מהווה תנאי עיקרי ויסודי להסכמת המזמינה לקבלת 

 לידיה, ולתחילת תקופת האחריות. אתרה

 לוח זמנים  .11

 לוח הזמנים המפורט, כפי שאושר על ידי החברה בהתאם להוראות ההסכם, מצורף כנספח ג'. .11.1

המועד בו תודיע המזמינה לספק להחל בביצוע הפרויקט, ותימשך תחל מן  אתרתקופת הקמת ה .11.2
חודשים לאחר המועד שבו תינתן הוראת  10החברה, עד כעד למועד קבלתה הסופית על ידי 

 וזאת בחלוקת עבודה בהתאם לאבני הדרך שבנספח ג'.  -החברה לזוכה להתחיל בביצוע העבודה 

התחייבות הספק לעמוד בלוח הזמנים לפרויקט תחשב כתנאי מהותי בהסכם זה. ידוע לספק  .11.3
ומוסכם עליו, כי המזמין, בהתקשרותו עמו בהסכם זה, מסתמך על התחייבותו לעמוד בלוח 

 הזמנים לפרויקט. 

 הספק מתחייב לבצע את אבני הדרך באופן רציף ובקצב הדרוש לעמידתו בלוח הזמנים לפרויקט.  .11.4

 תקופת האחריות .12

חודשים  12תחל ממועד אישור קבלה סופי )כהגדרתו לעיל( ועד לתום  אתרתקופת האחריות ל .12.1
"(. מובהר כי בתקופת האחריות לא יהא הספק זכאי לקבלת תקופת האחריותממועד זה )להלן: "

 . למען הסר, למעט שו"ש ככל שיידרש על ידי המזמינהאתרכל תשלום ו/או תמורה בגין תקלות ב
ספק תקופת האחריות בגין תחזוקת הרישיונות כלולה במחירם ולא תשולם לספק עלות תחזוקת 

 הרישיונות בתקופת האחריות.

הספק יעניק למזמינה, ללא כל תוספת לתמורה, ובכפוף למילוי התחייבויות המזמינה, אחריות  .12.2
ן, ליישום פעל בתאימות מלאה לאפיון, לתכנוי וורכיבי ו, על כל חלקיאתרהמלאה לכך ש

 אתר, לרבות כל תקלה ברכיב מרכיבי האתרהמאושרים. הספק מתחייב לתקן על חשבונו, את ה
 עומד בדרישות  הסכם זה. אתרשיתגלה בתקופת האחריות על מנת להבטיח כי ה

בנוסף, בתקופת האחריות מתחייב הספק לספק למזמינה, על פי דרישת המזמינה, ובתיאום עם  .12.3
לגרסת התוכנה היישומית העדכנית ביותר  אתרה, שדרוג לכל מרכיבי ההספק, ללא תוספת תמור

 .אתרכולל התאמות, ככל שיידרשו, וכן שירותי תחזוקה ל
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 תקופת התחזוקה .13

המזמינה מהספק שירותי  תוכל לרכושעם סיום תקופת האחריות, וכחלק בלתי נפרד מהסכם זה  .13.1
וזאת בהתאם לתמורה הקבועה בנספח ד', והכל על פי דרישות מפרט  אתרתמיכה ותחזוקה ל

תיקון כל תקלה לשביעות רצון המזמינה. : אחסנת האתר, תחזוקת האתר והדרישה לרבות
 הספק יחל לתקן כל תקלה בהתאם לדרישות נספח ה' )להלן: "שירותי התחזוקה"(. 

כאשר לקנט שמורה הזכות לקצר ( שנים, 5שירותי התחזוקה יינתנו לקנט לתקופה של חמש ) .13.2
 חודשי תחזוקה על פי שיקול דעתה וזאת בהודעה מראש שתימסר לספק. 12כל תקופה זו בתום 

באותם התנאים  שנים 5לקנט שמורה הזכות להאריך את תקופת התחזוקה בתקופה נוספת בת  .13.3
בר. אין שנות תחזוקה במצט 10, וזאת עד לתקופה של והמחירים של תקופת התחזוקה הראשונה

באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לסיים את תקופת התחזוקה עם הספק בתום תקופות 
חודשים או במקרה של הפרה יסודית של הוראות ההסכם בתקופת התחזוקה, לרבות  12בנות 

 המצורף כנספח ה'. SLA-במקרה של אי עמידה בדרישות ה

 הצדדים. שנים תיעשה בהסכמת 10-הארכת תקופת התחזוקה מעבר ל .13.4

למען הסר ספק מובהר כי הספק אינו רשאי לסיים את הסכם התחזוקה )או לא לחדש אותו  .13.5
לבקשת המזמינה מעת לעת(. הספק מצהיר כי ידוע לו כי מעת לעת, יתעורר הצורך במתן שירותי 
התחזוקה באופן פיסי על ידי נוכחות של נציגים מומחים מטעמו וכי הוא ערוך לכך, ומתחייב 

 בכל האמצעים הדרושים על מנת לספק את השירותים באופן המיטבי.לנקוט 

, אתרהספק מתחייב, כי במקרה שבו הוא לא יוכל לספק מענה טכני ו/או לפתור תקלות שיווצרו ב .13.6
יסתייע הספק בכל יועץ  -  אתרלא הצליח הספק לספק מענה טכני ו/או לפתור תקלות שיווצרו ב

 ו/או מומחה לצורך פתרון התקלות על חשבונו. 

 רישיונות  .14

למוצע על הספק יספק למזמינה רישיונות שימוש בהתאם במידה והפתרון המוצע דורש רישוי,  .14.1
 יב'.   -ים יא'שבנספחידו ואו בהתאם לדרישות 

ים וההתאמות, , הפיתוחהמזמינה תהא רשאית מכוח זכות השימוש של כל התוכנות שיסופקו .14.2
על בסיס שיקול  אתרלמשתמשים נוספים שעובדים ו/או שיעבדו על ה להעניק זכות שימוש 

 ו/או בתוכנות.  אתרדעתה. הספק לא יהא רשאי לבטל את זכות השימוש ב

המזמינה תהא רשאית להעביר לצד ג' את זכויותיה ברישיונות השימוש, בפיתוחים, בהתאמות  .14.3
 ים, וזאת ללא צורך בהסכמה מאת הספק.ובתוצרים הייחוד
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 התמורה לספק  .15

החברה תשלם לספק תמורה בהתאם לאבני הדרך והסכומים המפורטים בנספח ד' להסכם ולפי  .15.1
 ביצוע בפועל של התחייבויותיו על פי הוראות ההסכם.

ואישור על קבלתו מאת נציג החברה תמורת ביצוע השירותים, ובסיום כל שלב מאבני הדרך,  .15.2
 המוסמך, יגיש הספק לחברה חשבון בגובה התמורה בגין אבן דרך זו.

ממועד קבלת  30התמורה בגין אבן הדרך בגינה הוגש החשבון תשולם בתנאי תשלום של שוטף +  .15.3
 מאת הספק.בדואר ו/או חתום אלקטרונית חשבונית 

לחברה, אישורו  חשבונית ת, בכפוף לקבלאששנה ומרבתקופת התחזוקה תשולם התמורה מידי  .15.4
 .החשבונית בדואר ו/או חתום אלקטרוניתממועד קבלת  30על ידי החברה ובתנאי שוטף + 

סך התמורה עבור הפרויקט בכללותו ועמידה בכל התחייבויות הספק על פי הסכם זה לרבות בגין  .15.5
לאה עבור מתן שירותי התחזוקה וההדרכה מהווה את התמורה הסופית, המוחלטת והמ

השירותים וכל עבודה ו/או הוצאה הכרוכים בהם, ולא תשמע מהספק ו/או כל גורם אחר הקשור 
עימו, כל טענה באשר לתמורה זו ו/או כל טענה ו/או דרישה לתמורה נוספת מעבר לתמורה 

 האמורה עבור השירות למעט תמורה נוספת עבור שו"ש , ככל שיוזמן ע"י המזמינה.

על הצדדים כי החברה תהא רשאית לקזז מן התשלום המגיע לספק כל חוב ו/או  מובהר ומוסכם .15.6
פיצוי מוסכם ו/או כל תשלום אחר על פי כל דין והסכם. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן 

 גורעות מזכותו של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

אינם כלולים במסמכי המכרז )לרבות קנט תהא זכאית להזמין מאת הספק שירותים נוספים ש .15.7
המפרט( ובמקרה זה יקבל הספק מאת קנט הזמנת עבודה חתומה. התמורה בגין שירותים אלה 

 תהא על פי סיכום פרטני בין הצדדים.

הספק יישא בעצמו, על חשבונו ובאחריותו, בכל ההוצאות, התשלומים, ההיטלים, מסים,  .15.8
דין ו/או הסכם, הכרוכים בשירותים הניתנים על ידו  ניכויים וכל תשלום אחר החל עליו על פי

והמוטלים עליו מכוח ובמסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי חוק, בין היתר, בגין 
כל הסכומים שישולמו לו לפי הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הספק יישא בכל 

וחשבונו, ולא תשמע מן הספק ו/או כל גורם  תשלומי הביטוח הלאומי באופן עצמאי ועל אחריותו
אחר הקשור עמו, כל טענה כנגד החברה, הנובעת ו/או בקשר עם תשלום ו/או אי תשלום לביטוח 

 לאומי.

בנוסף, וכתנאי מתלה לביצוע תשלום כלשהו לספק, ימציא הספק לקנט אישורים תקפים בדבר  .15.9
היותו עוסק מורשה, אישור לצורך ניכוי  ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק, אישור בדבר

 מס במקור וכיסוי ביטוחי בתוקף על פי דרישות קנט.

בדרישות מהותיות של האפיון המפורט או  לא עומד אתרבמידה ולאחר מועד העלייה לאוויר, ה .15.10
שלא ניתן יהא להפעיל מודולים מרכזיים במערכת שהוגדרו באפיון המפורט, והכל בשל מעשה 

והוא לא הצליח  אתרבלעדי של הספק, ולאחר שניתנה לספק האפשרות לתקן את האו מחדל 
 -ימים מן המועד בו נמסרה לו הודעה בכתב מאת המזמינה  90לעשות כן לתקופה העולה על 

ישיב הספק לידי המזמינה את התמורה שהתקבלה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומד 
 לזכות המזמינה.

פי הסכם זה, הרי שכל פיגור -פי דין ועל-כל סעד וזכות אחרים העומדים לספק עלמבלי לגרוע מ .15.11
פי הסכם זה )ובלבד -ו/או איחור בתשלומים המגיעים מהמזמינה לספק ואשר אושרו על ידה על

יום, יחייב את המזמינה לשלם הפרשי  30שאין מדובר על איחור שמקורו בספק( העולה על 
רים בשיעור שיהיה נהוג בבנק לאומי לישראל  בע"מ על חריגות הצמדה למדד וכן ריבית פיגו

בחשבונות עו"ש דביטורים וזאת מן היום שבו היה על המזמינה לשלם את הסכום האמור ועד 
 ליום התשלום בפועל.

במקרה בו אנשי המפתח אותם העמיד הספק לרשות קנט אינם מתייצבים ו/או -פיצוי מוסכם  .15.12
מסיבה שאינה מוצדקת, לרבות אך לא רק: התפטרות, סכסוך עם  אינם משתפים פעולה עם קנט

המעסיק, פיטורין ולמעט: ימי חופשה, ימי מחלה וכל סיבה מוצדקת אחרת, תהא זכאית קנט 
בגין כל יום עבודה עבור כל אחד מבעלי  ₪ 400לדרוש מאת הספק פיצוי מוסכם בגובה של 

 המגיעה לספק. התפקידים, וכן לנכות פיצוי מוסכם זה מן התמורה

כל מחירי הרישוי, התחזוקה ,ההקמה והפרויקט למיניהם יכללו רישוי שימוש באתר המרכזי  .15.13
 ובאתרי הגיבוי ללא עלות נוספת.



- 44 - 

 

 שינויים ושיפורים .16

 ביצוע השינויים הבאים במשך תקופת ההתקשרות לא יזכה את הספק בתמורה נוספת:

התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא אשר נגרמו כתוצאה ממעשה כל שינוי,  .16.1
רשלני, מחדל או הפרה של הספק ו/או שיידרשו לצורך קיום מלוא התחייבויות הספק ו/או לצורך 

 השלמת השירותים ע"פ דרישות מפרט הדרישה ו/או הוראות הסכם זה.

מין וסוג שהוא אשר דרושים לצורך עמידה כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל  .16.2
 בהוראות מפרט הדרישה ו/או האפיון המפורט.

ול כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא, אשר מנהל המערכת יכ .16.3
 , מדרג אישורים(.לבצע )כגון: שאילתות, דו"חות

, אשר נובע בשל שינוי דין המגיע כל שינוי, התאמה, תיקון, תוספת או הפחתה מכל מין וסוג שהוא .16.4
 לספק מאת רשות המיסים.

 נוהל השינויים ותנאים לתשלום :

בכל מקרה של צורך בשינוי כתוצאה מדרישת המזמינה, תפנה המזמינה בכתב לספק טרם המועד  .16.5
 המתוכנן לביצוע השינוי ותפרט את השינויים הנדרשים.

עבודה שבה ייכללו, בין היתר, פירוט  תוך פרק הזמן המוסכם יגיש הספק למזמינה תוכנית .16.6
השפעתו של השינוי על לוח הזמנים ועל הפרויקט, לוח הזמנים החדש בפועל לביצוע השינויים, 
וכן אומדן של עלות השינויים המבוקשים, כאשר אומדן הספק לביצוע השינויים יהא בהתאם 

 אלה:  לחלופות הבאות כאשר המזמינה תשלם את החלופה הזולה ביותר מבין 

 על פי המחירים הנקובים בכתב הכמויות, של הספק, ככל שיש כאלו.

ככל שמדובר בשעות עבודה נוספות הנדרשות לשם ביצוע השינוי, ואשר אינן מתומחרות בתוך 
 להסכם זה. גהמחירים שלעיל, על פי מחירון לשו"ש המוגדר בנספח 

 '.גות נספח ביחס לרישוי בלבד, תשלם המזמינה את המחיר בהתאם להורא

המזמינה תהא רשאית לאשר את הצעת הספק או לדחות אותה או לאשרה בסייגים וזאת  .16.7
 בהתאם לשיקול דעתה.

אישרה המזמינה את הצעת המחיר יגיש הספק תוכנית עבודה מפורטת, והמזמינה תידרש  .16.8
 לאשרה או לדחותה או לאשרה בסייגים.

המזמינה לספק הזמנת רכש חתומה על  אישרה המזמינה את תוכנית העבודה המפורטת, תוציא .16.9
 ידה.

 מובהר כי הזמנת הרכש תבוצע על ידי הספק בהתאם להוראות ההסכם והמפרט. .16.10

לא יבוצעו שינויים על ידי הספק ללא אישור בכתב מאת נציג החברה המוסמך וללא קבלת הזמנת  .16.11
 רכש חתומה.

אופציונאליים שנקבעו בנספח למען הסר ספק מובהר כי זכותה של החברה לממש שירותים  .16.12
התמורה, אולם ביצועם על ידי הספק מותנה בקבלת הזמנת רכש מאת החברה לידיו. לא תשולם 

 לספק כל תמורה בגין תוספות אופציונאליות שיבוצעו ללא הזמנת רכש בכתב מאת החברה.
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 קניין רוחני .17

יוצרים על האתר, לרבות התכנים, עיצוב האתר וקוד האתר יהיו ידוע לספק כי הקניין וזכויות ה .17.1
  בבעלות המזמינה. המזמינה תוכל לעשות באתר כרצונה והאתר יהיה קניינה הבלעדי.

כל דרישה, תביעה, טענה, ו/או הליך אחר  הספק מתחייב להתגונן ו/או להסדיר באופן מיידי .17.2
שיופנה כנגד המזמינה, עובדיה, מנהליה,  חברות קשורות שלה, לרבות עובדיהן ומנהליהם, ומי 
מטעמה בגין הפרה )או הפרה נטענת( של פטנט, זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות, בארץ ו/או 

לגרוע מכלליות האמור, התוכנה, )לרבות ומבלי  וו/או כל חלק ממנ אתרבחו"ל, בקשר עם ה
האפיון, ההתאמות, הפיתוחים, הממשקים, ויתר תוצרי הפרויקט(, על חשבונו של הספק, בתנאי 
כי לספק תהיה שליטה על ניהול ההגנה כנגד כל תביעה כנ"ל ועל כל מו"מ לפשרה העשוי להיות 

ומים הקשורים בכך. במסגרת תביעה כנ"ל, והספק לבדו יישא בכל ההוצאות, העלויות, והתשל
הספק מתחייב לפצות ולשפות את המזמינה, עובדיה, מנהליה, ומי מטעמה כנגד כל הוצאה, 
חבות, עלות ו/או נזק שיגרם למי מהם )לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד סבירות( בקשר לעילה ו/או 

פיון, )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, התוכנה, האו ו/או כל חלק ממנ אתרעקב טענה כי ה
ההתאמות, הפיתוחים, הממשקים, ויתר תוצרי הפרויקט( מפרים פטנט, זכויות יוצרים ו/או 
זכויות אחרות של צד שלישי, בארץ ו/או בחו"ל. המזמינה תודיע לספק על כל תביעה כאמור, 
מייד עם היוודע לה דבר התביעה כאמור ותאפשר לספק לנהל את ההגנה ובכלל זאת להתפשר 

ת הספק, ובלבד שהספק לבדו יישא בכל התשלומים ההוצאות והעלויות הקשורות עפ"י שקול דע
 בכך.

בכל מקרה שיינתן צו מניעה זמני או קבוע נגד המזמינה )ו/או חברות קשורות ו/או חברות  .17.3
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  ו,)ו/או כל חלק ממנ אתראחיות(, שיאסור שימוש ב

הפיתוחים, הממשקים, ויתר תוצרי הפרויקט(, מחמת טענה התוכנה, האפיון, ההתאמות, 
, או רכיב כלשהו כאמור, מפרים פטנט, זכות יוצרים ו/או זכות שימוש בלעדית או סותרת אתרשה

של צד שלישי )בין בארץ ובין בחו"ל(, או אם לדעת הספק יש חשש שיינתן צו כאמור, הספק יהיה 
ימי עסקים  10, ובכל מקרה בתוך מועד שלא יאוחר מחויב, להשיג, על חשבונו, בהקדם האפשרי

ממועד מתן הצו כאמור, עבור המזמינה רשות להמשיך בשימוש ברכיב המפר או להחליף או 
לכתוב מחדש את שורות הקוד, או לשנות את הרכיב המפר ברכיב שווה ערך בביצועיו באופן 

ודתה של המזמינה. במקרה שההפרה הנטענת תסולק, ותוך שהוא מבטיח פגיעה מינימלית בעב
 ימי עסקים. 10וההפרה אינה מהותית למזמינה, הספק יבצע את האמור תוך 

 הפרות ההסכם .18

אין בכל תרופה או סעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר ו/או לגרוע מזכות המזמינה  .18.1
 פי ההסכם ו/או על פי כל דין. -לתרופה וסעד אחרים הנתונים לה על

 בוע בעניין זה בדין, ההפרות הבאות תחשבנה כהפרה יסודית : מבלי לגרוע מן הק .18.2

איחור בעמידת הספק באחת או יותר מאבני הדרך, בשל מעשה או מחדל בלעדי של הספק, אשר 
 יום מראש. 30לא תוקן על ידו לאחר קבלת התראה בכתב על כך מאת המזמינה 

רט על ידי הספק, ובלבד שכל הערות אי ביצוע כל התיקונים שנדרשו על ידי המזמינה באפיון המפו
המזמינה הועברו בכתב לספק והן בהתאם למפרט הדרישה, וזאת לאחר קבלת התראה בכתב בת 

 יום מראש. 30

אי עמידה במבחני הקבלה לאחר ביצוע מבחני קבלה חוזרים במשך שלושה סבבים לפחות, בשל 
 יום מראש. 30מעשה או מחדל בלעדי של הספק, ולאחר קבלת התראה בכתב בת 

מונה לספק כונס נכסים ו/או הוא הוכרז כפושט רגל ו/או נעשו הליכים לקראת פירוקו ו/או הליכי 
 יום ממועד הגשתן. 90הבראה והליכים אלה לא בוטלו בתוך 

ימי עסקים  20הפרה של אחת או יותר מן ההוראות הבאות שלא תוקנה על ידי הספק בתוך 
 . 27, 20-25, 17, 5-13, 4, 3ממועד קבלת התראה בכתב מהמזמינה: 

מבלי לגרוע מיתר הסעדים הנתונים למזמינה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, במקרה של ביטול  .18.3
ור, וזאת עד לפני המעבר של בדיקות הקבלה, תהא ההסכם על ידי המזמינה בגין ההפרות כאמ

זכאית המזמינה להשבת התמורה ששולמה על ידה בפועל מאת הספק בגין ההתאמות 
והפיתוחים שלא ייעשה בהם שימוש על ידי המזמינה, ובמידה של ביטול ההסכם עקב הפרה 

ה לפיצוי מוסכם תהא זכאית המזמינ  -כאמור לאחר בדיקות הקבלה ועד לתום תקופת האחריות 
 .₪ 100,000, ולאחר תחילת תקופת התחזוקה לפיצוי מוסכם בגובה ₪ 50,000בגובה 

 האמור לעיל לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למזמינה על פי דין ו/או על פי הוראות הסכם זה. .18.4
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 פיצויים מוסכמים  .19

צדדים כפיצוי מוסכם ' הינם פיצויים שהוערכו ושוערכו מראש ע"י הדהפיצויים המוסכמים שבנספח 
בגין הנזקים שייגרמו למזמינה, וסכום זה ישולם ע"י הספק למזמינה )או יקוזז מן הסכומים המגיעים 
לספק( בלא צורך בהוכחת נזק בפועל, ומבלי שיהיה בתשלום כאמור כדי לגרוע מזכויות המזמינה לכל 

ת פיצוי בסכום גבוה יותר ככל סעד או תרופה או פיצוי נוספים לרבות סעד של ביטול ההסכם ולרבו
 שיעלה בידי המזמינה להוכיח קיום נזקים בשיעור העולה על הפיצוי המוסכם.

 אחריות לנזק .20

להסרת ספק מובהר כי המזמינה, מנהליה, עובדיה, סוכניה, שלוחיה, ו/או חברות בנות ו/או  .20.1
איזה אופן חברות אחיות על עובדיהם ומנהליהם, וכל אחד אחר מטעמם לא יהיו אחראים ב

שהוא לכל אובדן, הוצאה, נזק גוף, נזק רכוש או כל נזק אחר שייגרמו לספק, לעובדיו, למי 
למטעמו ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בגין או בקשר לביצועו של הסכם זה למעט ביחס לנזק 

 אשר יגרם ע"י המזמינה או מי מטעמה.

הספק לבדו יהיה אחראי בגין כל נזק  מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה או על פי כל דין, .20.2
שייגרם למזמינה ו/או לרכושה ו/או לכל אדם או גוף אחר ו/או לרכושם עקב מעשה רשלני ו/או 
מחדל של הספק או של כל מי מטעמו המהווים עוולה נזיקית לרבות רשלנות ו/או רשלנות 

 הסכם. מקצועית ו/או הפרת חובה חקוקה ו/או הפרת חובה מקצועית, ו/או הפרת

מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי כל נזק שייגרם לרכוש המזמינה כתוצאה ממעשה או מחדל  .20.3
רשלניים של הספק, וכל נזק אחר אשר הספק אחראי לו, תהא המזמינה רשאית לתקנו על חשבונו 
של הספק, לאחר שניתנה לספק התראה סבירה בנסיבות העניין ועל אף ההתראה לא תיקן הספק 

 את הנזק.

 שמירת סודיות והגנה על הפרטיות  .21

במשך תקופת הסכם זה ולאחריו, ישמור הספק, ו/או מי מטעמו, בסודיות גמורה ומוחלטת ולא  .21.1
יגלה או ימסור או יעשה שימוש כל שהוא במידע ו/או ידיעה ו/או מסמך, שהגיעו או יגיעו 

תב ומראש מאת לידיעתו, במישרין או בעקיפין מהמזמינה )או ממי מטעמה( ללא אישור בכ
המזמינה. חובה זו לא תחול על מידע שהספק יוכיח כי התנאים להלן יתקיימו לגביו: הוא נחלת 
הכלל או הגיע לידיו כדין ושלא עקב הפרת חובת סודיות לפני מועד גילויו לספק, או שהוא יצטווה 

תגונן מפני לגלותו ע"פ דין )ובתנאי שנתנה על כך הודעה מוקדמת למזמינה ע"מ שזו תוכל לה
דרישה שכזו, ובתנאי שבמקרה שכזה שימוש הספק בו יהיה לאמור לעיל בלבד( וכל זאת בלבד 

 שנטל ההוכחה לכך שתנאים אלה מתקיימים יחול על הספק.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ינקוט הספק בכל האמצעים הסבירים הדרושים על מנת להגן  .21.2
ת באותה רמת זהירות בה היה נוקט לגבי מידע סודי על המידע של המזמינה וזאת לכל הפחו

 שלו.

"מידע" לצורך סעיף זה הנו כל מידע ו/או ידיעה ו/או מסמך, שהגיעו או יגיעו לספק, במישרין או  .21.3
בעקיפין מהמזמינה )או ממי מטעמה( לרבות משמעו מידע מסחרי, מקצועי, טכני ו/או כל מידע 

ו סודי בעיני האדם הסביר לרבות נתונים שהוזנו אחר המסומן כסודי טרם מסירתו או שהינ
, נתונים על שיטות עבודה, טכנולוגיות, לקוחות, ספקים, התקשרויות, תקציב, תמחיר, אתרל

הנה"ח וכיו"ב וכן שרטוטים, מפרטים ותיקי תכנון וכן "סוד מסחרי" ו"סוד" כהגדרתם בסעיף 
 . 1999-לחוק עוולות מסחריות התשנ"ט  5

הספק מתחייב ואחראי לכך כי אנשי המפתח ישמרו על סודיות כנדרש מהספק על פי הסכם זה.  .21.4
מבלי לגרוע האמור לעיל, מתחייב הספק להחתים את עובדיו, יועציו, קבלני המשנה שלו ומי 
מטעמם המעורבים בביצוע הפרויקט על התחייבות לשמירת סודיות כלפי המזמינה בנוסח הסכם 

ידע והיעדר ניגוד עיניינים המצורף כנספח י' ולמסרם למזמינה. כמו כן לסודיות אבטחת מ
מתחייב הספק כי יאכוף על כל עובדיו, קבלני המשנה שלו ומי מטעמם את הצעדים הנדרשים על 

 מנת לקיים את התחייבויותיהם על פי הסכם זה. 

חזיר למזמינה כל הספק מתחייב כי עם סיום הפרויקט, )ו/או מיד עם דרישתה של המזמינה(, י .21.5
חומר, נתונים ומידע השייך למזמינה )לרבות חומר נתונים ומידע שנוצרו על ידי הספק עבור 

 המזמינה(, לרבות חומר כאמור הנמצא בידי מנהל הפרויקט ו/או מי מחברי צוות הפרויקט. 
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במשך תקופת הסכם זה ולאחריו, תשמור המזמינה בסודיות גמורה ומוחלטת ולא תגלה או  .21.6
סור או תעשה שימוש כל שהוא במידע ו/או ידיעה ו/או מסמך, על הטכנולוגיה, תהליכים תמ

עיסקיים, שיטות יישום ומתודולוגיות של הספק, נתונים על לקוחות או נתונים עיסקיים כל 
האמור לעיל המהווה קניין רוחני ומידע סודי עיסקי של הספק, והנחשף למזמינה רק לצרכי 

הגיעו או יגיעו לידיעתה במישרין או בעקיפין מהספק, ללא אישור בכתב ביצוע פרויקט זה, ש
ומראש מאת הספק. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי )א( התאמות ופיתוחים שבוצעו על ידי הספק 
עבור המזמינה )ב( מידע שהנו בגדר נחלת הכלל )ג( מידע שנועד לצרכי שימוש שוטף במערכת )ד( 

 דין ו/או על פי החלטה של גוף ו/או רשות שיפוטית.מידע שגילויו נדרש על פי 

 הוראות סעיף הסודיות יחולו ללא מגבלת זמן גם לאחר סיום הסכם זה. .21.7

 העברת ושימור ידע .22

בכל מקרה בו יסתיים הסכם זה מכל סיבה שהיא ו/או בכל עת על פי דרישת המזמינה, יעביר  .22.1
הספק באופן מלא למזמינה ו/או למי מטעמה, את מלוא הידע, שנצבר עד לאותה עת בקשר עם 
הפרוייקט, והמסמכים בקשר עם השלבים שכבר ביצע בפרויקט, ויבצע חפיפה עם עובדים 

ת מיישם חלופי( שייבחרו על ידי המזמינה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ויועצים מקצועיים )לרבו
ויספק תיעוד כתוב מלא של כל האספקות התוצרים שהוכנו עבור המזמינה ו/או שיימצאו 
בתהליך הכנה . אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמינה ו/או כדי להגביל את 

ל הפרת הסכם זה וביטולו. העברת ידע כאמור מהסעדים העומדים לה על פי כל דין במקרה ש
 תעשה לאחר ביצוע מלוא התשלומים שאושרו לספק על ידי המזמינה.  

הספק יוודא קיומו של שימור ידע בקרב עובדיו על מנת שבכל עת יהיו בידי עובדיו אשר מעניקים  .22.2
 פול בה.ו/או טי אתרלמזמינה את השירותים ידע ברמה גבוהה שיאפשר תחזוקה תקינה של ה

 ביטוח  .23

פי דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים על -לע/או פי הסכם זה ו-ללגרוע מאחריות הספק ע מבלי .23.1
באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, ובעלת מוניטין,  יםהשירות מתןחשבונו, למשך כל תקופת 

 "( ולעניין ביטוח אחריות מקצועית,ביטוחי הספקאת הביטוחים המפורטים להלן )להלן: "
חודשים  36מתחייב הספק להמשיך ולקיים את הביטוח כאמור גם למשך תקופה נוספת של 

 :יםממועד סיום תקופת מתן השירות

 .שלישי צד לביטוח פוליסה .23.1.1

 .מעבידים חבות לביטוח פוליסה .23.1.2

על פי דין בשל תביעה או  הספקאת חבות  תהמבטח מקצועית אחריות לביטוח פוליסה .23.1.3
תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי מצד  דרישה שהוגשה לראשונה במשך

כלול ת כאמור הפוליסהו/או מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור במתן השירותים.  הספק
 יעל יד בפועל םשירותיהמועד רטרואקטיבי אשר יהא לא יאוחר ממועד תחילת מתן 

הספק ו/או על ידי מי מטעמו. כמו כן הפוליסה תכלול הרחבה בגין חבות בשל הפרת 
 זכויות קנין רוחני כלשהן )למעט פטנטים וסודות מסחריים(.

 את ההוראות הכלליות שלהלן: הספקבנוסף, יכללו ביטוחי  .23.2

 הפוליסותעל פי  קנטהוראה לפיה אי קיום תנאי הפוליסות בתום לב לא יגרע מזכויות  .23.2.1
 אמור;כ

הוראה לפיה חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, בטל ומבוטל אולם אין בביטול כאמור  .23.2.2
 בכדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין.

היה ולדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הספק,  .23.3
יטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח נוסף מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הב

, אולם הו/או מי מטעמ קנטאו משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
 ויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. 
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תימה על הסכם זה או הח מיום יום 14 תוךלהמציא,  הספק, מתחייב קנטללא כל דרישה מצד  .23.4
' י"ב כנספח המצ)המוקדם מביניהם(, את אישור עריכת הביטוח  םשירותיהטרם תחילת מתן 

"( כשהוא חתום בידי מבטחו. בכל מקרה של אי הביטוח עריכת אישורלהסכם זה )להלן: "
בהסכם זה, ולדרישת  הביטוח פיהתאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח לבין האמור בסעי

 לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.  הספק, מתחייב קנט

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת הביטוח ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו כדי  .23.5
להוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על 

 .הו/או הבאים מטעמ קנטריות כלשהי על פי דין ו/או בכדי להטיל אח

, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד קנטבכל פעם שמבטחו של הספק יודיע ל .23.6
לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב הספק לערוך את אותו 

ועד הביטול או השינוי יום לפני מ 30הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפחות 
 לרעה כאמור.

בעקבות קרות  קנטהספק ימלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות, יודיע מיידית ל .23.7
מקרה ביטוח, יפעל למימושן של הפוליסות ויישא בלעדית בעלות הביטוחים ובכל סכומי 

 ההשתתפות העצמית על פי כל הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח. 

את  קנטיום לפני תום תוקף ביטוחי הספק, מתחייב הספק לחזור ולהפקיד בידי  14 -לא יאוחר מ .23.8
אישור עריכת הביטוח בגין עריכת הביטוחים לתקופה נוספת מידי תקופת ביטוח לפני פקיעת 

 זהביטוחי הספק או איזה מהם, וזאת כל עוד מוטלת עליו חובה לערוך ביטוחים כאמור בסעיף 
 )ביטוח(. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישור עריכת  .23.9
הביטוח ובהסכם זה הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי 

, בכל הקשור לגבולות הו/או מי מטעמ קנטהוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 
 האחריות כאמור.

מאחריות לכל אבדן או נזק שיגרם לרכוש המשמש את  הוהבאים מטעמ קנטהספק פוטר את  .23.10
הספק לצורך מתן שירותי הספק, אולם האמור בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת בן אדם 

 שגרם לנזק בזדון.

 ערבויות  .24

 הספק יפקיד, על חשבונו, בידי המזמינה ערבויות כמפורט להלן:

מסכום הצעתו  10%ית בלתי מותנית של בנק ישראלי מוכר בגובה ערבות בנקאית אוטונומ .24.1
"(. ערבות הביצוע' להסכם זה )להלן: "הבתוספת מע"מ וזאת בתנאים ובנוסח המצורף כנספח 

ערבות הביצוע תופקד בידי המזמינה בכפוף לקבלת מכתב אישור התקשרות מאת המזמינה, 
 ניסתו לתוקף של הסכם זה.וזאת בטרם תחתום המזמינה על הסכם זה וכתנאי לכ

חודשים ממועד החתימה על הסכם זה. באם המועד  10ערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של  .24.2
חודשים, יאריך הספק את תוקף ערבות הביצוע בהתאם לדרישות  10האמור יידחה ויעלה על 

 המזמינה.

צמודות למדד המחירים לצרכן הידוע במועד החתימה על הסכם זה או  התהי תמובהר כי הערבו .24.3
 לפי המוקדם. -במועד תחילת מתן השירותים על ידי הספק 

שלעיל, במקרה של הפרת ההסכם על ידי הספק,  את הערבותהמזמינה תהיה רשאית לממש  .24.4
העומדת לה ימים לספק לתיקון ההפרה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  7ולאחר שנתנה התראה של 
 בות לצרכיי:דעל פי ההסכם או הדין ולר

 גביית פיצוי מוסכם על פי הסכם זה. 

 גביית פיצוי עקב נזק שבהתאם להוראות ההסכם והדין על הספק לפצותה בגינו. 

 להשבת תמורה ששולמה על ידה במקרה של ביטול ההסכם עקב הפרתו ע"י הספק.
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לקו, יהא הספק חייב לחדש את הערבות חילטה המזמינה את סכום הערבות, כולו או ח .24.5
ימים  14הרלוונטית או להשלים כל סכום שהיה חלק מהערבות לגבי החילוט האמור וזאת בתוך 

מהיום בו קיבל את הודעת המזמינה על חילוט הערבות. סעיף זה לא יחול במקרה של חילוט 
 סכום אשר חולט ביתר.  ההסכם אגב ביטולו ע"י המזמינה. המזמינה תשיב לספק באופן מיידי כל

לא ביצע הספק השלמה של הערבות כאמור, תהא רשאית המזמינה, מבלי לגרוע מכל זכות  .24.6
 העומדת לה, להפחית מתשלום כלשהו המגיע לספק את גובה הערבות שחולטה.

 מובהר כי חידוש ערבות כלשהי, שינוייה או הארכתה, ייעשה על ידי הספק ועל חשבונו. .24.7

 העברת זכויות .25

הספק אינו רשאי למסור, להסב, להמחות או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או  .25.1
להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה על פי הסכם זה אלא בהסכמת קנט מראש ובכתב. על 
אף האמור לעיל, העסקת מומחים ועובדים, על ידי הספק, אין בה, כשלעצמה, משום הפרה של 

 סעיף זה. 

לעיל, לא תשחרר את הספק מאחריותו  24.2ו אישורה של קנט בהתאם לסעיף הסכמתה א .25.2
המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא ימשיך לשאת באחריות המלאה לכל 

 מעשה או מחדל בקשר עם מתן השירותים.

השירותים מבלי לגרוע מהאמור ולמען הסר ספק מובהר ומוסכם כי הספק אינו רשאי לספק את  .25.3
נשוא הסכם זה באמצעות ספק או קבלני משנה )להלן: "ספק משנה"( אלא בהסכמת קנט מראש 

 ובכתב, לרבות לגבי זהות ספק המשנה ובתנאים שנקבעו לכך.

נתנה קנט את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה על קנט חבות  .25.4
יבויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין כלשהי ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו והתחי

 והספק יישא באחריות המלאה לאספקת השירותים לאורך כל תקופת החוזה.

מוסכם בזה על ידי הצדדים כי קנט תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי  .25.5
לספק על  הספק, לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב

העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל מהמועד שייקבע בהודעה, כל זכויות 
וחובות קנט כלפי הספק על אותו אדם או גוף וזכויות וחובות הספק יחולו בהתאמה כלפי אותו 

 אדם או גוף כאמור.

 סמכות שיפוט והדין החל .26

 במדינת ישראל.  על הוראות הסכם זה ופרשנותן יחול הדין החל .26.1

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם  .26.2
הסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות 

 לדון במחלוקת כאמור.

 ספק  -יחסי מזמינה  .27

סיס התקשרות למתן שירות קבלני מובהר בזאת, כי קנט הסכימה להתקשר עם הספק על ב .27.1
עצמאי, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות 
והחובות ההדדיות, וכי התמורה המשולמת על ידיה בגין השירות הינה בבחינת עלות כוללת והיא 

 לא תידרש לתשלום נוסף.

נשוא הסכם זה כנותן שירות עצמאי, ואין מוסכם בין הצדדים כי הספק ייתן את השירותים  .27.2
בהתקשרות בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין קנט ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או 

 מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.

מעביד בינו לבין קנט, ומנוע מלדרוש זכויות -הספק יהיה מנוע מלטעון לקיומם של יחסי עובד .27.3
 מעביד בינו לבין קנט.-קיומם של יחסי עובדכלשהן שיסודן בטענה לכאורית ל
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עוד מוסכם כי ובין הצדדים ו/או מי מטעמם )לרבות קבלני המשנה של הספק( לא יתקיימו כל  .27.4
מעביד. אין ולא יהיו לספק ו/או למי מטעמו )לרבות קבלני המשנה של הספק( כל -יחסי עובד

, פיצויים, זכויות סוציאליות או זכויות של עובדי המזמינה, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים
הטבות אחרות מהמזמינה בקשר לביצוע הפרויקט ו/או הסכם זה, סיומם, ביטולם או הפסקתם. 
הספק בלבד אחראי לביצוע כל הניכויים שיש לעשותם עפ"י דין משכרם של עובדיו, ועליו בלבד 

יים אחרים אשר חלה האחריות לתשלום כל המסים, דמי הביטוח הלאומי ותשלומים סוציאל
 מעביד חייב לשלמם עפ"י כל דין ונוהג. 

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם על הצדדים, כי הסכומים שישתלמו לספק על פי הסכם זה,  .27.5
תומחרו מתוך נקודת הנחה כי הספק ו/או מי מטעמו יפעל עבור המזמינה כקבלן עצמאי ולא 

 מעביד כלשהם. ישררו בינו לבין המזמינה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ו

אם יקבע בפסק דין ו/או בפסק בורר ו/או בכל החלטה של רשות מוסמכת על פי כל דין כי קיימים  .27.6
יחסי עובד ומעביד בין המזמינה ו/או מי מטעמה לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו 

, הפסד )לרבות קבלני המשנה(, ישפה הספק את המזמינה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה
 וכד' שייגרמו למזמינה ו/או למי מטעמה.

הספק מתחייב לפצות את קנט ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שתידרש לשלם  .27.7
ו/או שיהא עליה לשלם ובכל ההוצאות שתישא ו/או תידרש לשאת בהן עקב טענה לקיומם של 

דיו ו/או מי מטעמו, לרבות, אך מעביד בין קנט או מי מטעמה לבין הספק ו/או עוב-יחסי עובד
 מבלי לגרוע, הוצאות משפטיות להן תידרש.

 שונות .28

. כל פיתוח, שו"ש שיבוצע עבור ל החברההספק מתחייב להפקיד קוד מקור של המערכת אצ .28.1
מתחייב להעביר קוד מקור השינוי  המזמינה, תהא המזמינה בעלת זכויות השימוש בו והספק

 ידי החברה.ב

כל מחדל, השהייה או ויתור ע"י אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו, לא יחשבו כוויתור,  .28.2
כמניעה, כהסכמה או כהודאה מצידו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו או חלק מהן עפ"י הסכם זה 

 בכל עת שיחפוץ, מבלי שיהא מנוע מלעשות כן. 

הסכמה של קנט או הספק לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .28.3
 ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

לחוק חוזה קבלנות או על פי כל דין אחר ביחס לכל  5הספק מוותר על זכותו לעיכבון על פי סעיף  .28.4
 ם זה. מסמך ו/או תוכנית ו/או כל דבר ועניין אחר שהוכן על ידו במסגרת הסכ

המזמינה תהא רשאית לקזז סכומים המגיעים לה על פי הסכם זה ו/או אשר הספק חב לה על פי  .28.5
הסכם זה מכל סכום אשר יגיע לספק מאת המזמינה. הקיזוז ייעשה לאחר מתן הודעה בכתב 

 ימי ההתראה. 14ימים, ובלבד שעילת הקיזוז לא הוסרה בתום  14לספק בת 

 רק אם יערך בכתב וייחתם ע"י הצדדים.  כל שינוי בהסכם זה יהיה תקף .28.6

תנאי הסכם זה )על כל נספחיו, בין אם מצורפים במועד חתימתו ובין יש לצרפם לאחר מכן(  .28.7
ממצים את כל אשר הוסכם בין הצדדים במלואו, ומבטלים כל התקשרויות, הבטחות, מצגים 

 והתחייבויות קודמים, אם נעשו כאלה, לפני חתימתו של הסכם זה. 

בות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה, וכל הודעה שתשלח לצד ע"י משנהו לפי הכתובת כתו .28.8
שעות ממועד השליחה בדואר רשום או בעת הנחתה  72האמורה, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 

 באמצעות שליח או בעת משלוחה באמצעות פקסימיליה או במייל. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 _________________________ _________________________ 
  הספק המזמינה 
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 מסמך אפיון מפורט )יצורף על פי לוח הזמנים שנקבע בהסכם( -' אנספח 
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 לוחות זמנים לביצוע הפרויקט -' בנספח 

 זמן מוחלט )בשבועות( נושא 

  0 חתימה  1

 שבועות 7  אפיון מפורט 2

  ותשבוע 4 האפיוןת בדיק 3

 שבוע 2  תותיקון והשלמ 4

 שבוע 1 הלקוח תבדיק 5

 שבוע 1 גרסה סופיתלצורך  תותיקון והשלמ 6

 שבוע 1  הלקוחאישור בדיקה ו 7

  שבועות 8 יישום ופיתוח התאמות נדרשות 8

 שבוע 2 מבדקי מסירה  9

 שבועות 4 מבחני קבלה ביצוע תיקונים ואישור קבלה 10

 שבועות 3 מילוי תוכן והסבה 11

 שבועות 2 ליווי והטמעה בשטחהדרכה  12

  עלייה לאוויר 13
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 תמורה ואבני דרך לתשלום -' גנספח 

 ועד לתום תקופת האחריות, ובגין תקופת התחזוקה. האתרהספק יהיה זכאי לתמורה בגין שלב הקמת 

אופציונאליות יהא זכאי הספק לתמורה  במקרה של שינויים ו/או שיפורים או במקרה של מימוש תכולות

 נוספת כפי שנקבע בנספח זה ובכפוף להוראות ההסכם.

בהתאם להצעת הספק שהתקבלה על  -ועד לתום תקופת האחריות  האתרהתמורה בגין שלב הקמת  .א

 ידי החברה.

 בהתאם להצעת הספק שהתקבלה על ידי החברה. - האתרהתמורה בגין תחזוקת  .ב

ובהתאם להצעת  כדלקמןעד המחיר המקסימלי  תהיה )שו"ש( נוספות עבודההתמורה עבור שעות 

 :  )לפני מע"מ( המחיר שהוגשה ע"י המציע

 לשעה ₪ 330לא יעלה על  מנהל פרויקט בכיר/היגוי והנחיה מוסמך 

 /מומחה מפתחUX מומחה/UI  לשעה ₪ 250לא יעלה על 

 לשעה  ₪ 140לא יעלה על  /מדריךמטמיע 

המזמינה תהא רשאית לרכוש "בנק" שעות ובמקרה זה יסוכמו מחירי שעות העבודה בין הצדדים או יסוכם 

מחיר גלובלי חודשי. הספק יהא רשאי להגיש תחת הצעה של בנק שעות, בקשה להצעת מחיר 

 והמזמינה תהא רשאית לקבלה או לדחותה ולדרוש תחתיה הצעה לפי בנק שעות. -פאושלית/קבועה 

למדד המחירים של חודש  ( )שעות עבודה( תהא צמודהד) ו)ג( פים עבור סעיההסכם, התמורה  מחתימת

 .2019דצמבר 

תוצמד התמורה למדד המחירים לצרכן כאשר מדד ביחס לסעיף )ד(  בלבד  החל משנת התחזוקה השישית

 .2019הבסיס הנו מדד חודש דצמבר 

 בנספח זה יתווסף מע"מ כדין. לסכומי התמורה המצויינים

 תנאי התשלום : 

 על פי אבני הדרך הבאות : האתרהתמורה בגין הקמת  .1

 מן התמורה. 30% - לאחר אישור החברה את האפיון המפורט  .א

 מן התמורה. 15% - בדיקות ל ווהתקנת האתרלאחר סיום פיתוח מלא של  .ב

 התמורה.מן  15% - לאחר אישור בדיקות הקבלה על ידי החברה  .ג

 .מן התמורה 25% - לאוויר  האתרעם עליית  .ד

 .מן התמורה 15% - שלושה חודשים ממועד העלייה לאוויר  .ה

 התמורה בגין תקופת התחזוקה תשולם מידי שנה מראש לאותה שנה. .2

 .כנגד הצגת חשבונית בדואר או חתום דיגיטאלית 30מובהר כי כל תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף + 
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  SLA-פיצויים מוסכמים, שירותי תחזוקה ו  -' דנספח 

  -פיצויים מוסכמים  .1

המזמינה תהא רשאית לנכות מן התמורה המגיעה לספק ו/או לחלטה מן הערבות שהופקדה בידה את 
סכומי הפיצויים המוסכמים שלהלן, כאשר הסמכות לממש את זכותה תהא על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי:
א צוי למקרה הנוש  הפי

ו/או עיכוב בביצוע אחת או איחור 

יותר מאבני הדרך ו/או מן המועד 

שנקבע לביצוע שינויים/שיפורים 

)ללא אישור בכתב מאת המזמינה( 

בשל מעשה או מחדל בלעדי של 

 הספק ו/או בניגוד להוראות ההסכם

 ללא פיצוי מוסכם. -יום  14איחור של עד  לכל שבוע

 לכל שבוע ₪ 2,000 -  יום 14איחור של מעל 

מסכום אבן הדרך ועד  5%איחור, אולם לא יותר מ 

 השבוע השישי לאיחור.

לכל  ₪ 3,500 –איחור של מעל שישה שבועות ימים 

מסכום אבן  5%שבוע איחור, אולם לא יותר מ 

 ועד השבוע השמיני לאיחור.  הדרך בסך הכל

 ₪ 5,500 –ימים   איחור של מעל שמונה שבועות

מסכום אבן  5%תר מ לכל שבוע איחור, אולם לא יו

 הדרך בסך הכל ועד השבוע העשירי לאיחור.

 ₪ 7,500 –ימים   איחור של מעל עשרה שבועות

מסכום אבן  5%לכל שבוע איחור, אולם לא יותר מ 

 הדרך בסך הכל.

העברת אנשי המפתח מתפקידם 

ביוזמת הספק ללא אישור מראש 

 ובכתב מאת המזמינה

 ₪ 10,000 לכל מקרה בנפרד 

המפתח אותם העמיד הספק  אנשי

לרשות קנט אינם מתייצבים ו/או 

אינם משתפים פעולה עם קנט 

מסיבה שאינה מוצדקת, לרבות אך 

לא רק: התפטרות, סכסוך עם 

המעסיק, פיטורין ולמעט: ימי 

חופשה, ימי מחלה וכל סיבה 

 מוצדקת אחרת

בגין כל יום עבודה עבור כל אחד מבעלי  ₪ 300 לכל מקרה בנפרד 

 קידיםהתפ

אי עמידה בזמני התגובה לטיפול 

בתקופת האחריות  משביתהבתקלה 

 ו/או התחזוקה

 לכל מקרה

 ולכל תקלה בנפרד 

-שעות ראשונות ו 5לכל איחור של שעה עד  ₪ 100

השעות  5-לכל שעת איחור נוספת מעבר ל ₪ 200

הראשונות למעט איחורים בזמני תגובה אשר 

 תואמו ואושרו ע"י המזמינה

אי עמידה בזמני התגובה לטיפול 

בתקופת האחריות  משבשתבתקלה 

 ו/או התחזוקה

החל מהמקרה 

 השלישי בכל רבעון

 ולכל תקלה בנפרד

 לכל יום איחור ₪ 300

או משבשת בזמן סביר, שלא בשל מעשה או מחדל של המזמינה, וגם  משמעותיתאי טיפול בתקלה 
תהא זכאית  -לאחר התראה בכתב מאת המזמינה לתיקונה על פי המועד שייקבע על ידי המזמינה 

המזמינה להפסיק את תקופת התחזוקה ולבטל הסכם זה, הספק ישיב למזמינה את התמורה עבור 
 צרה, ויעמדו לזכותה כל הסעדים על פי דין.שירותי התחזוקה בגין תקופת התחזוקה שקו
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 רמת תחזוקה .2

 סוגים : 3 -מטעם המזמינה ל האתרתסווגנה על ידי מנהל  באתרתקלות  .2.1

  באתרתקלה שאינה מאפשרת המשך עבודה  - תקלה משביתה .2.1.1

תקלה אשר משבשת באופן משמעותי את רצף העבודה התקין אך אינה  - תקלה משבשת .2.1.2
 משביתה.

 כל תקלה אחרת.  - תקלה קלה .2.1.3

כולה או באחד המודולים/הרכיבים( יספק הספק מענה על פי  באתרבכל מקרה של תקלה ) .2.2
 הכללים הבאים :

בשעות הפעילות  תיקון התקלה יחל תוך שעה מקבלת הקריאה - טיפול בתקלה משביתה .2.2.1
מתחילת יום העבודה הבא. החל מתחילת  שעהובמידה ומחוץ לשעות הפעילות תוך 

הטיפול, יבצע הספק טיפול שוטף ורציף בתקלה, עד לתיקונה המלא. תיקון התקלה 

ימי עבודה לכל היותר. ספק יהיה מחויב לתת מענה ראשוני לבעיה תוך  5יסתיים בתוך 
 שעתייםומחוץ לשעות הפעילות תוך  שעתיים מקבלת הקריאה בשעות הפעילות ובמידה

מתחילת יום העבודה הבא. המענה הראשוני יינתן באמצעות תיקון הליקויים עצמם או 
לחילופין באמצעות עקיפת התקלה או פתרון חלקי של הבעיה או חזרה לגרסה קודמת 

 . באתראו הנחיות מתאימות למשתמשים 

ת עבודה לכל היותר מקבלת שעו 4תיקון התקלה יחל תוך - טיפול בתקלה משבשת .2.2.2
הקריאה בשעות העבודה, ובמידה ומחוץ לשעות הפעילות תוך ארבע שעות מתחילת יום 
העבודה הבא. החל מתחילת הטיפול, יבצע הספק טיפול שוטף ורציף בתקלה, עד 

ימי עבודה לכל היותר. הספק יהיה  10לתיקונה המלא. תיקון התקלה יסתיים בתוך 
שעות עבודה מקבלת הקריאה. המענה הראשוני  8ני לבעיה תוך מחויב לתת מענה ראשו

יינתן באמצעות תיקון הליקויים עצמם או לחילופין באמצעות עקיפת התקלה או פתרון 
 .אתרחלקי של הבעיה או חזרה לגרסה קודמת או הנחיות מתאימות למשתמשים 

שעות עבודה לכל היותר מקבלת הקריאה  8תיקון התקלה יחל תוך  - טיפול בתקלה קלה .2.2.3
שעות מתחילת יום העבודה הבא.  8ובמידה ומחוץ לשעות הפעילות תוך  פעילותבשעות ה

ימי עבודה לכל היותר. הספק יהיה מחויב לתת מענה  15תיקון התקלה יסתיים בתוך 
הראשוני יינתן באמצעות ימי עבודה מקבלת הקריאה. המענה  2ראשוני לבעיה תוך 

תיקון הליקויים עצמם או לחילופין באמצעות עקיפת התקלה או פתרון חלקי של הבעיה 
 . המזמינה, אלא אם הוגדר אחרת על ידי באתראו הנחיות מתאימות למשתמשים 

 תמיכה מחוץ לשעות העבודה הסטנדרטיות. -הבהרה  .2.3

ושוטף, בכל יום ובכל שעה המזמינה מצפים לתמיכה בתקלות משביתות באופן רציף  .2.3.1
 במהלך השנה, באמצעות תורן ככל שיידרש.

לגבי שאר רמות )משבשת וקלה( הציפייה לשירות ותמיכה הינה במסגרת שעות העבודה  .2.3.2
 הרגילות / מוגדרות .
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 : תרשים זמנים לטיפול בתקלותלהלן  .2.4

ענה ראשוני מחוץ מ מענה ראשוני תחילת תיקון חומרת התקלה
 לשעות הפעילות

  סיום תיקון
 )זמן מקסימאלי(

שעתיים מתחילת  שעתיים שעה משביתה
 ימי עבודה 5 יום העבודה הבא

ארבע שעות מתחילת  שעות 8 שעות 4 משבשת
 ימי עבודה 10 יום העבודה הבא

 ימי עבודה 15 ימי עבודה 2 ימי עבודה 2 שעות 8 קלה
     

מובהר כי כל האמור לגבי "מענה ראשוני" נועד לשם הבטחת רציפות הפעילות וכי זו  )*(
ידי פתרון הליקוי -לכשעצמה אינה מהווה השלמת הטיפול בתקלה, אלא אם בוצעה על

יתכן סיכום מול היצרן על תיקון  -עצמו. במקרה של תקלת יצרן שניתן לה מענה ראשוני 
פי רמות השירות -ר תקופתית. הספק יפעל עלתיקון המשוחר  PATCHסופי באמצעות 

שהוגדרו לעיל לשם תיקון הליקויים, גם אם הובטח רצף הפעילות באמצעות מתן מענה 
 ראשוני.

מובהר כי כל עיכוב אשר ייגרם עקב חוסר זמינות של המזמינה או מי מטעמה, וכן כל מניעה  )*(
א יילקח בחשבון לצורך לתחקור מקור התקלה  וטיפול בה אשר אינה קשורה בספק ל

 הזמנים של נספח זה.

 מטפלים אשר הספק בדרגי הסלמה תתבצע, המוגדר הזמן בפרק נפתרת לא והבעיה היה ■
 בתקלה

 שירותי התחזוקה של היישום ושל הרישוי יכללו בין היתר את השירותים הבאים בכל עת:  .2.5
 קבלת דיווח על תקלה. .2.5.1
 איתור מקור התקלה שאירעה ואפיונה. .2.5.2
 תיקון התקלה.   .2.5.3
 סיוע טלפוני בפתרון תקלות. .2.5.4
 (.REMOTE SUPPORT SERVICESתמיכה וייעוץ מרחוק ) .2.5.5
 .לאתראספקת מהדורות וגרסאות חדשות ו/או עדכונים  .2.5.6
בשעות העבודה אולם במידה ונפתחה תקלה משביתה שירותי אחריות ותחזוקה יסופקו  .2.5.7

)לא כולל יום כיפור( כולל  ה בשעות העבודה הספק יפעל לתיקונה גם מעבר לשעות העבוד
שבתות וחגים. הספק יעמיד לטובת החברה מוקד תקלות טלפוני בישראל ובשפה 

ה' בין השעות -ימים א'מוגדרות ב. שעות העבודה בשעות העבודההעברית שיהא זמין 
 .17:00ועד  08:00

פרטי כלל שירותי האחריות והתחזוקה ינוהלו במערכת רישום ממוכנת הכוללת את כל  .2.5.8
 אירוע תחזוקה.

אחת לרבעון מיום תחילת תקופת האחריות והתחזוקה ועד תום תקופת ההתקשרות,  .2.5.9
ולא יאוחר מהשבוע הקלנדרי הראשון בכל רבעון יגיש הספק לאישור המזמינה תכנית 

 עבודה ולוח זמנים מפורטים לתחזוקה )מונעת ומחזורית(. 
חזורית ו/או מתקנת במועדה ו/או ו/או אי ביצוע תחזוקה מונעת/מ SLA-אי עמידה ב .2.5.10

 בכלל תחשב כאי עמידה של הספק במחויבויותיו.

הספק מתחייב לשימור ידע לאנשיו המבצעים את התחזוקה והשירותים המקצועיים  .2.5.11
 עבור המזמינה, כולל ביצוע הדרכות, עדכונים וכיוצ"ב.

לית וביצועים של שירותי התחזוקה יכללו את כל הנדרש להבטחת זמינות תפעולית, פונקציונא .2.6
מבלי לגרוע מאחריות וממחויבויותיו של  .אתרבמסגרת תיק תפעול למנהל  וכהגדרת האתר

הספק לאחריות ותחזוקה, הספק יעמיד לרשות המזמינה עפ"י דרישה את כל התיעוד, ההדרכה, 
ההטמעה שיאפשרו תפעול המערכת ותחזוקתה ע"י המזמינה או הפועלים מטעמה באופן עצמאי 

 תלוי בספק. ובלתי

אשר סופקה  האתר, הספק יתקן כל פריט ומרכיב פגום במרכיבי והתחזוקה בתקופת האחריות .2.7
 בהסכם.  כולל הרחבות מערכת כהגדרתן

וכן  האתרשדרוגים מתחייבים ו/או שדרוג גרסאות תוכנה יישומית ותיקוני כל אחד ממרכיבי  .2.8
 והאחריות, ך כל תקופת התחזוקהעדכוני רישוי ו/או שינוי שם בעל הרישיון, יבוצעו במהל

באחריות הספק ללא תוספת עלות למזמינה. אחריות לסביבת תקשוב תקשורת חומרה מערכת 
 הפעלה, תפעולה והרחבתה בהתאם לצרכים המשתנים הינם באחריות המזמינה.
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 נוסח ערבות ביצוע  -ה'נספח 
 נוסח ערבות ביצוע 

 מיום________  10/2019 'להסכם מס

 לכבוד 

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ-קנט 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית  מס'______________הנדון :  

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת המבקש/ת)להלן: " ______________עפ"י בקשת  .1
 ______________לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש/ת עד לסכום של  

לאפיון,  ___________", בקשר להסכם מס' סכום הערבותלהלן: " -( ______________)ובמילים: 

לתמיכה בפעילות של אתר תדמיתי תפעולי  יישום והקמה, הרצה, הדרכה והטמעה, תחזוקה ותמיכה של
 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ. -קנט 

הוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי ש .2

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
 תנאי ההצמדה יהיו כדלקמן:

מדד המחירים לצרכן חודש ______ שנת __________ בשיעור ______  " יהיההמדד היסודי"
 נקודות.

ם סכום " לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד בו עלינו לשלם לכהמדד הקובע"
 כלשהו עפ"י ערבות זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו באופן הבא: .3
הסכום השווה למכפלת  -אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 ההפרש בין המדד הקובע למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד 
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, תוך עשרה ימים לאחר יום קבלת  .4
דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש 

 ת סילוק הסכום האמור מאת המבקש/ת.תחילה א

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  __  לחודש  ___ שנת ___ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .5
 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה. .6

 רבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח אשר כתובתו/ה:דרישה עפ"י ע .7

 בכבוד רב, 

 חתימות ____________________

 שם הבנק  ___________________
 סניף _______________________
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 -תוכנית הטמעה והדרכה  -' ונספח 

 ובהתאם להצעת הספק)יצורף על פי לוח הזמנים שנקבע בהסכם( 
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 על פי הצעת הספק -נוהל בדיקות מסירה -' זנספח 
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 על פי הצעת הספק -נוהל בדיקות קבלה  - חנספח 



- 61 - 

 

 התחייבות לסודיות, אבטחת מידע והיעדר ניגוד עניינים  -' טנספח 

לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: קרן -קנט אני ___________, המעניק שירותי ייעוץ לחברת 

 "( בתחום _________________ מצהיר ומתחייב כדלקמן.החברה"

ידוע לי שבמסגרת ההתקשרות עם החברה בהסכם ו/או בכל דרך אחרת, יתכן ויגיעו לידיעתי ו/או  .1

סים, לרשותי, חומרים ו/או מידע הקשורים לחברה, לרבות: חומר מודפס, מדיה מגנטית, דו"חות, טפ

תמונות, תכניות, שרטוטים, המלצות, נהלים, שמות, כתובות, הסכמים, פרוטוקולים, פס"ד, פרטי 

מועסקים ו/או נותני שירותים ו/או קבלנים וכן כל דבר אחר בקשר לחברה )כל אלה יקראו להלן: 

 "(. מידע"

פרטיות. אני מתחייב אני מתחייב לפעול ביחס למידע בהתאם למתחייב עפ"י כל דין, לרבות חוק הגנת ה .2

 להביא לידיעת עובדי את דרישות חוק הגנת הפרטיות.

אפעל בקשר למידע אך ורק לצרכים שלשמם הועבר אלי, ולא אעשה שימוש במידע שהגיע אלי בדרך  .3

 אחרת, ולא אעביר את המידע לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא.

בדים שבתוקף תפקידם זקוקים לו אשמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע, אעבירו רק לידיעת עו .4

בעבודתם, אחתים את כל עובדי על התחייבות לשמירת סודיות כמפורט במסמך זה וכן אמנע כל פרסום 

 ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ולכל גורם שהוא. 

 לא אעתיק ולא ארשה לאחרים לבצע במידע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת. .5

בהקפדה על המידע ואנקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו של אשמור  .6

 המידע לידי אחרים. 

לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים ו/או בכל עת שיידרש, אשמיד כל מידע הנוגע לענייני החברה ו/או  .7

 מביניהם. המוקדם -יום מתום ההתקשרות ו/או מקבלת דרישה מתאימה  14אעבירו לחברה תוך 

ברור לי שאין בעצם גילוי המידע אודות החברה ע"י החברה עצמה, כדי להעניק לי כל זכות או רשות לגבי  .8

 מידע זה ואין כל האמור בהצהרת סודיות זו כדי לגרוע מהיות החברה בעלת המידע.

 אני מתחייב שלא לפעול בניגוד עניינים עם החברה.  .9

למנהל הרכש בחברה על כל מקרה בו אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים  אני מתחייב לדווח מיידית .10

 .בין הדרישות לביצוע העבודה/השירות בחברה לבין עבודה עם גופים אחרים

הנני מצהיר, כי אינני נמצא במצב של ניגוד עניינים בין דרישות השירות בהתקשרות עם החברה לבין  .11

 ישרין ו/או בעקיפין לחברה.עבודה עם גופים אחרים הקשורים במ
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 להלן פירוט של רשימת לקוחות בעלי זיקה ישירה או עקיפה לחברה שבגינם עלול להיווצר ניגוד  עניינים: .12

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

אני מצהיר, כי אין לי קשר אישי, קשר משפחתי  או קשר עסקי, ישיר או עקיף, עם מי מחברי ועדת  .13

 המכרזים, עם מי מהנהלת החברה. 

בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד,  -בסעיף זה: "קשר משפחתי" 

, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, או אדם אחר הסמוך על שולחני או דודה, חם, חמות

 שאני סמוך על שולחנו. 

 עליהן יש לדווח אך עניינים, ניגוד מהוות אינן אישי, כשלעצמן, או מקצועי רקע על היכרות כי יובהר, .14

 ניגוד עניינים:זה. להלן פירוט של קשר אישי או עסקי שבגינו עלול להיווצר  בנספח

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

בכל מקרה בו אפר התחייבות זו או חלק ממנה, אפצה את החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם  .15

 לחברה כתוצאה מההפרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה שיעמדו לזכות החברה על פי כל דין.

 ולראייה באנו על החתום :

  מטעם הספק:המוסמכים 

 ______ _________ חתימה: _________________________ תפקיד: _____________שם:_  (1

 ______חתימה: _________ _________________ תפקיד: ______________________ שם: (2

_________________ 
 הספק: חותמת
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 הספק ביטוחי עריכתאישור על  -נספח י' 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח במקרה של סתירה בין התנאים הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

  שם
קרן לביטוח נזקי טבע   -קנט 

ו/או חברות בחקלאות בע"מ 
/או אחיות אם ו/או חברות 

חברות בנות ו/או חברות 
  שלובות ו/או חברות קשורות

 שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 , תל אביב74רחוב מנחם בגין 

 מען

 

 כיסויים
 סוג הביטוח

או  גבולותלפי  חלוקה ריות  טוח סכומיאח  בי
סה מספר הפוליסה דורת הפולי סח ומה ם תאריך תחילה נו ם תאריך סיו ביטול בתוקף נוספים כיסויים האחריות/ סכום ביטוח מטבעגבול  גבול האחריות/ סכום ביטוח סכו ריגים ו   ח

סוי קוד לציין יש  'ד לנספח בהתאם כי

 סוג הביטוח
 גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 סוג הביטוח

וקה י  חל ו  גבולותלפ ות א ומיאחרי  ביטוח סכ

 אישור ביטוח

 רכוש 
 

 לא נדרש להציג אישור ביטוח

 
 סוג הביטוח

או  גבולותלפי  חלוקה ריות  טוח סכומיאח  בי
סה מספר הפוליסה דורת הפולי סח ומה ם תאריך תחילה נו ם תאריך סיו ביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח מטבע גבול האחריות/ סכום ביטוח סכו ריגים ו   ח

סוי קוד לציין יש  'ד לנספח בהתאם כי

, 322, 321, 315, 307, 302  ₪ 2,000,000   2019ביט   צד ג'
328 ,329 

 328, 319, 309  ₪ 20,000,000   2019ביט   אחריות מעבידים

 
 סוג הביטוח

וקה י  חל ו  גבולותלפ ות א ומיאחרי  ביטוח סכ

 אישור ביטוח

 לא נדרש להציג אישור ביטוח אחריות המוצר

 
 סוג הביטוח

או  גבולותלפי  חלוקה ריות  טוח סכומיאח  בי
סה מספר הפוליסה דורת הפולי סח ומה ם תאריך תחילה נו ם תאריך סיו ביטול בתוקף נוספים כיסויים האחריות/ סכום ביטוח מטבע גבול גבול האחריות/ סכום ביטוח סכו ריגים ו   ח

סוי קוד לציין יש  'ד לנספח בהתאם כי

, 325, 321, 303, 302, 301  ₪ 8,000,000     אחריות מקצועית
326 ,327 ,328 ,332 (12 

 חודשים(

 

 סוג הביטוח
וקה י  חל ו  גבולותלפ ות א ומיאחרי  ביטוח סכ

 פירוט

  אחר
 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
038 ,043 ,044 

 

 __________________________________________________________________________ ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול.

 

 _________________________________ חתימת האישור

 ______________________________________ המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 נספח השירותים 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 001 אבטחה
 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 003 אספקת גז ודלק
 004 אשפה ושירותי מחזור

 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 008 בית מטבחיים/ משחטות

 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 010 בעלי חיים

 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 012 בקרת מוסדות חינוך

 013 בריאות הנפש
 014 שעשועים ומים/ אטרקציותבריכה/ פארק 

 015 בתי אבות ומעונות
 016 גביה וכספים

 017 גינון, גיזום וצמחיה
 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 022 הובלות והפצה
 023 בידור הופעות/ קולנוע/ שירותי

 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 025 הסעת נוסעים

 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 027 הריסות/פינויים
 028 השקעות ויזמות

 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 030 חברות מנהלות

 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 032 חדרי כושר וספורט
פסולת, פינוי  -וכימיקלים חומרים מסוכנים 

 033 והובלה

 034 חינוך/קורסים/סדנאות
 035 חקירות

 036 צומח/חי -חקלאות 
 037 טיסות

 038 יועצים/מתכננים
 039 כוח אדם

 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי
 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 042 מחקרים וסקרים
 043 מחשוב

 044 מידע
 045 מיפוי

 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 047 ממוני ויועצי בטיחות

 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 049 מערכות בקרה ושליטה

 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 051 מערכות השקיה והולכת מים

 052 וולטאיות-מערכות פוטו

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף 
 053 "אופי העסקה"(

 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 
נופש וטיולים )לרבות 

 055 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים

 056 ניהול מבנים
 057 ניקיון

 058 נשק וחומרי נפץ
 059 ספרינקלרים

 060 עבודות מתכת
 061 עבודות עץ 

עבודות תחזוקה ושיפוץ 
 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

 063 פלסטיק
 064 לארץפעילות בחוץ 

 065 ציוד תאורה והגברה
 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 067 צמ"ה
 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
קמעונאות )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף 

 070 "אופי העסקה"(

 071 רוקחות
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות

 073 רפואה משלימה
 074 שיפוצים

 075 שירות לאומי
שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 

 076 ומלונאות

 077 שירותי ביקורת
 078 שירותי גניזה וארכיב

 079 שירותי דת
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה

 081 שירותי משרד
 082 שירותי ניהול
 083 שירותי ניטור

 084 שירותי פיקוח ובקרה
 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(

 087 שירותי קוסמטיקה 
 088 שירותי תחזוקה ותפעול

 089 שירותי תחזוקת מערכות
 090 שירותים אווירי/ימי

 091 שירותים בחו"ל
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, 

 092 מלכ"ר וחל"צ(

 093 שירותים משפטיים
 094 שירותים פרא רפואיים

 095 שירותים רפואיים
 096 שכירויות והשכרות

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת

 099 תכשיטים/ אבני חן
 100 תפעול ציוד

 101 תקשורת וחברות הסלולר
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 מסמך אפיון תפיסתי אי" נספח

מסמך אפיון זה מהווה מסמך אפיון תפיסתי בלבד. המציע הזוכה יצטרך לבצע תהליך אפיון מעמיק לצורך ביצוע 
 העבודות נשוא המכרז.

 תיאור המצב הקיים .1

 סטטיסטיקות כניסה לאתר .א

 מועד הקמה האתרכתובת 
מספר 

ביקורים 
 בחודש

מספר 
היוניקים 

 בחודש

מספר דפים 
 נצפים

אחוזי גלישה 
 במובייל

http://kanat.co.il/ 2004 1251 805 3766 40% 

 (:2019מספר צפיות חודשי )אוגוסט  .ב

  כניסות 1,188-כ  - ראשי 
  כניסות  238-כ  - אודותינו 

  כניסות -204כ  - חוזי ביטוח 
  כניסות  186-כ  - מה חדש 

  כניסות  163  - הנחיות וטפסים במקרה נזק  
  כניסות  152  - צור קשר 
  כניסות  113  - שירות לקוחות 

  כניסות  89  - ענפים מבוטחים 
  כניסות  70  - מכרזים 

 צרכים לפי קהל יעד .2

 (%40, בעלי חיים %60 -מגדלים ישראלים )צומח  -קהל היעד המרכזי באתר  .א

  45ממוצע  -גיל   .1

 רוב גברי  -מין  .2

 29%ישובים חקלאיים ו  48%) מתגוררים בישובים חקלאיים או בקיבוציםרוב בעלי משקים  .3

 קיבוצים מסך הישובים החקלאיים(

 או הצרכים לפי קהל היעד באתר:\הפעולות ו .ב

 צומח( \חקלאים ישראלים מגדלים )חי  .1

 צפייה בפוליסות שלי )אזור אישי( כולל תביעות .א
 הגשת בקשה להגשת הודעה על נזק .ב
 עדכון פרטים ואמצעי תשלום .ג
 פנייה לשירות לקוחות .ד
 מחשבון פיצוי .ה
 חוזה ביטוח, מכתבים וטפסי הצטרפות לביטוח  .ו
 מחשבון ביטוח .ז
 תשלום ביטוח  .ח
 צפייה בחיובים וזיכויים .ט
 למשל:שאלות ותשובות טקסטואליות ,  -מדריך  .י

 מהו מקרה ביטוח .1
 ועוד.. .2

 רשת חברתית( \קבלת עדכונים שוטפים )חדשות באתר   .יא
 צפייה בחדשות אחרונות .יב
 צפייה במידע אינפורמטיבי על החברה. .יג

http://kanat.co.il/
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 שותפים עסקיים בארץ ובחו"ל  .2

 צפייה בחוזי ביטוח .א
 צפייה במכתבים וטפסי הצטרפות לביטוח .ב
 אודות .ג
 אחרונות צפייה בחדשות .ד

 מועמדים לעבודה בחברה .3

 מציאת משרה רלוונטית .א
 הגשת מועמדות למשרה .ב
 צפייה במידע אינפורמטיבי על החברה .ג

 ספקים .4

 מציאת מכרז רלוונטי .א
 הגשת מועמדות למכרז .ב
 צפייה במידע אינפורמטיבי על החברה .ג

 רגולטור .5

 יצירת קשר .א
 צפייה במידע אינפורמטיבי על החברה .ב

 האישי בלבד(משווקים ועובדי קנט )באזור  .6

 חוזה ביטוח, מכתבים וטפסי הצטרפות לביטוח  .א
 צפייה במידע אינפורמטיבי .ב
 רשת חברתית( \קבלת עדכונים שוטפים )חדשות באתר   .ג
 צפייה בחדשות אחרונות .ד
 מחשבון פיצוי .ה
 מחשבון ביטוח .ו
 תשלום ביטוח  .ז
 צפייה בחיובים וזיכויים .ח
 שאלות ותשובות טקסטואליות , למשל: -מדריך  .ט

 ביטוח מהו מקרה .1
 ועוד.. .2

 מעקבי מכירה .י
 צרכים חדשים \שליחת סקר שביעות רצון  .יא

 קהל רחב .7

 צפייה במידע אינפורמטיבי על החברה .א
 צפייה בחדשות אחרונות .ב
 צפייה במכתבים, טפסי הרשמה וחוזה ביטוח .ג

 מנהל מערכת  .8

 צפייה בסטטיסטיקות מבקרים באתר .א
 הפקת דוחות נתונים .ב
 ניהול אתר .ג
 גישה לכלל הרשאות האתר .ד
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 תפיסת הפתרון .3

אתר האינטרנט של קנט מהווה כלי חשוב בניהול הקשר מול חקלאים שרכשו ביטוח מפני נזקי ואסונות טבע. 
(, יש צורך 2015כניסות לאתר ב  8300בעקבות דרישה של אגף שוק ההון, וכן מגידול מהכניסות לאתר )כ 

את האתר בצורה טובה יותר בדגש על אזור אישי שיענה על דרישות הרגולציה והצרכים וכן אתר  להנגיש
 רספונסיבי שיאפשר גלישה נוחה במובייל.

 :דגשים למבנה האתר ולעמוד הבית

 חלקים מרכזיים: 2הקהל הרחב מתחלק ל  .א
 קהל רחב -גולש לא מזוהה  .1
 גולשים מזוהים: .2

 חקלאים .א
 עובדי קנט .ב
 )שותפים, רגולטור, ספקים וכו'(אחרים שנרשמו  .ג

על מנת שהאתר יהווה כלי עבודה  -לעובדי קנט יהיו כלים וקיצורי דרך ייעודיים באזור האישי שלהם  .ב
 יומיומי

 על מנת להגדיל את שביעות הרצון ולהקטין עומסים. -צפייה בפוליסות שלי יתאפשרו רק באזור האישי  .ג

כמו צפייה בפוליסות והודעה על  מידע פרסונלישיש אפשרות למגדלים שיכנסו לאזור האישי יבינו בקלות  .ד
 .נזק

שם הפונקציה תהיה רק  "צור קשר" ושם יופיע הפירוט הדרוש על פי  צור קשר ושירות לקוחות יאוחדו .ה
בהמשך תיבחן האפשרות לשלב בוט המבוסס על מערכת לומדת עם מנגנון של בינה דרישות הרגולטור. 

 מלאכותית.

שיעזור למגדלים להבין את עולם המושגים והתהליכים הביטוחי כמו: מושגים, שאלות  מדריךיתווסף  .ו
תשובות, הנחיות כלליות וכו'. מדריך זה ישפר את התדמית של קנט בעיני המגדלים, ויקטין את מספר 

בהמשך תיבחן האפשרות לשלב בוט המבוסס על מערכת לומדת עם מנגנון של  הפניות לשירות הלקוחות.
 מלאכותית.בינה 

ולא רק עמודי חדשות סטנדרטיים. כל ידיעה רלוונטית ע"פ מועדה  החדשות באתר יציגו מספר סוגי תוכן .ז
תופיע בחדשות, כמו כנסים, אירועים, מלגות, דרושים ומכרזים. יהיה ניתן לסנן בדף החדשות רק לפי סוג 

תהיה לפי תאריכים בסדר יורד. לכן תוכן ספציפי )למשל להציג רק מלגות וכו'(, אך תצוגת ברירת המחדל 
חשוב שחדשות יופיעו גם בתפריט הראשי. תהיה אפשרות להוסיף תמונות וקישורים לקבצים מסוגים 

 שונים כולל סרטים, קישורים.

 :החדשות יכללו

 מלגות .1
 אירועים .2
 כנסים .3
 מן העיתונות והאינטרנט .4
 דרושים )יופיע גם בדף עצמאי( .5
 מכרזים )יופיע גם בדף עצמאי( .6

יתורגמו הדפים הרצויים, ובמקרים שלא יהיה תרגום, ההפניה תהיה  -בגרסה באנגלית  PDFלא יופיע  .ח
 לדף הבית באנגלית

יהיה ניתן לצפות בפוליסות האישיות, קישור לעמוד חוזי הביטוח הענפי, הגשת הודעה על  באזור האישי .ט
זור האישי יהיו תכנים שיוצגו רק נזק, צפייה בסטטוס תביעות, עדכון פרטים אישיים ופרטי תשלום. בא

 למשווקים )למשל מחשבונים וטפסים ייעודיים(

דרך פאנל הניהול. )לצורך העניין,  -רכיב שיהיה ניתן ליצור כדף עצמאי או כרכיב בכל דף קיים  -גלריה  .י
 הגלריה החקלאית תהיה רכיב גלריה שיתווסף דרך הפאנל ניהול לעמוד הבית(

ים בא לייצג את התפיסה הרעיונית. אפיון מפורט יעשה כשלב מקדים לבניית אפיון האתר כולל העיצוב .יא
 האתר.
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 מבנה האתר: .יב

 דף הבית .1

 אודותינו .א
 פרופיל החברה .1
 חזון החברה .2
 הצהרת חופש המידע .3
 אמנת שירות .4
 קוד אתי .5
 דוחות כספיים .6
 פרסום דוחות כספיים .7
 תרומת מרכיבי ההשקעה .8
 בעלי מניות .9

 דירקטוריון חברי .10
 ועדות הדירקטוריון .11
 נושאי משרה ומנהלי מחלקות .12
 רכזי נגישות .13
 הצהרת נגישות .14
 פרסום הסדרי נגישות .15

 מה חדש? רשימה של: .ב
 אירועים .1
 כנסים .2
 מלגות .3
 חדשות שוטפות .4
 כתבו עלינו .5
 קישורים רלוונטיים .6
 משרות שנפתחו  )יופיעו גם בדרושים( .7
 מכרזים חדשים )יופיעו גם במכרזים( .8

 מבוטחיםענפים  .ג
 חוזה ביטוח .1
 מכתבי הצטרפות לביטוח .2

 גלריה חקלאית .ד

 מדריך שאלות ותשובות .ה

 מכרזים .ו
 מאגר ספקים .1
 רשימת מכרזים + סטטוס .2
 טפסים מקוונים .3
 קישור למערכת מכרזים .4

 דרושים .ז
 רשימת משרות .1
 הגשת מועמדות .2

 צור קשר )+שירות לקוחות( .ח

 אזור אישי .ט
 פוליסות שלי )כולל סטטוס( .1
 תביעות )כולל סטטוס( .2
 הגשת בקשה להודעה על נזק )לפי פוליסה, כולל הנחיות למילוי טפסים( .3
 פרטי מבוטח ופרטי תשלום .4
 טפסי הצטרפות לביטוח )לפי ענפים, כולל פירוט פוליסות והנחיות למילוי הטפסים( .5
 מחשבוני ביטוח .6
 מחשבוני פיצוי .7
 תשלום ביטוח .8
 צפייה בחיובים וזיכויים .9

 תיבת הדואר )תקשורת מול קנט( .10
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 מטרה מרכזית .4

האתר יהווה את אחד מערוצי התקשורת המרכזיים של קנט מול לקוחותיה בהעברת מסרים שיווקיים, 
המידע והנתונים למגדלים. העומס על שירות הלקוחות יופחת בצורה ניכרת, והמענה באתר יינתן  ובהנגשת

 בצורה נוחה, נגישה ופשוטה למשתמש, בכל סוגי המכשירים.

 מטרות ויעדים משניים .5

 אתר מתאים לגלישה בכל מכשיר .א

ינטגרלי יצירת ממשקים למערכות קיימות כך שפעולות יתבצעו מול המערכות השונות באופן א .ב
 (dwkeren)אינטגרציה למערכת 

יצירת אזור אישי שיאפשר צפייה במידע על ניהול פוליסות ותביעות, מילוי טופס הודעה על נזק ועריכת  .ג
 פרטים אישיים

באזור האישי יהיו תכנים המורשים לצפייה רק לחלק מהגולשים, לדוגמה אזור אישי למגדלים, אזור  .ד
 מיועד לספקים, מועמדים וכו'.

מנגנון כניסה שיצריך בפעם הראשונה הרשמה ולאחר מכן מנגנון  -כניסה לאזור האישי תחייב הרשמה ה .ה
OTP .שיוחלט בהמשך 

 שיפור הנראות של האתר, התאמת העיצוב למותג ויצירת שפה וממשק משתמש אחידים. .ו

יים, הפיכת אתר האינטרנט של קנט לערוץ המרכזי להפצת מידע, העברת מסרים תדמיתיים, שיווק .ז
 וקידום המטרות העסקיות של הארגון.

 הפיכת הטפסים לטפסים מכוונים וע"י כך לשפר, ליעל ולפשט את השירות ואת התהליכים בחברה .ח

 ממשק משתמש נוח, ברור ופשוט להפעלה .ט

 קידום אורגני( - SEOשיפור תאימות למנועי חיפוש ) .י

 ניהול תוכן פשוט ונח  .יא

 והטפסים באתר בקלותיכולת של קנט לעדכן את התכנים  .יב

 יכולת גידול עתידית של האתר .יג

 הגדלת השירותים הניתנים באתר .יד

 הקטנת הפניות לשירות הלקוחות .טו

 (Bounce rateהקטנת אחוזי הנטישה ) .טז

 שיפור שביעות הרצון של הגולשים באתר .יז

 אתר נגיש לבעלי מוגבלויות לפי תקינת הנגישות בזמן הקמת האתר .יח

פתוח מתקדמת. יספק כלים נרחבים לניהול תוכן, תמונות, קטגוריות  האתר יהיה מבוסס על תשתית קוד .יט
 ומעקב אחרי פניות ויספק שליטה מלאה על כל תכני האתר.

 האתר יהיה בשפה העברית והאנגלית. האתר באנגלית יהיה חלקי. .כ

 האתר יאפשר סליקה על ידי כרטיס אשראי .כא

 התאמה לדרישות אבטחה ושמירה על פרטיות .כב

 שרידות וזמני תגובה לעומסיםעמידה ביציבות,  .כג

 האתר יתממשק לכלי בקרה בזמן אמת וניתוח סטטיסטי  .כד
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 הדרישות .6

 האתר יכיל את כל השירותים הניתנים כיום וכן שירותים נוספים המפורטים בהמשך. -תיחום  .א

 מבחינת עיצובית.אפיון האזור האישי המצורף למכרז מחייב מבחינה פונקציונאלית ולא  .ב

 הזכויות על העיצובים , התבניות , הפונטים ושאר מרכיבי הדפים יהיו שייכים לקנט .ג

האתר יתמוך תמיכה מלאה בתצוגה בדפדפנים הבאים בגרסתם העדכנית ביותר במועד מסירת המערכת  .ד
 וכן בגרסה אחת קודמת על הפלטפורמות הבאות:

1. Windows – IE , Chrome , Firefox 

2. Mac OS – Safari , Chrome 

3. IOS   )אייפד ואייפון(– Safari, Chrome 

4. Android  )סמארטפונים וטאבלטים(–Chrome , Android Browser 

5. Windows Phone - IE 

( בהתאמה Responsive Web Design) RWD -תבניות ודפי האתר וכל רכיבי התצוגה ייושמו בגישת ה  .ה
 רזולוציות 3ל 

 clientאו בכל תשתית ממשקית אחרת המותנת בהתקנת רכיב  Flash , Silverlight -לא יעשה שימוש ב  .ו
 כלשהו

וצמצום עד למינימום של מקרים שבהם  AJAXתינתן עדיפות ברורה ליישום ממשקי המשתמש באמצעות  .ז
נדרשת טעינת הדף כולו מחדש. במעבר בין פריטים )כמו לדוגמא במעבר בין תמונות בגלריית תמונות( 

 .AJAXיעשה באמצעות 

 מוצרי התוכנה הכלולים במערכת יהיו מוצרי מדף מסחריים או מוצרי קוד פתוח מסחריים .ח

( לא מסחריות. במידה והחליט proprietaryהמציע מתבקש להימנע משימוש בתשתיות קוד קנייניות ) .ט
המציע להציע שימוש בתשתיות כאלו, יפרט המציע בהרחבה באופן מלא את מהותם ותכולתם של 

 אלו ויציין את היותם כאלו בהבלטה. לא יעשה שימוש בתשתיות כאלו ללא אישור מפורשתשתיות 

המוצרים בגרסתם המוצעת עברו לוקליזציה, תומכים תמיכה מלאה בעברית בכל ממשקיהם ותומכים  .י
תמיכה מלאה גם בשפות אחרות הנדרשות בממשקי התצוגה. כל המוצרים נתמכים גם ע"י חברות נוספות 

 ות, פרט למציע, אשר בקיאות ומנוסות ביישום ותמיכה במוצרים.ובלתי תלוי

 תיאור תבנית
הדר ופוטר 
)יופיעו בכל 

 הדפים באתר(

 :מסגרת האתר )הדר ופוטר( תכלול לכל הפחות 
 סרגל ניווט עליון 

 לוגו קנט )עם קישור לדף הבית( -
 דף הבית -
 מה חדש -
 דרושים -
 אודות -
 מכרזים -
 לקוחות(צור קשר )כולל גם מידע על שירות  -
 רכיב שינוי שפה -
 רכיב חיפוש באתר -
 רכיב כניסה לאזור האישי למשתמשים מסוגים שונים )מבוטח, משווק( -
 סרגל ניווט תחתון 

 לוגו -
 מפת אתר -
 זכויות -
 כתובת -
 טלפון -
 תנאי שימוש ופרטיות -
 אתר מונגש לבעלי מוגבלויות -
 צור קשר -
 קישוריות למדריך -
 פייסבוק + יוטיוב -
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 תיאור תבנית
יאפשר ניווט מהיר לכל המרכיבים באתר וייתן מענה לכל הצרכים, תוך עמוד הבית,  דף הבית

המבוטחים, והמידע והפעולות השכיחים ביותר  -מתן עדיפות לקהל היעד המרכזי 
 שהם מבצעים.

 עמוד הבית יכלול:

 סרטונים רלוונטיים )ניתן לשלב מידע פרסומי על \הצגת מסרים מרכזיים ותמונות
 גבי תמונות אלו(

 י פירוט בחדשות*(\רונות )ראהחדשות אח 
 )הרשמה לביטוח )מחייב כניסה לאזור האישי 
 )הפוליסות שלי )מחייב כניסה לאזור האישי 
  מכתבים, טפסי הרשמה לביטוח וחוזי ביטוח  -ענפים מבוטחים 
 גלריה חקלאית 

 (עובדי קנט \אזור אישי עם מידע ואפשרות לביצוע פעולות פרסונליות )מבוטחים  האזור אישי

 מבוטחים

 צפייה בפוליסות האישיות 
 צפייה בתביעות 
 )הגשת בקשה להודעת נזק )סטטוס הודעת הנזק 
 עדכון אמצעי תשלום 
  עריכת פרטים 

 שם מלא )ניתן לשנות רק ע"י מילוי טופס ידני( -
 ח.פ )ניתן לשנות רק ע"י מילוי טופס ידני( \ת.ז.  -
 שמות המוטבים  -
 כתובת  -
 דוא"ל  -
 טלפון נייד  -
 ביטול תקשורת דיגיטלית בלבד \אישור -
תיבת דואר לקבלת הודעות. כל הודעה שנשלחת למערכת, ישלח גם העתק  -

 למייל של המבוטח
  יש לשמור היסטוריית שינויים באזור האישי ולהציגם בBack-office 
  לשימוש עתידי –עובדי קנט 
 מחשבוני פיצוי 
 מחשבוני ביטוח 
 התראות על מגדלים 
 מעקבי מכירה 

 רכיב קרוסלה לקידום תכנים חדשים לדף הראשי שיכלול:  מה חדש?
 תגיות 
 טקסט נושא 
  טקסט תיאור 
  תמונה 

 הרשימה תתמוך התכנים הבאים: 
 חדשות 
 דרושים 
 מלגות 
 מכרזים 
 כנסים 
  אירועים 
 כתבו עלינו 

גלריה / גלריה 
 חקלאית

גלריות של הצגת רשימה של תמונות או וידאו. ניהול ויצירת גלריה או מספר 
תמונות, סרטוני וקבצי שמע. הרכיב יוכל להיות דף בפני עצמו או להיות משולב בכל 

 סוג דף אחר.

 דפדוף ללא צורך בטעינה מחדש של הדף 
 אפשרות לשיתוף התמונה באתרי מדיה חברתית 
 ( תמיכה בהצגת סרטוני יוטיוב בתוך האתרEMBEDED) 
  חקלאית עם שליטה על תכנים  גלריה -בדף הראשי יתווסף דרך הפאנל ניהול

 ועיצוב דרך פאנל הניהול
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 תיאור תבנית
 לטפסים מקוונים. PDFהפיכת קבצי ה  טפסים

 הטפסים יהיו רספונסיביים ובממשק ונראות אחידים 
 אפשרות לחולל סקרים ופרסום שלהם באתר סקרים
דפי תוכן עם טקסט וקבצים נלווים מסוגים  -עמוד ראשי עם תתי קטגוריות ובתוכם  אודות

 שונים  כפי שפורט להלן.  
רכיב כניסה 

 לאזור האישי
 / מייל.  SMSדרך   OTPמנגנון רישום ראשוני ולאחריו כניסה בצורת 

 מנגנון הרשמה + שכחתי סיסמה 
  ל לאחראי קנטניסיונות כושלים ושליחת מיי 5נעילת משתמש לאחר 
  הגנה ע"י מנגנוןCaptacha או כל מנגנון אחר שקיים בשוק 

 רשימה של משרות פתוחות ושליחת קו"ח  דרושים
 הוספת תגית "חדש" באופן אוטומטי למשרות שנוספו בחודשיים האחרונים 

המדריך / 
שאלות 

 ותשובות 

התכנים דף תוכן רלוונטי יופיע לאחר בחירת הנושא המבוקש מדף הבית, 
 הרלוונטיים:

 מהו מקרה ביטוח 
 הסבר על שלבי התהליך מרגע הגשת הודעה על נזק 
 ועוד 

תבנית להצגת תוצאות חיפוש באתר, דף תוצאה המציג רשומה של פריטי תוכן  תוצאות חיפוש
 התואמת את מאפייני החיפוש.

 מנוע החיפוש יתמוך בעברית ואנגלית 
 למנטים באתר: כתבות, מחשבונים, מנוע החיפוש יציג תוצאות מכל סוגי הא

 סרטונים, גלריות, מדריך וכו'
  תוצאה ריקה תופיע הודעה מעוצבת עם עזרה לגבי חיפוש \במקרה של שגיאה 
  במקרה והמשתמש מזוהה, החיפוש יחזיר תוצאות גם מהתכנים המורשים

 למשתמש מהאזור האישי
 :ממשק החיפוש יכלול 

 המופיע בכל עמודי האתרתיבת חיפוש כללית ע"פ מלל חופשי  -
 חיפוש מתקדם לפי מאפיינים -
 הצגת תוצאות חיפוש כולל הפנייה לעמוד הרלוונטי 

 \עמוד תוכן 
 כתבה

 תבנית להצגת תוכן מסוגי מידע שונים )טקסט, תמונות וסרטונים(. 

צור קשר + 
 שירות לקוחות

 צבים:תמיכה. לטופס יהיו שני מ \טופס אשר יאפשר פניה ובקשה לקבלת מידע 
  עבור מי? )משרד ראשי, שיווק,  ממונה על פניות הציבור, ממונה חופש המידע

 וכו'(
  מידע טקסטואלי 
 משתמש מזוהה 

 כותרת -שדה נושא המייל  -
 תוכן ההודעה )שדה חובה( -שדה טקסט פתוח  -
 כפתור שליחה -
 משתמש לא מזוהה 

 שם )שדה חובה( -
 טלפון )שדה חובה( -
 אימייל )שדה חובה( -
 רשות( יישוב )שדה -
 כפתור שליחה -

וישלחו מידית לגורם המקושר לפניה.  Back-officeהפרטים של הטופס ירוכזו ב 
. אפשרות להכנסת CSV \כולל אפשרות למחיקת רשומות, יצוא רשומות לאקסל 

 כתובות מיילים אליהם תישלח הפנייה בזמן אמת.
 LTRתבנית 

לתמיכה בשפה 
 האנגלית

והערבית, תבניות אלו יהיו תבניות מראה של האתר תבניות לתמיכה בשפה האנגלית 
 בעברית

 בעת לחיצה על שפה יוצג הדף הנוכחי באותה שפה 
  במידה והדף לא קיים, תופיע הודעה מתאימה עם אפשרות למעבר לדף הראשי

 בשפה המבוקשת
 הצגת הודעת שגיאה מעוצבת  404דף 

מפת אתר 
 דינמית

האזור האישי. הדפים יהיו לחיצים ויובילו מפה היררכית של כל הדפים באתר ללא 
 לדף המתאים.
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 טכנולוגיה ומערכת ניהול תוכן .7

 דרישות המינימום מטכנולוגיית האתר  .א

 הגישה לניהול האתר תהיה מאובטחת ומוצפנת .1

 בדיקות וולידציה עבור מילוי של שדות על ידי המשתמש .2

הדינאמיים כולל עדכון ויצירה של רכיבים חדשים ע"פ תבניות מוכנות שליטה מלאה בכל תכני האתר  .3
מראש באופן ידידותי ופשוט למשתמש. המוצר יאפשר עריכה נוחה של שינויים בדפים קיימים דרך 

 ממשקים ידידותיים אשר אינם דורשים כל ידע טכני.

ורך התוכן ושילובם בדפי המערכת תאפשר הזנה ועדכון של קבצים מסוגים שונים באופן דינמי ע"י ע .4
 , GIF , JPGוכדומה( המערכת תתמוך במגוון פורמטים של תמונות )כגון:,  HTML5התוכן )כגון: 

PNG וכדומה( המערכת תתמוך בשילוב טכנולוגיות מתקדמות להצגת תכני מדיה לחוויית צפייה ,
, קבצי אקסל PDF , Power Point , MP4חלקה )שמע ווידאו( בפורמטים מגוונים )סרטוני וידאו, 

 וכ"ד( המערכת תכלול נגן אודיו . )כמו כן המערכת תאפשר העלאת קבצי מפות?!(

המערכת תאפשר יצירת תבניות המאפשרות הזנת תוכן בצורה גמישה כולל טקסט מעוצב וטבלאות  .5
 iframeמורכבות, תוך הפרדה קשיחה בין תוכן וצורה. בתבניות התוכן תאפשר המערכת הצגת 

 רים חיצוניים.וקישו

המערכת תספק ממשק נוח וידידותי להזנת ועדכון תכנים כולל קביעת תאריכי תחילת פרסום וסיום  .6
 פרסום ואפשרות לתצוגה מקדימה לפני ביצוע השינוי בפועל.

 CSV, אקסל ו PDFתמיכה ביצוא נתונים ל .7

 אנגלית -המערכת תתמוך בהזנת תכנים בשפות עברית,  .8

9. SEO אופטימיזציה של מנועי חיפוש, יכולת שליטה על תגיות  -ליטה על המערכת תכיל כלי שTitle, 
Meta description. URL Title ידידותי למנועי חיפוש 

 מנגנון חיפוש: כלי/מנוע חיפוש פנימי מותאם .10

המוצר יכלול ממשקי אדמיניסטרציה ועריכת תוכן ידידותיים ופשוטים אשר אינם דורשים  .11
או רקע טכנולוגי ואשר דרכם ניתן לבצע את כל הפעולות מהמשתמשים בהם ידע טכני 

האדמיניסטרטיביות ופעולות עריכת התוכן. כמו כן, יאפשר המוצר בניה פשוטה של תבניות ומסכים 
 חדשים לעריכה, עדכון ובקרה על התכנים העולים לאתר.

תכנים אלו יהיה  המוצר יתמוך בהגדרה אדמיניסטרטיבית של סוגי תוכן חדשים. טיפול המוצר בסוגי .12
 אחיד, טבעי וסטנדרטי לאורך כל שלבי התוכן.

המערכת תכיל מנגנון אחיד לכל דפי התוכן של גרסת הדפסה מיטבית לכל דף אשר תוצג באמצעות  .13
 לחיצה על צלמית הדפסה או הפעלת הדפסה מהדפדפן

על הגדרות  ניהול אזורים סגורים באתר: יכולת להגביל גישה של גולשים לתכנים באתר בהתבסס .14
 איזור אישי( \קבוצות משתמשים באתר )משווקים 

 חדשות, טפסים, \בתבניות תצוגה שונות  –רשימות ניהול רשימות בצוברים והצגתם  .15

 שאלות/תשובות, פוליסות וכו' .א

 מודול דוחות אינטגרלי בתשתית שיאפשר:  .16

 הפקת דוחות לביצוע ניתוחים שונים על התכנים באתר .א

 הדוחות וביצוע חתכים שוניםתצוגה נוחה של  .ב

 Excelייצוא הנתונים כקובץ  .ג

 יתבצע כך שיתמוך התצוגה רספונסיבית מלאה. iframeכל שימוש ב  .17

על מנת  Google Tag Managerבדפי האתר קוד של  -האתר ייתמוך בגוגל אנליטיקס יש צורך לשלב  .18
מתאים  Html Titleלכלול לאפשר איסוף מידע סטטיסטי אודות הגלישה באתר. כל דף באתר יצטרך 

 Analytic -המתאר את תפקודו בצורה ברורה, לצורך ניתוח קל ב 
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 המציע יפרט בהצעתו את הארכיטקטורה של הפתרון המוצע כולל תרשים .19

 64bitהמערכת כולה, על כל מרכיביה, תתמוך תמיכה מלאה בריצה על שרתי  .20

 יתר:הפתרון המוצע יספק יתירות ושרידות גבוהה ויכלול בין ה .21

 Fire wall .א

 גיבוי יומי לחודש האחרון -מערכת גיבויים  .ב

 ושתי יציאות רשת לנתבים שונים בחוה UPS Onlineמערכת חשמל כפולה עם  .ג

 ללא צורך בשינוי קוד/ דרישות כלליות: Back office-השליטה הנדרשת מה .ב

 תיאור תבנית

 שינוי פשוט של תכולת התפריטים והיררכיות שלהם  הדר ופוטר
 מחיקה ועריכה של קישורים בפוטר\הוספה 
  חשיפת אלמנטים  \הסתרה 

 שינוי סדר האלמנטים בדף הבית  דף הבית
 הסתרה או גילוי של כל רכיב 
 הוספת גלריות נוספות 

 היסטוריית פעולות באזור האישי  אזור אישי
 )קישור לצרופות אישיות של המגדל )פוליסות / טפסי תביעה 
  לטופס הודעת נזק ריק לצורך הגשת הודעת נזקקישור בין הפוליסה 
  קישור לטפסי הצטרפות לביטוח אלקטרוניים 
 יכולת יצירת ניהול ועריכת טפסים מקוונים 
 אפשרות לשילוב עתידי של מודולים של מחשבונים ומעקבי מכירה 

 אפשרות למיון ע"פ תאריך או מיון ע"פ סדר שיקבע ידנית  חדשות
  ברשימה שיוצגו בקרוסלהמספר האלמנטים האחרונים 
 )סינון חדשות ע"פ תגיות )חדשות, כנסים, מכרזים, מלגות ואירועים 

 יכולת קביעת כמות התמונות המוצגת בדף הריכוז ויכולת תצוגה מוקדמת  גלריה
 במעבר עכבר של התמונה.

  סרטונים \תמיכה בתמונות 
  תמיכה בסרטוןYouTube .מוטמע 
  ידנית \תאריך אפשרות של מיון תמונות לפי 
  שילוב של כותרת, תמונת אצבע, תגיות \אפשרות להסתרה 
 שליטה על תמונות רקע של הגלריה, ואלמנטים עיצוביים אחרים בגלריה 
 יכולת הוספה או הסרת/הסתרת גלריות 

 אפשרות לשינוי נוסחאות המחשבון בצורה פשוטה  מחשבונים
 אפשרות לשינוי תמונות של האלמנטים במחשבון 
 אפשרות לשינויים מבניים במחשבון בצורה פשוטה 

 בנייה של טפסי פניה, הרשמה ותשלום  טפסים
 ( הגדרת שדות עם בחירת ערכיםautocomplete, dropdown, select )'וכו 
 הטפסים ישמרו ותהיה אופציה לייצוא לאקסל ו- PDF 
  במידה וממלא הטופס הזדהה במערכת, הפרטים שלו ימולאו באופן

 בטופס אוטומטי
  השדה יסומן באדום והודעה  -חיווי על הצלחה/כישלון קליטת טופס

 רלוונטית תופיע באדום עם כוכבית
  הגדרת רשימת ערכים וטווח מותרים לשדות קלט )כולל הגנתFORM 

 ( Captchaבאמצעות 
  :טפסים יצירת טפסים דינמיים הכוללים 

 שדות שיקבעו ע"י עורך התוכן ע"פ צורך. -
מלל הטופס, מלל הודעת אישור קבלת התוכן, יכולת צפייה  יכולת עריכת -

 מרוכזת בטפסים המלאים בממשק ניהול התוכן.
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 תיאור תבנית

 יצירת קשר  סקרים
  עריכת השאלות בסקר )מבחן אמריקאי, שאלה פתוחה, שאלה עם אפשרויות

 לבחירה(
 צפייה בתוצאות הסקר 

 עורך תוכן מתקדם עם תמיכה בעריכת עברית  אודות

רכיב כניסה 
 לאזור האישי

  רישום ראשוני ולאחריOTP 

 אפשרות לניהול משרות   דרושים
 מיון ידני של המשרות 
 הגשת קו"ח למשרה 

דף תוכן רלוונטי יופיע לאחר בחירת הנושא המבוקש מדף הבית, התכנים   המדריך
 הרלוונטיים:

 מחשבון פיצוי 
 מהו מקרה ביטוח 
 הנחיות למילוי הטפסים 

 תוכן תהיה אפשרות להכליל או לא להכליל בחיפושבכל סוג   תוצאות חיפוש
 

 \עמוד תוכן 
 כתבה

 עורך תוכן מתקדם עם תמיכה בעריכת עברית 
 

צור קשר + 
 שירות לקוחות

 הגדרת שדות כרשות או חובה 
 מחיקה ועריכה של שדות בטופס\הוספה 
 עורך תוכן מתקדם עם תמיכה בעריכת עברית ואנגלית 
  ויועבר בממשק למערכת ניהול  –שימולא באתר ניהול פניות טופס אלקטרוני

 פניות של קנט
 

 LTRתבנית 
לתמיכה בשפה 

 האנגלית

 אפשרות אופציונלית לתרגם כל דף גם לשפה האנגלית 

 הצגת הודעת שגיאה מעוצבת  404דף 

מפת אתר 
 דינמית

הממפה  -מפת אתר דינמית  Google Site Map -כולל תמיכה בסריקה של גוגל 
 את עץ האתר על כל עמודיו עבור גוגל.

 עדכון אוטומטי בהתאם לשינויים במבנה



- 77 - 

 

 שלבי הפרויקט .8

 הספק יפרט את תוכנית העבודה כולל לו"ז לפרויקט, אילוצים ותלויות ויגיש בנוסף תרשים גאנט .א

. תוכנית העבודה תכלול ברמה העליונה )תכנון על( את  Microsoft Projectשל התוכנית בפורמט  .ב
 המשימות הבאות:

 חודשי עבודה ברוטו חודשי עבודה נטו משימה

   אפיון מפורט מעבר לאפיון הקיים

עיצוב של כל דפי האתר לדסקטופ 
   ומובייל

   יישום והקמה

   בדיקות מסירה של האתר

   בדיקות מסירה של האתר

   של הפאנל ניהולבדיקות מסירה 

   בדיקות מסירה של הפאנל ניהול

   הדרכות

   הכנסת כל התכנים

   הפעלת האתר

   בדיקות סופיות

 התממשקות למערכות קיימות .9

 מערכת קבלנים .א

 מערכת הביטוח .ב

 מערכת מכרזים .ג

 מערכת מעריכים .ד

 מערכת פיננסית .ה

 שאר מערכות הארגון .ו
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 SEOדרישות  .10

מחולל המותאם לאופטימיזציה למנועי חיפוש כולל סדר התכנים בדף, פסקאות וכותרות  HTMLמבנה  .א
H 1 H 2 H 

 (friendly URLניהול כתובות של דפי האתר ) .ב

כולל תמיכה  Google Analytics, Google Webmaster Toolsהטמעת רכיבי ניטור שונים לעבודה עם  .ג
ליטיקס על אלמנטים בדפי האתר כגון: כפתורי שיתוף במידה בהתקנה סקריפטים מיוחדים של גוגל אנ

 חברתית, קישורים חשובים לאתרים חיצוניים וכו'

( וכו', כולל ממשק אדמיניסטרטיבי נוח להזנתם לכל keywords, robotsותגיות מטא ) titleתמיכה בתגית  .ד
 דף במצב עריכה ללא צורך בקידוד ובידע טכני.

 יר דרך הממשק לכל דף את הנחיות האינדוקס למנועי החיפושכך לדוגמא, מנהל האתר יגד .ה

1. index/noindex,  

2. follow/nofollow  

 וכו' .3

 יוגדרו לפי ברירת מחדל שתהיה נתונה לשינוי ע"י עורך התוכן בכל דף ודף titleתגיות  .ו

, כולל ממשק אדמיניסטרטיבי נוח להזנתם לכל דף במצב עריכה ללא  Canonical URL Tags -תמיכה ב  .ז
 צורך בקידוד ובידע טכני. יש להגדיר ברירת מחדל שתהיה ניתנת לעריכה גם באופן ידני.

( וערכים מאפיינים altשילוב מילות מפתח בתיאור האתר תמיכה בהכנסת טקסט אלטרנטיבי לתמונות ) .ח
אדמיניסטרטיבי נוח להזנתם בזמן יצירה ובזמן עדכון ועריכה ללא צורך ), כולל ממשק  titleלקישורים ( 

 בקידוד ובידע טכני.

 XML( בפורמט generated sitemapתת מערכת לחילול אוטומטי מתוזמן של מפת אתר לאינדוקס ) .ט
לשליחה למנועי החיפוש, כולל ממשק אדמיניסטרטיבי נוח להזנת פרמטרי תדירות עדכון וחשיבות לכל 

מפת האתר תכיל עמודים, תמונות ואובייקטים אחרים לפי הפורמטים והתחבירים הנדרשים על ידי  דף.
, אין מענה הערות וכן ממשק שיאפשר לא להכליל דפים מסוימים במפת  Googleמנועי החיפוש ובפרט 

 XMLה

ן לנהל קבצים וכו'( ומתן ממשק לעורך התוכ robots.txtתמיכה בקבצי הנחיות לרובוטי האינדוקס )כגון  .י
 אלו

 , לרבות תיוג כפתורים, טפסים ורכיבי תצוגה. Google Tag Managerהטמעה מלאה של  .יא

, לא משורשרות ,מתוך מערכת הניהול במקרה בו מוחקים עמוד. 301תתאפשר גישה לביצוע הפניות  .יב
הפניה של עמוד קיים )  URLאוטומטית במקרה בו משנים כתובת  301בנוסף, המערכת תאפשר הפניית 

עם הודעה  404מהכתובת הישנה אל הכתובת החדשה( ותפיסת גישה לעמודים שאינם קיימים והצגת עמוד 
 ידידותית מתאימה.

 תתאפשר הוספה חופשית ללא הגבלה של דפים חדשים תחת כל רמה בעץ באתר .יג

צאים מילים בכל דף למעט בתבניות או דפים מיוחדים שיוגדרו כיו 122תתאפשר הוספה של מינימום  .יד
 מהכלל

 שימוש בפירורי לחם בכל העמודים )פרט אולי לדף הבית( .טו

 לאתר רספונסיבי על פי ההנחיות של גוגל כאן SEOתתבצענה התאמות בקוד לשם תאימות  .טז
-sites/mobile-https://developers.google.com/webmasters/mobile

design-seo/configurations/responsive 

 H1-תוגדר אי תלות בין שמות דפים, כותרות חיצוניות ו .1

  wwwללא שרשורים לאותה כתובת עם  121תפנה ב  wwwכל כתובת דף ללא  .2

 שונות URLתוכן זהה בכתובות לא יוצגו דפים עם  .3

 יוטמעו תגיות שפה מיוחדות בכל דף שעבורו יהיו דפים מתורגמים לשפות אחרות .4

 CSS-ו JSקוד הדפים יהיה עד כמה שניתן קצר תמציתי ובעל משקל מועט. קטעי קוד ארוכים של  .5
 יפעלו באמצעות פניה לקבצים חיצוניים

https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/mobile-seo/configurations/responsive-design
https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/mobile-seo/configurations/responsive-design
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 נגישות .11

 האתר יותאם לרמת נגישות כפי הנדרש על פי התקינה בזמן הקמתו. 

האתר יכלול ציון על ביצוע התאמות לנגישות וכן תו נגישות המונפק על ידי אגודת "נגישות ישראל" 
(aisrael.org .דרישות בנושא נגישות האתר, יכללו מענה לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ) 

 דרישות תחזוקה .12

 תקופת האחריות .א

 חודשים מיום אישור קבלת המערכת. 12תקופת האחריות תהיה למשך  .1

 -אחריות הספק בגין היישום תכלול  .2

 תקינות טכנית מלאה ומתמדת של המערכת בכללותה. .א

תיקון תקלות ובאגים, שידווחו ע"י קנט. באחריות הספק לתקן כל תקלה, בין אם מקורה  .ב
 ביישום של הספק.בתוכנת היצרן או כתוצאה מטעות 

 התקנת טלאים, מיד עם פרסומן ובתיאום עם הלקוח. .ג

 מענה לשאלות. .ד

 אחריות על עבודת קבלני המשנה. .ה

שימור הידע לגבי המערכת אצל אנשיו הספק מתחייב לדאוג לשימור הידע המקצועי בגין 
את הטכנולוגיה בה יישם את המערכת ואודות היישום שפותח עבור קנט. הספק ידאג להעביר 

 הידע בין אנשיו במקרה של חילופי תפקידים אצלו או פרישה של עובדים.

 -אחריות הספק בגין המוצרים, כולל מוצר ניהול התוכן, תכלול  .3

 אספקת טלאים. .א

 אספקת גרסאות תוכנה חדשות כולל תיעוד מלא של השינויים. .ב

שהיא מפורטת  השירותים הכלולים בתקופת האחריות יינתנו בהתאם לרמת שירות מחייבת כפי .4
 בסעיף התחזוקה להלן.

 כל השירותים המפורטים בתקופת האחריות כלולים במחיר הקמת המערכת. .5

 לקנט תהיה אופציה להזמנת עבודה לפי שעות עבור: .6

 –שינויים ותוספות על פי המפורט להלן.  .א

 שדרוג מהדורות תוכנה חדשות. .ב

 הדרכות. .ג

 חשבונו של הספק.כל המרכיבים של עבודה על שרתי קנט יהיו על  .7

בתקופה זו רשאית קנט לבצע שינויים ותוספות בעצמה, בכפוף לעבודה לפי סטנדרטים שיקבעו  .8
 במשותף על ידי קנט והספק ותוך תיאום ועדכון הדדיים.

 הספק נדרש לפרט את מרכיבי האחריות של היישום ושל המוצר. .9

 תקופת התמיכה והתחזוקה .ב

הבלעדי, הספק מתחייב להעניק לה שירותי תמיכה ותחזוקה אם קנט תדרוש זאת, לפי שיקול דעתה  .1
מתום תקופת האחריות, לכל מרכיבי המערכת, כנגד התמורה שנקבעה בעניין זה בהצעת המחיר של 

 המציע.

השירותים שניתנו ע"י הספק בתקופת התמיכה והתחזוקה יהיו זהים לאלו של תקופת האחריות  .2
רמת שירות, זכותה של קנט להזמין עבודות נוספות המפורטים לעיל, לרבות מחויבות הספק ל

בתשלום או לבצע שינויים בעצמה וכן אפשרות הספק לעבודה מרחוק, הכול עפ"י המפורט בסעיף 
 לעיל.

בגין שירותי התמיכה והתחזוקה תשלם קנט לספק תמורה עפ"י הצעתו. תמורה זו תישאר בתוקף  .3
 למשך שנתיים מתום תקופת האחריות
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 מאפייני השירות והתמיכה .ג

הספק יעמיד גורמי שרות ותמיכה אשר יהיו מוכשרים, בעלי ניסיון בתפעול והתגברות על תקלות  .1
 הקשורות למערכת ובעלי היכרות עם אתר קנט והפתרון שיושם ע"י הספק.

 הספק יכשיר את גורמי השירות בסביבות טכנולוגיות הדרושות .2

הספק ידאג להכשרתם ועדכונם לגבי כל שינוי ו/או תוספת במערכת או בטכנולוגיה אחרת שקנט  .3
תחליט להשתמש בה ורלוונטית למערכת )כגון: תוכנה ו/או חומרה, ציוד תקשורת וכדומה( וידאג 

 לשימור הידע אצל אנשיו.

 WEBגורמי השירות יהיו זמינים לקבלת קריאה וטיפול באמצעים הבאים: טלפון, דוא"ל, מערכת  .4
 של הספק.

הספק ימנה למשך תקופות האחריות, התמיכה והתחזוקה איש קשר שיכיר את קנט וצרכיה, ויהיה  .5
בוע בכיר דיו על מנת שיוכל להשפיע ולקדם אצל הספק את צרכי קנט בפרויקט. קביעת איש הקשר הק

 והחלפתו באם יידרש יעשו בתיאום עם קנט.

זמני התגובה לטיפול בבקשות שינויים ותוספות הגשת הצעה לבקשה לביצוע עבודה שאינה כלולה  .6
ימי עבודה לכל היותר. ביצוע העבודה יעשה  1במסגרת האחריות והתמיכה והתחזוקה תימסר בתוך 

 להיקף העבודה. בתוך זמן קצר וסביר ממועד מתן אישור הלקוח, בהתאם

 הספק יתאר את מערך התמיכה שהוא מפעיל ויציין בין היתר את הפרטים הבאים: .7
 נהלים .א
 מספר אנשי תמיכה זמינים .ב
 צורת עבודה בשילוב עם תמיכת חברות מוצרי התוכנה .ג
 מערך שירות חירום .ד
 תיקון שגיאות ותקלות תוכנה .ה

 שעות מתן השירות בתקופת האחריות, התמיכה והתחזוקה .ד

 17:30עד  8:00ול, בין השעות בימי ח .1

 13:00עד  8:00 -בימי ו וערבי חג  .2

תקלות חריגות יטופלו בעבודה רציפה עד לפתרון התקלה כולל בשעות שמעבר לשעות העבודה  .3
 הרגילות בהתאם לתעריפים שנקבעו

 SLA -רמת השירות  .ה

לפי ארבעה דרגת חומרת תקלה תיקבע ע"י קנט ועל פי שיקול דעתה ותציין את עוצמת התקלה  .1
 מאפיינים מצטברים:

 הרכיב בו התגלתה/קיימת התקלה. .א

 מידת הפונקציונליות ואיכות העבודה המתאפשרת בזמן התקלה. .ב

 כדוגמת מערכות משיקות או קשורות. .ג

 הזמן הקלנדארי בו קרתה התקלה שנגזר מלוח שנה. .ד

חומרת 
מענה ראשוני מחוץ  מענה ראשוני תחילת תיקון התקלה

 לשעות הפעילות
 סיום תיקון 

 )זמן מקסימאלי(

שעתיים מתחילת יום  שעתיים שעה משביתה
 ימי עבודה 5 העבודה הבא

ארבע שעות מתחילת  שעות 8 שעות 4 משבשת
 ימי עבודה 10 יום העבודה הבא

 ימי עבודה 15 ימי עבודה 2 ימי עבודה 2 שעות 8 קלה

 היה והבעיה לא נפתרת בפרק הזמן המוגדר, תתבצע הסלמה בדרגי הספק אשר מטפלים בתקלה  .2

 שינויים ותוספות .ו
הלקוח שומר לעצמו את הזכות להזמין בכל עת שינויים, תוספות ושיפורים שהם מעבר לתכולה שהוגדרה 

 מענה למכרזבפרויקט ובתכולת התחזוקה, התמיכה והאחריות בהתאם לתעריפים המפורטים בהסכם ב
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 אפיון תפיסתי אזור אישי - נספח יב

 רקע .1

 קנט מבטחת את חקלאי ישראל. הביטוח מאפשר לחקלאים ביטוח מפני נזקי טבע ואסונות טבע. 

טיוטת חוזר אחזור מידע אישי שמטרתו לשפר את השרות  10.11.2015-אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון פרסם ב
והנגישות של ציבור המבוטחים למידע לגבי מוצרי הביטוח שלהם. בעקבות טיוטה זו, קנט מבקשת להוסיף 

 ון של מתחם זה. לאתר הקיים מתחם מידע אישי שיענה על דרישות הרגולציה, מסמך זה יציג את האפי

כרטיסים היו בפעילות שוטפת  10,000 –כרטיסי מגדל, מתוכם כ 18,000ְמָגְדִלים,  15,000 -בקנט מבוטחים כ
 בממוצע.  8,300, כמות הכניסות לאתר האינטרנט בחודש היא 2015. מבדיקה שנערכה ב 2015בעונת 

 נט(:להלן עיקרי הדרישות המופיעות בטיוטת החוזר )בהתאמה לצורכי ק

 אפשרות ניהול פרטי מבוטח בכפוף לנהלים .א

 רישום -

 עדכון  -

 צפייה -

 אחזור פוליסות ברמת ענף )כולל אחזור מסמכים הקשורים לפוליסות( .ב

 פוליסות בתוקף לנזקי טבע -

 פוליסות בתוקף לאסונות טבע -

ה עונות ביטוח אחורה(. בטבל 3בכל אחת מהאפשרויות תהיה אפשרות להציג פוליסות היסטוריות )עד 
לכל פוליסה שבתוקף יופיע "בתוקף", לכל פוליסה שלא בתוקף יופיע "לא  –המוצגת יהיה טור "סטטוס" 

 בתוקף". 

 תביעות )כולל אחזור מסמכים הקשורים לתביעות( .ג

 תביעות בתוקף לנזקי טבע -

 תביעות בתוקף לאסונות טבע -
אפשרות להציג תביעות בכל אחת מהאפשרויות תהיה  –בדומה לתצוגת הפוליסות, בנושא התביעות 

עונות ביטוח אחורה(,  יתווסף "סטטוס התביעה" שיציג את הסטטוס כפי שיתקבל  3היסטוריות )עד 
 מהמערכת התפעולית של קנט

 מילוי הודעת נזק כולל צירוף מסמכים רלוונטיים .ד

 אתר רספונסיבי  .1.1

)אפל(. יהיו מסכים  IOS-האתר יותאם למכשירים ניידים הפועלים עם מערכות הפעלה אנדרואיד ו
 שיוגדרו בנפרד ולעומת זאת יהיו מסכים שלא יוצגו כלל. 

 הנגשה .1.2

 ( לבעלי מוגבלויות. כללי העיצוב יפורטו בהמשך.  AAאתר מונגש )

 טופס מקוון .1.3

  יצירת טופס מקוון לדיווח על נזק לכל סוג פוליסה. הנתונים שייקלטו בטופס יותאמו לסוג הפוליסה
אחר סטטוס הטיפול בתביעה )קליטה בקנט, בטיפול, נדחתה, אושרה וכל והמבוטח יוכל לעקוב 

 סטטוס אחר שיוגדר מול המערכת התפעולית(. 

  כולל הגנת( הגדרת רשימת ערכים וטווח מותרים לשדות קלטFORM  באמצעותCaptcha ) 

 לוודא שאין בדוחות/טפסים חשיפה של שדות שלא נדרשים 

 הגדרת נמענים לקבלת הטפסים 

 י על הצלחה/כישלון קליטת טופסחיוו 
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 שליחת מסמכים בכלים טכנולוגים  .1.4

אפשרות )לבדיקה מול קנט(: רישום המבוטח לשירות משלוח הודעות ומסמכים באמצעות כלים 
 טכנולוגיים )במקום בדואר(. 

  טכנולוגיים )במקום דואר( תיעוד הסכמה של המבוטח לקבלת הודעות ומסמכים באמצעות כלים
 ויידוע קנט בקבלת הסכמה

 יכולת המבוטח לבטל הסכמתו ויידוע קנט בביטול ההסכמה 

 הצפנת המידע המועבר למבוטח 

  הוספת מידע והנחיות למשתמש לשמירה על פרטיות המידע, כולל הנחיות למקרה של חשד לאירוע
 סייבר

 הודעות שגיאה  .1.5

  הודעות שגיאה ייצבעו את השדה באדום והסיבה תופיע בתחתית המסך באדום 

  .אין לחשוף למשתמש הודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות בתוך היישום
 שגיאות כאלה יש לכתוב לקובץ לוג בלבד או לתת הודעה גנרית.

 הרשאות .2

  מערכת התפעולית. זיהוי מול נתונים אישיים ב –רישום ראשוני עצמי 

  רמת המידור של המשתמשים תהיה ברמת ְמָגֶדל אב. מגדל אב רואה את כלל הפרטים של כרטיסי המגדל
 שלו ובכל הענפים, אין מידור פנימי. 

  לקוחות פעילים יוכלו להיכנס לאזור האישי עם מספר מזהה וסיסמה. לקוח שמוגדר כלא פעיל לא יוכל
 להירשם/להיכנס למערכת.

 שנים אחורה. 3 -מידע ביטוחי תהיה ל שליפת 

  .יוגדר מנגנון של אחזור סיסמה אוטומטי לפי פרטי זיהוי שיספק המבוטח בעת הרישום הראשוני 

 :מנגנון הזדהות לאתר יתמוך במדיניות סיסמאות 

 7 –מינימום תווים בסיסמא  -

 סיסמא מורכבת  )שילוב אותיות ומספרים( -

 יום 180החלפת אחת ל  -

 דורות 10 -היסטוריה ל -

 Adminשחזור לאחר שעה או  –ניסיונות שגויים  5נעילת משתמש לאחר  -

 יום 365חסימת משתמש שלא הזדהה  -

 ומעלהביט  256הצפנה בבסיס הנתונים ברמה של  -

  לאחר פרק זמן של אי קיום פעילות, ביצוע ניתוק של הפעילות / התקשרות. ברירת המחדל לסייםSession 
 דקות. חובה הזדהות מחודשת. 30תהיה 

 הגדרת מנגנון לאיפוס סיסמא שנשכחה 

 מניעת השלמת סיסמא אוטומטי 

 לוודא שמבוטח לא יוכל לראות פוליסות של מבוטח אחר 

 לוודא שמבוטח לא יוכל לראות תביעות של מבוטח אחר 

 י גורם לא מורשההגדרת מורשים לביצוע עדכון ידני של פרטי מבוטחים וחסימת עדכון פרטים ע" 

 תיעוד עדכונים ידניים המבוצעים ע"י גורמים בקנט ברמת משתמש ותאריך 

 בקרה על תקינות הנתונים המועברים ממערכת התפעולית לאתר ולהיפך 
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 עיצוב .3

העיצוב יהיה נקי ותואם לצבעים ולמבנה שקיימים היום באתר קנט,  על העיצוב להיות מונגש לבעלי 
 מוגבלויות. במקומות שיוגדרו ייכלל סרגל ניווט שיקל על ניווט המבוטח .  

 ואנדרואיד,  IOSהעיצוב יותאם למכשירים הניידים 

 מפת אתר .4

 סוגי תוכן באתר 5ישנם 

 פרטי המבוטח ואופציה לעדכון נתוניו כולל הצגת - פרטי המבוטח 

 כולל פוליסות בחלוקה לסוג הביטוח )אסונות טבע ונזקי טבע(, בתוקף ולא בתוקף, הצגת  - פוליסות
 מסמכים 

 כולל תביעות בחלוקה לסוג הביטוח )אסונות טבע ונזקי טבע(, בתוקף ולא בתוקף, הצגת  - תביעות
 מסמכים, קישור פוליסות הקשורות לתביעה

 תכלול את כל הטפסים בהתאם לענף הרלוונטי - הודעת נזק 

 כולל תמיכה טכנית ומידע כללי למבוטח - צור קשר 
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 חדש/קיים מבוטח רישום/כניסת .4.1

  תהליך רישום מבוטח חדש 

מבוטח חדש אשר מוגדר כפעיל ומעוניין להירשם לאתר, יציין מספר ת.ז או ח.פ, מספר טלפון סלולרי 
ומייל, אם אין ברשות המבוטח טלפון סלולרי ו/או מייל במאגר קנט, יכנס המבוטח לרישום ללא 

יס סלולרי /מיל, יפתחו לו השדות, שם בית ספר יסודי ותאריך לידה, נתונים אלו יאומתו מול בס
המידע של מבוטחי קנט. בנוסף המבוטח יידרש לציין מספר טלפון סלולרי ומייל, שדות אלו יהיו 
חובה ויועברו למערכת התפעולית )המתכונת תיקבע בהמשך(, לביצוע טיוב נתונים של פרטי מבוטח. 

ים. הנתונים )המוגדרים כשדות אימות נתונים( נמצאו במאגר הְמגדל כלהזיהוי יהיה ודאי רק אם 
במקרה שנתוני המבוטח זהים לנתונים שקיימים במאגר קנט ויש לו פוליסות/תביעות רשומות 

בחירתו לאחר במערכת בטווח של שלוש השנים האחרונות, ישלח לו קוד לסלולר או למייל לפי 
.  לאחר הכנסת הקוד יפתח מסך שיכלול מספר שאלות לאבטחת מידע שיאפשרו אימות קוד ויזואלי

סיסמה במקרה של "שכחתי סיסמה". בסיום מענה על השאלות תתבצע שמירה והמבוטח שחזור 
 יהיה רשום לאתר.

   מבוטח קיים   -כניסה למערכת 

מבוטח רשום שמעוניין להיכנס לאתר, יציין ת.ז. / ח.פ וסיסמה.   תתבצע בדיקת תקינות הנתונים. 
א הודעת שגיאה עם סימון השדה במידה ומזוהה התאמה, המבוטח יכנס לאזור האישי, אחרת תצ

 פעמים למערכת.  5ופרוט מה לא תקין. מבוטח יוכל לנסות להיכנס 

. במקביל ישלח מסרון  Adminבמקרה של אי התאמה, המבוטח יחסם, שחרור לאחר שעה או ע"י 
 למבוטח לידוע על ניסיון הכניסה והודעה  למנהל מערכת של קנט.

סיסמה ע"י לחיצה על  איפוס יה אפשרות כניסה דרך תהליךבמידה והמבוטח שכח את הסיסמה, תה
"איפוס סיסמה". לשם אימות, המשתמש יצטרך לענות נכון על השאלות אותן הגדיר בעת הרישום 
לאתר. אם ענה נכון, ישלח לו קוד לטלפון הסלולרי או לכתובת המייל )לבחירתו(. אם לא ענה נכון, 

 יקבל הודעה שעליו לפנות לקנט לזיהוי אנושי. 

 ם לאתרתנאי הכרחי לכניסה/רישו 

 ת.ז או ח.פ  קיימים במאגר  -

 מבוטח בעל פוליסות עד שלוש עונות ביטוח אחרונות.  -
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 מבנה מסכי כניסה מבוטח קיים ורישום מבוטח חדש 

 לשונית כניסה לאזור האישי .1

' 
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 הרשמה לאזור האישי .2

 תחת לשונית "אזור אישי"  במסך הראשי.הרשמה ראשונית למערכת תתבצע 
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 הרשמת מבוטח חדש

 הרשמת  מבוטח חדש תתבצע בשלושה שלבים: 

 הזנת פרטים מזהים  – 1שלב 
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 הזדהות ללא טלפון סלולרי / מייל – 1שלב 

 

 אחר עדכון ת. לידה ושם בית ספר יפתחו שדות לעדכון פרטי תקשורת שיועברו למערכת התפעולית  
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 הזנת קוד אימות אשר נשלח מהמערכת לסלולר או למייל של המבוטח  – 2שלב 
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 :בתהליך שיחזור סיסמההגדרת סיסמה לכניסה ושאלות תשובות לזיהוי  – 3שלב 
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 :טבלת פרוט שדות 

 עמוד כניסה לאזור האישי

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #
 ספרות בלבד תעודת זהות / ח.פ 1
/ תווים + מספרים / ללא  האם יש חוקים להזנת סיסמה? מס תוים סיסמה 2

 רווחים וכו...
 אם כן היכן הם רשומים?

 לינק לעמוד תמיכה טכנית/צור קשר איפוס סיסמה 3
לחצן הרשמה לאזור  4

 האישי
 לינק לעמוד התחברות לאיזור האישי

  לחצן כניסה 5

 1 –עמוד התחברות לאזור האישי 
 3מתוך  1סרגל התקדמות: שלב 

  טקסט הסבר
 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

 ספרות בלבד, בדיקה מול מאגר המידע של קנט מס' תעודת זהות/מגדל 1
 ספרות בלבד , בדיקה מול מאגר המידע של קנט.  טלפון נייד 2
 בדיקה מול מאגר המידע של קנט.  כתובת דוא"ל 3
 אם אין ברשות המבוטח טלפן נייד ו/או מייל 4
שם בית ספר יסודי בו  5

 למד
 אותיות בלבד, בדיקה מול מאגר המידע של קנט

 ספרות בלבד , בדיקה מול מאגר המידע של קנט -מתאריכון נפתח  תאריך לידה  6
 ספרות בלבד, בדיקה מול מאגר המידע של קנט טלפון נייד 7

 
 בדיקה מול מאגר המידע של קנט כתובת דוא"ל 8
מעדיף קבלת קוד אישי  9

בדוא"ל ולא במסרון 
 מסרון( –)ברירת מחדל 

Check box 

10 CAPTCHA  לחצן 
לאימות ומעבר לשלב 

הבא, הגדרת ערכים 
וטווח מותרים לשדות 

 קלט

תופעל בדיקה על כל הנתונים שהוזנו. במידה ותמצא התאמה תישלח 
במייל/סמס סיסמא )קוד אישי להתחברות ראשונית וחד פעמית( למסך 

 " 2*"שלב 
אנא בדוק  -וצג שגיאה: לא נמצא מבוטח במידה ולא תמצא התאמה ת

את הפרטים שהוזנו או צור קשר עם מרכז שירות הלקוחות  )יופיעו 
 פרטי התקשרות למרכז שירות הלקוחות: טל / פקס / מייל(

  - 2 –עמוד התחברות לאיזור האישי 
 3מתוך  2* סרגל התקדמות: שלב 

 טקסט הסבר

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #
 שדה להזנת הקוד שהתקבל במסרון/מייל קוד אישי 1
  לחצן המשך 2

 3 –עמוד התחברות לאיזור האישי 
 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

 הזנת סיסמא חדשה סיסמא  1
  חזור על הסיסמא 2
 1שאלת אבטחה  3

מנגנון ניהול התוכן של 
האתר צריך לאפשר 

להוסיף / לשנות שאלות 
 בתכנות.ללא צורך 

Drop box: 
 באיזה עיר נולדת?

 איך קראו לחיית המחמד הראשונה שלך?
 מה שם סבתך מצד האמא?

 מה שם המורה הראשונה שלך?
 טקסט חופשי 1תשובה  4
 2שאלת אבטחה  5

 1שאלה שנבחרה בסעיף 
 5לא תופיע שוב בסעיף 

Drop box: 
 באיזה עיר נולדת?

 איך קראו לחיית המחמד הראשונה שלך?
 ה שם סבתך מצד האמא?מ

 מה שם המורה הראשונה שלך?
 טקסט חופשי, יפתח לאחר בחירת שאלה מהשדה מעל 2שדה להזנת תשובה  6
 לינק לעמוד בחירת פעילות באתר לחצן המשך 7
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 :עדכון פרטי מבוטח  .4.2

   קיימים שני תהליכי עדכון פרטי מבוטח 

 נתונים מזהים  של ישות המגדל  -

 שם מבוטח 

 שם מוטב/מוטבים 

  ת.ז/ח.פ 

. המבוטח PDFשינוי פרטים אלו ילווה במילוי טפסים נלווים, אשר יוצגו בהתאמה  בפורמט 
יידרש להדפיס את הטופס, לעדכן את הפרטים ולחתום. כמו כן יידרש המבוטח לסרוק את 
הטופס החתום ולהעלות את הקובץ הסרוק לאתר באזור האישי. הקובץ יישלח אוטומטית 
לספריה מאובטחת שתיקבע מראש וכן תישלח הודעה לגוף המטפל בקנט עפ"י מה שיוגדר. 

דנית על ידי אחראי מטעם קנט שיבדוק ויאשר את השינוי. לאחר משלב זה הטיפול יבוצע י
ימי עבודה.  5האישור, פירטי השינוי יעודכנו במערכת התפעולית של קנט והם יופיעו באתר תוך 

 הודעה תישלח למבוטח במייל. יש להציג הודעה מתאימה בעת קליטת הקובץ הסרוק.  

 נתונים נוספים לישות המגדל -

 מען כתובת דואר 

 ואר אלקטרוני )*לבדוק משמעות אבטחת מידע(ד 

 טלפון נייד 

   טלפון 

מבוטח יעדכן נתונים אלו באתר, ללא צורך אישור קנט. לאחר העדכון, יועברו הנתונים למערכת 
 ימי עבודה.  5התפעולית )המתכונת תיקבע בהמשך(. העדכון יוצג תוך 

  ולה לשרת יעבור סניטציה וישמר יש לוודא כי קובץ הע –במקרה של העלאת קובץ ע"י משתמש
 html/phpבשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון 

  שמירת ערכים קודמים –במקרה של עדכון פרטי מבוטח 

 הגדרת מורשי גישה לספריה המאובטחת 

 הגדרת מורשים לביצוע עדכון ידני של פרטי מבוטחים וחסימת עדכון פרטים ע"י גורם לא מורשה 

 יים המבוצעים ע"י גורמים בקנט ברמת משתמש ותאריךתיעוד עדכונים ידנ 

 בקרה על תקינות הנתונים המועברים ממערכת התפעולית לאתר ולהיפך  



-93- 

 

  מבנה מסכי עדכון פרטי מבוטח: 

 לאחר כניסה לאזור האישי על המבוטח לבחור "פרטי מבוטח" .1
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 :מסך פרטי מבוטח עם אופציה לעדכון פרטים אישיים ופרטי תקשורת .2
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 :מסך עדכון פרטים אישיים .3
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 :מסך עדכון כתובת ופרטי תקשורת .4
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  טבלת פרוט השדות: 

 עמוד פרטי מבוטח

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

 כותרת פרטים אישיים 1

 ומשפחה של המבוטח העיקרישם פרטי  שם המבוטח 2

  מס' ת.ז 3

  מס' ח.פ 4

לחצן  -עפרון  5
 לינק לעמוד עדכון פרטים אישיים עריכה

כתובת ופרטי  6
 כותרת התקשרות

  רחוב 7

  יישוב 8

  תא דואר 9

  מיקוד  10

  דוא"ל 11

  מס' טלפון 12

  מס' נייד 13

לחצן  -עפרון  14
 "כתובת ופרטי התקשרות" לעריכהפותח את השדות בתיבה  עריכה

 עדכון פרטי התקשרות -עמוד פרטי מבוטח 

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

 רחוב 1
 מס בית/דירה

 שדה פתוח לעריכה
 שדה פתוח לעריכה

 שדה מרשימה  יישוב 2

 שדה פתוח לעריכה תא דואר 3

ניתן להזין אוטומטית לפי פרטי הכתובת וקובץ  שדה פתוח לעריכה  מיקוד  4
 מיקודים של הדואר 

 יש בדיקות ואלידציה –שדה פתוח לעריכה  דוא"ל 5

 יש בדיקות ואלידציה   –שדה פתוח לעריכה  מס' טלפון 6
 

 יש בדיקות ואלידציה–שדה פתוח לעריכה  מס' נייד 7
 

 לחצן שמירה 8
במידה ותקינים תתקבל  -הנתונים בלחיצה תתבצע בדיקה לתקינות 

הודעה "שינויים נשמרו בהצלחה, ניתן יהיה לראות את העדכון תוך 
 יום עסקים אחד"

סוגר את השדות הפתוחים לעריכה ומחזיר לתצוגה רגילה של פרטי  לחצן ביטול 9
 המבוטח

 עמוד עדכון פרטים אישיים

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

  טקסט הסבר 1

קובץ "עדכון  2
 לינק להורדת הקובץ פרטי מבוטח"

  טקסט הסבר 3

 פותח חלון לבחירת הקובץ מהמחשב והעלאתו לאתר העלאת קובץ  4
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 המשפחה( של הפוליסות כלל – אב מגדל )ברמת פוליסות .4.3

בכניסה להצגת פוליסות יוכל המבוטח לראות ברמת הענף הנבחר את כל הפוליסות שבתוקף ו/או לא 
הפוליסות שמוצגות למבוטח הן בטווח של שלוש בתוקף בחלוקה לסוג ביטוח )נזקי טבע ואסונות טבע(. 

 . ברירת המחדל תהיה הצגת הפוליסות שבתוקף. השנים האחרונות

בקשת סינון או מיון הנתונים תציג את רשימת הפוליסות לפי החיתוך המבוקש. בנוסף ניתן יהיה להציג 
 הפוליסות הקיימות ברמת הענף. כללאת 

 ( ולהדפיסם. PDFברמת הפוליסה, המבוטח יוכל להציג מסמכים הקשורים לפוליסה )קבצי 

 נזק הודעת .4.4

רות מהתפריט הראשי או מקישור במסך הפוליסות. הפקת הודעות נזק יתבצעו בעזרת טופס מקוון ישי
  כלל הענפים )לא בהכרח הענפים בהם המגדל סגר ביטוח( בכניסה למסך הודעות נזק יופיעו

 הפקת הודעות נזק  .4.4.1

בכניסה מהתפריט הראשי לענף הרצוי או ממסך הפוליסות )לכל ענף קיים טופס ייעודי משלו(, 
 יפתח טופס רלוונטי לענף. 

במילוי הטופס חלק מהנתונים ימולאו אוטומטית, חלק יתאפשרו ע"י בחירה מרשימה שהוגדרה 
מראש )כגון: רשימת גידולים, קבוצת גידול ועוד..( וחלק בעזרת טקסט חופשי. בנוסף תהיה 

 אופציה להעלאת מסמכים/תמונות שיצורפו להודעת הנזק )מוגבל בגודל(. 

הקבצים באופן אוטומטי לספריה מאובטחת שתיקבע מראש. יישלחו בסיום מילוי הודעת הנזק, 
 בקליטת הקבצים בספריה ישלח למבוטח אישור קליטה ומספר אסמכתא מהמערכת.

 המשך הטיפול והעדכון משלב זה יתבצע ידנית על ידי אחראי מטעם קנט.

 הצגת הודעות נזק  .4.4.2

אית של כלל הודעות בכניסה מהתפריט הראשי להודעות נזק, בתחתית המסך תוצג רשימה טבל
 הנזק )של כלל הענפים( שהמגדל העלה למערכת בשלושת העונות האחרונות.

בכניסה לענף ספציפי יוצגו בתחתית המסך אך ורק הודעות הנזק הרלוונטיות לענף הנבחר 
 בשלושת העונות האחרונות. 

 בלחיצה על רשומה תוצג הודעת הנזק והמסמכים המצורפים אליה. 

 תצוגת מסכים: 

 לאחר כניסה לאזור האישי על המבוטח לבחור פוליסות או הודעת נזק .1

  



-99- 

 

 מסך פרטי הפוליסות   .2
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 הודעות נזק  .3

 כניסה להודעת נזק ובחירת ענף  

חשוב לציין כי אפיון מסכים של הודעת נזק אינו סופי )יש צורך לאפיין את הטפסים ומה משותף 
 ביניהם על מנת לייצר סרגל אחיד לכולם(
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 דוגמה )טיוטה( ליצירת הודעת נזק לענף  .4

 



-102- 

 

 פרוט שדות: 

 עמוד אפשרויות לפעילות באתר

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

 לינק לנתוני מבוטח נתוני מבוטח 1

 לינק לעמוד פוליסות שלי פוליסות 2

 לינק לעמוד תביעות תביעות 3

 צור קשרלינק לעמוד  צור קשר 4

  הודעות נזק 5

 עמוד פוליסות

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

 אפשרויות: אפשרויות סינון 1
 פתח אפשרויות סינון

 . הסתר אפשרויות סינון  והצג את כל הפוליסות2
 לחצנים לבחירת סוג הענף להצגת הפוליסות בחר ענף מבוטח 2

 פוליסות בתוקף / לא בתוקףלחצן  בחירה לתצוגת  בחר תוקף פוליסה  3

לחצן בחירה לתצוגת פוליסות מסוג אסונות טבע/ נזקי  בחירת סוג ביטוח 4
 טבע

 טבלה המציגה את פירוט הפוליסות למבוטח -עמוד פוליסות 

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

  סוג ביטח 1

  ענף 2

  מוטב  3

  מספר הפוליסה 4

 חוזה נ"ט / חוזה א"ט -קישור ל  עיקרי הכיסוי הביטוחי 5

  תחילת תקופת הביטוח 6

  תום תקופת הביטוח 7

  סך הפרמיה השנתית 8

דיווח  ברמת הפוליסה. אני מבינה  -לינק לקובץ מקוון  הודעת נזק 9
מפה שהקישור הוא חד צדדי. כמור מפוליסה ניתן לפתוח 
הודעת נזק חדשה אך לא להיכנס להודעת נזק שכבר 

 דיווחנו עליה דרך המערכת שנבעה מאותה פוליסה
 להורדה  PDFקובץ  מסמכים קשורים 8

 מסך הודעות נזק

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

 מצג כל הענפים הקיימים  ענפים 1

 2 
 –טבלת פרוט כלל הודעות הנזק הקיימות לענפים שונים 

באפיון המפורט יוגדר אלו שדות יוצגו בטבלת פרוט 
 הודעות הנזק 
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  תביעות .4.5

בכניסה להצגת התביעות יוכל המבוטח לראות ברמת הענף הנבחר את כל התביעות  שבתוקף ו/או לא 
בתוקף בחלוקה לסוגי הביטוח )נזקי טבע ואסונות טבע(. קישור תביעה לפוליסה  זה רבים לרבים, יכולה 

למבוטח הן התביעות שמוצגות להיות תביעה אחת או כמה תביעות לפוליסה אחת או לכמה פוליסות. 
. ברירת המחדל תהיה תביעות בסטטוס פתוח )הסטטוסים יועברו בטווח של שלוש השנים האחרונות

 מהמערכת התפעולית(. 

בקשת סינון או מיון הנתונים תציג את רשימת התביעות לפי החיתוך המבוקש. בנוסף ניתן יהיה להציג 
 התביעות הקיימות ברמת הענף. כללאת 

חר סטטוס הטיפול בתביעה )קליטה בקנט, בטיפול, נדחתה/ אושרה וכל סטטוס המבוטח יוכל לעקוב א
( שמקושרים PDFיוכל להציג את המסמכים )קבצי אחר שיוגדר מול המערכת התפעולית(. וכמו כן 

 לתביעה ולהדפיסם.

 :תצוגת מסכים

 בחירת  תביעות .1
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 הענפים צריך להיות לפי א"בכמובן סדר  -מסך פרטי תביעות   .2

 

 פרוט שדות 

 עמוד תביעות

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

 אפשרויות סינון 1
 אפשרויות:

 פתח אפשרויות סינון
 . הסתר אפשרויות סינון  והצג את כל הפוליסות2

 לחצנים לבחירת סוג הענף להצגת התביעות בחר ענף 2

 לתצוגת תביעה בתוקף / לא בתוקףלחצן  בחירה  בחר תוקף תביעה  3

 לחצן בחירה לתצוגת תביעות מסוג אסונות טבע/ נזקי טבע בחירת סוג תביעה 4

 טבלה המציגה את פירוט התביעות למבוטח -עמוד תביעות 

 תיאור השדה/פונקציונאליות שם שדה #

 שם הפוליסה אליה מקושרת התביעה  1

 אליה מקושרת התביעה   מספר הפוליסה/ות מספר הפוליסה/ות 2

  שם הפוליסה 3

  תאריך הגשת התביעה 4

 לאחר המרה. –סטטוס  מצב התביעה 5

 קובץ התביעה להורדה תביעה ומסמכים 6
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 קשר צור .4.6

צור קשר ישמש כממשק קשר בין המבוטח לקנט בנושא תמיכה טכנית ומידע כללי. בנוסף בדף זה יוצגו 
 תשובות לשאלות סטנדרטיות טכניות ופרוצדוראליות. 

  מסך צור קשר 

 

 טכנולוגיה .5

 בסיסי נתונים

 המידע המוצג יהיה על בסיס המערכות התפעוליות של קנט.   - מידע מוצג 

  DWKerenסיס הנתונים ב  - נתוני מבוטח 

 DWKerenבסיס הנתונים  -תונים יוצגו מנ - נתוני פוליסות 
 מסמכים יוצגו לאחר שאילתה מהארכיון של קנט 

 DWKerenבסיס הנתונים  -תונים יוצגו מנ  - נתוני תביעות  
 מסמכים יוצגו לאחר שאילתה מהארכיון של קנט 

מילוי טופס הודעת נזק, העלאת תמונות/מסמכים(  המידע הנקלט מהאתר )דוגמת - מידע נקלט מהאתר
 יישמר בבסיס הנתונים של ניהול האתר ויועבר במייל לתיבות דואר פנימיות ייעודיות. 

 . MS-SQL Server 2012בסיס הנתונים של האתר ינוהל על 

 לוג 

 המערכת תנהל לוג פעילות של המשתמשים. 

  הפעולות שיגררו מעקב יוגדרו בהמשך מול קנט.

בין היתר, יכללו פעולות כגון: כניסה למערכת, ביצוע עדכון נתונים, העלאת קבצי עדכון, העלאת מסמכים / 
 תמונות וכו'. 

 טופולוגית שרתים

 אתר מידע אישי יותקן על בסיס טופולוגית השרתים המשמשת את האתר השיווקי. 
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 אבטחת מידע .6

האתר יפותח בסטנדרטים גבוהים למניעת הכנסת קוד עוין, מזעור האפשרויות לכניסה לא מורשית, חסמים 
 למשיכת מידע ומניעת פגיעה במידע  / אתר. 

המידע  באתר ינוהל בנפרד לחלוטין מכל המידע במערכות התפעוליות של קנט. העברת המידע בין המערכות 
 ו/או מייל לתיבה מאובטחת בקנט.   Web Servicesהתפעוליות לאתר תתבצע באמצעות 

  שימוש בפרוטוקולHttps  בכל דפי היישום ומימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקולTLS1.2  

 וירוס על השרתים-התקנת אנטי 

  שימוש בWeb Service   אוStored Procedures   על מנת למנוע ממשק ישיר בין המשתמש לשרת בסיס
 הנתונים

  הנתונים והקשחתו על פי הנחיות החברההגנת בסיס 

  שימוש בExplorer  ומעלה בלבד )גרסאות קודמות אינן נתמכות אבטחת ע"י  11גרסהMicrosoft  מחודש
 (2016ינואר 

  מניעת אפשרות של מניפולציה של כתובתURL    חוסר יכולת לשנות(UID   בסוף הדף, לא ניתן לשנות או
 להוסיף דפי משנה(

  הגדרתTime Stamp ברמת שניות בלוג 

 :תכולת לוג 

 ניסיונות כניסה ע"י המשתמש 

 נעילות 

 פעולות עדכון 

 שאילתות לפי הגדרת קנט 

 החלפת סיסמא 

 הפקדת קוד מקור בקנט או אצל נאמן אחת לשנה 

 ספר/קבץ/לומדת הדרכה למערכת ועדכונה בתדירות שנתית 

 ור והרשאות שונות על פי הגדרת החברה. בשלב הייצור יהיו לאתר שלוש סביבות: פיתוח, בדיקות וייצ
 העברת מידע וכן שינוי נתונים יבוצעו על פי נהלי החברה.

 ביצוע בדיקות מסירה שיבחנו את דרישות אבטחת המידע להלן ע"י הספק 

  ביצוע בדיקהPT-Penetration Test ובכן בדיקת מניעת ,Sql injection .לפני העלאה לייצור 

 בוי שבועי באתר מרוחק. במקרה של צורך שחזור האתר מגיבוי הדבר יתבצע באופן גיבוי יומי של האתר וגי
 מיידי. 

  יש לוודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה וישמר בשרת  –במקרה של העלאת קובץ ע"י משתמש
 html/phpכקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון 

  שמירת ערכים קודמים –במקרה של עדרכון פרטי מבוטח 

 רת מורשה גישה לספריה המאובטחתהגד 
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 הנגשה .7

 , עקרונות ההנגשה:AAהנגשה נדרשת רמה 

 .האתר יאופיין בצורה הגיונית ובמבנה היררכי נכון 

 .יהיה מבנה אחיד בכל העמודים באתר 

 .באתר לא יופיעו תמונות של טקסט אלא טקסט בלבד 

  לרקע.תהיה ניגודיות צבעים בין טקסט 

 .תופיע כותרת בעלת משמעות לכל עמוד 

  יש למפות את כל החלונות ולרשום מראש הסבר לכל  –כל אחת מהרובריקות מצריכה חלונית הסבר
 חלונית.

 .אפשור ניווט באתר באמצעות המקלדת בלבד 

  הניווט באמצעות המקלדת יבליט את  -"הגדרת פוקוס" בדילוג בין תכנים באתר באמצעות המקלדת
 הקטע עליו עומדים בצורה ברורה הגיונית ונוחה.

 יצירת מספר דרכים להגיע לתכנים רלוונטיים באתר ושימוש ב- Bread Crumbs. 

 שימוש בRECAPTCHA - .ללא טקסט מורכב, עובד ע"י סימון צ'ק בוקס בלבד 

 .האתר יתמוך בתוכנת קורא מסך 

 .מתן אפשרות לתיקון טעויות בקלט שדות וטפסים 

 הולממשק ני .8

ממשק הניהול יאפשר ניהול התוכן המוצג באתר לפי הרשאות משתנות בהתאם להיררכיה. הממשק יהיה 
Web-.ויאפשר למשתמשי קנט בלבד להיכנס ולעדכן את המידע ' 

 להלן פרוט חלק מהפעולות  שניתן יהיה לבצע:

 "ניהול טבלת שאלות זיהוי בעת "איפוס סיסמה 

  במסךניהול טבלת הסברים עבור כל שדה 

 הגדרת מורשים בקנט לניהול האתר ומידור הרשאות ביניהם 

 תיעוד שינויים בהרשאות 

  תחזוקת טופס דיווח נזק 

 ניהול חסימות באתר 

  ניהול סיסמאות 

  יום 14חובת שינוי הסיסמא הראשונה למערכת, תוקף סיסמא ראשונית לא יעלה על 

 סיסמאות לא יוצגו על המסך 

 מבוטח יתויגו כמכילים מידע "רגיש" דוחות המכילים מידע אישי של 

  הפקת דוחות בחתכים שונים )מס כניסות/זמן , מס לקוחות פתוחים/סגורים ,לקוחות סגורים בסיום
 שלוש שנים ועוד עפ"י הגדרה(

 )'ניהול תכנים הקשורים לנושא ההנגשה )קבצי קול, הסברים וכו 

 תצוגת לוג הפעילות 
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  נספחים .9

 תרשים תהליך רישום ראשוני לאתר .9.1
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 תרשים כניסה למערכת מבוטח קיים  .9.2
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 תרשים עדכון פרטי מבוטח  .9.3
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 הודעת נזק –תרשים תהליך מילוי טופס מקוון  .9.4

 


