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 2021, באוקטובר 07
                                                                                                                                                         

 

הנדון: הבהרות ותשובות לשאלות הבהרה במסגרת מכרז פומבי להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר 

 אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

   מכרז מספר 22/2021

מתכבדת בזאת להשיב לשאלות ההבהרה אשר נשאלו במסגרת "( ענבלחברה לביטוח בע"מ )להלן: " ענבל .1

 .שבנדון מכרזה

  .מכרזי נפרד ממסמכי החלק בלת מהווה האמור להלן כל .2

 .המכרזהמשמעות שנקבעה להם במסמכי תהיה  זה, מסמךבלכל המונחים האמורים אלא אם נאמר אחרת,  .3

דרך אחרת על ידי מי מטעם  יובהר כי אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתנו בעל פה או בכתב או בכל .4

 זה בלבד. במסמךכמפורט  ןההבהרות הינכל צורה שהיא. ניתנו, בכל ו/או על ידי כל גורם אחר, ככל ש ענבל

  על סעיפי המקור יגבר כל האמור בו, מכרזף ו/או לגרוע מהאמור במסמכי הלהוסי בכדי זה במסמךככל שיש  .5

 בטרם תוקנו ו/או שונו ו/או נמחקו ו/או הוספו.

 .הבעת הגשת ההצעבמציע החתימה  במקור על ידי מורשיבהרות זה כשהוא חתום יש לצרף מסמך ה .6

תחת לשונית:  www.inbal.co.ilומופיעים באתר ענבל  עודכנו בהתאם לאמור מטה מסמכי המכרז .7

החתימה  ם כשהם חתומים במקור על ידי מורשיכים העדכניייודגש כי יש לצרף את המסמ. מכרזים

 במציע.

 לשאלות שנשאלו על ידי המציעים: להלן התשובות וההבהרות של ענבל .8

 
/אין ה/נדחתההתקבל תשובה שאלה סעיף מס"ד

וי/לא רלוונטישינ  
1 1.10.1 

 )מסמכי המכרז(
 22לאור העובדה כי רק ב 

באוגוסט נשלחות שאלות 
ההבהרה וכי בתחילת חודש 

ספטמבר חל ראש השנה, האם 
ניתן לקבל דחיה במועד הגשת 

 ?המענה למכרז

שת כן. המועד האחרון להג
הצעות במסגרת המכרז 

באוקטובר,  21נדחה ליום 
 .14:00בשעה:  2021

 התקבלה
 

)מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם(

2 2.1.1 
 )מסמכי המכרז(

 פתרונותהאם ניתן להציע 
המבוססים על גרסאות אחרות 

או שכל  SharePointשל 
הצעה בפלטפורמה זו דינה 

 ?פסלילה

לא תתקבלנה הצעות 
     המבוססות על טכנולוגיית 

SP  
אשהי ירסאגבכל   

 

 אין שינוי

3 2.1.1 
 )מסמכי המכרז(

תרון המוצע צריך האם הפ
להיות מותקן בהתקנה 
ע גם ימקומית או שניתן להצ

תרונות מבוססי ענן )בתנאי פ
שהם עומדים בדרישות 

 ?בטופס המכרז( תהמופיעו

ניתן להגיש הצעה למערכת 
בענן ובתנאי שיעבור אישור 

)לא רק  של מטה הסייבר
 הדרישות הרשומות במכרז(

 אין שינוי

4 2.2.1 
 )מסמכי המכרז(

האם קיימת הגדרה/אפיון 
לטפסים בפורטל או שנדרש 

לקחת בחשבון רק פלטפורמה 
 לטפסים?

הכוונה להצגת קישור 
אין לקחת . לטפסים קיימים

בחשבון פלטפורמה לפיתוח 
 טפסים

 אין שינוי

האם ניתן לקבל עותק של   כללי 5
או  Wordקובץ הנספח כ

לא ניתן לקבל עותק של 
 . wordהנספח בקובץ 

 אין שינוי

http://www.inbal.co.il/
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 לחלופין האם ניתן למלא את
הטבלאות הנדרשות בנספח 

בגיליון נפרד )באותו פורמט( 
 אשר יצורף למענה

ניתן לצרף טבלאות נוספות 
)באותו פורמט(, ככל שישנו 

 –ו  4צורך, במסגרת סעיפים 
 .1בנספח א' 5

6 2.6.10.1 
 )מסמכי המכרז(

נבקש להפחית את סכומי 
לפחות  50% -ת בהקנסו

 במקרה הבא:
"העיכוב נבע כתוצאה 

מרשלנות או מעשה או מחדל 
או של ענבל או מי מטעמה, 

בשל מעשה או מחדל שאינו 
בתחום אחריותו ו/או שליטתו 

, והספק הגיש בקשה של הספק
לדיון בעניינו והוועדה מטעם 
ענבל אישרה כי אכן העיכוב 

כולו ו/או חלקו, נבע 
 מאחריותה של ענבל"

.סכומי הקנסות יוותרו 1
 בעינם.

. התוספת הצבועה באדום 2
 מקובלת.

 
  

 התקבלה חלקית
 

)מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם(

7  
7.2 

)הסכם 
 התקשרות(

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:
"בכל מקרה של תביעה ו/או 
דרישה כנגד ענבל ו/או הקרן 

הפנימית בגין נזק כלשהו 
שנגרם בשל מעשה או מחדל 

המציע,  לשירותי בקשר של
יפצה המציע וישפה את ענבל 

ו/או הקרן הפנימית ו/או גופים 
אחרים אשר הוגשה כנגדם 

התביעה, עם דרישתם 
הראשונה, על כל סכום בו 

יחויבו בשל או בקשר לנזק 
כאמור, וכן בגין מלוא 

הוצאותיהם בגין ההליך 
המשפטי שיינקט כנגדם 

כאמור, לרבות הוצאות משפט 
 רכי דין."ושכר טרחת עו

התוספת הצבועה באדום  
 התקבלה.

 

 התקבלה
 

)מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם(

8 7.3 
)הסכם 

 התקשרות(

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:
הפיצוי/השיפוי האמור בסעיף 

ענבל זה ישולם בכפוף לכך ש
תודיע למציע על הגשת תביעה 
ו/או דרישה כאמור ותיתן לו, 

ככל שהדבר יתאפשר, אפשרות 
ף להליכים המשפטיים, להצטר

ולהשתתף בניהול ההגנה מפני 
 הדרישה או התביעה כאמור,

ובכפוף לקביעת ביהמ"ש 
 "בפס"ד שלא עוכב ביצועו

התוספת הצבועה באדום 
 נדחתה.

 

 אין שינוי 

7.7סעיף חדש  9 נבקש להוסיף את  נוסח הסעיף  
 הבא:

"על אף האמור בהסכם זה 
ובנספחיו ובהזמנת העבודה, 

ה, אף אחד ובכל מקר
מהצדדים לא יהא אחראי כלפי 

משנהו בגין נזקים עקיפים או 
תוצאתיים ובגין נזקי כח עליון, 

ואחריותו הכוללת של המציע 
תהא מוגבלת לסך התמורה 
ששולמה לו מכח הסכם זה 

הבקשה להוספת הסעיף 
 נדחתה.

 אין שינוי
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החודשים שקדמו  12במהלך 
 למועד קרות הנזק הנטען".

10 12.1 
סכם )ה

 התקשרות(

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:
"בכפוף למתן הודעה מראש 

, ענבל ימים למציע 7ובכתב בת 
תהיה רשאית לקזז מכל סכום 

שהיא תחוב למציע בקשר 
למתן השירותים המבוקשים 

פי הסכם זה, כל סכום -על
קצוב אשר המציע יחויב כלפי 
ענבל ו/או הקרן ו/או המדינה 

 מכל סיבה שהיא".

ת הצבועה באדום התוספ
 התקבלה.

 

 התקבלה
 

)מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם(

11 12.2 
)הסכם 

 התקשרות(

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:
-"בוטל ההסכם עקב הפרתו על

ידי המציע, או בגין הצהרת 
שווא של המציע לגבי פרט 

מפרטי הצעתו במסגרת ההליך, 
או בגין שינוי שחל בפרטי 

 הצעתו של המציע שלא הודיע
עליו מיד עם קרות השינוי, או 
בגין קרות אחד מן האירועים 

המפורטים בהסכם, רשאית 
בכפוף למתן הודעה ענבל, 

יום למציע, לסיים  30בכתב בת 
  את ההסכם עם המציע.

 אין שינוי הסעיף יוותר על כנו

12 13 
)הסכם 

 התקשרות(

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:
"הפר הזוכה התחייבות 

יו לפי חוזה זה מהתחייבויות
ו/או על פי כל דין, יהא הזוכה 
חייב לשלם לענבל פיצוי בגין 

 הישיריםהנזקים וההפסדים 
שייגרמו לענבל כתוצאה 

מההפרה כאמור, וזאת מבלי 
לגרוע מכל זכות או סעד אשר 

יעמדו לענבל לפי חוזה זה ולפי 
 כל דין."

התוספת הצבועה באדום 
 התקבלה.

 
 

 התקבלה
 

)מסמכי המכרז 
דכנו בהתאם(עו  

13 14.1 
)הסכם 

 התקשרות(

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:
"מוסכם בזאת, כי כל הזכויות, 

וכל זכויות הקנין הרוחני, 
לרבות זכויות היוצרים, כפי 

שהן קבועות היום או כפי 
שתהיינה קבועות בעתיד, 
בישראל, בכל מקום אחר 

בעולם, ולתקופה בלתי 
מוגבלת, וכל זכות קניינית או 

כות אחרת, בכל הנתונים, ז
התוצרים והמסמכים שיאספו, 

ייקלטו, יוכנו, או יופקו 
במסגרת מתן השירותים לפי 
הסכם זה, או בקשר אליו, על 

מעט זכויות כל מרכיביהם, ל
קניין רוחני אשר היו בבעלות 

המציע טרם תחילת מתן 
  השירותים נשוא הסכם זה,

)להלן: "תוצרי השירות"( הינן 
עדי והמוחלט של קניינה הבל

ענבל, ללא כל תמורה נוספת 

ת הצבועה באדום התוספ
 התקבלה.

 
 

 התקבלה
 

)מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם(
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לזו הנקובה בהסכם זה. ענבל 
תהא רשאית לעשות בכל תוצרי 

השירות כל שימוש שתמצא 
לנכון, לרבות כל שינוי, הכנסת 

תוספות, השלמות או עריכה 
מחדש, פרסומם או העברתם 

לאחר, ולנהוג בהם מנהג 
בעלים, בתקופת מתן 

 השירותים או לאחריה."
14 15.2 

)הסכם 
 התקשרות(

 נבקש לעדכן את נוסח הסעיף:
"הערבות שהמציא הספק, 

כמפורט לעיל להבטחת מילוי 
התחייבויותיו על פי תנאי 

ההזמנה והסכם זה תוחזק 
 בידי ענבל אשר תהיה רשאית,

בכפוף למתן הודעה מראש 
, ימים למציע 7ת ובכתב ב

לחלטה, כולה או חלקה, בכל 
מקרה בו הספק לא יעמוד 

בהתחייבויותיו על פי הצעתו 
ו/או ההזמנה ו/או ההסכם זה 

 על נספחיהם".

 הסעיף יוותר על כנו
 
 

 אין שינוי

15 2.2.1.9 
 )מסמכי המכרז(

נודה להבהרה לגבי הטכנולוגיה 
תשתמשו, האם מדובר  בה

יג באתר ואנו נידרש רק להצ
URL אה מצלמות בזמן המר

ספק האמת בפורטל? האם 
נדרש להביא פתרון טכנולוגי או 

 הלקוח?

 צלמהמ נדרש לאפשר הצגת
 )קישור(

 בשידור חי מתוך הפורטל
 

שינויאין   

16 2.2.4.1 
 )מסמכי המכרז(

 

האם ניתן להציע פתרון 
יותר  UIשלדעתנו מבחינת 

 ידידותי ויפה מחדשות רצות?

 אין שינוי כן

17 2.8 
 )מסמכי המכרז(

אנו מתכננים להציע מוצר קיים 
קיים, ניתן  UIולכן הינו עם 

לבצע התאמות מזעריות 
של ענבל  LOOK &FEELל

 ביטוח, האם אפשרי?

יש להציע מספר אפשרויות 
 ענבל לבחירת

 אין שינוי

18 3 
 )מסמכי המכרז(

הוא  drag@ dropהאם 
 דרישת חובה? 

שינוי אין כן. מדובר בדרישת חובה.  

לשם מילוי הנספחים הנדרשים  כללי 19
נבקש כי הנספחים ישלחו גם 

  word בפורמט

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 .לעיל 5מספר 

 אין שינוי

20 1.5 
 )מסמכי המכרז(

לאור זאת שלמענה לשאלות 
רה יש השפעה מכרעת על הההב

אופן המענה של המציעים, 
ימי עסקים  10נבקש כי יהיו 

ובות למועד בין מועד התש
ההגשה. כמו כן, נבקש 

התחשבותכם בחופשת חגי 
תשרי וכי חול המועד לא יחשב 

 כימי עבודה.

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל. 1מספר 

 התקבלה
 

)מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם(

21 2 
 )מסמכי המכרז(

מהו מספר המשתמשים שצפוי 
לקבל גישה בפורטל? האם יש 

חלוקה לסוגים שונים של 
ים?משתמש  

 2.5.10סעיף יש לעיין ב
 במסמכי המכרז.

 אין שינוי
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22 2.2 
 )מסמכי המכרז(

האם חברת ענבל תספק את 
 התכנים לפורטל?

לדוגמא נושאים כמו 
קיימא -ארגונומיה, פיתוח בר

וכו' שמפורטים במכרז וצפויים 
 להיות חלק מהפורטל

כנים ענבל תספק את הת
 לפורטל

 אין שינוי

23 2.2.5.3 
מכרז()מסמכי ה  

האם הכוונה היא לקישור 
למערכת ההדרכה או למרכיב 

כחלק   (LMS)מערכת הדרכה
  אינהרנטי בפורטל? 

סרטונים . קישור לתוכן בלבד
 ו'מוקלטים מראש, מצגות וכ

 אין שינוי

24 2.5.2 
 )מסמכי המכרז(

מהי בפועל משמעות  .1
 הביטוי מאובטחת?

האם יש סטנדרט  .2
כלשהו שבו נדרש 

 לעמוד?
 הבדיקה? מה תכלול .3
מי הגורם האחראי על  .4

 בחירת הגורם הבודק?
מי הגורם האחראי  .5

 למימון הבדיקה?
אילו סוגי ממצאים  .6

הם תנאי לעלייה 
לאוויר? נשמח 

 לדוגמאות

  את ויממן הספק יבחר
החברה שתבדוק, לאחר 

 .ענבל אישור
  לאחר הבדיקה, יתקבל

דו"ח עם דירוג החשיפות, 
קריטי,  גחשיפות בדירו

 יש לתקן. –ני גבוה ובינו
  צוין )סטנדרט ישנו

 .(במסמכי המכרז
  צריכים להיות הממצאים

מתוקנים לפני עליה 
זליגה בהרשאות/  :לאוויר

אפשרות להכנסת קוד 
חשיפה לתקשורת עוין/ 

 ת וכו'.חיצוני
 

 אין שינוי

25 3.2.1 
3.2.3.2 

 )מסמכי המכרז(

המציע מצוי בתהליך של מיזוג 
חברות בנות, התהליך כבר עבר 

רולינג ותעודת מיזוג רשמית 
עתידה להיות מופקת עד 

. לאור האמור, 2021אוקטובר 
אנא אפשרו כי המציע יציג 
ניסיון של חברת הבת אשר 

 תמוזג אליו עד למתן השירות
בפועל. אנו סבורים כי בנסיבות 

העניין יש להתייחס לישות 
המשפטית החדשה כאל מי 

שעומדת בהגדרות תנאי הסף 
למציע במכרז, וכן שבעת 

בחינת הניסיון הרלוונטי של 
המציע לצורך המכרז, יש  

להביא בחשבון גם את הניסיון 
הרלוונטי שנצבר בחברת הבת 

בנושא שבנדון. לתשומת לבכם, 
ארגון -יסיון מכוח רההכרה בנ

אושרה גם על ידי מנהל הרכש, 
ונעשה שינוי בהוראת תכ"מ 

עוד .  2.2.3.5.3, ראו סעיף 7401
נבקש כי תעסוקת העובדים על 
ידי חברת הבת תוכר כתקופת 
העסקתם אצל המציע, שכן 

עובדי חברת הבת כבר הועברו 
להיות מועסקים מחברת הבת 

 לחברת האם.

למסמכי  3בפרק לעיין יש 
תנאי סף " :שם צוין כי המכרז

להשתתפות בהליך הינו 
עמידת המציע בעצמו ו/או מי 
מטעמו, לפי העניין, בכל 
התנאים הבאים במצטבר, 
במועד האחרון להגשת 

 "הצעות...

 אין שינוי

26 3.2.1 
3.2.3.2 

המציע הינו חבר ברשת 
ית ונוהג לשתף פעולה גלובאל

לא מקובל. הסעיף יוותר על 
 כנו.

 אין שינוי
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במגוון פרויקטים עם סניפי  )מסמכי המכרז(
הרשת ואף חשוף למומחים 
גלובאליים. לאור זאת, אנא 
אפשרו כי לצד ניסיון המציע 

יתאפשר להציג גם את הניסיון 
 הגלובאלי

 
 

27 3.2.1 
3.2.3.2 

 )מסמכי המכרז(

המציעה היא חברה שיש לה 
ן רלוונטי בבניה ובפיתוח ניסיו

פורטלים בפעילות בישראל 
,  SP באמצעות פלטפורמת

ולחברת האם של המציע ניסיון 
בחו"ל  SPבפלטפורמה שאינה 

חודית ורלוונטית ישהינה י
למתן השירותים במכרז. נבקש 

אישורכם כי יתאפשר להציג 
ניסיון של חברת האם לצד 

 ניסיון המציע.

 לא מקובל. הסעיף יוותר על
 כנו.

 אין שינוי

28 3.2.1 
3.2.3.2 

 )מסמכי המכרז(

המציעה היא חברה גלובלית 
ניסיון רלוונטי בבניה  לה  שיש

ובפיתוח פורטלים במגוון כלים 
טכנולוגיים. האם במסגרת 
הניסיון המוצע אנו יכולים 

פרויקטים מסוג זה  להציג
שבוצעו על ידי אנשינו שבהם 

נעשה שימוש בפתרון טכנולוגי 
מהפתרון שמוצע על ידינו  אחר

 במכרז?

המכרז קושרים בין במסגרת 
הטכנולוגיה שתוצע לבין 
הניסיון בהקמת פורטלים 

 בטכנולוגיה זו.

 אין שינוי

29 6.2.1.1 
 א
(המכרז)מסמכי   

שנות ניסיון  8האם כדי להוכיח 
צריך להראות עבודה כנ"ל בכל 

השנים האחרונות?  8-שנה ב
לתשומת ליבכם אין סעיף שבו 
המציע רק נדרש להצהיר על 

 מספר שנות הניסיון שלו

 א' השתנה 6.2.1.1ף סעי
בהתאם להחלטת ועדת 

 נבל.המכרזים של ע

 התקבלה
 

מסמכי המכרז )
 עודכנו בהתאם(

30 1.15.4 
 ;15  

)מסמכי המכרז, 
הסכם 

 התקשרות(

נבקש להבהיר כי חילוט ערבות 
הביצוע תהא רק בגין נזק 

שנגרם בפועל למזמינה עקב 
ההפרה. כמו כן, נבקש לקבל 

ימים מראש ובכתב  30הודעה 
רם חילוט הערבות וכי תינתן ט

הזדמנות לזוכה להשמיע את 
טענותיו ואפשרות לתקן את 

 ההפרה.

לא מקובל. הסעיף יוותר על 
 כנו.

 
 

 אין שינוי

31 2.6 
 )מסמכי המכרז(

נבקש להבהיר כי הספק לא 
יהיה אחראי לתיקון תקלות 

וכן אחריות הספק  ו/או תמיכה
 למערכת ורכיביה לא תחול

( נזקים 1)במקרים הבאים: 
שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או 

 הו/או מי מטעמ ענבלמחדל של 
אשר נעשו בניגוד להוראות 

( שינויים 2הספק ו/או הדין; )
ו/או  ענבלשבוצעו באתר ע"י 

מי מטעמה שלא באמצעות 
( נסיבות שאינן 3הספק; )

( נזקים 4בשליטת הספק; )
שנגרמו בשל תקלה ו/או באג 

 במוצרי צד ג'.

הסעיף יוותר על לא מקובל. 
 כנו.

 
 

 אין שינוי
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32 2.6.8 ;2.6.9  
 )מסמכי המכרז(

נבקש להבהיר כי זמן תחילת 
הטיפול תחל בשעות עבודת 

 הצוות המקובלות בספק.

תחילת הטיפול יהיה זמן 
 בטווח השעות 

18:00-08:00 

 אין שינוי

33 2.6.10 
 )מסמכי המכרז(

נבקש להבהיר כי האפשרות 
ו להטיל קנס על הספק א

להעביר את המשך ביצוע 
השירותים המבוקשים לספק 

עמידה -אחר לא תחול מאי
ראשונה של הספק בדרישות 

 השירות של ענבל.

לא מקובל. הסעיף יוותר על 
 כנו.

 
 
 
 
 

 אין שינוי

34 2.6.10.1 
 )מסמכי המכרז(

נבקש  –בנקודה השנייה 
להוסיף אחרי המילים "העיכוב 

נבע כתוצאה מרשלנות או 
מחדל של ענבל או מי  מעשה או

מטעמה" את המילים "או 
 כתוצאה מכוח עליון".

לא מקובל. הסעיף יוותר על 
 כנו

 אין שינוי

35 4.2.1 
 )מסמכי המכרז(

לאור התפשטות נגיף הקורונה 
ובהתאם להנחיות הממשלה 

למגזר הפרטי לעבוד רק 
מהבית, נבקש להתיר שימוש 
בחתימות ממוחשבות, ככל 

שמי שחתם וצורף אישור עו"ד 
 אכן מורשה לכך.

אין אפשרות להתיר שימוש 
בחתימות ממוחשבות. יש 

להגיש את המסמכים 
 החתומים במקור.

 אין שינוי

36 8.4 ;5  
מסמכי המכרז, 

הסכם 
 (התקשרות(

נבקש להחיל את הוראות סעיף 
להסכם ההתקשרות גם  11.1

 על סעיפים אלה.

 אין שינוי אין לכך כל משמעות מעשית.

37 8.5; 8  
מסמכי המכרז, )

הסכם 
 התקשרות(

נבקש כי ביטוח אחריות מוצר 
יתקבל גם שמוצג מטעם יצרן 

 הפלטפורמה המוצעת

אלא אם בביטוח  מקובל,לא 
מקצועית משולבת )היצרן 

כלל יי (מוצר ייעודי למחשוב
גם הספק עצמו בגין חבותו 

 הישירה.

 אין שינוי

11.7-ו 4.3(; 7)5 38  
הסכם נספח א', )

 התקשרות(

נבקש להבהיר כי הספק יהיה 
רשאי לשמור אצלו העתקים 

בהתאם להוראות הדין ולצורך 
.הגנה על זכויותיו  

שמדובר במסמכים ככל 
 -עבור ענבל  /פותחושנכתבו

אין אפשרות לשמור העתקים 
  .שלהם

שמדובר בהעתקים  כלכ
אחרים, אין מניעה שהספק 

 ישמור אותם אצלו.

שינויאין   

39 5(6 ;)14  
הסכם נספח א', )

 התקשרות(

נבקש להבהיר כי זכויות  .1
הקניין הרוחני המבוקשות 
בסעיף זה לא יחולו לגבי 
ידע ומיומנות של הספק, 

שפותחו על ידי הספק שלא 
ו במסגרת השירותים א

שאינם ייחודיים עבור 
, לרבות שיטות ענבל

עבודה, ידע מקצועי, 
know how מתודולוגיות ,

 ורעיונות.
נבקש להבהיר כי זכויות  .2

הקניין הרוחני יועברו 
מיד עם  ענבללבעלות 

קבלת מלוא התמורה בגין 
 .השירותים

נבקש להבהיר כי הספק  .3
לא יהיה אחראי לתוכן 

 מקובל .1
 לא מקובל .2
 מקובל .3

 
 

שינויאין   
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המוצג באתר, לרבות 
ים בנוגע לזכויות היוצר

 לתמונות שיוצגו באתר.
40 5(9)  

 נספח א'
נבקש למחוק את זכות 

התביעה האישית נגד עובדים, 
במכרזים נהוג כי המציע נושא 

 באחריות לכלל עובדיו.

לא מקובל. הסעיף יוותר על 
 כנו.

 אין שינוי

41 5(14)  
 נספח א'

בקש להגביל את התקופה נ
 לתקופת ההסכם בלבד.

הסעיף יוותר על  לא מקובל.
 כנו.

 אין שינוי

42 3.4 
)הסכם 

 התקשרות(

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
המשפט הבא: "ובמקרה זה 
ישולם למציע הזוכה מלוא 

הסכום המגיע לו עד לתום אבן 
 הדרך הרלוונטית".

הנושא מוסדר במסגרת סעיף 
 ות.בהסכם ההתקשר 6

  הסעיף יוותר על כנו.

 אין שינוי

43 5.9 
)הסכם 

 התקשרות(

נבקש להבהיר כי אם עובד עזב 
מיוזמתו את המציע הזוכה, 

ניתן יהיה להחליפו בעובד אחר 
 שעומד בכל תנאי הסף.

הנושא מוסדר במסגרת 
בכפוף - (5.9הסעיף )

  להסכמתה של ענבל.
 

 אין שינוי

44 7.2 
)הסכם 

 התקשרות(

יף הבהרה, כי נבקש להוס .1
תהיה  הזוכהאחריות 

לנזקים ישירים בלבד 
לא יישא באחריות  והזוכה

לכל נזק עקיף, תוצאתי, 
מיוחד או עונשי שייגרם 

ו/או לצד שלישי  לענבל
ו/או למי מטעמם, לרבות 

אובדן הכנסה ואובדן רווח. 
לא יהיה  הזוכהכמו כן, 

אחראי לנזק שנגרם 
בנסיבות שאינן בשליטתו 

הסבירה ו/או כתוצאה 
מאירוע של כוח עליון ו/או 
כתוצאה ממעשה או מחדל 

ו/או צד שלישי  ענבלשל 
ו/או מי מטעמם וכי בכל 
מקרה גובה האחריות של 

יוגבל עד לסך  הזוכה
התמורה השנתית שקיבל 

 בפועל בגין השירותים.
ה נבקש למחוק את המיל .2

 "יפצה".
נבקש להוסיף הבהרה, כי  .3

בכל מקרה, גובה השיפוי 
יהיה בהתאם לקביעת בית 
משפט מוסמך בפסק דין 

שביצועו לא עוכב וכי 
הודעה על  לזוכהניתנה 

ההליך מראש ובכתב 
ואפשרות להתגונן בו. כמו 

 מטעמהו/או מי  ענבלכן, 
מתחייבים שלא להתפשר 
ו/או להגיע להסדר כלשהו 

קבל את בהליך מבלי ל
הסכמתו המפורשת של 

 .לכך מראש ובכתב הזוכה

 
 לא מקובל .1
 לא מקובל .2
 לא מקובל .3

 
 7יש לעיין בתשובות לשאלות 

 לעיל. 9 –ו 
 

 הסעיף יוותר על כנו.
 

 אין שינוי

 הקיזוזנבקש להבהיר כי  12 45
ייעשה לאחר מתן הודעה בכתב 

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל. 10מספר 

 אין שינוי
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המפרטת את סיבת הקיזוז 
ימים לפני  14ומראש, לפחות 

יזוז, ולאחר מתן מועד הק
תקן כל הפרה ל לזוכההזדמנות 

.אשר בגינה מבוקש הקיזוז  
כמו כן, נבקש כי יצוין באילו 
 מקרים יכול להתבצע קיזוז

 
 

)הפרות  13סעיף  46
יסודיות( בעמוד 

67 

נבקש לשנות את  –נקודה שניה 
 %10-ל %15-האחוזים מ
ות ההפרה.מהוצא  

לא מקובל. הסעיף יוותר על 
 כנו. 

 אין שינוי

)הפרות  13סעיף  47
יסודיות( בעמוד 

67 

נבקש להוסיף אחרי המילים 
"הפר הזוכה את ההסכם 

בהפרה יסודית" את המילים 
"אשר לא תוקנה לאחר 

 התראה בכתב".

 מופיע במסגרת הסעיף:
 בתוך ההפרה את תיקן "ולא

 ממועד עבודה ימי  10
  ענבל" של בכתב תהדריש

 אין שינוי

)הפרות  15 48
יסודיות( בעמוד 

68 

נבקש  –בנקודה הראשונה 
להוסיף אחרי המילים "הפרה 

יסודית של ההסכם על ידי 
היועץ ו/או מי מטעמו" את 
המילים "אשר לא תתוקן 

 לאחר התראה בכתב".

 47יש לעיין בתשובה לשאלה 
  לעיל.

 אין שינוי

נבקש לקבל את לשם הנוחות,  כללי 49
מסמכי המכרז בקובץ בפורמט 

 וורד

אין אפשרות לקבל את 
  מסמכי המכרז בפורמט אחר.

 אין שינוי

50 1.6.2 
 )מסמכי המכרז(

נבקש להוסיף כי הארכת 
 12-תקופת ההתקשרות תהיה ל

 72חודשים בכל פעם עד 
 חודשים נוספים )שש שנים(

הארכת תקופת ההתקשרות 
"ד ואופן מימושה נתונות לשק

הבלעדי של ענבל ובהתאם 
  לצרכיה.

 אין שינוי

51 2.1.2 
 )מסמכי המכרז(

נבקש להבין מדוע חברת ענבל 
איננה מעוניינת להקים את 

 ?SP2010הפורטל על בסיס 

הפורטל הנוכחי מבוסס על 
 יינתמעונ. ענבל לוגיה זווטכנ

 בטכנולוגיה אחרת.

 אין שינוי

52 2.1.2 
 )מסמכי המכרז(

ם את הפורטל האם ניתן להקי
בגרסאות  SharePointעל גבי 

 SharePointאחרות )למשל 
Online?) 

 
 

 אינה מקובלת SP אף גרסאת

 אין שינוי

53 2.2.1.1 
 )מסמכי המכרז(

נבקש את רשימה ופירוט 
אודות הטפסים המקוונים שיש 

לפתח בפורטל )לא טפסים 
מקושרים או טפסים בקבצים 

 (PDFכמו קבצי 

 
טפסים  אין דרישה לפיתוח

בפורטל, הכוונה הייתה 
 להצגת טפסים על ידי קישור.

 אין שינוי

54 2.2.1.1 
 )מסמכי המכרז(

כיצד תתבצע הצגת הטפסים 
ממקורות שאינם בפורטל? 

האם על ידי קישור? האם על 
ידי פיתוח ממשק למערכת 

 חיצונית?

 
 

 על ידי קישור

 אין שינוי

55 2.2.1.9 
 )מסמכי המכרז(

ציוד קצה  נבקש להבהיר כי
וחומרה כגון מצלמה יסופקו 

 על ידי ענבל.

 
 מקובל

שינויאין   

56 2.5.3 
 )מסמכי המכרז(

האם הכוונה למבדקי חדירות? 
אם כן, האם על הספק לכלול 
את עלות ביצוע המבדקים )על 

 
 

 כן מבדקי חדירה.
 על הספקעלות הביצוע 

 אין שינוי
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ידי צד ג'( בהצעת המחיר 
 במענה למכרז?

57 2.5.3 
 )מסמכי המכרז(

נא אשרו כי על אף האמור 
ניתן יהיה לבצע  1.14.1בסעיף 

בדיקות אבטחה כפי שנדרש על 
ידי חברה צד ג' )ספק משנה( 

 שאיננה המציע.

 
 מקובל

נוישיאין   

58 2.5.15 
 )מסמכי המכרז(

מה הכוונה "סוכם מול מכון 
?התקנים"  

 מדובר בטעות סופר.
 
 

 התקבלה
מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם

האם ניתן להקים את הפורטל  כללי 59
באמצעות שירות בענן או ענבל 
מחייבת התקנה מקומית של 

 הפורטל?

ניתן להגיש הצעה למערכת 
בענן ובתנאי שיעבור אישור 

)לא רק  של מטה הסייבר
 הדרישות הרשומות במכרז(

 אין שינוי

15שורה  3.1 60  
 בטבלה

   )מסמכי המכרז(
 

מנגנון העריכה הינו עורך תוכן 
עשיר המאפשר יכולות דומות 

. wordאך אינו תוכנת  Word-ל
נבקש  לשנות לעורך תוכן עשיר 

כאמור   wordבמקום מבוסס 
 בסעיף.

 
 מקובל

 התקבלה
מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם

61 3.2.3.3 
 מסמכי המכרז

ת אין שוני בדרישות להנגש
פורטלים לעומת הדרישות 

להנגשת אתרי אינטרנט, נבקש 
כי הניסיון הנדרש יהיה 

בהנגשת אתרי אינטרנט ו/או 
 פורטלים לפי החוק.

1נבקש לשנות בנספח א'  

 
 

 מקובל

 התקבלה
מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם

62 3.2.3.3 
 )מסמכי המכרז(

לצוות המציע ניסיון רב 
בפיתוח אתרי אינטרנט  

קת מונגשים. לצורך בדי
ההנגשה אנו נעזרים בספק 

משנה מתמחה בייעוץ וליווי 
להנגשת אתרים והמספק 
שירות להנגשת אתרים 
למשרדי ממשלה וגופים 

ציבוריים רבים. נבקש למלא 
את דרישות הסעיף באמצעות 

 קבלן משנה.

למסמכי המכרז  3בפרק 
תנאי סף להשתתפות  " :צוין

בהליך הינו עמידת המציע 
בעצמו, ו/או מי מטעמו, לפי 

תנאים הבאים העניין, בכל ה
במצטבר, במועד האחרון 

 ."להגשת הצעות..
 

מקובלת בכפוף הבקשה 
 1.14.1לאמור בסעיף 

 . למסמכי המכרז
מקום יודגש כי המציע מכל 

יהא האחראי הישיר הזוכה 
 לעדי בהקשר זה. והב

שינויאין   

 ג 6.2.1.1 63
)מסמכי 
 המכרז(

לצורך ההתרשמות מחווית 
המשתמש נבקש להציג גם 

פורטלים שעוצבו על ידי המציע 
ו/או מי מטעמו, לא רק מאלו 
המוצגים כמענה לתנאי הסף 

5.2.2בסעיף   

 
 

 מקובל

 אין שינוי

סעיף  - 1נספח א' 64
6 

אין שוני בדרישות להנגשת 
פורטלים לעומת הדרישות 

ינטרנט, נבקש להנגשת אתרי א
כי הניסיון הנדרש יהיה 

 
 

 מקובל

 התקבלה
מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם
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בהנגשת אתרי אינטרנט ו/או 
 פורטלים לפי החוק.

נבקש לשנות ל  3בתת סעיף 
שת אתרי "בעל ניסיון בהנג

 אינטרנט ו/או פורטלים"
סעיף  - 1נספח א' 65

6 
לצורך בדיקת ההנגשה אנו 

נעזרים בספק משנה מתמחה 
בייעוץ וליווי להנגשת אתרים 

והמספק שירות להנגשת 
אתרים למשרדי ממשלה 

וגופים ציבוריים רבים. נבקש 
למלא את דרישות הסעיף 

 באמצעות קבלן משנה.

לעיין בתשובה לשאלה ש י
 לעיל.  62מספר 

שינויאין   

66 1.5 

 מסמכי המכרז

בשל העובדה שמרבית אנשי 

מפתח שוהים כעת בחופשות 

שחברתנו תוכל  קיץ ועל מנת

להעניק מענה איכותי ומיטבי 

נבקש דחייה של כשבועיים 

 במועד הגשת ההצעות.

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 1מספר 

 התקבלה
מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם

67 2.1.1 

 מסמכי המכרז

למיטב הבנתנו הנכם 

, 2010שרפויינט משתמשים ב

להמשיך עם אינכם מעוניינים ו

בהרתכם נבקש ההפלטפורמה. 

האם הכוונה לא להשתמש 

בכלל בפלטפורמת שרפויינט או 

שניתן להציע פלטפורמה זו 

בגרסא מתקדמת יותר כגון 

2019?  

הכוונה לא להשתמש 
 בפלטפורמה זו כלל.

 אין שינוי

האם ניתן נבקש הבהרתכם  כללי 68

 להציע פתרונות מבוססי ענן?

ניתן להגיש הצעה למערכת 
ר בענן ובתנאי שיעבור אישו

)לא רק  של מטה הסייבר
 הדרישות הרשומות במכרז(

 

 אין שינוי

69 8.5 

סעיף ביטוח 

 מסמכי המכרז

מבוקש כי לאחר המילים 

ענבל חברה  –"מדינת ישראל 

לביטוח בע"מ" ייכתב "בכפוף 

 להרחבי השיפוי שלהלן".

בשלב הגשת ההצעות למכרז, 
על מורשה החתימה במציע 
לחתום על מסמכי המכרז, 

 ההסכם.לרבות 
אין צורך להמציא בשלב זה 

 אישור ביטוח.
אישור ביטוח כאמור יידרש 

רק מהמציע הזוכה וככל 
שתהיינה שאלות/בקשות 

לגבי אישור קיום הביטוחים, 
 יינתן מענה בהתאם.

 אין שינוי

ב'1 70  

ביטוח יףסע  

מבוקש כי המילה ")שנה(" 

 תמחק.

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי
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71 2 

ביטוח סעיף  

 מבוקש כי:

בס"ק ב' המילה  א.

 ")שנה(" תמחק.

בס"ק ה' סיפא ייכתב  ב.

"למעט רכוש עליו פועלים 

 במישירין".

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

72 3 

ביטוח סעיף  

 מבוקש כי:

בס"ק א' לאחר המילים  א.

"יבטח את אחריותו" ייכתב 

 "על פי דין".

המילה  בס"ק א' ב.

"בהתאם" תמחק ובמקומה 

 ייכתב "בקשר".

בס"ק ב' המילים "את  ג.

חבות" תמחקנה ובמקומן 

 ייכתב "חבות על פי דין של".

בס"ק ד' המילה  ד.

"ולשנה" תמחק ובמקומן 

 ייכתב "ולתקופת הביטוח".

בס"ק ד' לאחר המילים  ה.

חודשים" ייכתב ", בתנאי  12"

כי לא נערך על ידי הספק 

פי בעל כיסוי מקביל ביטוח חלו

 למתחייב מסעיף זה".

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

73 5 

 סעיף ביטוח

 מבוקש כי:

לאחר המילים  א.

"הנדרשות מהספק" ייכתב 

 "כמפורט לעיל".

בס"ק א' לאחר המילים  ב.

"אחד הצדדים" ייכתב 

 "במהלך תקופת הביטוח".

בס"ק ז' סיפא ייכתב ",  ג.

אין בביטול כאמור כדי אולם 

לגרוע מחובות המבוטח ו/או 

 זכויות המבטח על פי דין".

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

 ו' 74

 סעיף ביטוח

כי המילים "ועליו  שמבוק

 לבחון את... לכך" תמחקנה.

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי
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 ח' 75

 סעיף ביטוח

יפא ייכתב מבוקש כי בס

"אולם אי הצגת אישור ביטוח 

ימי עסקים מהחידוש  10תוך 

לא תהווה הפרה יסודית של 

ההסכם ובלבד שהביטוחים 

חודשו תוך שמירה על הרצף 

הביטוחי לפי סעיף זה 

 )ביטוח(".

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

76 8 

 סעיף ביטוח

מבוקש כי לאחר המילים 

ענבל חברה  – "מדינת ישראל

לביטוח בע"מ" ייכתב "בכפוף 

 להרחבי השיפוי שלהלן".

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

ב' 8.1 77  

 סעיף ביטוח

מבוקש כי המילה ")שנה(" 

 תמחק.

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

78 8.2 

 סעיף ביטוח

 מבוקש כי:

בס"ק ה' המילה  א.

 תמחק.")שנה(" 

בס"ק ט' סיפא ייכתב  ב.

"למעט רכוש עליו פועלים 

 במישירין".

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

79 8.3 

 סעיף ביטוח

 מבוקש כי:

בס"ק ו' לאחר המילים  א.

"יבטח את אחריותו" ייכתב 

 "על פי דין".

בס"ק ו' המילה  ב.

"בהתאם" תמחק ובמקומה 

 ייכתב "בקשר".

ז' המילים "את בס"ק  ג.

חבות" תמחקנה ובמקומן 

 ייכתב "חבות על פי דין של".

בס"ק ט' המילה  ד.

"ולשנה" תמחק ובמקומן 

 ייכתב "ולתקופת הביטוח".

בס"ק ט לאחר המילים  ה.

חודשים" ייכתב ", בתנאי  12"

כי לא נערך על ידי הספק 

ביטוח חלופי בעל כיסוי מקביל 

 למתחייב מסעיף זה".

בה לשאלה יש לעיין בתשו
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי
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80 8.5 

 סעיף ביטוח

 מבוקש כי:

לאחר המילים  א.

"הנדרשות מהספק" ייכתב 

 "כמפורט לעיל".

בס"ק ח' לאחר המילים  ב.

"אחד הצדדים" ייכתב 

 "במהלך תקופת הביטוח".

בס"ק יג' סיפא ייכתב ",  ג.

אולם אין בביטול כאמור כדי 

לגרוע מחובות המבוטח ו/או 

 ויות המבטח על פי דין".זכ

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

 י"ג 81

 סעיף ביטוח

מבוקש כי המילים "ועליו 

 לבחון את... לכך" תמחקנה.

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

 ט"ו 82

 סעיף ביטוח

מבוקש כי בסיפא ייכתב 

"אולם אי הצגת אישור ביטוח 

עסקים מהחידוש  ימי 10תוך 

לא תהווה הפרה יסודית של 

ההסכם ובלבד שהביטוחים 

חודשו תוך שמירה על הרצף 

הביטוחי לפי סעיף זה 

 )ביטוח(".

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל 69מספר 

 אין שינוי

83 
מטעמי נוחות, נודה לכם אם  כללי

תשלחו את מסמכי המכרז 
במבנה וורד על מנת שהמציעים 

הדרישות בגוף  יוכלו לענות על
 .המכרז

אין אפשרות להמציא את 
 המסמכים בפורמט אחר.

 אין שינוי

84 
1.10.2 

 מסמכי המכרז

נכתב בסעיף כי על המעטפה יש 
 - 22/2021לציין: "הליך מס' 

מכרז פומבי להקמה, הטמעה 
ותחזוקה של אתר אינטראנט 

)פורטל ארגוני( עבור ענבל 
לידי  -חברה לביטוח בע"מ 

לעומת זאת  אלון".עו"ד שירה 
המציע  נכתב כי 5.3בסעיף 

יציין "מכרז פומבי להקמה, 
הטמעה ותחזוקה של אתר 
אינטראנט )פורטל ארגוני( 

עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 
לידי עו"ד -22/2021הליך מס': -

שירה אלון." נא אישורכם 
 .לנוסח הנכון

 אין הבדל בנוסח.
 זהה לחלוטין.

רק מספר ההליך מופיע 
ברישא ובסעיף  1.10.2ף בסעי

 בסיפא. 5.3

 אין שינוי

85 
בפירוט קריטריון א. שבטבלה  6.2.1.1

רשום כי "בגין כל שנת ניסיון 

יש לעיין בתשובה לשאלה 
 לעיל. 29מספר 

 

 התקבלה
המכרז מסמכי 

 עודכנו בהתאם
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 מסמכי המכרז
נוספת של המציע...יקבל 
המציע שתי נקודות...". 

מקריאת תנאי הסף שבסעיף 
3.2.1 נראה שהכוונה לתת 

ניקוד בגין כל פורטל נוסף ולא 
ון נוספת. בגין כל שנת ניסי

 .נבקש להבהיר

 

86 
1.6.1 

 מסמכי המכרז

נבקש שייקבע כי תקופת 
התחזוקה תחל עם קבלת 
אישור בכתב של ענבל, או 

ימים ממועד מסירת  14בחלוף 
הפורטל או מפתרון התקלה 

ה הידועה לספק מבלי האחרונ
ידי ענבל, או -שדווחו תקלות על

בפורטל ככל שנעשה שימוש 
 לפי המוקדם -בסביבת ייצור

.מביניהם  

בקש שבהתאמה יתוקנו סעיף נ
להסכם )נספח ג'( וכן  2.6

הסעיף הרלוונטי בהצעה 
('הכספית )נספח ב  

 אין שינוי א מקובלל

87 
1.6.4 

 מסמכי המכרז

 -נבקש שהסעיף ייקבע כהדדי
וגם לספק יתאפשר להביא את 
ההסכם לידי סיום בהודעה של 

 ימים מראש ובכתב. 60

נבקש שבהתאמה יתוקן סעיף 
 להסכם  )נספח ג'(. 3.4

 נדחתה מקובללא 

88 
2.1.1 

 מסמכי המכרז

האם ישנה פלטפורמה 
מועדפת? האם יש רישוי 

לפלטפורמה כלשהי? האם 
 פתרון בסביבת ענן רלוונטי?

 
 

 .SPכל פלטפורמה שאינה 
 

ניתן להגיש הצעה למערכת 
בענן ובתנאי שיעבור אישור 

רק )לא  של מטה הסייבר
 הדרישות הרשומות במכרז(

 

 אין שינוי

89 
2.2.1.1 

 מסמכי המכרז

האם מדובר  –מקוונים  טפסים
או  PDFעל מסמכי וורד/

 טפסים מכוונים?
 

 
הכוונה לקישור לטפסים 
קיימים, אין צורך בפיתוח 

 טפסים.

 אין שינוי

90 
2.2.1.1 

 מסמכי המכרז

מכמה מקורות נוספים יש 
להציג טפסים? האם נדרש 

אם כן נא לפרט לאילו  –ממשק 
 מערכות וכמה ממשקים?

 
ם הכוונה לקישור לטפסי

קיימים, אין צורך בפיתוח 
 טפסים.

 אין שינוי

91 
2.2.1.6 

 מסמכי המכרז

אנא פרטו את תכולת הדרישה 
למודול תוכניות העבודה? האם 

 ישנו תהליך אישורים וכו'?

אין הכוונה לפיתוח מודול 
 .WFואין צורך ב 

הכוונה לקישורים לקבצים 
יפה של   UIשונים או תצוגת 

 ההתוכן עבור  תכניות עבוד

 אין שינוי
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או הצגת רכיב מתוך מערכת 
 (IFRAME) קיימת

 
92 

2.2.1.7 

 מסמכי המכרז

מה כוללת דרישה לאבטחת 
 מידע וסייבר?

הסעיף מתייחס לתכנים 
 שחברת ענבל תעלה לפורטל.

 אין שינוי

93 
2.2.4.5 

 מסמכי המכרז

אנא פרטו את תכולת הדרישה 
מה ניתן  –לבלוג אינטראקטיבי 

 לבצע?

יהול נושאי תוכן על אפשרות נ
 ידי העובדים השונים.

 אין שינוי

94 
2.2.4.8 

 מסמכי המכרז

האם הכוונה לצ'אט או לתוכנת 
הודעות מיידיות עם קבוצות 

 בדומה לוואטסאפ?

אם הכוונה לצ'אט, אנא פרטו 
 את יכולות הצ'ט והאם בלייב?

הכוונה להודעות 
עם אפשרות  בלייב/דיותימי

למנהל מערכת למחוק 
ת או לחסום הודעו

 משתמשים.
 
 

 אין שינוי

95 
2.2.5.3 

 מסמכי המכרז

האם  –קורסים והדרכות 
קיימת מערכת ניהול רישום? 
 האם נדרשת במסגרת המכרז?

הכוונה לקישורים 
 סרטונים/למצגות

 אין שינוי

96 
2.5.3 

 מסמכי המכרז

נהוג כי בדיקת אבטחת המידע 
תבוצע על ידי המזמין, והספק 

ביצוע תיקונים יהיה אחראי על 
והתאמות הנדרשות. האם זו 

 כוונת הסעיף?

 
 

 יבוצע על ידי הספק

 אין שינוי

97 
2.6.8 

 מסמכי המכרז

שעות לטיפול  4הגעה תוך 
בתקלה שאינה ניתנת 

להשתלטות מרחוק אך ורק 
במקרה של תקלה משביתה. נא 

 אישורכם.

 התקבלה מקובל
 

מסמכי המכרז 
 עודכנו בהתאם

98 
2.6.9.4 

המכרזמסמכי   

לטיפול  SLAמוצע לקבוע 
בתקלות תוך הגדרה של עוצמת 

התקלה 
 )משביתה/חמורה/קוסמטית(

 לא מקובל.
 הסעיף יוותר על כנו

 אין שינוי

99 
2.8 

 מסמכי המכרז

קונספטים  2מקובל להציג 
לבחירת המזמינה. לאחר 
 2בחירת הקונספט יינתנו עד 
 איטרציות. נא אישורכם

ל לא מקובל. הסעיף יוותר ע
 כנו.

 אין שינוי

100 
2.6.10.1 

 מסמכי המכרז

הקנס הכספי הקבוע בסעיף זה 
הוא לא סביר ולא 

פרופורציונלי בגובהו, ואף לא 
מקובל בהתקשרויות דומות. 

נבקש לעדכן את גובה הקנס כך 
שיהיה בסך של מאות שקלים 

 .בודדים

 
לא מקובל. הסעיף יוותר על 

 כנו.

 אין שינוי

101 
 כללי

רזמסמכי המכ  

נבקש לעדכן את אבני הדרך 
לתשלום, שהתמורה בגין אבן 
הדרך האחרונה תהיה בשיעור 

לא מקובל. הסעיף יוותר על 
 כנו.

 אין שינוי
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נבקש מסך התמורה.   10%של 
 6.1שבהתאמה יעודכן סעיף 

 .להסכם
102 

7 

 מסמכי המכרז

נבקש שייקבע כי אחריות 
הספק תהיה על פי דין, כי הוא 

לנזקים לא יהיה אחראי 
עקיפים או תוצאתיים, וכי 

אחריותו הכוללת של הספק לא 
תעלה על גובה התמורה על פי 

 .ההסכם

יהיה אחראי לא ספק ה
 .ותוצאתייםלנזקים עקיפים 

שינויאין   

 9שורה  3.1 103
 בטבלה
מסמכי 
 המכרז

פוש האם נדרש מנוע חי
 מורפולוגי:?

  תמיכה בחיפוש לפי
משפחה, כלומר זיהוי 

של מילים שאינן 
הטיות אחת של 
השנייה, אך הן 

חולקות את אותו 
השורש ויש ביניהן 

, לדוגמה קשר סמנטי
"עיתונות", , "עיתון"

"עיתונאים" 
 ו"עיתונים".

  לזהות את כל צורות
 ההטיה של המילים.

  חיפוש על פי כתיב
מלא וכתיב חסר 

 ירוע" = "ארוע"()"א

  הרחבת השאילתה לפי
 מילים נרדפות

  חיפש פונטי )מצלול
Soundex) 

 התגברות על רב-
 משמעות

  חיפוש מילים שיש בהן
 גרש או גרשיים

  האם על החיפוש
להיות מותאם 

לעולמות התוכן של 
ענבל באמצעות 

מודלים של למידת 
 מכונה?

 
 

 לא נדרש

 אין שינוי

 
 

 
 בברכה,                                                          

 
 ענבל חברה לביטוח בע"מ                                           


