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 1 פרק

 כללי .1

בבעלות מלאה  הינה חברה ממשלתית ,("המזמינה" או/ו" ענבל: "להלן) מ"בע לביטוח חברה ענבל .1.1

של ממשלת ישראל ושל גופים ציבוריים. החברה מתמחה  ביצועיתשל המדינה, המשמשת זרוע 

 במתן שירותי ייעוץ וכיסוי ביטוחי ושירותי ניהול מגוונים, ומסייעת למשרד האוצר במימוש יעדיו.

 כ"שער שהמשמ ארגוני פנים נטאאינטר אתר – פורטל ולתחזק להטמיע לפתח, אפיין,ל מבקשת ענבל .1.2

 ארגונית,-פנים תקשורת בנושאי ומתמקד החברה עובדי כלל עבור בחברה, אחרים למקורות כניסה"

שוויון זכויות  חוקהפורטל יהיה מונגש לפי  .לעובד שימושי מידע בתוכו ומאגד ,רווחה אנוש, משאבי

  ."(האתר" אוו/ "/יםפורטל" )להלן: והתקנות שהותקנו מכוחו 1998 -, תשנ"ח לאנשים עם מוגבלות

ותחזוקה של  הטמעה להקמה, 22/2021' סמ הליךב ,הצעות תפונה בזאת בהזמנה לקבלענבל לפיכך  .1.3

ובגבולות  ,בתנאים, בהיקף הכלו"( השירותים המבוקשים)להלן: " פורטל ארגוני -אתר אינטראנט 

 ."(ההזמנה" ו/או "מסמכי ההזמנהאחריות כפי שיפורטו בהמשך במסמכי ההזמנה )להלן: "

 הגדרות .1.4

 להלן מונחים מרכזיים בהזמנה זו:

 ."מבע לביטוח חברה ענבל ענבל ו/או המזמינה

 אתר האינטרנט של ענבל
 אשר מ"בע לביטוח חברה ענבל של הרשמי האינטרנט אתר

 .www.inbal.co.il :וכתובת

 .ענבל של המכרזים ועדת םועדת מכרזי

 ו/או החברה מציעה
הגיש ש, פורטלים של ואחזקה הטמעה, בפיתוח העוסק גוף

 הצעה כנדרש להלן. 

 הזוכה/המציע החברה
הזוכה,  כהצעהעל ידי ועדת המכרזים  הנבחר הצעתו אשר מציע

 .מענבל זכייה הודעת קיבלו

 פורטל/ים

נט פנים ארגוני המשמש כ"שער כניסה" למקורות אאתר אינטר

כלל עובדי החברה ומתמקד בנושאי  אחרים בחברה, עבור

ארגונית, משאבי אנוש, רווחה, ומאגד בתוכו -תקשורת פנים

מונגש לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם  ,מידע שימושי לעובד

 .והתקנות שהותקנו מכוחו 1998 -מוגבלות, תשנ"ח 

http://www.inbal.co.il/
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  סמנכ"ל מערכות מידע בענבל ו/או מי מטעמה.  מטעם ענבל  מקצועיאחראי 

 מטעםליך העל ה תאיאחר

 ענבל
 ."דעו, שירה אלון

 

 
  להליך זמנים ותלוח .1.5

 הפעילות מועד

 ההליךמועד פרסום  2021לאוגוסט  8

 שאלות הבהרה הגשת מועד אחרון ל 16:00, בשעה: 2021לאוגוסט  22

 מועד אחרון להגשת ההצעות  14:00, בשעה: 2021 באוקטובר 21

מהמועד האחרון להגשת  ימים 120
אופציה להארכת  למזמינה צעות.הה

  .נוספים ימים 90-בתוקף ההצעה 

 תוקף ההצעה 

  

 המנוייםהמזמינה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות ו/או לדחות כל אחד מהמועדים 

, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה באתר ענבל למציעים פורסםלעיל, בהודעה שת

 בקשר לכך.

 שרותההתק תקופת .1.6

 ידי הצדדים-על החוזה על החתימה ממועד תחל ההתקשרות עם המציע הזוכה תקופת 1.6.1

תחל עם קבלת  זו אשרכ, חודשים( 12) ותסתיים בתום שנת התחזוקה הראשונה לפורטל

"תקופת להלן: ) הפורטלהשלמת ההקמה וההפעלה התקינה של האישור בכתב של ענבל על 

קרי עליית הפורטל  עבודה למימוש הפרויקט,הספק יצרף להצעה תכנית  .("התקשרותה

 6לא יעלה על  הנ"ל הכולל של תכנית העבודה אורכהכולל פירוט משך כל פעילות.  לאוויר,

 חודשים.

 תקופת את להאריך ,ולצרכיה הבלעדי דעתה לשיקול בכפוף רשאית, תהיה בלבד ענבל 1.6.2

 תקופות" :להלן) חלקם או כולם ,שנים( שש) נוספים חודשים 72 עד של לתקופה ההתקשרות

  ."(ההארכה

 ההסכם הוראות יחולו, תמומש וכאשר אם, המוארכת ההתקשרות בתקופת כי יובהר 1.6.3

 .לתמורה הנוגעות הוראות לרבות, המקורי

 ההתקשרות הסכם את להביא הזכות למזמינה כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 1.6.4

 מוקדמת הודעה כך על שניתנה ובתנאי, נימוק בכל צורך וללא שהיא סיבה מכל, סיום לידי

 .ומראש בכתב ימים 30 של
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  ההליך מסמכי פרסום .1.7

 ו/או הבהרות ו/או מועדים עדכוני ויהיו במידה ענבל. באתר יפורסמו המכרז מסמכי 1.7.1

 ענבל את משפטית יחייבו אלו ורק ענבל באתר השינויים יפורסמו המכרז, במסגרת תיקונים

  המציעים. ואת

 ענבל לאתר כנסילה ,הליךה משלבי שלב ובכל הצעתו הגשת טרם ,החובה חלה המציע על 1.7.2

 ידי על שיבוצעו וככל אם עדכוניםהו הבהרותה ,השינויים בדבר שוטף באופן ולהתעדכן

 ואכן במידה ,עדכוניםהו הבהרותה ,לשינויים בהתאם הצעתו את יגיש לא אשר מציע .ענבל

 .להיפסל עלולה הצעתו ,פורסמו

 הקשר תשא .1.8

 הליך במסגרת פנייה כל .אלון שירה עו"ד היא זה למכרז שורהק בכל המזמינה מטעם הקשר תשא

 ייעשו זה הליך בגין הפניות כל IL.CO.INBAL2221@M :"להדוא לכתובת בלבד בכתב תעשה זה

 הגיעה שהפנייה לוודא החובה המציע )על לעיל המצוין המייל באמצעות בלבד בכתב הקשר שתלא

 המבוקש(. ליעד

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.9

 22 לתאריך עד וזאת ל"הנ האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות 1.9.1

 יפורסם אשר ההבהרות במכתב תפורסמנה לשאלות תשובות 16:00 בשעה: 2021 באוגוסט

  .ענבל באתר

 לענות שלא רשאית ענבל ההליך. במסמכי רלוונטיה הסעיף את לציין יש שאלה כל עבור 1.9.2

  הבלעדי. דעתה לשיקול בהתאם הכל המציעים, ידי על שיישאלו שאלות על ולהשיב

 אשר תשובה ו/או תוספת ו/או עדכון ו/או תיקון ו/או שינוי ו/או הבהרה רק כי בזאת מובהר 1.9.3

 והמציעים. ענבל את יחייבו בכתב ענבל ידי-על ייערכו

 יחייבו לא - כאמור ובכלל ,מהנדרש אחר בפורמט שיופנו או המועד לאחר רושיועב שאלות 1.9.4

 המזמינה. ידי על מענה

 ההצעות מסירת .1.10

 הנמצאתלתיבת המכרזים  במסירה ידנית בלבדיש להגיש את ההצעה במעטפה סגורה  1.10.1

ה' בין -, קריית שדה התעופה, בימים א'3במשרדי המזמינה בבית ענבל, ברחוב הערבה 

 21לא יאוחר מיום )למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד(,  16:00 - 00:08השעות 

 "(. המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: " בדיוק 14:00בשעה  2021 ,אוקטוברב

להקמה, הטמעה ותחזוקה של מכרז פומבי  -  22/2021על המעטפה יש לציין: "הליך מס'  1.10.2

 ".שירה אלוןלידי עו"ד  - יטוח בע"מאתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לב

mailto:m2221@inbal.co.il
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במעמד הגשת ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי מוסר ההצעה מטעמו  1.10.3

ימלא את הפרטים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה )שם המוסר, מספר ת.ז. של המוסר 

 ידי האבטחה בענבל. -וחתימה של המוסר( על גבי טופס אישור הגשה שיינתן על

ההצעה לתיבת המכרזים, באחריות המציע לוודא כי קיבל לידיו אישור על במעמד הגשת  1.10.4

הגשת ההצעה לתיבת המכרזים )טופס לבן( וכי העתק מאישור הגשת ההצעה לתיבת 

 המכרזים )טופס ורוד( ישודך למעטפה.

כל הצעה שלא תתקבל עד המועד האחרון להגשת ההצעות תיפסל ולא תיבחן  1.10.5

 במסגרת ההליך.  

 לא ,לעיל שנקבעו והשעה למועד עד המכרזים לתיבת תגענה לא אשר צעותה כי יודגש

 המכרזים, חובת לתקנות )ב(20 משנה תקנת להוראות בהתאם תידונה ולא תתקבלנה

 איחור בשל ההצעה פסילת יתסוגי כי להדגיש נבקש "(.התקנות" )להלן: 1993-תשנ"גה

 /אוו תביעה /אוו טענה כל עלותמלה מנועים יהיו המציעים לערעור. ניתנת אינה בהגשתה

 כתוצאה /אוו זה בעניין ענבל של סמכויותיה הפעלת עם בקשר ,שהן וסוג מין מכל דרישה

  .כאמור סמכות הפעלת של מהשלכותיה

 ההצעה תוקף .1.11

 בכפוף, נוספים ימים 90/או ו הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120 הינותוקף ההצעה 

 .ענבל מאת ומראש בכתב להודעה

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.12

, כפי שתמצא לנכון, לשנות המוחלט והבלעדי , על פי שיקול דעתהבכל עת המזמינה רשאית 1.12.1

 , להפסיקו או לבטלו וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/הליךה תנאיאת 

 אחרת ו/או עקב שינוי מדיניות/נהלים וכו'. מערכתית/

 תההצעה בעל אתאת כי המזמינה אינה מתחייבת לקבל בשים לב לאמור לעיל, מודגש בז 1.12.2

כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות להתקשר הניקוד הגבוה ביותר ו/או 

לקבלת השירותים עם כל גורם שתמצא לנכון, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה  חוזהב

נוספת שתמצא כלשהי ו/או לבטל את הליכי ההזמנה, ואף לפרסם הזמנה חדשה וכל פעולה 

וכל זאת בכפוף לכך שקיימת הצדקה מקצועית/מערכתית/אחרת ו/או עקב שינוי  לנכון,

 מדיניות/נהלים וכו'.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי למזמינה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בהצעה אם  1.12.3

שאיננה שלמה ו/או ברורה ו/או שאינה  ו/או בלתי סבירה הצעה הינה המכרזים ועדת לדעת

ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר , הליךרוכה על פי דרישות מסמכי הע

 לכך. 
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המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או  1.12.4

לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או 

אפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת השלמות ביחס להצעתו של המציע ו/או ל

זה, ולרבות לצורך הוכחת  הליךכל מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי 

עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף 

 למועד האחרון להגשת הצעות.  נכוןותחולה 

 הזוכים המציעים מספר .1.13

והכל בכפוף לשיקול  אחד זוכה מציע עם להתקשר ענבל בכוונתגוע באמור לעיל, לפ מבלי 1.13.1

 דעתה הבלעדי של המזמינה ובכפוף לצרכיה ביום הבחירה.

תתבצע על ידי ענבל, אשר תהיה רשאית )אך לא חייבת(,  כהההצעות ובחירת הזו בדיקת 1.13.2

  מטעמה.  ומומחים חיצונייםביועצים כך  לשםלהיעזר 

 בשל אם, זוכה מציעמפרישת  כתוצאה)אם  הצורך שיעלה ככל, האמור מן לגרוע מבלי 1.13.3

 למציע לפנות הזכות שמורה למזמינה( אחרת סיבה כל בשל או ענבל"י ע יהיהזכ ביטול

 מנת על וזאת והצעתו לא הוכרזה כזוכה בהליך, , עמד בתנאי הסףשהשתתף בהליך

ובתוך  המציע של ולהסכמת בכפוף והכל המבוקשים השירותים למתן עמו להתקשר

 אלו במקרים כי יובהר. תקופה שלא תעלה על שנתיים ממועד הכרזת הזכייה במכרז

 מבליהמציעים שלא זכו בהליך.  במקום הגבוה ביותר מבין שדורג המציע אל ענבל תפנה

, לעיל כאמור לפעול המכרזים וועדת של התחייבות משום באמור אין, האמור מן לגרוע

 דעתה שיקול פיל והכל הסף בתנאי שעמדו אחרים למציעים לפנותת ולענבל שמורה הזכו

 .צרכיה ולפי הבלעדי

  משנה קבלני .1.14

מודגש במיוחד כי מטרתו של הליך זה היא בחירת המציע הזוכה בהתחשב ביכולותיו  1.14.1

וכישוריו האישיים. מסיבה זו, ככלל, לא תאפשר ענבל למציע להעניק לה את השירותים 

קבלנים(. עם זאת, ענבל שומרת לעצמה את הזכות לאפשר את באמצעות ספקי משנה )

קבלת השירותים השונים, או חלק מהם, באמצעות קבלני משנה. במצב כאמור, תהא 

או שלא לאשר, מתן רשאית ענבל לדרוש המצאת מסמכים ופרטים שונים, ולאשר 

כן תהא  י.או קבוצת בני אדם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעד מסויםהשירות בידי אדם 

רשאית ענבל לדרוש כתנאי להסכמתה כאמור את התחייבותו בכתב של הגורם השלישי 

כפי שתמצא ענבל  ףתנאי נוס, הצהרה על ניגוד עניינים, וכן כל סודיותשמירה על לעניין 

 לנכון. 

לא תתאפשר קבלת שירותים על ידי קבלני משנה ללא מתן אישור  מקרה ובכל מצב,בכל  1.14.2

 ת המזמינה. מראש ובכתב מא
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 ביצוע ערבות .1.15

עם בחירת הזוכה במכרז זה, וכתנאי לחתימת הסכם ההתקשרות, ימציא המציע הזוכה  1.15.1

לענבל ערבות ביצוע, מאת מוסד בנקאי ישראלי, שתהיה אוטונומית ובלתי מותנית 

להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות. נוסח ערבות  ש"ח 00010,בסכום של 

 להסכם ההתקשרות.  ח א'כנספמצורף הביצוע 

להציג ערבות! )ערבות תתבקש רק לאחר אין צורך בשלב הגשת ההצעות  כי מובהר 1.15.2

 הודעת הזכייה(.

 6הביצוע תהא בתוקף למשך תקופת ההתקשרות הראשונה והמוארכת בתוספת  ערבות 1.15.3

 חודשים. 

 המזמינה תהא רשאית להורות על חילוט ערבות זו, כולה או חלקה, בהתקיים מצב בו 1.15.4

הוראות המכרז, ההסכם, הדין או כל הוראה אחרת הכלולה  אתהפר המציע הזוכה 

 במישרין או בעקיפין במכרז זה, לרבות הפרה או חריגה.

חילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוסכמים מלאים מאת הספק  1.15.5

מבלי  לענבל וענבל תהא זכאית לתבוע מהספק את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות

  שחילוט הערבות תגרע מזכויותיה על פי כל דין.
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 2  פרק

 המבוקשים שירותיםה פירוט .2

מהאמור בכל מקום אחר במסמכי מכרז זה, השירותים הנדרשים מהמציע הינם כדלקמן במצטבר  מבלי לגרוע

ללי של הפרויקט, הגדרתו מסמך זה מגדיר את התיחום הכ ."(השירותים המבוקשים" ו/או "השירותים)להלן: "

המסמך המחייב את מבנה הפורטל יהיה  לבצע אפיון מפורט המתבסס על מסמך זה והואומטרותיו. על הספק 

  :, ולבצע את כל השירותים המבוקשים להלןלהלן דרישותכל ה פתרון העונה על להציע המציעים עללפיכך,  בפועל.

 הנוכחי:  חברההפורטל  2.1

מעוניינת בשימוש בפלטפורמה  אינה המזמינה .SP 2010ל ארגוני על בסיס חברת ענבל מתחזקת פורט 2.1.1
 זו בפורטל החדש. 

 בין הנושאים, אותם מציג הפורטל כיום, ניתן למצוא: 2.1.2

 קישור למערכת שונות. 2.1.2.1

 מה קורה בענבל )חדשות פנימיות(. 2.1.2.2

 ימי הולדת. 2.1.2.3

 ספר טלפונית. 2.1.2.4

 גלריית תמונות. 2.1.2.5

 קישור לנהלי החברה. 2.1.2.6

 אודות החברה. 2.1.2.7

 י אנוש )טפסים, דרושים בענבל, הצגות ומופעים, תיק עובד(.משאב 2.1.2.8

 :מודולים מרכזיים נדרשים ליישום בפורטל :המבוקש הפורטל מבנה 2.2

 :לעובד כלים 2.2.1

 בתוך אחר ממקור טפסים הצגת אפשרות בחשבון לקחת יש - בכלל וטפסים מקוונים טפסים 2.2.1.1

 הפורטל.

 רלוונטיים. לפורטלים קישורים 2.2.1.2

 דים.לעוב מהארגון הודעות 2.2.1.3

 למערכות. קישורים 2.2.1.4

 הטלפונים. ספר והרחבת שדרוג 2.2.1.5

 עבודה. תכניות  2.2.1.6

 וסייבר. מידע אבטחת 2.2.1.7

 שנגדיר נושאים לפי בחלוקה הנהלים את להציג אפשרות - נושאים פי על בחלוקה נהלים 2.2.1.8

 ונוחה. פשוטה בצורה נהלים איתור ויכולת
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מספר נוכחים  שיקוףר )או באמצעות פתרון לוגי אח שיקוף התור לחדר אוכל באמצעות מצלמה 2.2.1.9

 ., כפי שיוחלט על ידי ענבלבחדר אוכל בכל זמן נתון(

 :פנימית תקשורת 2.2.2

 החברה. של וידיעונים עלונים פרסום 2.2.2.1

 ארגוניים. פנים תהליכים לייעול רעיונות 2.2.2.2

 עובדים. אגף, מבנה - אגף עם הכרות 2.2.2.3

 וללינקדאין. לפייסבוק קישור 2.2.2.4

 מקצועי. מומחים מילון 2.2.2.5

 עובד וזכויות רווחה 2.2.3

 שונים. באירועים לעובד הניתנות הטבות פירוט 2.2.3.1

 מרצים. גיבוש, לימי רעיונות 2.2.3.2

 עובדים. זכויות 2.2.3.3

 רווחה. פעילויות תמונות 2.2.3.4

 עובדים מחוברות 2.2.4

  – רצות חדשות 2.2.4.1

 רצה. בצורה יוצגו השונות החדשות 2.2.4.1.1

 ראשונה. שתופיע כך חדשה ולנעוץ החדשות הצגת סדר את לקבוע אפשרות 2.2.4.1.2

 חיצוני. באתר או בפורטל אחר םלמקו קישור להיות יכולה חדשה 2.2.4.1.3

  חדשה. הינה מסוימת חדשה כי לציין אפשרות 2.2.4.1.4

 הולדת. ימי 2.2.4.2

 בחברה. חדשות פעילויות 2.2.4.3

 החברה. עובדי הצגת 2.2.4.4

 אינטראקטיביים. בלוגים 2.2.4.5

 ועוד. כוסית הרמת אבל, מודעות אנוש: משאבי לוח 2.2.4.6

 באמצעות מערכת מנהל של לאישור עד תפורסם לא שתועלה ידיעה כל - עובדים מודעות לוח 2.2.4.7

 .במערכת אישור תהליך

 לפרסום אישור תחילה שעוברים העובדים, ידי על הודעות והעלאת פנימיים לצ'אטים אפשרות 2.2.4.8

  .במערכת אישור תהליך דרך

 תרבותי בריא 2.2.5

 בריא. אפשרי 2.2.5.1

 קיימא. בר פיתוח 2.2.5.2

 והדרכות. קורסים 2.2.5.3
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 ארגונומיה. 2.2.5.4

 .ענבל דרישותו האפיון לתהליך בהתאם ,רכיבים/תכנים של הסרה/הוספה תיתכן 2.3

 :האינטרנט אתרנגישות  2.4

  .והתקנות שהותקנו מכוחו 1998 -הפורטל יהיה מונגש לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

 - האתר יבנה בהתאם להוראות הנגישות המופיעות ב

W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA. 

  -  הנגשתובאפשרותך לצפות בהוראות 

   . wai/guidelines.html-http://www.isoc.org.il/w3cבעברית

 . WCAG20-Chttp://www.w3.org/TR/2008/RE-20081211באנגלית

 מידע  אבטחת 2.5

 כללי:

 חובה -הארגוני.  ADמול  SSOהכניסה לפורטל תהיה באמצעות  2.5.1

 חובה -החברה תתחייב לכתיבה מאובטחת ותציג דו"ח בדיקה של הפיתוח המאובטח.   2.5.2

הבדיקה תבוצע ע"י חברה מתמחה, ולא המפתח עצמו, שתאושר מראש ע"י ענבל ושהתנאי לעלייה  2.5.3

 .חובה – יקון כל הממצאים שלה.לאוויר הוא ת

 חובה -והרשאות.  אימות זיהוי, של מתקדמים מנגנונים קיום 2.5.4

 וכו'. שלה המשתמשים ההרשאות, תחזוקתה, ניהול על האפשר ככל תקל המערכת 2.5.5

 ופרמטרים. מחדל ברירות שינוי תאפשר הניתן, ככל גמישה תהיה המערכת 2.5.6

  .הגנת הפרטיות המערכת תנהל ותשמור לוג פעילות מפורט לפי חוק 2.5.7

 נאותים. ופיקוח דיווח ניטור, שירותי תספק המערכת 2.5.8

 .המערכת תאפשר ממשקים למערכות חיצוניות 2.5.9

 חובה -המערכת תאפשר הקמת פרופילי הרשאות לפי סוגי לקוחות או משתמשים.  2.5.10

המערכת תאפשר שבירת הרשאות, תאפשר מתן הרשאות על ספריה, תתי ספריות, קובץ / אובייקט  2.5.11

 חובה -תוך ספריה. תוכן ב

 חובה -  בלבד. מוסמכים גורמים ידי על יתבצע הגישה הרשאות שינוי 2.5.12

 חובה - .היישום של ההרשאות מנגנון את לפרט הספק על 2.5.13

 חובה -(. LDAPיש לפרט יכולות תמיכה במנגנוני הרשאות חיצוני )למשל  2.5.14

 המוצר קוד שלמות

 על הספק להתחייב כי:
 .ם התוכנהעשם בתיעוד המסופק קוד התוכנה מכיל רק את מה שנר 2.5.15

 קוד התוכנה חופשי מסיסמאות מסטר, דלתות אחוריות, סוסים טרויאנים, וכיו"ב. 2.5.16

ם באבטחת במידע של  המערכת התוכנה נבדקה ע"י בוחני איכות בצורה מעמיקה, באגים הפוגעי 2.5.17

 כאלו.מהותית תוקנו ולא ידוע לספק על קיום באגים נוספים  בצורה

https://www.isoc.org.il/w3c-wai/guidelines.html
https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
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התוכנה נבדקה ע"י חבילת בדיקה מתאימה מפני קוד פוגעני, ווירוסים וכיו"ב, ולא ידוע לספק כי היא  2.5.18

 כוללת קוד פוגעני שכזה.

המערכת לא מבצעת שינויי קוד במערכות נלוות )מערכת הפעלה למשל( אשר פוגעים ברמת אבטחת  2.5.19

 המידע הכללית של מערכות המחשב.

להבדיל מבאגים לא )תידיות של המוצר לא יתבצעו שינויים מהותיים הספק מתחייב כי בגרסאות ע 2.5.20

 אשר יפגעו ברמת אבטחת המידע במערכת ללא אישור מפורש מענבל.( צפויים

 ואמנת השירות שירותי תחזוקה לפורטל ענבל 2.6

שירותי התחזוקה תחל כאמור עם אישורה בכתב של ענבל כי הפורטל עלה לאוויר, הינו תקופת מתן  2.6.1
 עובד כנדרש ובהתאם להוראות ההסכם. מבצעי ו

 ,המוארכת התקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת אורך לכל ורכיביה למערכת אחריות יעניק הספק 2.6.2
 שתמומש. ככל

  צורך. לפי הכל ועדכונה, התקין תפעולה המערכת, לאיכות הספק אחראי יהיה האחריות, במסגרת 2.6.3

 הזמן הקבוע בהסכם. הספק יתחזק את פורטל ענבל באופן שוטף ומלא למשך 2.6.4

יוקצה איש קשר טלפוני מטעם הספק למתן מענה לענבל, אשר יהיה זמין  -מוקד טלפוני לתמיכה  2.6.5
 . 08:00-18:00טלפונית ובכתובת דואר אלקטרוני בכל יום עבודה בין השעות 

, תמיכה בתקלות לרבות שינויים ותוספות לפניות מכל סוגלתקלות, תחזוקת המערכת תכלול מענה  2.6.6
 ל בהתאם לתנאי ההסכם.רוגים והתאמת המערכת לעדכוני אבטחה/גרסאות של דפדפנים והכשד

 שינויים רחבי היקף, ככל שיידרשו, ידונו בין הספק לבין ענבל במהלך תקופת ההתקשרות.  2.6.7

, שעות ממועד פניית ענבל לספק וההודעה על התקלה 4מתן שירות הכרוך בהגעה לענבל יינתן בתוך  2.6.8
 . במידה ומדובר בתקלה משביתה

 רות בתקלות יהיו כדלהלן:מועדי מתן השי 2.6.9

כל תקלה הגורמת להשבתת הפורטל או לאי יכולת תפעולו, הספק  –תקלה ברמת דחיפות קריטית  2.6.9.1
 יחל לטפל בתקלה בתוך שעתיים ממתן ההודעה על התקלה. 

כל תקלה הגורמת לשיבושים בשימוש הסביר באתר, הספק יחל לטפל  -תקלה ברמת דחיפות גבוהה  2.6.9.2
 ממתן ההודעה על התקלה.שעות  12בתקלה בתוך 

כל תקלה אשר אינה מונעת את השימוש באתר על כלל תוכנו, אולם  -תקלה ברמת דחיפות רגילה  2.6.9.3
מונעת שימוש ברמה גבוהה )מהירות התגובה, לינק שדורש יותר מלחיצה אחת לשם מעבר אליו 

 ימי עבודה.  7וכו'(, הספק יתקן את התקלה בתוך 

 ה של מנהל המערכת מטעם ענבל.ההחלטה בדבר רמת הדחיפות הינ 2.6.9.4

 ענבל בדרישות הספק עמד לא להם, ובנוסף דין, כל ועפ"י ההסכם עפ"י ענבל בזכויות לפגוע מבלי 2.6.10

 על תודיע ענבל נספחיו, על המכרז ובמסמכי  לעיל, 2.6.3 בסעיף כאמור ידו על שניתן השירות לאיכות

 כתבב טענותיו להציג לספק תאפשר ,םכההס הוראות של יסודית בהפרה מדובר שלא וככל לספק כך

 :הבאות מההחלטות יותר או אחת לקבל רשאית תהא ענבל מכן, לאחר בע"פ. ו/או
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יוחלט בדבר גובהו של  -הוחלט להטיל קנס על הספקעל הספק, קנס כספי בגין ההפרות.  להטיל 2.6.10.1
לוב של הקנס ודרך גבייתו: חילוט ערבות ביצוע או אי תשלום מלוא התמורה או חלקה או שי

גובה הקנס לא יעלה על הסכום אותו שילמה עינבל לספק עד אותה עת. ואולם לענבל  השניים.
שמורה הזכות, במידה וההפרה חוזרת ו/או במידה ונוצרה הפרה נוספת להטיל קנסות נוספים. 

  הקנסות: סכום לחישוב מפתח
 

 
 

 ול ו/או יחול בחלקו בכל אחד מהמקרים הבאים בלבד:מנגנון הקנסות לא יח יכ בזאת מובהר

 על הספק לבקש אישור עיכוב די סמנכ"לית מערכות מידע בענבל. העיכוב אושר בכתב על י
 מנומק בכתב מסמנכ"ל הכספים בענבל הכולל את מספר ימי העיכוב וסיבת העיכוב מענבל. 

 או בשל מעשה או י מטעמההעיכוב נבע כתוצאה מרשלנות או מעשה או מחדל של ענבל או מ ,
והספק הגיש בקשה לדיון בעניינו  הספק מחדל שאינו בתחום אחריותו ו/או שליטתו של

 והוועדה מטעם ענבל אישרה כי אכן העיכוב כולו ו/או חלקו, נבע מאחריותה של ענבל.
 

 השירותים המבוקשים לספק אחר. להעביר את המשך ביצוע 2.6.10.2

 
  :הספק כפיפות 2.7

ו/או  האחראי על ההתקשרות מטעם ענבל ישמש כסמכות הבלעדית והמוחלטת בכל סוגיה ו/או נושא
עניין הקשורים למתן השירותים המבוקשים על פי הקבוע בהסכם זה ובסעיף זה בפרט, והספק מתחייב 

 לפעול על פי הנחיותיו .
 

  האתר עיצוב 2.8

 לאפשרות גרפי ועיצוב מפורט UI ולבצע המזמינה לבחירת אפשרויות מספר להציע יש האתר עיצוב בשלב

 שונים. ממכשירים הגיש ויאפשר רספונסיבי יהיה האתר שנבחרה.

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הקנס איחור אירוע
 ממנה. חלק או שעה כל בגין חודשי( חישוב )לפי מהתמורה  0.5% ממנה חלק או שעה כל רגילה תקלה
 ממנה. חלק או שעה כל בגין  חודשי( חישוב )לפי  מהתמורה 1% ממנה חלק או שעה כל חמורה תקלה
 ממנה. חלק או שעה כל בגין  (חודשי חישוב לפי)  מהתמורה 5% ממנה חלק או שעה כל משביתה תקלה
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 3 פרק

 הסף תנאי .3

לוי כל הדרישות כמפורט להלן עלול להביא לפסילה על הסף של ההצעה. יובהר כי יש לצרף להצעה את יאי מ

 כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. 

 כל התנאים הבאיםב או מי מטעמו, לפי העניין,ו/ ,ציע בעצמוהמהינו עמידת  הליךסף להשתתפות ב תנאי

 : במועד האחרון להגשת הצעות ,במצטבר

 :בתנאי הסף הבאיםמטעמו פתרון המוצע המציע וה תעמיד 3.1

היכולת, המיומנות, כח האדם וכל עניין אחר הדרוש הפתרון, כי יש לו את המציע יצהיר  3.1.1

 וגם; לעיל 2בפרק  כמפורטלשם מתן כל השירותים המבוקשים 

 הדרישות בכל הפורטל שיסופק בפועל לענבל( עומדקרי, )על ידו  הפתרון המוצעכי  3.1.2

  בטבלה להלן.  שסומנו ככאלה, המנדטוריות )דרישות סף( הטכניות

 
יהיה חובה לתת מענה בפתרון המוצע )הפורטל  )דרישת חובה( בעבור כל דרישה המסומנת כמנדטורית

ימנית בריבועים הריקים וכן לצד כל תת דרישה שלצידה ריבוע המוצע(. המציעים יתבקשו לסמן בעמודה ה
 , את הסימונים הבאים:)במקומות הרלוונטיים( ריק

 
 V אם הדרישה קיימת כלשונה בפתרון המוצע ו- X  .בכל מקרה על המציעים אם הדרישה אינה קיימת

   ., בהתאם למצב הדברים בפועל, ואין להשאיר ריבוע ללא סימון כללXאו  Vלסמן 
 

המפורטות בטבלה להלן, משמעותה כי  המנדטוריותבאשר לאיזו מהדרישות  Xמובהר בזאת כי סימון 
 הפתרון אינו עומד בתנאי הסף וההצעה תיפסל על הסף ולא תידון עוד:

 חובה דרישה 

  1. הפורטל יתמוך בדפדפנים EDGE גוגל כרום.כן בדפדפן מסוג ומעלה ו   

  2. 2.5המפורטות בסעיף  )חובה( אשר סומנו כמנדטוריות חת מידעדרישות אבטכל הפורטל יעמוד ב 
 במסמכי ההזמנה.  2לפרק 

  

  3.  והתקנות שהותקנו מכוחו. 1981 –, תשמ"א בתנאי חוק הגנת הפרטיותהפורטל יעמוד     

  4.  של מנהלי מערכת לצורך תחזוקה של מרחוק התשתית תכלול מנגנון זיהוי, שיאפשר התחברות
 הפורטל.
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  5. יטור/מדידהמערכת נ : 
  על הפורטל לאפשר שליפה ידנית של דו"חות על ידי בעלי הרשאה מתאימה. .5.1
בכדי לאפשר מעקב של הצלחת הפורטל יש לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים  .5.2

המציגים תמונת מצב ברורה על הנעשה בפורטל. יש לנטר את כל הפעולות הבסיסיות 
מסלולי ניווט ועוד(. כל הנתונים צריכים להישמר במקום בפורטל )צפייה, עדכון, חיפוש, 

 נגיש למנהלי הפורטל לצורך הפקת דו"חות על פי הצורך וללא תלות בספק.
פירוט לבהתאם , מערכת הניטור תאפשר הפקת דוחות אשר ניתן יהיה לייצא לאקסל .5.3

 בטבלה שלמטה: הדוחות הנדרשים
 הערות דו"ח 
דו"ח יציג רשימה של מחרוזות חיפוש ה החיפושים הכושלים והמרובים 1

לא התקבלה תוצאת  ןאשר בעקבותיה
חיפוש )בוצע מיד חיפוש נוסף, יציאה 

תוצאות,  20-מהמערכת וכו'( או חזרו מעל ל
 עם יכולת שינוי הפרמטרים

 הפריטים הפופולאריים ביותר 2
 הדפים הנצפים ביותר

 חלוקה בהתאם לתחומים

עמוד של  (נגירייטמדרג )מנגנון  3
 ספציפי

כמות הדירוגים לעמוד לתקופה מסוימת 
  ותוצאות הדירוג

 

  6.  הפורטל ישמורlog  .מלא של כל הפעולות המתבצעות בו  

  7.  הפורטל ישמורlog  בעקבות תקלות/שגיאות  )למשתמשים שיוגדרו( התרעותוישלח
 .הבעיהאת לאתר למנהל מערכת אפליקטיביות, שיסייעו 

 

  8. וספההממשק המשתמש יהיה נוח לתפעול ויאפשר . דרוש יכולות פיתוחהכתיבה בפורטל לא ת  
 .עיצוב דפים ועוד בצורה פשוטה וידידותית/הורדה/

  

  9. בפורטל יהיה מנוע חיפוש:  

 שניות 2 זמני החיפוש יהיו עד. 

 תוכן וכותרתלפי ביצוע חיפוש  אפשרות. 

  

  10. מתוך ת דוא"לאפשרות סימון ושליח( ה אוטומטית לרשימת תפוצה-AD על עדכון/חדשה )
 בפורטל.

  

  11. ב, לפי תאריך -אפשרות בחירה של תצוגת פריטים בדף לפי העדפות משתמש )למשל לפי סדר א
 עדכון וכן הלאה(.

 

  12. .לחיצה על תמונה תציג אותה באופן מוגדל  

  13.  יעביר את הגולש לקריאת המאמר במלואו. –קרא עוד   

  14.  רטל יאפשר הזזה / העתקה של ענפים / דפים / פרטי ידע הפו -בניית תפריטים  –עריכת עץ הידע
שר בניית תפריטים לפי נושאים, התפריטים יהיו דינאמיים הן פהפורטל יא . drag & drop–ב 

 תתי התפריטים. מספרהתפריטים הראשיים והן ב במספר

  

  15. הזנת תוכן בפריט / דף / רשימה, יצירת תבניות ידע מובנות: 

  תבניות ללא הגבלה.הפורטל יאפשר יצירת 

  .הפורטל יאפשר הגדרת שדות חובה 

  ,הפורטל יאפשר העלאת תכנים שונים לתבנית כגון: תמונות )ללא הגבלת פורמטים(, מצגות
 אתרים חיצוניים.קישורים בתוך הפורטל וקישורים ל ,מסמכים, סרטונים
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  לטעון טבלה תבנית מסוג טבלה בפורמט ועיצוב שיקבע עם אפשרות הפורטל יאפשר ליצור
 מקובץ קיים.

 ויאפשר הוספת בולטים,  דגשים, צבעים וכו'. עורך תוכן עשירנגנון העריכה יהיה מ 

 תכנים מסוימים על ידי מנהל מערכת בטרם הצגתם לכלל /מתן אפשרות לאישור דפים
 .המשתמשים

  16. שדה ריק לא יוצג בתבנית התצוגה.   

  17. .הפורטל יאפשר הגדרת טווחי זמן להצגת התוכן 
אפשרי יהיה  - תן יהיה להגדיר הצגה של פריט מסוים החל מתאריך מסוים ועד תאריך מסויםני

 עתידי. הינולהעלות פריטים ולהגדיר שזמן הצגתם 

  

  18.  יקבעו ברירות מחדל לעיצוב כפי שיוגדרו בזמן הפיתוח ואשר יהוו ברירות מחדל  - עיצוב טקסט
עיצוב לטקסט, הגדרת מרווחי פסקה,  קבוע,פונטים קבועים לכותרות ולתוכן, מבנה טבלאות )

 (.ועוד עימוד, בולטים 
או /או את עיצובן ו/אך עם זאת בעלי הרשאות מנהל יוכלו לשנות את התבניות שייקבעו מראש ו

 לשכפלן בצורה פשוטה.  

  

  19. קישור לקובץ:  

  הפורטל יאפשר הזנתUnstructured Data קבצי ,Office ,Acrobatתמונות, סרטונים , 
 מכפתור ייעודי. browseוכדומה, על ידי ביצוע 

 .הפורטל יאפשר הצבעה לקובץ אשר יושב בשרת קבצים/רשת 

 .הפורטל יאפשר עריכה של הקובץ אליו מצביעים ושמירה שלו 

  

  20. )קישור לדף )פריט ידע: 

 .בדף יהיה ניתן לקשר לכל מילה בטקסט קישור לדף אחר רלוונטי 

 דותית ללא צורך ב הקישור יתבצע בצורה קלה וידי– HTML. 

 במידה ולדף זה ישנם קישורים מדפים אחרים עם , לרבות הפורטל יתריע בעת מחיקת דף
 .טייםוונרשימה של הדפים הרל

  

  21. הזנת מילות מפתח (meta data:)  

 )הפורטל יאפשר הזנת מילות מפתח לכל דף )במידת הצורך. 

 שמילים אלו יאותרו בעת ביצוע חיפוש על ידי המשתמ. 

 .הפורטל ישמור אוטומטית את שם עורך הדף ומועד עדכון / יצירה 

  

  22.  הפורטל ינהל מנגנון נעילת דף / רשימה / הודעה, ולא יאפשר לשני  -נעילה מפני עדכון כפול
 משתמשים בעלי הרשאת עריכה לעבוד בו זמנית על אותו דף. 

 

  23. האתר יהיה רספונסיבי ויאפשר גישה ממכשירים שונים.   

  24. והתקנות 1998 - תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון חוק לפי מונגש יהיה פורטלה 

 מכוחו. שהותקנו
  

 
 וגם ;



 
 נוסח מעודכן

                                                            להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 22/2021מס'  מכרז פומבי                 
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794 

17 
 
 

 מטעמו: השירותים נותני ושל המציע של מקצועי ניסיון 3.2

 המועד ועד 2016 שנתב שתחילתה בתקופה ,שנים 5 לפחות של מוכח ניסיון בעל להיות המציע על 3.2.1

 001 לפחות של בהיקף ,יםפורטל 3 פחותה כלל של ופיתוח בבנייה ,זה ליךבה הצעות להגשת האחרון

   וגם ;פורטל לכל ₪ אלף

לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, המציע מעסיק מנהל פרויקט אשר יהווה איש קשר מטעם  3.2.2

עומד בכל הדרישות אשר , )להלן: "מנהל פרויקט"( ים נשוא הליך זההמציע למתן השירות

 :כמפורט להלן

 (5) בחמש וזאת פורטלים שני לפחות של פיתוחו בניה ניהולב םשני 3 לפחות של מוכח ניסיון בעל

 כספי בהיקף זה, בהליך הצעות להגשת האחרון המועד ועד 2016  משנת שתחילתן ,האחרונות השנים

 וגם ;פורטל לכל ₪ 100,000 לפחות של

, אשר יספקו מטעמו את אנשי צוות 2המציע מעסיק לכל הפחות בנוסף למנהל הפרויקט לעיל,  3.2.3

 כמפורט להלן: השירותים נשוא הליך זה,

 פורטלים ופיתוח בבניה מוכח ניסיון בעל להיות המוצע מהצוות צוות איש כל על 3.2.3.1

 להגשת האחרון המועד ועד 2018 שנתב שתחילתה בתקופה לפחות, שנים 3 במשך

 וגם זה; בהליך הצעות

 אחת שנה במשך ,המציע אצל ניסיון בעל ותלהי המוצע מהצוות צוות איש כל על 3.2.3.2

 בהליך הצעות להגשת האחרון המועד ועד 2019 שנתב שתחילתה בתקופה לפחות,

 וגם ;זה

חוק  לפי פורטלים ו/או אינטרנט אתרי בהנגשת ניסיון בעל הינו מהם אחד לפחות 3.2.3.3
 ;והתקנות שהותקנו מכוחו 1998 -שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

 וגם

 מציעל מנהליים סף תנאי 3.3

 מורשה עוסק או כדין בישראל רשום תאגידהמציע עצמו הוא  -עוסק מורשה או תאגיד  3.3.1

 .1975-"והתשל, מוסף ערך מס חוק לפי

על המציע עצמו להחזיק בכל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים 

 "( כמפורט להלן:חוק עסקאות גופים ציבורייםציבוריים, תשל"ו )להלן: "

 ספרים ניהול בדבר"ח רו/או ו השומה מפקיד ההצעה הגשת ליום נכון ועדכני תקף אישור .א

 .1975-"והתשל מוסף ערך מס וחוק[ חדש]נוסח  הכנסה מס פקודת להוראות בהתאם כדין

אישור תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת  .ב

 מס הכנסה ]נוסח חדש[.

יע בדבר היעדר תצהיר בכתב של המצ - ק עסקאות גופים ציבורייםלפי חו תצהיר 3.3.2

ות בעבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הרשע
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וכן בדבר קיום הוראות  1987-ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"ע

 וגם; .1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9סעיף 

 להזמנה. א' נספח  - תצהירים נספח הגשת 3.4

  ערוך להיות התצהיר על .א' כנספח "בהמצ הנוסח לפי צהירת הצעתו עם יחד גישלה המציע על

 חתימה אימות לרבות ,1971- התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א' בסימן משמעותוכ

  דין. עורך בפני

 4 פרק

 ההצעה הגשת אופן 4

 :ההצעה המבנ 4.1

 .להלן 5 בפרק כמפורט המסמכים כלל את להכיל ההצעה על

 :ההצעה על חתימה 4.2

 בו מקום בכל ורלוונטי( )במידה המציע חותמת עם ביחד מלאה מקורית חתימה יחתום המציע 4.2.1

 מסמכי לרבות מפורש, באופן המציע חתימת נדרשה לא בהם העמודים יתר בכל התבקש.

 על נערך אם ובין המציע ידי על נערך אם בין ההצעה, עם חדי שיוגש אחר נייר דף וכל ההצעה

  תיבות. בראשי המציע יחתום המזמינה, ידי

 .הצעתו לפסילת לגרום עשוי כנדרש ומלאים חתומים המסמכים כל את יגיש שלא מציע 4.2.2

 :ההצעה של עותקיםה מספר 4.3

 חתומים עותקים ניבש להגיש יש אותו חוזהה למעט מקורי אחד בעותק הצעתו את להגיש המציע על

  צילום(. )לא מקוריות בחתימות חתומים יהיו יוגשו אשר העותקים .כדין

  בשלמותה. מההצעה למקור נאמן העתק ברשותו להשאיר המציע על

 :בהצעה אסורים שינויים 4.4

 והוא נספחיה, על בהזמנה המופיעים תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע 4.4.1

 נספחיה. על בהזמנה הכלולים המסמכים גבי על ורק אך ולהגישה והצעת את למלא חייב

 כל ו/או ובנספחיו חוזהה בתנאי נספחיה, כל על ההזמנה בטופס המציע ידי על שיעשה שינוי כל 4.4.2

 לגרום עלולים אחרת, דרך בכל או נפרד, במסמך או המסמכים, בגוף תוספת ידי על הסתייגות

  .הצעהה לפסילת
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5 פרק  

 :(הליךה מסמכי יתרמ לגרוע )מבלי הצעתו עם יחד להגיש המציע שעל מכיםהמס פירוט 5

   - )הצעת כספית( 1מעטפה מס'  5.1

מכרז פומבי להקמה, הטמעה ותחזוקה של "  :המעטפה גבי על ירשום וכן המלא שמו את המציע יציין עלייה

 -1 'מס מעטפה "02122/2הליך מס': - אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

  ".כספית הצעה

 כנדרש. מולאו סעיפיו כלו חתום כשהוא ב'( )נספח הכספית הצעתו של אחד העתק המציע יכניס זו מעטפהל

  -)מסמכי ההליך( 2מעטפה מס'  5.2

מכרז פומבי להקמה, הטמעה ותחזוקה של " :המעטפה גבי על ירשום וכן המלא, שמו את המציע יציין יהעל

 - 2 מס' מעטפה -"22/2021הליך מס': -)פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ אתר אינטראנט 

  ".ההליך מסמכי

  להלן. כמפורט ההליך מסמכי של אחד העתק המציע יכניס זו מעטפהל

על המציע להגיש את הצעתו בקלסר עם חוצצים על פי החלוקה המפורטת להלן ולרשום על כל חוצץ את 

 ל תת סעיף:הכותרת המודגשת בכ

 :מנהליים סף תנאי - 1 חוצץ 5.2.1

הינו ישות משפטית  יש לצרף מסמך המעיד כי המציע - עוסק מורשה או תאגידאישור  5.2.1.1

רשומה כדין בישראל )תעודת התאגדות/ רישום כחברה ו/או כעוסק מורשה מכל סוג 

 שהוא(.

פי חוק האישורים הנדרשים ל לצרף את כלעל המציע עצמו  - ניהול ספרים כדיןאישור  5.2.1.2

"( כמפורט חוק עסקאות גופים ציבורייםעסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו )להלן: "

  להלן:

( שהמציע עצמו 1אישור מפקיד מורשה או רו"ח או יועץ מס המעיד: ) - פנקסים ודיווח

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח 

" פקודת מס הכנסה)להלן ובהתאמה: " 1975-מוסף, תשל"וחדש[ ועל פי חוק מס ערך 

( שהמציע עצמו נוהג לדווח 2"( או שהוא פטור מלנהלם; )חוק מס ערך מוסף; "-ו

לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס 

 .ערך מוסף. על אישור כאמור להיות תקף ועדכני נכון ליום הגשת ההצעה

מסמכי ההליך כשהם חתומים בראשי תיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת  5.2.1.3

 המציע.
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ככל שיפורסמו באתר ענבל. המסמכים יצורפו כשהם חתומים בכל  - מכתבי הבהרה 5.2.1.4

 עמוד בראשי התיבות של מורשי החתימה במציע וחותמת המציע.

 תצהירים נספח  -2 חוצץ 5.2.2

 המציע. יתצהיר -1 א' ונספח  א' נספח 

 בסימן כמשמעותם הבאים התצהירים על להצהיר המציע על זה. מנספח פרט כל לשנות אין כי ובהרי 

 וכן מלאה בחתימה תצהיר כל בסוף לחתום ,1971 - התשל"א חדש(, )נוסח הראיות לפקודת ב' לפרק א'

  חתימתו. אימות לצורך דין עורך להחתים

 מסך צילומיחומרים ) -במסגרת חוצץ זהבהצעתו יג מציע להצהעל לצורך מתן ניקוד איכותי,  כן, כמו

וזאת  ,למזמינה בעלי מאפיינים דומים ,פורטלים המיועדים לקהלי יעד שונים 2 בדבר (טכניים ונתונים

מתוך הפורטלים שהוצגו לצורך עמידה בתנאי הסף ו/או נוספים אשר עונים על דרישות תנאי הסף 

מבנה הפורטל, חוויית מ ההתרשמותכאן על בסיס המזמינה תנקד את הפורטלים המוצגים  לעיל.

  .להלן 6.2.1.1 בסעיף כמפורט הכל-הפורטלהמשתמש ופונקציונליות 

כולל  קרי לעליית הפורטל לאוויר, צרף להצעה תכנית עבודה למימוש הפרויקט,המציע י בנוסף,

 .יםחודש 6לא יעלה על  הנ"ל הכולל של תכנית העבודהאורכה  .פירוט משך כל פעילות

 

 התקשרות סכםה - 3 חוצץ 5.2.3

 .(נספחיו על )הסכם ההתקשרות 'ג נספח הגשת

, כדיןידו -על חתומים תקיםהע בשני( סכם התקשרות' להזמנה )הג נספחהמציע להגיש את  על

בתחתית כל עמוד מדפי על המציע לחתום עם חותמת בעמוד האחרון של ההסכם.  מלאה בחתימה

 סכמתו לנוסח האמור בהם. הההסכם בראשי תיבות וזאת להבעת 

  - 3מעטפה מס'  5.3

מכרז פומבי להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל " המציע יציין יהעל

  ".אלון שירה עו"ד לידי -22/2021הליך מס': -חברה לביטוח בע"מ 

 זיהוי סימני כל חסרת עטפההמ אשרכ ויגיש 2 'מס מעטפה ואת 1 'מס מעטפה את המציע יכניס זו למעטפה

  .המציע זהות על המעידים חיצוניים

 המעטפות הגשת על אישור לידיו מקבל כי לוודא המציע באחריות המכרזים, לתיבת ההצעה הגשת במעמד

 מס' למעטפה ישודך (ורוד טופס) המכרזים לתיבת ההצעה הגשת אישור העתק וכי לבן( )טופס המכרזים לתיבת
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 למלא המציע מטעם המעטפות מוסר על ההצעות, הגשת תהליך בעת כי המציעים לב שימת ה.לתיב תוכנס אשר 3

  וכו'(. ת.ז. מספר )שם, האישור טופס גבי על פרטיו

 לכלול אין כי מובהר לכך בהתאם ההליך. מסמכי לשאר הכספית ההצעה שבין בהפרדה המציע לב תשומת

 חלק כל או ,הכספית ההצעה טופס של צילומים או יםהעתק לרבות ,כלשהם כספיים נתונים 2 'מס במעטפה

 .הסף על ההצעה תפסל אחרת ממנה,

 

דרוש מהמציע השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים המתייחסים ל הזכות לענבל: כללית הערה

תו, ניסיונו, אמינותו והאמצעים יולמצגים שניתנו בהתאם להזמנה, לרבות בקשר לכישוריו, מקצוע

פי החוזה, וכן לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של -לצורך ביצוע התחייבויותיו על העומדים לרשותו

המציע יעמיד  (.כנדרש ותשאולים ראיונות קיום/או ו החברה)לרבות ביקור באתר תנאי ההשתתפות 

 לרשות המזמינה את הפרטים הנ"ל ויאפשר בדיקה כאמור והכל בכפוף לכל דין. 
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 ההצעה הזוכה אמות מידה לבחירת  - 6 פרק

ידי וועדת המכרזים של חברת ענבל, מבין ההצעות אשר הגישו את המסמכים -ההצעה הזוכה במכרז תיבחר על  

-פי שקלול של קריטריונים איכותיים )אמות המידה( ושל הצעת המחיר, וזאת על-הנדרשים ועמדו בתנאי הסף, על

 פי השלבים הבאים:

 עמידה בתנאי סף - 1שלב  6.1

ההצעות, ותיבדק עמידת המציעים  הגשתייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון לבשלב הראשון 

 רקשל כל מציע. כאמור לעיל " 2' מס מעטפהזו, תפתח " במסגרתבכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות. 

 הצעה שתעמוד בתנאי הסף תעבור לשלב השני. 

  תהזוכו ההצעות לבחירת ומשקולות מידה אמות - 2שלב  6.2

, ההצעות איכותל 60%אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה יתבססו על שיקולי איכות ועלות במשקלים של 

 , בהתאם לאמור בסעיף זה.המוצע מחירל 40% -ו

 
 נקודות(.  60 -בדיקת איכות המציע )סך הניקוד עבור שלב זה 6.2.1

אמות המידה ט להלן. בהתאם למפורהמקסימאלי  והניקודההצעות תיבדק על פי הקריטריונים  איכות

 שלבים: שלב א' למדידת איכות ההצעה והמציע ושלב ב' הכולל ראיון התרשמות. 2-האיכותיות יחולקו ל

 נקודות:   40עד  –מדד האיכות שלב א'   6.2.1.1

להצעת המציע, כאמור  2המזמינה תבדוק את התצהירים והחומרים הנלווים שצורפו לחוצץ בשלב זה, 

 40נקודות לפחות מתוך  25מציע שקיבל ניקוד של . מתן הניקוד לפי סעיף זהלצורך  ,לעיל 5.2.2בסעיף 

זה ניקוד  א' מציעים שלא קיבלו בשלב שלב הריאיון. –שלב ב'  -בהתאם לטבלה מטה יעבור לשלב הבא

 והצעותיהם לא יידונו עוד בהליך.  - שלב הריאיון –שלב ב' לא יעברו לונקודות, ייפסלו  25 לפחות של

 
 משקל מקסימאלי פירוט יוןהקריטר

 -הפורטלים כמות  .א
על בסיס נתוני 

 1'תצהיר נספח א

כל פורטל נוסף אשר נבנה בגין 
ועד למועד  2016משנת ופותח החל 

להגשת ההצעות במסגרת האחרון 
מעבר לנדרש במסגרת ) הליך זה

 100בהיקף של לפחות  ,(תנאי הסף
מציע היקבל  לכל פורטל, ₪אלף 

 6 מקסימום של שתי נקודות, עד
 . נקודות

 נקודות 6

מנהל ניסיון  .ב
 -המוצע הפרויקט

על בסיס נתוני 
 1תצהיר נספח א'

מנהל שביצע  יםורטלהפ מספרבגין 
מעבר לנדרש  וזאת המוצע הפרויקט

ובלבד כי מדובר , בתנאי הסף
בפורטלים העונים על דרישת תנאי 

 2016בתקופה שבין  הסף )בוצעו
 לבין המועד האחרון להגשת הצעות

 100,000ובהיקף כספי שלא יפחת מ 

 נקודות 6
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נקודות  2  המציע, יקבל לפורטל( ₪
 6 -ולא יותר מ ורטל נוסףלכל פ

 . נקודות

התרשמות  .ג
מבנה, חוויית מ

המשתמש 
ופונקציונליות 

 -הפורטל
המזמינה תבחן 

בין היתר,  
פורטלים  2

המיועדים לקהלי 
בעלי  ,יעד שונים

מאפיינים דומים  
מתוך  ,למזמינה

הפורטלים 
בהצעה שהוצגו 

כאמור בסעיף 
לצורך לעיל  5.2.2

עמידה בתנאי 
הסף ו/או 
נוספים פורטלים 

על אשר עונים 
דרישות תנאי 

 הסף לעיל.

  מעיצוב הפורטלבגין התרשמות  
לכל  ותנקודשלוש עד  יינתנו
 נקודות. 6וסה"כ  פורטל

  חווייתמבגין התרשמות 
שלוש עד  יינתנוהמשתמש 

 6ועד סה"כ  פורטללכל  ותנקוד
 נקודות. 

  עד  יינתנו מבנה פונקציונליבגין
 6ועד  פורטללכל שלוש נקודות 

 נקודות. 

 

 דות נקו 18

 

 

 

 מזמיני העבודה 2-המזמינה תפנה ל המלצות  .ד
לשם  שהוצגו בניסיון המציע כאמור

 5המלצה. בגין כל המלצה יינתנו עד 
  נקודות. 10נקודות וסך הכל עד 

ככל שלמציע ניסיון קודם עם ענבל, 
לענבל שמורה הזכות לנקד פרויקט 
אחד בגין ניסיונה כאמור, גם אם 

 די המציע. ניסיון זה לא הוצג על י

 נקודות 10

 

 נקודות: 20עד  – שלב הראיונות -מדד איכות שלב ב'  6.2.1.2

שלב  –שלב ב'  - זהלשלב בשלב א' לעיל, יעברו נקודות לפחות  25ניקוד של  ושקיבל יםמציעכאמור, רק 
 הריאיון.

 והצוות, אשר יספקו את מנהל הפרויקטמנקודות בגין התרשמות מהמציע ו 20 עד שלב זה יינתנוב
 השירותים. 

 בהתאם לאמות המידה שלהלן:  בניקודהפרזנטציה תזכה את המציע  - ניקוד הראיוןלקריטריונים 
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  התרשמות מניסיונו של המציע במתן השירותים, כולל עמידה בזמנים בביצוע פרויקטים דומים

 נקודות(; 5)עד 

  וצע לביצוע מנהל הפרויקט המוצע למתן השירותים ושל הצוות המם של מניסיונהתרשמות

 נקודות(; 5)עד  , בפרויקטים דומים ו/או בגופים דומים לענבלהשירותים

  מהפתרון המוצע, כולל התרשמות מהמתודולוגיה של המציע לביצוע התרשמות כללית

ו/או דוגמא לפורטלים שפיתח, שנותנים מענה לדרישות  מוצעמבנה על המציע להציג הפרויקט. 

יכולתו , וכן ןא נשעוכנה עליה הובות תשתיות החומרה והתלר בפני ועדת משנה בענבל המכרז,

  נקודות( 10)עד . להעמיד לענבל כ"א מקצועי באיכות וברמה מתאימה
 

הנקודות לשלב זה, יעבור לשלב הבא, שלב פתיחת הצעות  20מתוך  15מציע שקיבל לפחות 
 3שלב ולא יעברו ליפסלו נקודות כאמור, י 15מציעים שלא קיבלו בשלב ב' זה ניקוד של המחיר. 

 והצעותיהם לא יידונו עוד בהליך. -פתיחת ההצעות הכספיות שלב  –בהליך 

 נקודות( 40 -דירוג המחיר )סך הניקוד עבור שלב זה פתיחת ההצעות הכספיות ו – 3שלב  6.3

 לעיל, של המציעים אשר 5.1)הצעת כספית( כאמור בסעיף  -" 1' מס מעטפהבשלב זה תפתח המזמינה את "

נקודות בראיון  15רק מציע שקיבל ציון של לפחות כאמור,  הצעותיהם עברו את ציון הסף האיכותי הנדרש.

 ההתרשמות יעבור לשלב פתיחת הצעת המחיר.

 : המחיר להצעת ציון מתן

 המציע יציין בהצעת המחיר )נספח ב'( שני רכיבים כדלקמן: 

תכנון חווית משתמש , טכנולוגי איפיון י אשר יכלולתשלום חד פעמ - של הפורטלעבור הקמה  הצעת מחיר א.

UX , ,עליית הפורטל לאוויר, הפורטל פיתוחעיצוב גרפי. 

 . כאמורמעליית הפורטל לאוויר החל , פורטלה תתחזוקשירותי עבור שנתית  הצעת מחירב. 

המציע, כאשר תסכום את שני הרכיבים הכלולים בהצעת המחיר של  , ענבללצורך חישוב ציון הרכיב הכספי

על פי תקופת ההסכם, סה"כ שנות תחזוקה  שבע) 7 וסעיף ב' לעיל יוכפל במספר 1סעיף א' לעיל יוכפל במספר 

  .ככל שתמומשנה אופציות הארכת ההתקשרות(

נקודות(  40המציע בעל הצעת המחיר הזולה ביותר, לאחר החישוב כאמור, יקבל את מלוא הניקוד ברכיב זה )

 . ורגו ביחס אליוויתר המציעים יד

  Zi=  בהתאם למפורט בנספח ב' הצעת המחיר של המציע

  Zmin=  ביותר נמוכההצעת המחיר ה

Zmin/Zi X 40   =   של המציע הציון להצעת המחיר 

 

 :ציון משוקלל כולל )איכות ומחיר(

שקיבל לפי המציע הזוכה בהליך, יהיה המציע שיקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בחיבור הציון 

 מרכיב האיכות והציון שקיבל בעבור הצעת המחיר על פי הנוסחה הבאה:
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Q)ניקוד סופי בעבור איכות ההצעה )אמות המידה : 

Yציון סופי בעבור הצעת המחיר : 

T :ציון משוקלל סופי 

Y+Q=T 

 

  :מציעה ניקוד לבחינת המשקולות סיכום

 משקל רכיב

 60% המציע איכותבדיקת 

 40% המחיר דירוג הצעות

 %100 סך הכל

 

, בדרך של זה 6המפורטים בסעיף  למזמינה שמורה הזכות לשנות את ציון הסף בכל אחד משלבי הביניים 6.4

, זאת, בין היתר, בהתחשב במספר ההצעות הבלעדי, בהתאם לשיקול דעתה הורדתוהעלאת ציון הסף או 

 שיוגשו במכרז ו/או במספר המציעים שיעברו משלב לשלב. 

 

 התהליך המכרזי – 7 פרק

 ההצעה הגשת 7.1

 מהות את הבין ,לעיל האמורים הסף בתנאי עומד הינו כי סבור המציעש משמעה ההצעה הגשת 7.1.1

 את בדק ,האפשרי המידע מלוא את קיבל ,הצעתו את הגיש ובטרם תנאיה לכל הסכים ,העבודה

 הבין לא או/ו דעי לא כי טענה כל מלהעלות מנוע יהא ולפיכך ,והעובדות הפרטים ,הנתונים כל

 .וחלקיו פרטיו כל על  ,זה הליך במסמכי הכלול כלשהו תנאי או/ו פרט

 על חוזהה לרבות ,נספחיו על ההליך תנאי לכל מראש הסכמה מהווה המציע מטעם הצעה הגשת 7.1.2

 .תוספת או/ו שינוי בלא והכול תהיינה אם הליךל וההבהרות נספחיו

 שנקבע האחרון מהמועד ימים 120 במשך קפהבתו תעמוד ,היותצרופ כל על ,שהוגשה הצעה 7.1.3

 .ענבל "יע המועד להארכת בכפוף נוספים ימים 90 או/ו ,ההצעות להגשת

 המציע .ומלאים נכונים הינם בהצעתו שמסר והמידע הפרטים ,הנתונים כל כי מתחייב המציע 7.1.4

 מילוי יכ למציע ידוע .ופועלו המציע את ומדויק תקף ,מהימן באופן משקפת הצעתו כי מתחייב

 .לאלתר הצעתו לפסילת עילה יהווה כוזבים פרטים
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 ההצעות בחינת דרך 7.2

 : כדלקמן זו הזמנה פי-על שיוגשו ההצעות את תבחן המזמינה

 ותקינותם הנדרשים המסמכים כלל הימצאות בדיקת - הנדרשים המסמכים בדיקת 'א שלב

 (. ההשלמות וקבלת הצורך במקרה השלמות בקשת כולל)

 כל לפסול רשאית המזמינה. הסף בתנאי עומדות ההצעות אם תבחן המזמינה - סף תנאי 'ב שלב

 הנדרשים המסמכים כל אליה צורפו שלא הצעה כל או/ו הסף בתנאי עמדה שלא הצעה

 .מלא לא או נכון לא הינו שגוי, ההצעה מפרטי פרט כי יתגלה אם או/ו

 בתנאי שעמדו ההצעות בחינת - המידה אמותהאיכותי של  החלק פי על ההצעות ניקוד 'ג שלב

 .לעיל וניקוד ההצעות בחלק האיכותי 6המפורטות בפרק  המידה לאמות בהתאם הסף

כמפורט לעיל  –שלב בדיקת מרכיב העלות )פתיחת הצעת המחיר( הסף ל ל ציונימעבר ש 'דשלב 

 . 6בפרק 

וד ההצעות פתיחת מעטפות המחיר וניק - הכספי בהצעהניקוד ההצעות על פי החלק  ה'שלב 

  להזמנה. 6פרק  -כמפורט בפרק אמות המידה 

 .ההצעות של סופי ניקוד -ציון משוקלל של כלל ההצעות  'ו שלב

  .זוכה מציע בחירת 'ז שלב

 וכןההליך  תוצאות לגבי דחיה/זכיה הודעות שליחת - המציעים לכלל דחיה/זכיה הודעות ' ח שלב

 . במערכת חדשספק  פתיחת ופרטי שיםהנדר האישורים לשליחתמהמציע הזוכה  דרישה

 ההזמנה מסמכי הפצת איסור 7.3

 תוהצע הגשת לשם ענבל באתר מפורסמים והם המזמינה של הבלעדי רכושה הינם ההזמנה מסמכי כל

 בהם להשתמש או לאחר להעבירם לצלמם, ,לשנותם להעתיקם, רשאי אינו המציע זה. הליך במסגרת

 כלשהי. אחרת למטרה

 ההליך תוצאות על הודעה 7.4

 בכתובת /אוו ,תםבהצע כמצוין ,םכתובת פי על יםמציעה לכל בכתב יימסרו ההזמנה תוצאות על הודעה

 תוקף כל יהיה לא כי ,אתבז מובהר ספק הסר מעןל .זמנהלה א' נספחב המציע שציין האלקטרוני הדואר

 נמסרה אם אאל שהיא, צורה בכל המזמינה את תחייב לא והיא ההזמנה, תוצאות בדבר הודעה לכל

 את לחייב כדי היהזכי הודעת במשלוח אין כי בזאת מובהר זה. סעיף הוראות פי על בדוא"ל /אוו בכתב

 אישורי והמצאת חוזהה  על המזמינה חתימת זה ובכלל ההתקשרות הושלמה לא עוד כל ,המזמינה

  ביטוח.

  עיון זכות 7.5

 עלולים בהצעתו חלקים אילו א'( בנספח 7 סעיף במסגרת ההצעה, תהגש )בעת מראש לציין רשאי המציע                        

 מלדרוש מנוע יהא המציע כי בזאת מובהר .קצר הסבר בתוספת שלו מקצועי סוד או מסחרי סוד לחשוף



 
 נוסח מעודכן

                                                            להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 22/2021מס'  מכרז פומבי                 
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794 

27 
 
 

 זכות כי בזאת מובהר ככאלה. אותם הגדיר לא הזוכה המציע אם גם הזוכה בהצעה אלה חלקים חשיפת

 ותקנותיו. המכרזים חובת לחוק ענבל, של מכרזיםה ועדת להחלטת כפופה העיון

 ההתקשרות חוזה של לתוקף לכניסתו מקדימים תנאים 7.6

 הנדרשים האישורים רשימת את המזמינה אליו תשלח הזוכה למציע ההודעה משלוח עם 7.6.1

 הנדרשים האישורים את לענבל לשלוח המציע על .במערכת חדש ספק פתיחת פרטי טופסו

 .פרטיו לכ על מלא האמור והטופס

 מורשי באמצעות חוזהה על המזמינה חתימת לאחר רק תהא לתוקף חוזהה כניסת כי יובהר 7.6.2

 לרבות ,הזוכה המציעמ שנדרשו האישורים כלל המצאת לאחר זאת וכל שלה החתימה

  .הסכם ביצוע וערבות ביטוח אישורי
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 8 פרק

 המציע התחייבויותב מיוחדים דגשים .8

 המציע עובדי   8.1

 קבלתל הכוללת האחריות .ובעצמ המבוקשים השירותים כל את תתל מתחייב המציע 8.1.1

  .בלבד המציע על מוטלת השירותים

 .דין כל והוראות הנזיקין ,העבודה דיני לפי ידו על המועסקים כל כלפי אחראי הינו בלבד המציע 8.1.2

 על םהמועסקי ידי ועל ונכסיו רכושו בגין או ידו, על שיגרם נזק לכל אחראי לבדו המציע יהיה כן

 כלשהו, מעשה לעשות או בחבות לשאת ענבל תחויב האמור אף על אם זה. חוזה למטרות ידו

 ענבל. של בכתב הראשונה דרישתה עם ומיד מלא באופן המציע כך על אותה יפצה

 במציע עדכונים ו/או שינויים לגבי המציע של דיווח חובת   8.2

 הנתונים ו/או הצהרותיו ו/או מהתחייבויותיו באלו שיחול שינוי בכל המזמינה את לעדכן מחויב המציע

 מתן לגבי השלכות לו להיות שיכולות במציע שינוי כל זה ובכלל נספחיה על ההצעה במסגרת שהגיש

 הודעה קבלת לאחר זו. הזמנה במסגרת הסף מתנאי באחד עמידה באי שינוי לרבות המבוקשים השירותים

 ובכלל לפעול כיצד להחליט הבלעדי הדעת שיקול יהיה הלמזמינ לעיל, כאמור שינוי לגבי מהמציע בכתב

  .מהמציע המבוקשים השירותים קבלת הפסקת של אפשרות מתן זה

 זכויות הסבת איסור 8.3

המציע אינו רשאי להמחות ו/או להעביר לזולת, במישרין או בעקיפין, את זכויותיו או את חובותיו לפי 

 ומראש של ענבל. תנאי הליך זה, כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב

  סודיות שמירת 8.4

. ועקב מתן השירותים המבוקשים זה הליך ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב מציעה

, לעניין לקבלה מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה כל מציעה ימסור לא ענבל מהנהלת הרשאה ללא

 .1977 -נשין, תשל"ז לחוק העו 119 -ו 118זה יחולו על המציע הוראות סעיפים 

  – ביטוח 8.5

ענבל  –הספק מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל 
חברה לביטוח בע"מ, ולהציג לענבל חברה לביטוח בע"מ, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים 

 לן:הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין לה

 ביטוח חבות מעבידים .1

בכל תחומי מדינת ישראל  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידיםהספק  .א
 והשטחים המוחזקים.

 )שנה(. לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  ₪ 20,000,000 -בול האחריות לא יפחת מסךג .ב

 משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם.הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני  .ג
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ענבל חברה לביטוח בע"מ, היה ונטען לעניין תאונת  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד
עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הן נושאות בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק קבלנים, קבלני 

 משנה ועובדיהם שבשירותם.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

פק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש הס .א
 בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 , למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪ 1,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .ב

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ג

משנה  קבלניהביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,  .ד
 .ועובדיהם

 רכוש מדינת ישראל, ייחשב רכוש צד שלישי. .ה

ענבל חברה לביטוח בע"מ, ככל שתחשבנה אחראיות למעשי  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ו
 ם מטעמו.ו/או מחדלי הספק והפועלי

 

  המוצר וחבות מקצועית לאחריות משולב ביטוח .3

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY  

POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE  INDUSTRY.                

 או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 

AND   PRODUCTS  LIABILITY  INSURANCE                                                                      

   או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב                כדלהלן:      
 )בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל(. ______________________________________

אתר אינטרנט פנים ארגוני  -אחריותו, בין היתר בגין הקמה, אפיון, פיתוח והטמעת פורטל את ספק יבטחה .א
עבור עובדי החברה כולל שירותי תחזוקה וטיפול בתקלות, עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ בהתאם להסכם 

 המוצר. תוחבו מקצועית  לאחריות ענבל חברה לביטוח בע"מ, בביטוח משולב-  ישראל מדינת עם

 

 :מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, הספק חבות את תכסה הפוליסה .ב

 ורשלנות. הזנחה ,טעות השמטה, מקצועית חובה הפרת בגין כיסוי -  מקצועי מחדל או מעשה עם בקשר .1

 ,הורכבו, פותחו אופיינו, שהותאמו מוצרים עם בקשר שייגרמו נזקים בגין כיסוי - במוצר מפגם חבותו .2
מי  הספק או  ידי על אחרת דרך בכל טופלו או תוחזקו שודרגו הותאמו ,נמכרו, סופקו, וקנוהוטמעו, ת

  מטעמו.

אתר  -בין היתר הקמה, אפיון, פיתוח והטמעת פורטל כולל מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, הספק פעילות .ג
 .נבל חברה לביטוח בע"מאינטרנט פנים ארגוני עבור עובדי החברה כולל שירותי תחזוקה וטיפול בתקלות, ע
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 . ₪ 2,000,000 – מ יפחתו לא ולשנה למקרה האחריות גבולות .ד

 חודשים.  12 לפחות הגילוי תקופת הארכת 

 .אובדן מסמכים 

 עובדים. של יושר ואי מרמה 

 .דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 

 .אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח 

 צולבת אחריות - Cross  Liability אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל ,– 
 .ענבל חברה לביטוח בע"מ

לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם  ענבל חברה לביטוח בע"מ, – ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .ה
טופלו  חזקו, עודכנו, שודרגו אותו ,נמכרו, סופקו, הוטמעו, אופיינו, תוקנו ,הורכבו, במוצרים אשר שיוצרו

, על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו ענבל חברה לביטוח בע"מ –עבור מדינת ישראל 
 אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. 

 ביטוחים נוספים .4

בעלי מקצוע, נותני שירותים,  לוודא  כי מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, מתחייב הספק             
יערכו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים כול ביטוח ספקים, קבלנים, קבלני משנה 

אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדים, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר )ככל 
משולבת עם כלי רכב הכוללים ביטוחי חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. ורלוונטיים(, וכאשר הפעילות 

למעשיהם ו/או  ותחראיא נהחשבתככל ש ,ענבל חברה לביטוח בע"מ –הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל 
א תחול הוויתור על זכות התחלוף כאמור ל .ן וכלפי עובדיהןויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיה ויכללומחדליהם 

  לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 כללי .5

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

ניתנה על כך אם  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא .א
 לחשב ענבל חברה לביטוח בע"מ.יום לפחות במכתב רשום  60הודעה מוקדמת של 

ענבל חברה  –וותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל המבטח מ .ב
                                                                                                                                      .שגרם לנזק מתוך כוונת זדוןלטובת אדם יתור לא יחול ו, ובלבד שהון של הנ"לועובדיה לביטוח בע"מ

ולמילוי כל החובות אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות הספק  .ג
 .המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות

                          הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .ד

קיים ביטוח  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר .ה
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי , אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל

   .הביטוח
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 נוסח פוליסות תנאי פי על מהמקובל יפחתו צד שלישי וחבות מעבידים, לא פוליסות של הכיסוי תנאי .ו
 לעיל. כמפורט הכיסויים להרחבת בכפוף", ביט"

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. .ז

ענבל חברה לביטוח בע"מ, וכל עוד  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  הספק .ב
 על ידו כי פוליסות הביטוח תחודשנה מתחייב הספקלהחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. אחריותו קיימת, 

 בתוקף.ענבל חברה לביטוח בע"מ,  –, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל תקופת ביטוחמדי 

 

למועד  הספק לענבל חברה לביטוח בע"מ, עד על ידי הביטוחים, יומצא קיום של המבטח על בחתימתו אישור .ג
המבטח אודות חידוש הפוליסות לענבל  את האישור חתום בחתימת הסכם. הספק מתחייב להציגחתימת ה

  הביטוח. תקופת תום שבועיים לפני חברה לביטוח בע"מ לכל המאוחר

 
לפי סעיפי הביטוח  הספקמובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות 

הינה אך ורק כדי  לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ובנספח זה המפורטים 
 לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות

, על מנת ויהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמ הספק. על בנספח זה לעיל
 כנדרש עיל.ללא  ולהבין את הדרישות וליישמן בביטוחי

העתקי בכל עת את  מהספקאת הזכות לקבל  ענבל חברה לביטוח בע"מ, שומרות לעצמן –מדינת ישראל  .ד
במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת , במלואן או בחלקן פוליסותה

שתוכל לבחון את עמידת הקבלן בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי 
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  ת במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייבהפוליסו

מוסכם כי הספק יהיה רשאי  .לעיל א' ו על פי הוראות סעיףלהתחייבויותי ם את הפוליסותעל מנת להתאי
 .למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו

לעריכת הבדיקה ולדרישת ענבל חברה לביטוח בע"מ,  –מדינת ישראל  י זכות כ הספק מצהיר ומתחייב .ה
כל  ןעל מי מטעמ אוענבל חברה לביטוח בע"מ,  –מדינת ישראל השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

תוקפם, או לגבי כאמור, טיבם, היקפם ו / אישורי הביטוחת הביטוחוחובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס
התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם הספק לפי ההסכםהעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

 ובין אם לאו. נבדקוובין אם לאו, בין אם 

למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת  .ו
על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון  דרישה מינימלית המוטלת

לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני  רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים 
 לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

ואין  החוזה על פי דין ועל פי ול חובה החלה עלימכ הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .ז
 םסעד המוקנים לה על כל זכות אוענבל חברה לביטוח בע"מ,  –מדינת ישראל לפרש את האמור כוויתור של 

 דין ועל פי חוזה זה.כל על פי 

 של הסכם זה.יסודית מהווה הפרה  ביטוחה פרקאי עמידה בתנאי  .ח
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 9 פרק

 כלליים תנאים .9

  המציע ידי על שיינתנו השירותים של יתהארגונ המסגרת 9.1

 בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין עובדיו ו/או המציע לבין ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 שהוא. ואופן צורה

 ענבל ליווי 9.2

  מטעמו. מי ו/או ענבל נציג ע"י הילוו השירותים מתן מכלול האמור, מכל לגרוע בלימ

 בלעדיות העדר 9.3

 לביצוע כלשהי בלעדיות תקנה לא חוזהה על וחתימה ההליך במסגרת הזוכה המציע תהצע קבלת

 לביצוע /יםאחר עם להתקשר ,הבלעדי דעתה שיקול פי ועל ,עת בכל רשאית תהיה ענבל .השירותים

 .אחרים דומים שירותים או ההליך נשוא השירותים

 והוראות דינים שמירת 9.4

 ,שהיא סיבה מכל וכן הדין הוראות את ענבל לדעת תואם אינה בה הנקוב המחיר אשר הצעה כל תתקבל לא

 .דין פי על הזוכה התחייבות את ענבל לדעת תואמת אינה בכללותה ההצעה

 מההצעות איזו לקבלת חובה העדר 9.5

 הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה ענבל ,זאת הצעות בהזמנת אחר מקום בכל האמור כל למרות

 .בהליך גשושיו מההצעות איזה או ביותר

 השיפוט סמכות 9.6

 זה, מהליך הנובעת תביעה בכל או זה, להליך הנוגעים ולעניינים לנושאים הקשור בכל השיפוט סמכות

  והמרכז. יפו אביב תל באזור המשפט בבתי תהיה

 

 

 בכבוד רב,

 מ"בע לביטוח חברה ענבל
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 תצהיריםנספח  -' להזמנה אספח נ

/גב' ומרנושא/ת ת.ז. שמספרה ____________,  אני הח"מ, מר/גב' ______________,

___________________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי/נו כי עלי/נו להצהיר 

בזאת בכתב  יםלעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ יםאת האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/

 כדלקמן:

 ותלהצע המצורף( לחתום על תצהיר זה "המציע"__________________ )להלן: אני הוסמכתי כדין על ידי __

מכרז פומבי להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ  הליךב

 (."הליך"ה)להלן:  22/2021הליך מס': -

 

 :/יםהמציע פרטי .1

  ________________ :המציע שם 1.1

 ______________ :המציע כתובת 1.2

 ומספר: _______________  רחוב

 :______________________ עיר

 :____________________   מיקוד

 .ד.______________________ת

     ______________ :פקס     ________________ :המציע של טלפון 1.3

 ________________   תפקיד: ________________  :מציעב הקשר איש שם 1.4

 ________________ במציע: הקשר איש של נייד טלפון מס' 1.5

             _______________________________  במציע: הקשר איש מול להתכתבויות דוא"ל 1.6

 השירותים ולמתן להליך הנוגע בכל והודעות עדכונים יישלחו בלבד זו דוא"ל לכתובת, לבכם לתשומת

 .המבוקשים
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 החתימה של המציע מורשי .2

 הינם: הליךב תלעניין השתתפוהחתימה במציע  מורשי

 

                                                                      

 המציע יכולת .3

, כל הדרישות וכל השירותים התנאים כלידועים וברורים לי , נספחיה עלנה זו קראתי את תנאי הזמ 3.1

 .שינוי/או ו תוספת כל ללא אלה כל את עלי מקבל ואני, הנדרשים

 זה. הליךמעוניין להשתתף ב המציעוכי  הליךמצהיר כי המציע עומד בתנאי הסף שנקבעו ב הנני 3.2

את כל הנתונים,  תיוא המידע האפשרי, בדקאת מל תיהצעתי זו קיבל שתבטרם הג כי מצהיר הנני 3.3

  .לכל תנאי ההזמנה מסכים הנניו, המבוקשים השירותים מתןאת מהות הפרטים והעובדות, הבנתי 

על אי כלשהו הכלול במסמכי הליך זה, פרט ו/או תנ נתיו/או לא הב תיכל טענה כי לא ידע, אין לי לפיכך

 כל פרטיו וחלקיו.

על כל נספחיה  הזמנהאת כלל השירותים המבוקשים המפורטים ב להעניקיע מצהיר כי ביכולת המצ הנני 3.4

 .ומלאבאופן מצטבר 

ומלאים וכי  יםאמיתימתחייב בשם המציע כי כלל הנתונים, הפרטים והמידע שנמסרו בהצעה הינם  הנני 3.5

ווה מילוי פרטים כוזבים יה כי ליההצעה משקפת באופן מהימן, תקף ומדויק את המציע ופועלו. ידוע 

 .לאלתר ההצעה לפסילת עילההיתר,  בין

 בהליך הצעות הגשת לצורך ונמסרולמציע כי כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה  ידוע 3.6

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או להשתמש בהם  אינו וכי זה

 למטרה אחרת כלשהי.

/או ו הצעות להגשתמהמועד האחרון  ימים 120תעמוד בתוקפה במשך  רופיה,יהצעה שהוגשה, על כל צה 3.7

 .ענבל מאת ומראש בכתב להודעה בכפוף, נוספים ימים 90

 

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד החתימה מורשה שם

    

 חתימה דוגמת ת.ז. מס' בחברה תפקיד החתימה מורשה שם
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ההתקשרות  , לרבות הסכםהעל נספחיזמנה מהווה הסכמה מראש לכל תנאי הה מיהגשת הצעה מטע 3.8

 .והכול בלא שינוי ו/או תוספת

מידע שנמסרו בהצעתי הינם אמת וכי משקפים באופן מהימן, הנני מתחייב כי כלל הנתונים, הפרטים וה 3.9

תקף, מלא ומדויק את המציע ופועלו. ידוע לי כי מילוי פרטים כוזבים יהווה עילה לפסילת ההצעה 

 לאלתר.

: הנני מתחייב בזאת כי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים ואעמוד בכל דרישות טכניות ותפעוליות 3.10

במסמכי ההזמנה ובהסכם למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הדרישות המחשוביות כמפורט 

ההתקשרות המוארכת, במידת הצורך. ידוע לי כי יהיה עלי לעמוד בכלל הדרישות המפורטות בהזמנה 

 .הפורטל שאספק לענבלובהסכם בכלל זה להחזיק, להפעיל ולתחזק בכל תקופת ההתקשרות את 

כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת  במשךלעמוד הנני מתחייב בזאת  ,כן כמו 3.11

 בדרישה להשתמש לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי כדין. 

 כולל פירוט משך כל פעילות. קרי עליית הפורטל לאויר, תכנית עבודה למימוש הפרויקט, כנדרש, צירפתי 3.12

 חודשים. 6על  ולההנ"ל אינו עהכולל של תכנית העבודה אורכה 

נדרשים כמפורט הביטוחים הכי במידה ואבחר כמציע זוכה אקיים את כלל מתחייב : הנני ביטוח 3.13

 בהסכם ההתקשרות למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות המוארכת.

 להמציאימים מיום קבלת הודעת המזמינה בכתב,  10הצעתי תיבחר הנני מתחייב כי בתוך  אם כמו כן, 3.14

 ביצוע, הכל כנדרש בהתאם לתנאי המכרז וההסכם על נספחיו. הערבות את די המזמינה לי

 

 זכות עיון .4

אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד על המציע לציין  להליך 7.5בסעיף לאמור  בהתאם

ה בהצעה יהא מנוע מלדרוש חשיפת חלקים אלהמציע מובהר בזאת, כי  מקצועי שלו בתוספת הסבר קצר.

 . הזוכה גם אם המציע הזוכה לא הגדיר אותם ככאלה

 מובהר בזאת כי זכות העיון כפופה להחלטת וועדת מכרזים, לחוק חובת המכרזים ולתקנותיו:

 נימוק מס' הסעיף בהצעה מס'

   

   

   

 

 פי המבנה המפורט לעיל.-ניתן להוסיף שורות נוספות על
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  ובת סודיות ואי הרשעההעדר ניגוד עניינים, חהתחייבות ל .5

אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני מתחייב במסגרת ההליך וביצוע השירותים המבוקשים להעדר ניגוד עניינים, 

 חובת סודיות ואי הרשעה כדלקמן: 

 : התחייבות לחובת סודיות

 אדם וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות המציע כי תנאיב המציע עם להתקשר הסכימה וענבל   הואיל:

 וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו אחר

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות סמך על

 או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר  והואיל:

 חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) עמיד לידיעתי יבוא

 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית, ומר,ח דעת,

 שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז העונשין, לחוק

 הכלל למידע  הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש עתושידי מידע או להסכם בקשר באו לידיעתי

 בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל לרבות בכתב, ובין פה בעל בין אליו, להגיע יכול

 )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות גרוע מבלי אך לרבות עקיף, ובין ישיר

 (."המידע"

 אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר  והואיל:

 ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם גוף או

 עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב מראש המוסמך

 הפרטיות, הגנת חוק בהוראות יעהופג 1977 - תשל"ז העונשין, לחוק 118 סעיף לפי פלילית

 .1981-התשמ"א

  :כדלקמן ענבל כלפי מתחייב אני       

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור .1

 לאמור פוףובכ השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .2

 בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע תמשלהש לא לעיל,

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר או לגרום לא וכן לעיל, לאמור

 וללא מכן לאחר או השירותים מתן תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .3

 לא בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת

 כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם,

 שהוא. כל לצד עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר
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 זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים ותזהיר אמצעי לנקוט .4

 מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,

 את מטעמי מי או ענבל( ידי על כתבוב מראש שיאושרו וככל )אם משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .5

 .החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור

 או לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .6

 ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם ןבי וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי לצד

 אחרים. עם ביחד אחראי אהיה אם

 השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .7

 או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע לכם,

 של או כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי חומר

 מידע.

 זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .8

 ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח או

 אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין עניינים,

 גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו ענייני, ייחשבו

 וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות ים,רווח להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק שלי לקרוב או שלי

 מיצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני לקוח, של ענינו גם

 (.אחר" "עניין )להלן:

 ברשותכם הנמצא ו/או לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .9

 הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, רהקשו ו/או

 לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל.

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה מהווים

 למעט נכם,ילב ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .10

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי

 כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .11

 זה. התחייבות

 פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו תחייבותבה אין כי לי וידוע מוסכם .12

 .החוזה לרבות חוזה או דין כל
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 :עניינים ניגוד להעדר התחייבות

 בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע לא זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .13

 עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי בין

 בו. חבר קרובי או שאני גוף של

תקופת שנה מתום  עד המזמינה כלפי, תחולנה, לעיל האמורות המגבלות - עניינים ניגוד העדר תקופת .14

 .יותר קצרה תקופה, ובכתב מראש ענבל אישרה אם אלא, ההתקשרות

 :קודמות הרשעות העדר בדברע המצי תצהיר

למעט עבירות , משמעתיתעבירה הורשעו בעבירה פלילית או הנני מצהיר כי כל העובדים במציע לא  .15

וכן כי  1981 -תעבורה או שחלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א 

יות לעיל ולא מתנהלת נגדם חקירה לא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום על עבירה מהעבירות המנו

 .בגין עבירה מעבירות אלה למעט בעבירות תעבורה

 עבירה בגין או, המדינה בטחון כנגד עבירה בגין בעבר נחקרתי או הורשעתי לא כי בזאת מצהיר הריני .16

ו )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלת רשמיות וכיו"ב(, א פיסקאלי שנושאה

, למעט 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414 -ו 393עד  383, 297עד  290בגין עבירות לפי סעיפים 

 .1981 -עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים תשמ"א

ם במסגרת המציע נותן הסכמתו למסירת מידע מהמרשם הפלילי הרלוונטי למתן השירותים המבוקשי .17

 .1981 –לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א  14 -ו 8מכרז זה והכל בכפוף לאמור בסעיפים 

 .שהתיישנו או נמחקו ותיקים שנסגרויובהר כי המציע לא יידרש למסור מידע בנוגע להרשעות 

דע כאמור כן, למען הסר כל ספק, אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת מי כמו .18

 .חברת ענבל עם ההתקשרות תקופת כל ובמשך הצעתי הגשת מיוםלעיל. הסכמה זו תהא תקפה 

 :בעלות על מידע .6

, חישובים, נתונים, בדיקות, צילומים מודליםכל המסמכים מכל סוג שהוא, לרבות חוות דעת, תכתובת,  .1

ו/או מי מטעמו  המציעי כנו ע״הו, שזהוכל יתר המסמכים והמידע הקשורים לשירותים נשוא ההסכם 

, בכל פורמט שהוא לרבות פורמט אלקטרוני )להלן: ו/או כל גורם אחר בקשר עם מתן השירותים עבור

ו/או באמצעות כל  הלהשתמש במידע בעצמ תהא רשאית אשר ענבל( הינם רכושה וקניינה של ״המידע׳׳

מתחייב  המציעלפי שיקול דעתה.  ותביצד ג׳ שתבחר, לפי ראות עיניה וללא כל הגבלה, וכן ליתן למידע פומ

 . ענבלמיד עם דרישתה כל מידע כאמור ובכל פורמט על פי בחירת  ענבללמסור ל

פרסם, או יעשה אוהמידע בסודיות, ולא  ושמור את תוצאות עבודתא ימתחייב כי אני ו/או מי מטעמ הנני .2

 חברת ענבל.שימוש כלשהו במידע, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש של 

 בתחום העסקת עובדיםחובות חקוקות  לקיום התחייבות .7
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 השירותים ביצוע לצורך המציע ידי על שיועסקו העובדים לגבי סכם,הה תקופת בכל לקיים מתחייב הנני 7.1

 אחר זה, ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר ,התקשרותה ובהסכם זה בהליך כמפורט המבוקשים

 וכפי התקשרותה הסכם חתימת בעת שהם כפי דים,עוב בהעסקת הקשורים והפסיקה החוק הוראות

 ההתקשרות בתקופת לרבות ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות לעת, מעת שישונו

 הבאים: החקיקה בדברי מדובר לעיל, מהאמור לגרוע מבלי המוארכת.

 1959 - תשי"ט התעסוקה, שרות חוק 

 1959 - תשי"א והמנוחה, העבודה שעות חוק 

 1976 - תשל"ו מחלה, ידמ חוק 

 1950 - תשי"א שנתית, חופשה חוק 

 1954 - תשי"ד נשים, עבודת חוק 

 1965 - תשכ"ו ולעובד, לעובדת שווה שכר חוק 

 1953 - תשי"ג הנוער, עבודת חוק 

 1953 - תשי"ג החניכות, חוק 

 1951 - תשי"א לעבודה( )החזרה משוחררים חיילים חוק 

 1958 - תשי"ח השכר, הגנת חוק 

 1963 - תשכ"ג פיטורין, פיצויי חוק 

 1995 - תשנ"ה משולב(, )נוסח הלאומי הביטוח חוק 

 1987 - התשמ"ז מינימום, שכר חוק 

 2002 - התשס"ב עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק 

 1959 - תשי"ט התעסוקה, שירות חוק 

 

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות 7.2

 :את האפשרות המתאימה Xב יש לסמן 

 המציע. על חלות לא 1998- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף תהוראו 

  המציע והוא מקיים אותן. על חלות 1998- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
 

 נדרש המציע על חלות 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף שהוראות במקרה

 :את האפשרות המתאימה x ב לסמן
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  עובדים 100 -מ פחות מעסיק המציע. 

 יותר או עובדים 100 מעסיק המציע . 

 

 :את האפשרות המתאימה X ב לסמן נדרש יותר או עובדים 100 מעסיק שהמציע במקרה

 החברתיים ותיםוהשיר והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל יפנה במכרז שיזכה ככל כי מתחייב המציע 
 ובמקרה ,1998- ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 . ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם -הצורך
 בחינת לשם החברתיים והשירותים והרווחה העבודה משרד של הכללי למנהל לפנות בעבר התחייב המציע 

 ואם כאמור פנה הוא, 1998 -ח"התשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום
 עמו ונעשתה זו פנייה לבצע בעבר התחייב שהמציע )במקרה ליישומן פעל חובותיו ליישום הנחיות קיבל

 . זו( התחייבות נתן שלגביה התקשרות
 הרווחה, העבודה משרד של ליהכל למנהל זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר העתק להעביר מתחייב המציע

 . ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים והשירותים
 

 ציבוריים גופים חוק עסקאות לפי תצהיר .8

אני הח"מ,  מר/גב'  ________________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ 
ים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבוע

 בזאת כדלקמן:

"( המבקש להתקשר עם ענבל חברה המציעהנני נותן/ת תצהירי זה בשם חברת ________________)להלן: " .1
 לביטוח בע"מ. 

 הנני מוסמך/ת לתת להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה. .2
ב לחוק עסקאות גופים 2תם בסעיף "תושב ישראל" כהגדר-בתצהירי זה, המונחים "בעל זיקה", "הורשע" ו .3

"(, אשר מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי הם החוק" -)להלן  1976-ציבוריים, התשל"ו
 ברורים לי.

 (יש לסמן את האפשרות המתאימה) -הנני מצהיר כי  .4

 לא ב לחוק( 2ף עד למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת הליך זה, המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעי
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  הורשעו

, שנעברה לאחר 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 (.31.10.2002יום 

 או לחילופין

 בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה  הורשעוב לחוק( 2גדרתם בסעיף המציע ובעל זיקה אליו )כה
 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 

חלפה (, אולם במועד ההתקשרות 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. שנה

 או לחילופין

  בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה  הורשעוב לחוק( 2המציע ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף
 1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 

לא (, אולם במועד ההתקשרות 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חלפה שנה

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5
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 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 תצהיר אי תאום הצעות  .9

 _____________ מצהיר בזאת כי:  .ז._ מס תאני הח"מ_____________________________

על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  ההצעה זו הוחלט .א

 .פוטנציאלי אחר

בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את  ההצעה זו לא הוצג .ב

 .הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 א הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. ל .ג

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה גבוהה או נמוכה מהצעתי זו. .ד

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

 ות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרהזו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבהצעה  .ו

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  המציע לא 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 אישור
 

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע, בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי

ו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני שהזהרתי
 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 תצהיר פירוט עמידה בתנאי סף - 1נספח א' 

מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה  __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  אני הח"מ,

 את האמת וכי אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 : _____________________________________.במציע תפקידי .1

היכולת, המיומנות, כח האדם וכל עניין אחר הדרוש לשם מתן כל , הפתרוןש את י למציעהנני מצהיר כי  .2

 .לעיל 2בפרק  כמפורטהשירותים המבוקשים 

הדרישות המנדטוריות  בכל)קרי, הפורטל שיסופק בפועל לענבל( עומד  על ידי הפתרון המוצעכי הנני מצהיר  .3

 בטבלה להלן.   המסומנות ככאלו,)דרישות סף( 

יהיה חובה לתת מענה בפתרון המוצע )הפורטל )דרישת חובה(  כמנדטוריתעבור כל דרישה המסומנת 
המוצע(. המציעים יתבקשו לסמן בעמודה הימנית בריבועים הריקים וכן לצד כל תת דרישה שלצידה ריבוע 

 , את הסימונים הבאים:)היכן שרלוונטי( ריק
 
V אם הדרישה קיימת כלשונה בפתרון המוצע ו- X בכל מקרה על המציעים לסמן מת. אם הדרישה אינה קיי
V  אוX.בהתאם למצב הדברים בפועל, ואין להשאיר ריבוע ללא סימון כלל ,   
 

המפורטות בטבלה להלן, משמעותה כי  המנדטוריות באשר לאיזו מהדרישות Xמובהר בזאת כי סימון 
 הפתרון אינו עומד בתנאי הסף וההצעה תיפסל על הסף ולא תידון עוד:

 חובה דרישה 

  1.  הפורטל יתמוך בדפדפניםEDGE .ומעלה וכן בדפדפן מסוג גוגל כרום   

  2.  2לפרק  2.5הפורטל יעמוד בכל דרישות אבטחת מידע אשר סומנו כמנדטוריות המפורטות בסעיף 
 במסמכי ההזמנה. 

  

  3.  והתקנות שהותקנו מכוחו.   1981 –הפורטל יעמוד בתנאי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א   

  4. ל מנגנון זיהוי, שיאפשר התחברות מרחוק של מנהלי מערכת לצורך תחזוקה של התשתית תכלו
 הפורטל.
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  5.  :מערכת ניטור/מדידה 

 על הפורטל לאפשר שליפה ידנית של דו"חות על ידי בעלי הרשאה מתאימה.  5.1

בכדי לאפשר מעקב של הצלחת הפורטל יש לעשות שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים  5.2
צב ברורה על הנעשה בפורטל. יש לנטר את כל הפעולות הבסיסיות המציגים תמונת מ

בפורטל )צפייה, עדכון, חיפוש, מסלולי ניווט ועוד(. כל הנתונים צריכים להישמר במקום 
 נגיש למנהלי הפורטל לצורך הפקת דו"חות על פי הצורך וללא תלות בספק.

בהתאם לפירוט ל, מערכת הניטור תאפשר הפקת דוחות אשר ניתן יהיה לייצא לאקס 5.3
 הדוחות הנדרשים בטבלה שלמטה:

 הערות דו"ח 
הדו"ח יציג רשימה של מחרוזות חיפוש  החיפושים הכושלים והמרובים 1

אשר בעקבותיהן לא התקבלה תוצאת 
חיפוש )בוצע מיד חיפוש נוסף, יציאה 

תוצאות,  20-מהמערכת וכו'( או חזרו מעל ל
 עם יכולת שינוי הפרמטרים

 הפופולאריים ביותר הפריטים 2
 הדפים הנצפים ביותר

 חלוקה בהתאם לתחומים

מנגנון מדרג )רייטינג( של עמוד  3
 ספציפי

כמות הדירוגים לעמוד לתקופה מסוימת 
  ותוצאות הדירוג

 

  6.  הפורטל ישמורlog  .מלא של כל הפעולות המתבצעות בו  

  7.  הפורטל ישמורlog בות תקלות/שגיאות וישלח התרעות )למשתמשים שיוגדרו( בעק
 אפליקטיביות, שיסייעו למנהל מערכת לאתר את הבעיה.

 

  8.   הכתיבה בפורטל לא תדרוש יכולות פיתוח. ממשק המשתמש יהיה נוח לתפעול ויאפשר הוספה
 עיצוב דפים ועוד בצורה פשוטה וידידותית./הורדה/

  

  9. בפורטל יהיה מנוע חיפוש:  

  שניות 2זמני החיפוש יהיו עד. 

 ביצוע חיפוש לפי תוכן וכותרת אפשרות. 

  

  10. מתוך ה( אפשרות סימון ושליחת דוא"ל אוטומטית לרשימת תפוצה-AD על עדכון/חדשה )
 בפורטל.

  

  11. ב, לפי תאריך -אפשרות בחירה של תצוגת פריטים בדף לפי העדפות משתמש )למשל לפי סדר א
 עדכון וכן הלאה(.

 

  12. .לחיצה על תמונה תציג אותה באופן מוגדל  

  13.  יעביר את הגולש לקריאת המאמר במלואו. –קרא עוד   

  14.  הפורטל יאפשר הזזה / העתקה של ענפים / דפים / פרטי ידע  -בניית תפריטים  –עריכת עץ הידע
. הפורטל יאפשר בניית תפריטים לפי נושאים, התפריטים יהיו דינאמיים הן  drag & drop–ב 

 תפריטים.במספר התפריטים הראשיים והן במספר תתי ה

  

  15. :יצירת תבניות ידע מובנות, הזנת תוכן בפריט / דף / רשימה 

 .הפורטל יאפשר יצירת תבניות ללא הגבלה 
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  .הפורטל יאפשר הגדרת שדות חובה 

  ,הפורטל יאפשר העלאת תכנים שונים לתבנית כגון: תמונות )ללא הגבלת פורמטים(, מצגות
 רים לאתרים חיצוניים.מסמכים, סרטונים, קישורים בתוך הפורטל וקישו

  הפורטל יאפשר ליצור תבנית מסוג טבלה בפורמט ועיצוב שיקבע עם אפשרות לטעון טבלה
 מקובץ קיים.

 ויאפשר הוספת בולטים,  דגשים, צבעים וכו'.  עורך תוכן עשיר מנגנון העריכה יהיה 

 תכנים מסוימים על ידי מנהל מערכת בטרם הצגתם לכלל /מתן אפשרות לאישור דפים
 .שיםהמשתמ

  16. .שדה ריק לא יוצג בתבנית התצוגה   

  17. .הפורטל יאפשר הגדרת טווחי זמן להצגת התוכן 

אפשרי יהיה  -ניתן יהיה להגדיר הצגה של פריט מסוים החל מתאריך מסוים ועד תאריך מסוים 
 להעלות פריטים ולהגדיר שזמן הצגתם הינו עתידי.

  

  18.   שיוגדרו בזמן הפיתוח ואשר יהוו ברירות מחדל  יקבעו ברירות מחדל לעיצוב כפי -עיצוב טקסט
עיצוב לטקסט, הגדרת מרווחי פסקה,  פונטים קבועים לכותרות ולתוכן, מבנה טבלאות קבוע,)

 (.ועוד עימוד, בולטים 

או /או את עיצובן ו/אך עם זאת בעלי הרשאות מנהל יוכלו לשנות את התבניות שייקבעו מראש ו
 לשכפלן בצורה פשוטה.  

  

  19. שור לקובץ: קי 

  הפורטל יאפשר הזנתUnstructured Data קבצי ,Office ,Acrobat תמונות, סרטונים ,
 מכפתור ייעודי. browseוכדומה, על ידי ביצוע 

 .הפורטל יאפשר הצבעה לקובץ אשר יושב בשרת קבצים/רשת 

 .הפורטל יאפשר עריכה של הקובץ אליו מצביעים ושמירה שלו 

  

  20. )קישור לדף )פריט ידע: 

 .בדף יהיה ניתן לקשר לכל מילה בטקסט קישור לדף אחר רלוונטי 

  הקישור יתבצע בצורה קלה וידידותית ללא צורך ב– HTML. 

  הפורטל יתריע בעת מחיקת דף, לרבות במידה ולדף זה ישנם קישורים מדפים אחרים עם
 רשימה של הדפים הרלוונטיים.

  

  21. ( הזנת מילות מפתחmeta data :) 

 שר הזנת מילות מפתח לכל דף )במידת הצורך(.הפורטל יאפ 

 .מילים אלו יאותרו בעת ביצוע חיפוש על ידי המשתמש 

 .הפורטל ישמור אוטומטית את שם עורך הדף ומועד עדכון / יצירה 

  

  22.  הפורטל ינהל מנגנון נעילת דף / רשימה / הודעה, ולא יאפשר לשני  -נעילה מפני עדכון כפול
 כה לעבוד בו זמנית על אותו דף. משתמשים בעלי הרשאת ערי
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  23. .האתר יהיה רספונסיבי ויאפשר גישה ממכשירים שונים   

  24. והתקנות 1998 - תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים זכויות שוויון חוק לפי מונגש יהיה הפורטל 

 מכוחו. שהותקנו
  

 

 2016 בשנת שתחילתה פהבתקו ,שנים 5 לפחות של מוכח ניסיון בעל הינו המציע כי המציע מטעם מצהיר הנני .4

 001 לפחות של בהיקף ,יםפורטל 3 פחותה כלל של ופיתוח בבנייה זה, בהליך הצעות להגשת האחרון המועד ועד

 כמפורט בטבלה להלן:, פורטל לכל ₪ אלף

הארגון/ חברה שם 

להם סופקו 

 השירותים

 

 תיאור העבודה שבוצעה

היקף 

כספי של 

העבודה 

 שבוצעה 

מועד מתן 

השירותים 

אריך ת

התחלה 

ותאריך 

  סיום(

 

פרטי איש 

 בארגוןקשר 

שם מלא + תפקיד 

 + מס' טלפון נייד

     

     

     

     

     

 )במידת הצורך ניתן להוסיף לטבלה עמודות( *

לעיל,  5.2.2בהתאם לסעיף  –כמו כן, מצ"ב חומרים, צילומי מסך, נתונים טכניים בדבר הפורטלים כאמור **

 לעיל.  6הניקוד על פי פרק ולצורך מתן 

 מימעסיק מנהל פרויקט אשר יהווה איש קשר מטע אנילצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה,  הנני מצהיר כי .5

 ניהולב םשני 3 לפחות של מוכח ניסיון בעלהינו "(, אשר מנהל פרויקטלמתן השירותים נשוא הליך זה )להלן: "

 המועד ועד 2016  משנת שתחילתן ,האחרונות השנים (5) בחמש וזאת פורטלים שני לפחות של פיתוחוה הבניה

 להלן: בטבלה לפירוט בהתאם ,פורטל לכל ₪ 100,000 לפחות של כספי בהיקף זה, בהליך הצעות להגשת האחרון

 

 



 
 נוסח מעודכן

                                                            להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 22/2021מס'  מכרז פומבי                 
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794 

47 
 
 

הארגון/ חברה שם 

להם סופקו 

 השירותים

 

 תיאור העבודה שבוצעה

היקף 

כספי של 

העבודה 

 שבוצעה 

מועד מתן 

השירותים 

ריך תא

התחלה 

ותאריך 

  סיום(

 

פרטי איש 

 בארגוןקשר 

שם מלא + תפקיד 

 + מס' טלפון נייד

     

     

     

     

     

 

 , אשר יספקו מטעמינוספים  אנשי צוות 2מעסיק לכל הפחות הנני מצהיר כי אני בנוסף למנהל הפרויקט לעיל,  .6

  נשוא הליך זה, כמפורט להלן: השירותיםאת 

 פורטלים ופיתוח בבניה מוכח ניסיון בעל להיות המוצע מהצוות צוות איש כל על .1

 להגשת האחרון המועד ועד 2018 בשנת שתחילתה בתקופה לפחות, שנים 3 במשך

 וגם זה; בהליך הצעות

 אחת שנה במשך ,המציע אצל ניסיון בעל להיות המוצע מהצוות צוות איש כל על .2

 זה; בהליך הצעות להגשת האחרון עדהמו ועד 2019 בשנת שתחילתה בתקופה לפחות,

 וגם

חוק  לפי פורטלים ו/או אינטרנט אתרי בהנגשת ניסיון בעל הינו מהם אחד לפחות .3

 וגם ;והתקנות שהותקנו מכוחו 1998 -שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

  –כמפורט בטבלאות להלן 

 )יש להשלים החסר(מועסק על ידי המציע החל מיום: __________ שם:_____________.  – 1איש צוות 

 : 1להלן פירוט ניסיון מקצועי של איש צוות 
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 והתקנות  1998 -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  לפי הפורטל בהנגשת ניסיון קיים האם

 אם אין(X אם יש או  V)לסמן  שהותקנו מכוחו

 

 שם:_____________. מועסק על ידי המציע החל מיום: __________ )יש להשלים החסר( – 2איש צוות 

 : 2להלן פירוט ניסיון מקצועי של איש צוות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הארגון/ חברה להם שם 

 יפק איש הצוותס

 השירותים

 

תיאור 

העבודה 

 שבוצעה

מועד מתן 

 השירותים 

פרטי איש 

 בארגוןקשר 

שם מלא + תפקיד 

 + מס' טלפון נייד

    

    

    

    

    

הארגון/ חברה להם שם 

 יש הצוותיפק אס

 השירותים

 

תיאור 

העבודה 

 שבוצעה

מועד מתן 

 השירותים 

פרטי איש 

 בארגוןקשר 

שם מלא + תפקיד 

 + מס' טלפון נייד
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 והתקנות  1998 -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  לפי הפורטל בהנגשת ניסיון קיים האם

 אם אין(X אם יש או  Vסמן )ל שהותקנו מכוחו

 

 לכל/או ו קשר איש לכל ולפנות, שהוצהרו נתונים לאימות בדיקה לבצע תרשאי שהמזמינה לכך המציע מודע

 לביצוע ומציד התנגדות. לא אם ובין זה בתצהיר קשר כאיש צוין הוא אם בין, לנכון שימצא ככל, גורם או גוף

 .זה במכרז ותוהשתתפ את ותפסול יכול, שידרוש ככל ועמ פעולה לשתף או, כאמור פנייה/או ו בדיקה

 

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 אישור
 

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע, צמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישיבפני _________, שזיהה את ע

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 
 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 יןחתימה וחותמת עורך הד שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 הצעה כספית  - ב'ספח נ

כאמור  במעטפה נפרדתעל המציע למלא את התמורה המבוקשת להלן, בשקלים וללא מע"מ. נספח זה יש לשים 

 למסמכי ההליך. 5.1בסעיף 

  :כללי

 :שיטת התשלום הינה לפי התקדמות הפרויקט, וכדלקמן 

 

 

 

 

 

 

 

 אורכה , כולל פירוט משך כל פעילות.קרי עליית הפורטל לאוויר -תכנית עבודה למימוש הפרויקט להצעה מצ"ב 

 חודשים. 6על  אינו עולההכולל של תכנית העבודה 

 וכוללת בתוכה את כל ההוצאות האפשריות הכרוכות  סופית ומוחלטתהצעת המחיר לעיל הינה ורה בהתמ

 דומה.דוחות, מצגות, נסיעות, צילומים וכבמתן השירותים המבוקשים בהליך זה, לרבות 

סכום לתשלום )%  אבן דרך מס
 1שבסעיף  (מהתמורה

 לעיל בלבד!
 10% עבודה הזמנת ביצוע  .1

 10%    איפיון אישור  .2

 10% עיצוב סיום  .3

 30% פיתוח סיום  .4

 40% לאוויר הפורטל עליית  .5

 _________________________: _________________ציעהמשם 

 :הנני מציע הצעת מחיר כדלקמן ההזמנה על כל נספחיהם,מסמכי פי -על התחייבויותיי בתמורה לביצוע כל

ש״ח. )תשלום חד פעמי : ___________________  עלות ההקמה של הפורטל לענבל כולל ממשקים .1

, עיצוב גרפי, פיתוח הפורטל, עליית הפורטל UXחווית משתמש אשר יכלול איפיון טכנולוגי, תכנון 

 לאוויר(.

ממועד עליית הפורטל לאוויר החל , תחזוקה ושימוש שוטפים שנתיים של המערכת המבוקשתעלות  .2

)לצורך ההליך המכרזי בלבד, העלות לשנת תחזוקה  .לשנה ש״ח___________________ : כאמור

פי תקופת ההסכם, כולל שנת התחזוקה הראשונה וככל -לתוכפל בשבע שנות תחזוקה סה"כ ע

שתמומשנה אופציות להארכת ההתקשרות. שנת התחזוקה הראשונה תחל החל מיום ההפעלה 

המבצעית של המערכת. תחזוקת המערכת תכלול מענה לפניות מכל סוג, תמיכה בתקלות שדרוגים 

 תאם לתנאי ההסכם וההליך בנושא.והתאמת המערכת לעדכוני אבטחה/גרסאות של דפדפנים והכל בה

 (.לא לחישוב) .ש״ח לשעה 210עלות שעת עבודה לפיתוחי תכנה לפי דרישת ענבל: סכום קבוע של  .3
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  בלבד, יוצמד לעליית מדד המחירים לצרכן הידוע שיפורסם, בסמוך למועד הפקת  2התשלום עבור סעיף

 . 2021ביולי  15שפורסם ב 2021ת. מדד הבסיס יהיה מדד יוני החשבוני

  מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי האחריות לתשלום שכר עבודה וזכויות לעובד חלה רק על המציע

 הזוכה והצעת המחיר מביאה בחשבון הוצאות אלה.

  ,תהיה המזמינה רשאית לפסול ידוע למציע כי אם הצעת המחיר שלו תהיה שונה באופן מהותי ובלתי סבירה

 את הצעתו.

 :החתום על באתי ולראיה

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 
 
 
 עו"ד אישור

ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע .אני הח"מ, עו"ד ___________, מ
ולאחר  , מורשה חתימה מטעם המציע, ת"ז / המוכר לי באופן אישיבפני _________, שזיהה את עצמו ע"י 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני 
 את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של עורך הדין ומ.ר. תאריך
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 הסכם התקשרות -נספח ג' 

 2021שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה ביום _____ בחודש__________, שנת 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 , קריית שדה התעופה3ערבה המרחוב  

  "ענבל"(" ו/או המזמינה")להלן:  

 מצד אחד; 

 שם הזוכה: ________________ ל ב י ן :

 ______________ח.פ./ע.מ: __  

   כתובת: 

 ידי   -ע"י המורשים והמוסמכים לחתום ע"י__________ נושא ת.ז. __________ ועל 

 טל': _________; פקס: _______ __________ נושא ת.ז. _____                      

 

 (""הספק ו/אומציע הזוכה "ה)להלן:  

 מצד שני; 

  

להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל מכרז פומבי פרסמה , וענבל הואיל

כמפורט במסמכי ההזמנה , 22/2021הליך מס':  ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

"השירותים  -"ההליך" ו ו/או  "ההזמנה": להלןלהגשת ההצעות על כל נספחיה )

 ;בהתאמה( המבוקשים"

 המבוקשים; םשירותיהמתן צורך ל במסגרת ההליך האמורהגיש הצעה  המציע הזוכהו והואיל

 

על סמך התנאים  בחרה בהצעה שהגיש המציע הזוכה בהליך כהצעה הזוכה, וענבל והואיל

והקריטריונים הקבועים במסמכי ההזמנה, והמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע את 

 השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו וכמפורט במסמכי ההזמנה;

 

את הניסיון והמיומנות על מנת לספק לענבל בעל הידע, מצהיר כי הוא  כההמציע הזוו והואיל

לתת הזוכה כמפורט בהסכם זה על נספחיו, מעוניין המציע  הפורטל לרבות כל השירותים

לענבל את השירותים המבוקשים כהגדרתם בהסכם זה, הכול בתנאים המפורטים 

 ;בהסכם זה לעיל ולהלן

 

 למתןהסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור והצדדים מעוניינים ל והואיל

 השירותים המבוקשים כמפורט בהסכם זה.

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:



 
 נוסח מעודכן

                                                            להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 22/2021מס'  מכרז פומבי                 
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794 

53 
 
 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כמותו. 1.1

 וע על האמור בו והן לשם הנוחיות בלבד.כותרות הסעיפים בהסכם זה אינן באות להוסיף או לגר 1.2

 הנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו הינם: 1.3

 ;22/2021מסמכי ההזמנה להגשת הצעות בהליך מס'  

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה; - 'א נספח

 :להלן הגדרות ומונחים מרכזיים בהסכם זה 1.4

 ."מעב לביטוח חברה ענבל ענבל ו/או המזמינה

אתר האינטרנט של 

 ענבל

 אשר מ"בע לביטוח חברה ענבל של הרשמי האינטרנט אתר

 .www.inbal.co.il :כתובתה

 .ענבל של המכרזים ועדת םועדת מכרזי

הגיש הצעה פורטלים, ש של ואחזקה הטמעה, בפיתוח גוף העוסק מציע ו/או החברהה

 . כנדרש להלן

מציע אשר הצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה,  הזוכה/המציע החברה

 .מענבל זכייה הודעת וקיבל

אתר אינטרנט פנים ארגוני המשמש כ"שער כניסה" למקורות  פורטל/ים

אחרים בחברה, עבור כלל עובדי החברה ומתמקד בנושאי תקשורת 

בתוכו מידע שימושי ארגונית, משאבי אנוש, רווחה, ומאגד -פנים

מונגש לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  ,לעובד

 .והתקנות שהותקנו מכוחו 1998 -

מטעם  מקצועיאחראי 

 לביצוע ההסכםענבל 

 "ל מערכות מידע בענבל ו/או מי מטעמה. סמנכ

בנוסף לכל האמור  מובהר בזאת כי נוסח הסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה ותוכנו בא 1.5

שם. אשר על כן, כל האמור במסמכי ההזמנה מחייב את המציע הזוכה בכל תקופת ההתקשרות ואין 

בהתייחסות או דרישה שנכללו במסמכי ההזמנה והושמטו מההסכם בכדי לפטור את המציע הזוכה 

  מאלה.

  המבוקשים השירותים .2

ירותים הנדרשים מהמציע הינם כדלקמן במצטבר מהאמור בכל מקום אחר במסמכי מכרז זה, הש מבלי לגרוע

מסמך זה מגדיר את התיחום הכללי של הפרויקט, הגדרתו . "(השירותים המבוקשים" ו/או "השירותים)להלן: "

המסמך המחייב את מבנה הפורטל יהיה  לבצע אפיון מפורט המתבסס על מסמך זה והואומטרותיו. על הספק 

  :, ולבצע את כל השירותים המבוקשים להלןלהלן דרישותכל ה פתרון העונה על להציע המציעים עללפיכך,  בפועל.

 הנוכחי:  חברההפורטל  2.1

מעוניינת בשימוש  אינה המזמינה .SP 2010חברת ענבל מתחזקת פורטל ארגוני על בסיס  2.1.1
 בפלטפורמה זו בפורטל החדש. 

http://www.inbal.co.il/
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 בין הנושאים, אותם מציג הפורטל כיום, ניתן למצוא: 2.1.2

 ונות.קישור למערכת ש 2.1.2.1

 מה קורה בענבל )חדשות פנימיות(. 2.1.2.2

 ימי הולדת. 2.1.2.3

 ספר טלפונית. 2.1.2.4

 גלריית תמונות. 2.1.2.5

 קישור לנהלי החברה. 2.1.2.6

 אודות החברה. 2.1.2.7

 משאבי אנוש )טפסים, דרושים בענבל, הצגות ומופעים, תיק עובד(. 2.1.2.8

 :המבוקש הפורטל מבנה 2.2

 :בפורטל נדרשים ליישום מודולים מרכזיים

 :לעובד כלים 2.2.1

 ממקור טפסים הצגת אפשרות בחשבון לקחת יש - בכלל םוטפסי מקוונים טפסים 2.2.1.1

 הפורטל. בתוך אחר

 רלוונטיים. לפורטלים קישורים 2.2.1.2

 לעובדים. מהארגון הודעות 2.2.1.3

 למערכות. קישורים 2.2.1.4

 הטלפונים. ספר והרחבת שדרוג 2.2.1.5

 עבודה. תכניות  2.2.1.6

 וסייבר. מידע אבטחת 2.2.1.7

 נושאים לפי בחלוקה הנהלים את להציג אפשרות - נושאים פי על בחלוקה נהלים 2.2.1.8

 ונוחה. פשוטה בצורה נהלים איתור ויכולת שנגדיר

או באמצעות פתרון לוגי אחר )שיקוף  שיקוף התור לחדר אוכל באמצעות מצלמה 2.2.1.9

 ., כפי שיוחלט על ידי ענבלמספר נוכחים בחדר אוכל בכל זמן נתון(

 :פנימית תקשורת 2.2.2

 החברה. של וידיעונים עלונים פרסום 2.2.2.1

 ארגוניים. םפני תהליכים לייעול רעיונות 2.2.2.2

 עובדים. אגף, מבנה - אגף עם הכרות 2.2.2.3

 וללינקדאין. לפייסבוק קישור 2.2.2.4

 מקצועי. מומחים מילון 2.2.2.5
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 עובד וזכויות רווחה 2.2.3

 שונים. באירועים לעובד הניתנות הטבות פירוט 2.2.3.1

 מרצים. גיבוש, לימי רעיונות 2.2.3.2

 עובדים. זכויות 2.2.3.3

 רווחה. פעילויות תמונות 2.2.3.4

 עובדים מחוברות 2.2.4

  – רצות חדשות 2.2.4.1

 רצה. בצורה יוצגו שונותה החדשות 2.2.4.1.1

 שתופיע כך חדשה ולנעוץ החדשות הצגת סדר את לקבוע אפשרות 2.2.4.1.2

 ראשונה.

 חיצוני. באתר או בפורטל אחר למקום קישור להיות יכולה חדשה 2.2.4.1.3

  חדשה. הינה מסוימת חדשה כי לציין אפשרות 2.2.4.1.4

 הולדת. ימי 2.2.4.2

 בחברה. חדשות פעילויות 2.2.4.3

 החברה. עובדי הצגת 2.2.4.4

 אינטראקטיביים. בלוגים 2.2.4.5

 ועוד. כוסית הרמת אבל, מודעות אנוש: משאבי חלו 2.2.4.6

 מערכת מנהל של לאישור עד תפורסם לא שתועלה ידיעה כל - עובדים מודעות לוח 2.2.4.7

 .במערכת אישור תהליך באמצעות

 תחילה שעוברים העובדים, ידי על הודעות והעלאת פנימיים לצ'אטים אפשרות 2.2.4.8

  .במערכת אישור תהליך דרך לפרסום אישור

 יתרבות בריא 2.2.5

 בריא. אפשרי 2.2.5.1

 קיימא. בר פיתוח 2.2.5.2

 והדרכות. קורסים 2.2.5.3

 ארגונומיה. 2.2.5.4

 .ענבל ודרישות האפיון לתהליך בהתאם ,רכיבים/תכנים של הסרה/הוספה תיתכן 2.3

 :האינטרנט אתרנגישות  2.4

  .והתקנות שהותקנו מכוחו 1998 -הפורטל יהיה מונגש לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

 - ם להוראות הנגישות המופיעות בהאתר יבנה בהתא

W3C's Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA. 

  -  באפשרותך לצפות בהוראות הנגשתו
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   . wai/guidelines.html-http://www.isoc.org.il/w3cבעברית

 . WCAG20-http://www.w3.org/TR/2008/REC-20081211באנגלית

 מידע  אבטחת 2.5

 כללי:

 חובה -הארגוני.  ADמול  SSOהכניסה לפורטל תהיה באמצעות  2.5.1

 חובה -ח המאובטח.  החברה תתחייב לכתיבה מאובטחת ותציג דו"ח בדיקה של הפיתו 2.5.2

הבדיקה תבוצע ע"י חברה מתמחה, ולא המפתח עצמו, שתאושר מראש ע"י ענבל ושהתנאי  2.5.3

 .חובה – לעלייה לאוויר הוא תיקון כל הממצאים שלה.

 חובה -והרשאות.  אימות זיהוי, של מתקדמים מנגנונים קיום 2.5.4

 וכו'. שלה המשתמשים ההרשאות, תחזוקתה, ניהול על האפשר ככל תקל המערכת 2.5.5

 ופרמטרים. מחדל ברירות שינוי תאפשר הניתן, ככל גמישה תהיה המערכת 2.5.6

  .המערכת תנהל ותשמור לוג פעילות מפורט לפי חוק הגנת הפרטיות 2.5.7

 נאותים. ופיקוח דיווח ניטור, שירותי תספק המערכת 2.5.8

 .המערכת תאפשר ממשקים למערכות חיצוניות 2.5.9

 חובה -קוחות או משתמשים. המערכת תאפשר הקמת פרופילי הרשאות לפי סוגי ל 2.5.10

המערכת תאפשר שבירת הרשאות, תאפשר מתן הרשאות על ספריה, תתי ספריות, קובץ /  2.5.11

 חובה -אובייקט תוכן בתוך ספריה. 

 חובה -  בלבד. מוסמכים גורמים ידי על יתבצע הגישה הרשאות שינוי 2.5.12

 חובה - .היישום של ההרשאות מנגנון את לפרט הספק על 2.5.13

 חובה -(. LDAPמיכה במנגנוני הרשאות חיצוני )למשל יש לפרט יכולות ת 2.5.14

 המוצר קוד שלמות

 על הספק להתחייב כי:
 קוד התוכנה מכיל רק את מה שנרשם בתיעוד המסופק עם התוכנה וסוכם מול מכון התקנים. 2.5.15

 קוד התוכנה חופשי מסיסמאות מסטר, דלתות אחוריות, סוסים טרויאנים, וכיו"ב. 2.5.16

ם באבטחת במידע של  איכות בצורה מעמיקה, באגים הפוגעיהתוכנה נבדקה ע"י בוחני  2.5.17

 מהותית תוקנו ולא ידוע לספק על קיום באגים נוספים כאלו. המערכת בצורה

התוכנה נבדקה ע"י חבילת בדיקה מתאימה מפני קוד פוגעני, ווירוסים וכיו"ב, ולא ידוע  2.5.18

 לספק כי היא כוללת קוד פוגעני שכזה.

וד במערכות נלוות )מערכת הפעלה למשל( אשר פוגעים ברמת המערכת לא מבצעת שינויי ק 2.5.19

 אבטחת המידע הכללית של מערכות המחשב.

להבדיל )הספק מתחייב כי בגרסאות עתידיות של המוצר לא יתבצעו שינויים מהותיים  2.5.20

 אשר יפגעו ברמת אבטחת המידע במערכת ללא אישור מפורש מענבל.( מבאגים לא צפויים

 

 

 

https://www.isoc.org.il/w3c-wai/guidelines.html
https://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
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 ואמנת השירות ורטל ענבלשירותי תחזוקה לפ 2.6

שירותי התחזוקה תחל כאמור עם אישורה בכתב של ענבל כי הפורטל עלה תקופת מתן  2.6.1
 לאוויר, הינו מבצעי ועובד כנדרש ובהתאם להוראות ההסכם. 

 התקשרות ותקופת ההתקשרות תקופת אורך לכל ורכיביה למערכת אחריות יעניק הספק 2.6.2

 המוארכת.

 לפי הכל ועדכונה, התקין תפעולה המערכת, לאיכות הספק אחראי יהיה האחריות, במסגרת 2.6.3

  צורך.

 הספק יתחזק את פורטל ענבל באופן שוטף ומלא למשך הזמן הקבוע בהסכם. 2.6.4

יוקצה איש קשר טלפוני מטעם הספק למתן מענה לענבל, אשר יהיה  -מוקד טלפוני לתמיכה  2.6.5
 . 08:00-18:00ות זמין טלפונית ובכתובת דואר אלקטרוני בכל יום עבודה בין השע

, תמיכה לרבות שינויים ותוספות לפניות מכל סוגלתקלות, תחזוקת המערכת תכלול מענה  2.6.6
ל בהתאם בתקלות שדרוגים והתאמת המערכת לעדכוני אבטחה/גרסאות של דפדפנים והכ

 לתנאי ההסכם.

 . שינויים רחבי היקף, ככל שיידרשו, ידונו בין הספק לבין ענבל במהלך תקופת ההתקשרות 2.6.7

שעות ממועד פניית ענבל לספק וההודעה על  4מתן שירות הכרוך בהגעה לענבל יינתן בתוך  2.6.8
 התקלה. 

 מועדי מתן השירות בתקלות יהיו כדלהלן: 2.6.9

כל תקלה הגורמת להשבתת הפורטל או לאי יכולת  –תקלה ברמת דחיפות קריטית  2.6.9.1
  תפעולו, הספק יחל לטפל בתקלה בתוך שעתיים ממתן ההודעה על התקלה.

כל תקלה הגורמת לשיבושים בשימוש הסביר באתר,  -תקלה ברמת דחיפות גבוהה  2.6.9.2
 שעות ממתן ההודעה על התקלה. 12הספק יחל לטפל בתקלה בתוך 

כל תקלה אשר אינה מונעת את השימוש באתר על כלל  -תקלה ברמת דחיפות רגילה  2.6.9.3
יותר מלחיצה  תוכנו, אולם מונעת שימוש ברמה גבוהה )מהירות התגובה, לינק שדורש

 ימי עבודה.  7אחת לשם מעבר אליו וכו'(, הספק יתקן את התקלה בתוך 

 ההחלטה בדבר רמת הדחיפות הינה של מנהל המערכת מטעם ענבל. 2.6.9.4

 בדרישות הספק עמד לא להם, ובנוסף דין, כל ועפ"י ההסכם עפ"י ענבל בזכויות לפגוע מבלי 2.6.10

 נספחיו, על המכרז ובמסמכי  לעיל, 2.6.3 בסעיף כאמור ידו על שניתן השירות לאיכות ענבל

 לספק תאפשר ההסכם, הוראות של יסודית בהפרה מדובר שלא וככל לספק כך על תודיע ענבל

 יותר או אחת לקבל רשאית תהא ענבל מכן, לאחר בע"פ. ו/או כתבב טענותיו להציג

 :הבאות מההחלטות

יוחלט בדבר  -על הספק הוחלט להטיל קנסעל הספק, קנס כספי בגין ההפרות.  להטיל 2.6.10.1
גובהו של הקנס ודרך גבייתו: חילוט ערבות ביצוע או אי תשלום מלוא התמורה או 

גובה הקנס לא יעלה על הסכום אותו שילמה עינבל לספק  חלקה או שילוב של השניים.
עד אותה עת. ואולם לענבל שמורה הזכות, במידה וההפרה חוזרת ו/או במידה ונוצרה 

  הקנסות: סכום לחישוב מפתחל קנסות נוספים. הפרה נוספת להטי
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 מנגנון הקנסות לא יחול ו/או יחול בחלקו בכל אחד מהמקרים הבאים בלבד: יכ בזאת מובהר

 על הספק לבקש אישור עיכוב די סמנכ"לית מערכות מידע בענבל. העיכוב אושר בכתב על י
 העיכוב מענבל. מנומק בכתב מסמנכ"ל הכספים בענבל הכולל את מספר ימי העיכוב וסיבת 

  העיכוב נבע כתוצאה מרשלנות או מעשה או מחדל של ענבל או מי מטעמה והספק הגיש בקשה
לדיון בעניינו והוועדה מטעם ענבל אישרה כי אכן העיכוב כולו ו/או חלקו, נבע מאחריותה 

 של ענבל.
 

 השירותים המבוקשים לספק אחר. להעביר את המשך ביצוע 2.6.10.2

 

  :הספק כפיפות 2.7

ל ההתקשרות מטעם ענבל ישמש כסמכות הבלעדית והמוחלטת בכל סוגיה ו/או נושא ו/או האחראי ע
עניין הקשורים למתן השירותים המבוקשים על פי הקבוע בהסכם זה ובסעיף זה בפרט, והספק מתחייב 

 לפעול על פי הנחיותיו .
 
  האתר עיצוב 2.8

 לאפשרות גרפי ועיצוב מפורט UI עולבצ המזמינה לבחירת אפשרויות מספר להציע יש האתר עיצוב בשלב

 שונים. ממכשירים גישה ויאפשר רספונסיבי יהיה האתר שנבחרה.

  ההתקשרות תקופת .3

ידי הצדדים ותסתיים בתום שנת -תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תחל ממועד החתימה על החוזה על 3.1

ב של ענבל על השלמת ההקמה חודשים(, כאשר זו תחל עם קבלת האישור בכת 12התחזוקה הראשונה לפורטל )

הספק יצרף להצעה תכנית עבודה למימוש  (."תקופת ההתקשרות"וההפעלה התקינה של הפורטל )להלן: 

כולל פירוט משך כל פעילות. המשך הכולל של תכנית העבודה לא יעלה  קרי עליית הפורטל לאוויר, הפרויקט,

 חודשים. 6על 

 של לתקופה ההתקשרות תקופת את להאריך ולצרכיה, הבלעדי תהדע לשיקול בכפוף רשאית, תהיה בלבד ענבל 3.2

  ."(ההארכה תקופות" :)להלן חלקם או כולם שנים(, )שש נוספים חודשים 72 עד

ימים  30מימוש זכות הברירה כאמור בסעיף זה, ייעשה באמצעות מתן הודעה מראש למציע הזוכה, לפחות   3.3

 כם ההתקשרות בנושא זה.לפני תום תקופת ההתקשרות ובכפוף להוראות הס

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי לענבל הזכות להביא את הסכם ההתקשרות לידי סיום, הן  3.4

בתקופת ההתקשרות והן בתקופות ההארכה מכל סיבה שהיא וללא צורך בכל נימוק, ובתנאי שניתנה על כך 

 . ימים בכתב ומראש 60הודעה מוקדמת של 

 הקנס איחור אירוע
 ממנה. חלק או שעה כל בגין החודשית מהתמורה  0.5% ממנה חלק או שעה כל רגילה תקלה
 ממנה. חלק או שעה כל בגין החודשית מהתמורה 1% ממנה חלק או שעה כל חמורה תקלה
 ממנה. חלק או שעה כל בגין חודשיתה מהתמורה 5% ממנה חלק או שעה כל משביתה תקלה
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 ההסכם ביטול .4

 ו/או ההסכם מסיום כתוצאה מטעמה מי ו/או ענבל כלפי דרישה ו/או תביעה כל תהיה לא למציע .4.1

 שהיא. סיבה מכל ביטולו

 של מקרה בכל ההתקשרות תקופת את לאלתר, להפסיק, צד כל של מזכותו לגרוע כדי לעיל באמור אין .4.2

 כלפי תרופה או סעד לכל המפסיק הצד של  זכותו לרבות שכנגד, הצד ידי על ההסכם של יסודית ההפר

 כאמור. הפרה של במקרה המפר הצד

 המציע יעביר ענבל, ידי על ובין המציע ידי על בין שהיא, סיבה מכל הצדדים בין ההתקשרות סיום עם .4.3

 שעם באופן ברשותו המצויים והנתונים החומר המידע, כל את מסודר, באופן הוראותיה, פי ועל לענבל

 והנתונים המידע של היחידי העותק ענבל בידי ימצא כאמור לענבל החומר והעברת ההתקשרות סיום

  לשירותים. הנוגעים

 הזוכה והצהרות התחייבויות .5

 :כדלקמן ומתחייב מצהיר הזוכה

 ונספחיו זה שבהסכם והדרישות התנאים לו וברורים ידועים כי ונספחיו, זה הסכם תנאי את קרא כי .5.1

 המפורטים והתנאים הדרישות פי על לבצעםו לקיימם ביכולתו יש וכי להם, ומסכים מבין והוא

 זה. בהסכם

 תקופת כל במשך ברשותו יהיו כי לדאוג להמשיךו להוסיף מתחייב והוא ברשותו, קיימים כי .5.2

 מוסמכת רשות כל ידי ועל דין כל פי על הדרושים והרישיונות ההיתרים האישורים, כל ההתקשרות,

  זה. בהסכם כאמור המבוקשים השירותים מתן לשם

 והוא המבוקשים, השירותים מתן לשם הדרושים והניסיון האדם כוח היכולת, הידע, בעל הוא כי .5.3

  מעולה. מקצועית וזהירות נאמנות, מיומנות, של ברמה לבצעם מתחייב

 השירותים טיב את לבחון דרישה, ולפי לעת מעת מטעמה, מי או לענבל לאפשר מתחייב הזוכה .5.4

 המבוקשים. השירותים למתן הקשור חומר כל לענבל ולהעביר המבוקשים

 אחרת ובין דין פי-על בין זה, חוזה פי-על בין מניעה, כל אין ידיעתו למיטב כי ומצהיר מתחייב הזוכה .5.5

 לכך. בחשש או עניינים בניגוד נמצא ואינו המבוקשים השירותים ולמתן ענבל עם להתקשרותו

 השירותים למתן הקשור מומחיותו וםבתח שיחולו והעדכונים החידושים בכל להתעדכן ידאג הזוכה .5.6

 השירותים ומתן התחייבויותיו ביצוע במסגרת ליישמם שיוכל מנת על זה הסכם פי-על המבוקשים

 זה. הסכם פי-על לענבל

מנהל  ויעסיק במשך כל תקופת ההסכם מעסיקספק השירותים נשוא מכרז זה, ה מתןכי לצורך  .5.7

השירותים נשוא הליך זה )להלן: "מנהל פרויקט אשר יהווה איש קשר מטעם המציע למתן 

 עמד בדרישות הסף והוצג במסגרת ההליך. פרויקט"(, אשר 
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אנשי צוות, אשר יספקו מטעמו את  2למנהל הפרויקט לעיל, המציע מעסיק לכל הפחות  בנוסף .5.8

 אשר עמדו בדרישות הסף בהליך.  השירותים נשוא הליך זה,

 את קיבל אם אלא לעיל, 5.8 -ו 5.7 בסעיפים כאמור תיםהשירו מנותני איזה להחליף יורשה לא הספק .5.9

 אשר שירותים בנותני מדובר כי ובלבד ענבל, מטעם ההסכם על האחראי של ובכתב המוקדם אישורו

  בהליך. שנקבעו והתנאים הסף דרישות בכל עומדים

 התשלום ותנאי התמורה .6

ההזמנה, תשולם למציע  המפורטים במסמכיהמבוקשים עבור ביצוע מכלול השירותים  התמורה .6.1

, ועל פי התקדמות למסמכי ההליך נספח ב'הזוכה בהתאם להצעת המחיר שהגיש, שתמולא על גבי 

 :הפרויקט כמפורט להלן

 

 

 

 

 

 

בגין שלם את התמורה המבוקשת : ענבל תעלות תחזוקה ושימוש שוטפים -להצעת המחיר  2סעיף  .6.2

ככל שתמומשנה שנות התחזוקה הנוספות, מעבר לשנת  ,תחזוקהבתחילת כל שנת שירותי התחזוקה, 

ענבל כי הפורטל הוקם בהתאם לנדרש אשר תחל ממועד אישורה הכתוב של  התחזוקה הראשונה

 בהסכם זה, וכי כל העבודות הדרושות לכך בוצעו והושלמו על ידי הספק. 

 שתגיע ו/או המגיעה התמורה מלוא את תהווה כאמור התמורה כי ובמודגש במפורש בזאת מוסכם .6.3

 או נוסף רהחז ו/או תמורה לכל זכאי יהיה לא וכי ההתקשרות, הסכם לפי השירותים מתן בגין מציעל

  אחר.

, יוצמד לעליית מדד )תחזוקה( הכספית ההצעה בטופס המפורטת בטבלה בלבד 2התשלום עבור סעיף  .6.4

 2021המחירים לצרכן הידוע שיפורסם, בסמוך למועד הפקת החשבונית. מדד הבסיס יהיה מדד יוני 

 . 2021ביולי  15שפורסם ב

שיאושר על ידי נציג ענבל. שת חשבון מפורט מיום הג 30בתנאים של שוטף +   למציעהתמורה תשולם  .6.5

המציע ימציא לענבל חשבונית מס כדין במהלך ביצוע עבודתו, וזאת בכפוף לקיום מלא של כל 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

סכום לתשלום )%  אבן דרך מס
מתוך סעיף  (מהתמורה

 להצעה הכספית 1
 10% עבודה הזמנת ביצוע 1
 10%    איפיון אישור 2

 10% עיצוב סיום 3

 30% פיתוח וםסי 4

 40% לאוויר הפורטל עליית 5
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התמורה כאמור כולל גם הוצאות, דוחות, מצגות, נסיעות, צילומים וכיו"ב, ככל הנדרש למתן  .6.6

 השירותים המבוקשים לענבל. 

יודגש במפורש כי התמורה כאמור תהווה את מלוא התמורה המגיעה ו/או שתגיע למציע בגין מתן  .6.7

השירותים המבוקשים לפי הסכם זה, המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או החזר נוסף או אחר. כמו 

כן, התמורה שהוגשה בטופס הצעת המחיר היא קבועה והזוכה לא יוכל לשנות זאת במהלך תקופת 

 קשרות, או תקופת ההתקשרות המוארכת ככל ותמומש.ההת

הזוכה לבדו יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים במתן השירותים המבוקשים, ובכלל זה  .6.8

תשלומי מסים והיטלי חובה החלים או שיחולו עליו בעתיד וכן בכל ההוצאות הכרוכות בהתקשרות 

 זו.

  יושיפו אחריות .7

 בהסכם כאמור המבוקשים השירותים למתן והבלעדי היחיד חראיהא הוא כי ומתחייב מצהיר המציע .7.1

 במתן הקשורה אחרת פעולה כל וכן המבוקשים השירותים את ולבצע ליתן מתחייב הוא וכי זה,

 ובכפוף זה בהסכם כמפורט ובזהירות, בקפדנות במיומנות, ,במקצועיות המבוקשים, השירותים

 דין. כל הוראותול הנחיותל

 או מעשה בשל שנגרם כלשהו נזק בגין הפנימית הקרן /אוו ענבל כנגד דרישה ו/או עהתבי של מקרה בכל .7.2

 הוגשה אשר אחרים גופים /אוו הפנימית הקרן /אוו ענבל את וישפה המציע יפצה המציע, של מחדל

 מלוא בגין וכן כאמור, לנזק בקשר או בשל יחויבו בו סכום כל על הראשונה, דרישתם עם התביעה, םכנגד

  דין. עורכי טרחת ושכר משפט הוצאות לרבות כאמור, כנגדם שיינקט המשפטי ליךהה בגין הוצאותיהם

 אפשרות יתאפשר, שהדבר ככל לו, ותיתן אמורכ דרישה ו/או תביעה הגשת על למציע תודיע ענבל .7.3

 כאמור. התביעה או הדרישה מפני ההגנה בניהול ולהשתתף המשפטיים, להליכים להצטרף

 כל פי על ממנו המגיעים אחר תשלום כל או פיצויים נזק, לשיפוי שלוםת לכל אחראי יהיה בלבד המציע .7.4

 ידו. על המועסקים לאנשים דין

 שלישי, צד ו/או המדינה ו/או ענבל כלפי דין, כל פי על המציע, מאחריות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .7.5

  בלבד. עליה להוסיף אלא

 בהסכם. יסודית תנייה מהווה לעיל האמור .7.6

 וחדרישות ביט .8

ענבל  –הספק מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל 
חברה לביטוח בע"מ, ולהציג לענבל חברה לביטוח בע"מ, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים 

 הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 ביטוח חבות מעבידים 8.1

בכל תחומי מדינת ישראל  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות המעבידיםק הספ .א
 והשטחים המוחזקים.
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 )שנה(. לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  ₪ 20,000,000 -בול האחריות לא יפחת מסךג .ב

 עבידם.הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמ .ג

ענבל חברה לביטוח בע"מ, היה ונטען לעניין תאונת  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ד
עבודה/מחלת מקצוע כלשהם כי הן נושאות בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק קבלנים, קבלני 

 משנה ועובדיהם שבשירותם.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 8.2

על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש הספק יבטח את אחריותו החוקית  .ה
 בגין פעילותו, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 , למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪ 1,000,000 -גבולות האחריות לא יפחתו מסך .ו

 .Cross Liability -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .ז

משנה  קבלנילכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, הביטוח יורחב  .ח
 .ועובדיהם

 רכוש מדינת ישראל, ייחשב רכוש צד שלישי. .ט

ענבל חברה לביטוח בע"מ, ככל שתחשבנה אחראיות למעשי  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .י
 ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 ות מקצועית וחבות המוצר ביטוח משולב לאחרי 8.3

COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY  

POLICY   FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE  INDUSTRY.                

 או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSONS 

AND   PRODUCTS  LIABILITY  INSURANCE                                                                      

   או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב                כדלהלן:      
 )בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל(. ______________________________________

אתר אינטרנט פנים ארגוני  -תר בגין הקמה, אפיון, פיתוח והטמעת פורטלאחריותו, בין הי את הספק יבטח .ו
עבור עובדי החברה כולל שירותי תחזוקה וטיפול בתקלות, עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ בהתאם להסכם 

 המוצר. וחבות מקצועית  לאחריות ענבל חברה לביטוח בע"מ, בביטוח משולב-  ישראל מדינת עם

 

 :מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, הספק בותח את תכסה הפוליסה .ז

 ורשלנות. הזנחה ,טעות השמטה, מקצועית חובה הפרת בגין כיסוי -  מקצועי מחדל או מעשה עם בקשר .3

 ,הורכבו, פותחו אופיינו, שהותאמו מוצרים עם בקשר שייגרמו נזקים בגין כיסוי - במוצר מפגם חבותו .4
מי  הספק או  ידי על אחרת דרך בכל טופלו או שודרגו הותאמותוחזקו  ,נמכרו, סופקו, הוטמעו, תוקנו

  מטעמו.

אתר  -בין היתר הקמה, אפיון, פיתוח והטמעת פורטל כולל מטעמו הפועלים כל ובגין עובדיו, הספק פעילות .ח
 .אינטרנט פנים ארגוני עבור עובדי החברה כולל שירותי תחזוקה וטיפול בתקלות, ענבל חברה לביטוח בע"מ
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 . ₪ 2,000,000 – מ יפחתו לא ולשנה למקרה האחריות תגבולו .ט

 חודשים.  12 לפחות הגילוי תקופת הארכת 

 .אובדן מסמכים 

 עובדים. של יושר ואי מרמה 

 .דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 

 .אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח 

 צולבת אחריות - Cross  Liabilityסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל , אולם הכי– 
 .ענבל חברה לביטוח בע"מ

לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם  ענבל חברה לביטוח בע"מ, – ישראל מדינת את לשפות יורחב הביטוח .י
לו טופ תוחזקו, עודכנו, שודרגו או ,נמכרו, סופקו, הוטמעו, אופיינו, תוקנו ,הורכבו, במוצרים אשר שיוצרו

, על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו ענבל חברה לביטוח בע"מ –עבור מדינת ישראל 
 אחראים למעשי ו/או  מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו. 

 ביטוחים נוספים 8.4

י שירותים, בעלי מקצוע, נותנ מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, מתחייב הספק לוודא  כי             
יערכו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות סבירים כול ביטוח ספקים, קבלנים, קבלני משנה 

אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי עובדים, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר )ככל 
יטוחי חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. ורלוונטיים(, וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב הכוללים ב

למעשיהם ו/או  ותחראיא נהחשבתככל ש ,ענבל חברה לביטוח בע"מ –הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת ישראל 
הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול  .ן וכלפי עובדיהןויתור המבטח על זכות השיבוב כלפיה ויכללומחדליהם 

  בזדון.לטובת אדם שגרם לנזק 

 כללי 8.5

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:

ניתנה על כך אם  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא .ח
 לחשב ענבל חברה לביטוח בע"מ.יום לפחות במכתב רשום  60הודעה מוקדמת של 

ענבל חברה  –, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב .ט
                                                                                                                                      .שגרם לנזק מתוך כוונת זדוןלטובת אדם יתור לא יחול ו, ובלבד שהון של הנ"לועובדיה לביטוח בע"מ

ולמילוי כל החובות אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות הספק  .י
 .המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות

                          הספק.ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על  .יא

קיים ביטוח  טוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשרכל סעיף בפוליסות הבי .יב
והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי , אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל

   .הביטוח

 



 
 נוסח מעודכן

                                                            להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 22/2021מס'  מכרז פומבי                 
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794 

64 
 
 

 נוסח פוליסות תנאי פי על מהמקובל יפחתו צד שלישי וחבות מעבידים, לא פוליסות של הכיסוי תנאי .יג
 לעיל. כמפורט הכיסויים להרחבת בכפוף", יטב"

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. .יד

ענבל חברה לביטוח בע"מ, וכל עוד  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  הספק .ט
 על ידו מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה הספקלהחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. אחריותו קיימת, 

 בתוקף.ענבל חברה לביטוח בע"מ,  –, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל תקופת ביטוחמדי 

 

למועד  הספק לענבל חברה לביטוח בע"מ, עד על ידי הביטוחים, יומצא קיום של המבטח על בחתימתו אישור .י
לענבל  המבטח אודות חידוש הפוליסות את האישור חתום בחתימת הסכם. הספק מתחייב להציגחתימת ה

  הביטוח. תקופת תום שבועיים לפני חברה לביטוח בע"מ לכל המאוחר

 
לפי סעיפי הביטוח  הספקמובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות 

לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה אך ורק כדי בנספח זה המפורטים 
 ות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעותלאפשר לחבר

, על מנת ויהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמ הספק. על בנספח זה לעיל
 כנדרש עיל.ללא  ולהבין את הדרישות וליישמן בביטוחי

העתקי בכל עת את  מהספקאת הזכות לקבל  מרות לעצמןענבל חברה לביטוח בע"מ, שו –מדינת ישראל  .יא
במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת , במלואן או בחלקן פוליסותה

שתוכל לבחון את עמידת הקבלן בסעיפי ביטוח אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי 
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד

מוסכם כי הספק יהיה רשאי  .לעיל א' ו על פי הוראות סעיףלהתחייבויותי ם את הפוליסותעל מנת להתאי
 למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

לעריכת הבדיקה ולדרישת ענבל חברה לביטוח בע"מ,  –מדינת ישראל  ת י זכוכ הספק מצהיר ומתחייב .יב
כל  ןעל מי מטעמ אוענבל חברה לביטוח בע"מ,  –מדינת ישראל השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 

כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי  / אישורי הביטוחת הביטוחוחובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליס
התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם הספק לפי ההסכםבה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על העדרם, ואין 

 ובין אם לאו. נבדקוובין אם לאו, בין אם 

למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת  .יג
ור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום איש

לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני  רכוש וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים 
 לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

ואין  החוזה ועל פיעל פי דין  ומכל חובה החלה עלי הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את  .יד
 םסעד המוקנים לה על כל זכות אוענבל חברה לביטוח בע"מ,  –מדינת ישראל לפרש את האמור כוויתור של 

 דין ועל פי חוזה זה.כל על פי 

 של הסכם זה.יסודית זה מהווה הפרה  פרק ביטוחאי עמידה בתנאי  .טו

 צמאיע קבלן - מזמין יחסי .9

 בין יחולו לא וכי עצמאי, קבלן - מזמין יחסי הינם הצדדים בין יחסיםה כי ומצהיר מאשר הזוכה .9.1

 השירותים. למתן לו הדרוש אחר אדם כל על לרבות ,מעביד עובד יחסי ואופן, פנים בשום הצדדים,
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 לאומי ביטוח הכנסה, מס תשלומי כל את השירותים, למתן לו הדרוש אדם וכל עצמו עבור ישלם הזוכה .9.2

 ו/או בקשר רשות, ו/או גוף לכל דין כל פי על שיגיע ו/או המגיע אחר חובה תשלום ו/או היטל מס, וכל

 זה. הסכם ולביצוע לענבל המבוקשים השירותים למתן בנוגע

 דרישתם עם מטעמה, מי ו/או ענבל את לשפות המציע מתחייב לעיל זה בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .9.3

 תתבסס ואשר נגדם, שתוגש דרישה או מתביעה הכתוצא להם שיגרמו הוצאה או נזק כל בגין הראשונה,

 המבוקשים השירותים למתן בנוגע ו/או בקשר ,למציע ענבל בין מעביד - עובד יחסי של כביכול קיומם על

 זה. הסכם לביצוע ו/או

 זכויות הסבת איסור .10

 ו/או זכויותיו את להעביר ו/או להמחות ו/או להסב רשאי אינו המציע כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם .10.1

 ובכפוף אלא בתמורה, שלא ובין בתמורה בין לאחר/ים, מהן חלק כל ו/או זה הסכם פי על חובותיו

 ומראש. בכתב ענבל להסכמת

 ו/או המבוקשים השירותים ביצוע את לאחר/ים למסור רשאי אינו המציע לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .10.2

  המבוקשים. השירותים בביצוע הקשורות מהפעולות חלק כל לאחר/ים למסור ו/או מהם, חלק כל

 תסכים בו מקרה בכל כי ובמודגש במפורש בזה מוסכם - מיוחדים במקרים נוסף לגורם ענבל הסכמת .10.3

 ייעזר מהם, חלק כל ו/או המבוקשים השירותים במתן כי דעתה(, שיקול לפי - שתסכים )ככל ענבל

 בכתב זהותו, באישור הן ענבל לש הסכמתה תותנה כלשהו(, עזר כוח )לרבות מטעמו אחר באדם המציע

 זה. בהסכם כאמור התחייבויות על יוחתם, כאמור אדם שכל בכך וכן אדם אותו של ומראש,

 השירותים למתן ענבל כלפי המציע של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אין ספק הסר למען .10.4

 זה. בהסכם כאמור התחייבויותיו כל ולביצוע המבוקשים

 ו/או זה הסכם פי על החובותי ו/או הזכויותי את להעביר ו/או להמחות ו/או להסב הזכות שמורה לענבל .10.5

 בכתב. הודעה ולאחר זה חוזה פי-על הזוכה מזכויות לגרוע ומבלי עת בכל וזאת לאחר/ים מהן חלק כל

 בהסכם. יסודית תנייה מהווה לעיל האמור .10.6

 עניינים וניגוד סודיות .11

/או יגובה אצלו ואצל כל אדם /ואו וו/או יתקבל  בפניוייחשף  אשרדע ידוע לו שכל מי כיהזוכה מצהיר  .11.1

מטעמו הקשורים במתן השירותים יהיה בגדר סוד מקצועי, למעט ו/או גורם מקצועי קבלן/ני משנה 

שהיה ידוע למציע טרם התקשרותו  מידעכי פורסם ברבים והיה ידוע לכל ו/או  הוכחמידע פומבי ש

 וכל, "פ צו של רשות מוסמכתעעל פי כל דין ו/או הזוכה נדרש לגלותו ע"פ זה ו/או מידע אשר  חוזהב

 .ובכתב מראש לענבל כך על הודעה למתן בכפוף זאת

הזוכה מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה ומידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע, במישרין ו/או בעקיפין, לענבל  .11.2

חוזה זה ו/או  עםהגיעו אליו מענבל בקשר , שיגיעו ו/או עמהו/או למי מטעמה ו/או לגופים הקשורים 

ולא למסור כל ידיעה ו/או נתון ו/או מידע ו/או , מידע"(ה" :להלןלמתן השירותים המבוקשים על פיו )

, אלא אם המידע פותח באופן כל מסמך כאמור לאדם שלא הוסמך לכך על ידי ענבל מראש ובכתב
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ס או כולל בתוכו כל מידע סודי השייך לענבל, היה עצמאי על ידי הזוכה ו/או כל מי מטעמו ואינו מבוס

  שמור במאגריה, או הועבר לזוכה על ידה. 

הזוכה מתחייב לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף, כל מידע  .11.3

, או בכל עת שהיא בעתיד )להוציא חוזהשיגיע אליו כאמור, ולא לעשות בו שימוש במשך תקופת ה

 זה(.  חוזהימוש במידע ככל שיידרש לצורך ביצוע ש

אי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה עלול להוות, בין היתר, עבירה לפי  כיהזוכה מצהיר שידוע לו  .11.4

עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות,  כןו 1977 -פרק ז', סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

אחריותו על פי חוזה זה ועל פי כל דין ינקוט הזוכה בכל אמצעי מתאים מבלי לגרוע מ .1981 -התשמ"א

שיש ברשותו כדי לשמור שמירה מעולה על כל מידע ומסמך המוחזקים על ידו בקשר לשירותים ולחוזה 

זה וכדי למנוע עיון בהם מכל אדם שענבל לא התירה לו זאת בכתב ומראש. כן יציית הזוכה לכל דרישה 

דבר נקיטת אמצעי בטחון נוספים לאלה שננקטו על ידו. במקרה של תקלה כלשהי סבירה של ענבל ב

 למסמכים ו/או למידע כאמור לעיל יודיע על כך הזוכה לענבל מיד עם אירועה.

למען הסר ספק מובהר בזה כי התחייבותו של הזוכה לסודיות כאמור תחול במשך כל תקופת חוזה זה  .11.5

עובדיו וכן על כל אדם ו/או קבלן/ני משנה הקשורים עם  עלו, ובכל עת בעתיד, ללא מגבלת זמן עלי

 מתן השירותים.

את האמור בהתחייבות זו לרבות  ומשנה או מי מטעמ קבלניאו  ומתחייב להביא לידיעת עובדי הזוכה .11.6

חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה ולהחתים אותם על טופס התחייבות 

 .לסודיות

תבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבל ימיד כש החייב להחזיר לידי ענבל ולחזקתמת הזוכה .11.7

עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם או גוף עקב  ואו לידי ו, שהגיע לחזקתהאו השייך ל מענבל

עותק כל שהוא  ומתחייב לא לשמור אצל הזוכהעבור ענבל. כמו כן,  יןמתן השירותים או חומר שהכ

 מר כאמור או של מידע.של חו

שלפי  ומתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותי הזוכה .11.8

עשוי להימצא, במישרין או  הואכתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו 

ן השירותים לענבל לבין במסגרת מת ואו עיסוק ובעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד

חבר  ואו קרוב של שהזוכהאו של גוף  וו של קרוביי, ענייניועניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת  ואו לקרוב של ובו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של

, ואו שותפ ואו מעסיק שהזוכהקוח, של לינו רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענ

 "(.עניין אחר, מיצגים/מייעצים/מציעים )להלן: "ואו בפיקוח ואו עובד העובד עמ
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עשוי  שהואעל ניגוד עניינים קיים או  לזוכהבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  .11.9

או עניין  ורותים לענבל לבין עניין אחר שלבמסגרת מתן השי ואו עיסוק ולעמוד בו בין מילוי תפקיד

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  ושל קרובי

היועץ מתחייב לחתום ולהחתים כל גורם שיועסק מטעמו לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה על  .11.10

מקצועי תצהיר/הצהרה בדבר שמירה על סודיות והעדר ניגוד עניינים בנוסח שיימסר לו ע"י האחראי ה

מטעם ענבל, הן בתחילת ההתקשרות והן בכל ייעוץ למכרז/התקשרות ספציפיים, ולמסור את 

 התצהיר/הצהרה החתום לידי האחראית כאמור, טרם תחילת עבודתו.

 מהווה תניה יסודית בחוזה. זה בסעיףהאמור  .11.11

 קיזוז .12

 תחוב יאשה סכום מכל לקזז רשאית תהיה ענבל למציע, ימים 7 בת ובכתב אשמר הודעה למתן בכפוף .12.1

 ענבל כלפי יחויב המציע אשר קצוב סכום כל זה, הסכם פי-על בוקשיםהמ השירותים למתן בקשר למציע

 שהיא. סיבה מכל המדינה /אוו הקרן ו/או

 הצעתו מפרטי פרט לגבי המציע של שווא הצהרת בגין או ,המציע ידי-על הפרתו עקב ההסכם בוטל .12.2

 או ,השינוי קרות עם מיד עליו הודיע שלא המציע של הצעתו בפרטי שחל שינוי בגין או ,ההליך במסגרת

 ,תמורה לרבות ,תשלום מכל להפחית  ענבל רשאית ,בהסכם המפורטים האירועים מן אחד קרות בגין

 או קיזוז  ענבל ביצעה לא ,עיכבון או קיזוז של בדרך להיעשות יכולה כאמור הפחתה .למציע שישולם

 נזקים בגין הקרן /אוו ענבל תא המציע ישפה וכן לו ששולמו הכספים בהשבת המציע יחויב ,כאמור עיכבון

 .שתקבע לסכום ובהתאם ,ענבל דרישת עם מיד ,כאלה שנגרמו ככל ,ההסכם ביטול עקב שנגרמו

 הזוכה ע"י חוזה הפרת .13

הפר הזוכה התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ו/או על פי כל דין, יהא הזוכה חייב לשלם לענבל פיצוי 

בל כתוצאה מההפרה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או שייגרמו לענ הישירים בגין הנזקים וההפסדים

 סעד אשר יעמדו לענבל לפי חוזה זה ולפי כל דין.

 תויסודית והפר

את ההסכם בהפרה יסודית ו/או הפר את ההסכם בהפרה שאינה  זוכההלגרוע באמור בכל דין, הפר  מבלי

כתב של ענבל, תהיה רשאית ענבל, לפי ימי עבודה ממועד דרישתה ב 10יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 

שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחד או יותר מהאמצעים שיפורטו להלן, וזאת מבלי לגרום לפקיעתו של 

 ההסכם:

  כולם או המבוקשים םשירותיה, דרך קבע או באופן ארעי, את המשך מתן מידיתלהפסיק ,

 חלקם.

 וצאותיה במקרים האמורים )להלן: את ה המציעתהא זכאית לגבות ו/או לקזז מאת  ענבל

כולל מע"מ מהוצאות  15%"( לעיל בתוספת הוצאות מנהליות בשיעור של ההפרה הוצאות"

 ההפרה.
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, לבטל הסכם זה מיד, הבלעדי דעתה שיקול לפירשאית,  ענבל תהא, לעיל לאמור ובנוסף, האמור מן לגרוע מבלי

תשלום ב שתחויב מבליצורך במתן התראה כלשהי ו, ללא מציעל, ע"י מתן הודעה בכתב בחלקובמלואו או 

 , בקרות אחד מהמקרים הבאים:הפיצוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר או נוסף שיעמוד לזכות

 המציע. ידי-להפרה יסודית של ההסכם ע 

 בביצוע עבירה שיש עמה קלון. ונחשדו/או מי מטעמו  המציע 

  או ובקשה לפירוק או בקשה להסדר עם נושיי מטעמו ידי מ-/ עלעל ידו  או מציעההוגשה כנגד 

 .רגל לפשיטת בקשה

  מענבל והמוחזקים ע"י ענבל מציע ו/או על כספים המגיעים ל המציעהוטל עיקול על רכוש

 יום. 14והעיקול לא הוסר תוך 

  והתוצרים הנתונים על יוצרים וזכויות בעלות .14

 היום קבועות שהן כפי ,היוצרים זכויות לרבות ,רוחניה הקנין זכויות וכל ,הזכויות כל כי ,בזאת מוסכם .14.1

 זכות וכל ,מוגבלת בלתי ולתקופה ,בעולם אחר מקום בכל ,בישראל ,בעתיד קבועות שתהיינה כפי או

 במסגרת יופקו או ,יוכנו ,ייקלטו ,שיאספו והמסמכים התוצרים ,הנתונים בכל ,אחרת זכות או קניינית

 היו אשר רוחני קניין זכויות למעט ,מרכיביהם כל על ,אליו בקשר או ,זה הסכם לפי השירותים מתן

 קניינה הינן ("השירות תוצרי" :להלן) זה הסכם נשוא השירותים מתן תחילת טרם המציע בבעלות

 לעשות רשאית תהא ענבל .זה בהסכם הנקובה לזו נוספת תמורה כל ללא ,ענבל של והמוחלט הבלעדי

 עריכה או השלמות ,תוספות הכנסת ,שינוי כל לרבות ,לנכון שתמצא שימוש כל השירות תוצרי בכל

 .לאחריה או השירותים מתן בתקופת ,בעלים מנהג בהם ולנהוג ,חרלא העברתם או פרסומם ,מחדש

 מהווה אינו כאמור שינוי או שימוש וכל ,בו 'מוסרית 'זכות תהא לא החומר את שיצר למי או למציע .14.2

 '.מוסרית 'זכותב פגיעה

 בכל או בתיק הטיפול סיום או ,ההסכם ביטול של מקרה בכל או ,ההתקשרות תקופת סיום עם מיד .14.3

 על נוצר אם גם ,כאמור חומר כל ענבל נציג לידי לאלתר המציע ימסור ,זאת ידרוש ענבל נציג בו מקרה

 .סייג כל ללא ,לידיו נמסר או ידו

 ההסכם לביצוע בנקאית ערבות .15

 א' נספחכחוזרת בנוסח המצורף מציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי ה הספק .15.1

לפקודת ענבל חברה למדד המחירים לצרכן ומבוילת כדין,  , צמודהישראליבנק , מאת להסכם זה

תקופת  אורך כלבתוקף ל ,שקלים חדשים( עשרת אלפים) ₪ 10,000בשיעור של  ,לביטוח בע"מ

 חודשים. 6ותקופת ההתקשרות המוארכת בתוספת ההתקשרות 

 זהוהסכם זמנה הכמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ה ,הספקמציא ההערבות ש .15.2

לא יעמוד  הספקבו בכל מקרה , כולה או חלקה, תוחזק בידי ענבל אשר תהיה רשאית לחלטה

 זה על נספחיהם. ההסכםהצעתו ו/או ההזמנה ו/או בהתחייבויותיו על פי 

ההסכם, הצעתו ו/או על פי ההזמנה ו/או על פי בהתחייבויותיו על פי  הספקבכל מקרה בו לא יעמוד  .15.3

, החל מתאריך שייקבע על ידי ענבל בהודעה, זאת לספקת ההסכם בהודעה בכתב רשאית ענבל לבטל א
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לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה תוך  והספקלתקן את המעוות  אפשרות לספקלאחר שניתנה 

 הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. 

רשאית ענבל ביטול מחמת סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, למעט היה ובוטל ההסכם  .15.4

יפצה  והספקלחלט את הערבות הבנקאית הנ"ל, וכן למסור את ביצוע ההסכם למי שיקבע ע"י ענבל 

 את ענבל על כל הפסד ונזק שיגרמו לה בגין כך.

לענבל וענבל תהא  הספקים מאת כמחילוט הערבות לא יחשב בשום מקרה כתשלום פיצויים מוס .15.5

את הנזקים מעבר לסכום הנקוב בערבות, מבלי שחילוט הערבות יגרע  מהספקתבוע זכאית ל

 מזכויותיה על פי כל דין.

 ויתור או סטייה .16

 בסדרת או מסוים במקרה זה הסכם מתנאי לסטות מהצדדים מי הסכמת - ההסכם מתנאי סטייה .16.1

 אחר. מקרה בכל שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא מקרים,

 על לו המוקנות מהזכויות בזכות מלהשתמש מהצדדים מי השתהה או השתמש לא - זכויות על ויתור .16.2

 מזכויותיו. זכות על ויתור בכך יראו לא מקרים, בסדרת או מסוים במקרה זה הסכם פי

 נעשה אם אלא תוקף כל לו יהא לא זה הסכם מהוראות שינוי או הסכמה או ויתור כל - הצדדים חתימת .16.3

 בדרך נעשה שלא בעניין טענה כל מלהעלות מנועים יהיו והצדדים הצדדים שני ובחתימת בכתב

 האמורה.

  שונות .17

 מעובדיו למי מהצדדים מי יציע לא סיומו, לאחר חודשים 12 ובמשך זה הסכם לפי ההתקשרות בתקופת .17.1

 ו/או במישרין שהוא סוג מכל שירותים מהם לקבל ו/או כעובדים להעסיקם השני הצד של שלוחיו או

 השני. הצד בהסכמת שלא יפיןבעק

 והמותנה המוסכם את נכונה משקפים ההסכם מסמכי כי הצדדים, בין מוסכם - ההסכם מסמכי .17.2

 והתחייבויות, הסכמים מצגים, הצהרות, הבטחות, בכל קשורים יהיו לא הצדדים וכי במלואו, ביניהם

  ימתו.לחת קודם נעשו, אם נעשו, ואשר זה בהסכם נכללים שאינם בע"פ, או בכתב

-על ונחתם בכתב נעשה אם רק תקף יהא הכלליים בתנאים או בהסכם שינוי כל כי ,הצדדים על מוסכם .17.3

 .הצדדים של המוסמכים הנציגים ידי

 כסוכן, עצמו יציג ולא ,ענבל כפעילות זה הסכם פי-על פעילותו את שהוא גורם כל כלפי יציג לא הזוכה .17.4

  .ענבל נציג של ומראש בכתב לאישור בהתאם או חהכו לייפוי בהתאם אלא ,ענבל נציג או שלוח

 כמצוין כתובתו לפי למשנהו צד ידי על שתשלח בכתב הודעה כלו הודעות משלוח -  הודעות משלוח .17.5

 שעות 72 בתום או הכתובת, באותה מסירתה עם ליעודה הגיעה כאילו תחשב לעיל זה להסכם בכותרת

 השניים. מבין מוקדםה הדואר, בבית רשום בדואר למשלוח שנמסרה מעת

 באזור המוסמכים המשפט בבתי הינה זה לחוזה הקשור בכל המקומית הסמכות - שיפוט סמכות .17.6

  בלבד. יפו אביב -תל ו/או המרכז
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

__________________     __________________ 

המציע הזוכה            ענבל  

_________________ ________    ______________________ 

1שם+ חתימה  מורשה חתימה                                         1שם+ חתימה מורשה חתימה     

_______________________      __________________ 

2שם+ חתימה מורשה חתימה        2שם+ חתימה מורשה חתימה      
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 נספח א'  - נוסח ערבות ביצוע

 

                                                                                                                  ,לכבוד
 ענבל חברה לביטוח בע"מ

 רח' ערבה 
  282ת.ד. 

 70100קריית שדה התעופה, 
 הנדון: ערבות מס. _____________

מכרז פומבי להקמה, בו כמציע הזוכה (, אשר נבחר"ים/המבקש"_ )להלן: _____________ה של חברתלבקשת .1

 -" ו"השירותים)להלן: " הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ

 (,שקלים חדשים עשרת אלפים)במילים:   ש"ח 10,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "( ענבל

( בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן "ל"הנ הקרן סכום")להלן: 

בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המבקש בקשר להתקשרותכם  ,"(למדד הצמדה הפרשי" כמפורט להלן )להלן:

 ענבל. עבור השירותיםעמו במסגרת 

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

  לצורכי חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: .3

ידי הלשכה המרכזית -משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על -א. "מדד המחירים לצרכן" 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו. -ב. "המדד החדש" 

 מדד המחירים לצרכן המפורסם ביום פרסום המכרז. -ג ."המדד היסודי" 

לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש  האם יתברר כי המדד החדש על
בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם 

 או נמוך הימנו, יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי 

לאחר קבלת  )במילים: שבעה ימים(ימים  7תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .4

דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם 

_, )יש להכניס את כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה איש קשר ______

עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו עד 

בד שסך מועד פקיעת הערבות. לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובל

 התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .5

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה , )2028בפברואר,  01ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .6

 על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.



 
 נוסח מעודכן

                                                            להקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר אינטראנט )פורטל ארגוני( עבור ענבל חברה לביטוח בע"מ 22/2021מס'  מכרז פומבי                 
 03-9778794, פקס: 9700*, 03-9778000, טל. 7019900נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  - ענבל חברה לביטוח בע"מ
INBAL Insurance Company Ltd. - Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 719900 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778794 

72 
 
 

 ות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.ערב .7

                                                  

 בכבוד רב,                                                                   

 

 בנק _____________________שם ה                                       

 ________________________סניף                                                   

 מספר סניף ___________________                                                  

  תאריך:_____________                                                  

 _וחותמת הבנק:____________ חתימה של מורשי החתימה                                                  

 


