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 1קובץ מס'  –שאלות ותשובות 

 

 

 תשובת המכללה  בקשה/שאלה  סעיף  עמוד  מס'ד 

   120 ?מהי כמות המשתמשים הנדרשת כללי  כללי  1

 מסמכים 2,000-5,000לא ידוע. להערכתנו כ  ?מהי כמות הסריקה הנדרשת בשנה כללי  כללי  2

 ?האם יש צורך בסריקת הארכיון הקיים כללי  כללי  3
בסיפא קיימת   – 2(, סעיף 2ראה נספח ה')

 בקשה לתמחור שרות זה.

 מסמכים  50,000 –הערכה בלבד  ?מהי כמות הדפים הקיימת כללי  כללי  4

5 3 1.17 

היות והתשלום מותנה באישור מבחני הקבלה נבקש לתחום 

מ לסיום  ועד  המוצר  הגשת  שבין  התקופה  את  ני חסבזמן 

לא   המכללה  שאם  כך  המהקבלה,  מבחינת  בים שאתעמוד 

הנדרשים בזמן שהוקצה למבחני הקבלה היא תעביר תשלום 

 . מסוים על החשבון

עד   קבלה  מבחני  הגשת   45סיום  מיום  יום 

 המוצר הסופי. 

6 3 1.17 

ליבכם   המתאם    –לתשומת  ע"י  הקבלה  מבחני  לאישור  עד 

 מטעם המכללה, לא יאושר כל תשלום עד גמר מבחני הקבלה. 

 מתייחס רק להיבט העבודה בפרויקט ?האם 

 מטה 4ראה תשובה לשאלה מס' 

7 4 1.19 

נבקש מהמכללה להבהיר מהם   1.17בהמשך להבהרה לסעיף  

אבני הדרך לתשלום, לדוגמה האם התשלום הראשון יתקבל  

  1+    1חודשי לשלב יישום מס'   X + חודשים אפיון  3לאחר  

 חודש לאחר מכן?

מהמכללה לשקול בכל זאת לשלם מקדמה  חה שכן, נבקש נבה

הרבות   והעלויות  הזמן  המשאבים,  לאור  הפרויקט  עבור 

התשלום  לקבלת  ועד  זה  מסוג  פרויקט  בביצוע  הכרוכות 

 .הראשון

 במכרז  34עמ'  7ראה סעיף  •

 אין תשלום מקדמות.   •

8 6 4.2.2 
נא אישורכם כי ניתן להציג פרויקטים שמועד תחילתם הינה 

 ונמשכים עד היום.  01/2018לפני 

  1/1/2018ניתן להציג פרויקטים שהחלו לפני  

עד   שהחלו  ו/  31/06/2021ונסתיימו  או 

 וממשיכים עד היום  1/1/2018  לאחר

9 6 4.2.2 

האם ניתן להסתמך על נסיון הקבוצה בחו"ל )שהחברה בארץ 

אינטגרלי ממנה( או על נסיון של תמיכה ותחזוקה    היא חלק

 של ארכיונים בארגונים בארץ?

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

10 
6 

7 

4.2.1 

5.1.5 

לאור העובדה כי הננו יצרני המערכת נבקש לצרף תצהיר מציע 

 מאומת ע"י עו"ד להוכחת תנאי סף זה.  

 מתייחס גם ליצרן המערכת  4.2.1ס"ק 

 מאושרת. מקובלת והבקשה 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף .  23.02.2022נא אישורכם כי תוקף ערבות המכרז הנדרש הינו  7.2 9 11

12 9 7.3.1 
מבקשים להוסיף תנאים לחילוט  ערבות ההצעה.  בנוגע לחילוט  

 ולא חילוט אוטומטי
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

13 13 11.2.1 

של   רצונו  "שביעות  קריטריון המונח  הינו  המזמין" 

סובייקטיבי. על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה נבקש, כי 

המונח "שביעות רצון המזמין" משמעותו: ביצוע התחייבויות 

 הספק בהתאם לתנאי החוזה ונספחיו. 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

14 20 1 
פיזית בדמ  1בסעיף   לסריקה  פתרון  לספק  צורך  יש  ות  האם 

 ?סורקים

. ראה נספח  זה אופציונאלי, שרו ת  לא נדרש

 2( סיפא סעיף 2ה')
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15 20 
 

2.1.1.3 
 

מערכת  נדרשת  האם  ברורה,  אינה  שיודעת   OCR הדרישה 

ולעדכן את  לפענח מידע באופן אוטומטי מתוך מסמך סרוק 

בסיס הנתונים של המערכת במילות מפתח באופן אוטומטי,  

נבקש   וכן  המפתח  במידה  ומילות  למסמכים  דוגמאות 

 .הנדרשות

 . אין מילות מפתחות נדרשות.נכון

16 20 2.1.1.3 
ל  OCR האם דרישה  חלק   OCR -כולל  שהוא  בעברית 

 ?מהפתרון
 כן

 נבקש לקבל פירוט של התהליך הנדרש 2.1.1.5 20 17
הכוונה שיהיה ממשק למערכות האלו כחלק 

 מהארכיון

 לקבל את סוגי הקבצים שנדרש לארכבנבקש  2.1.1.6 20 18

כדוגמת   למסמכים  סטנדרטיים  פורמטים 

Word, pdf    סרוקים עותקים  כן  כמו 

כדוגמת  תמונות  של  סטנדרטיים  בפורמטים 

jpg, tiff  וכדומה 

19 20 
 

2.1.1.9 
 

זו דרישה  להסיר  לרב    ,נבקש  נמצאות  הנ"ל  היכולות  שכן 

 .במכשירי הסריקה
 הבקשה מקובלת ומאושרת 

20 21 2.1.3.3 

האם הדרישה היא בסיום הארכוב לחתום את הקבצים באופן 

לחיתום   כיום  עובדים  חברה  איזו  עם  כן,  אם  דיגיטלי? 

 ?מסמכים באופן דיגיטלי

 כן, לא עובדים כיום עם חברת חיתום בנושא

21 21 
 

2.1.3.4 
 

שאינה  מערכת  ומוצעת  במידה  זו  דרישה  להסיר  נבקש 

 WEB מבוססת
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

22 21 2.2 
היסטורית  2.2בסעיף   לארכב  יש  מסמכים  תהיה   ? כמה  מה 

 ? הצפויה החודשית המסמכים הכמות
 צוין לעיל 

23 21 2.2 
הדפים   לכמויות  בנוגע  אצבע  מספר  יש  לארכב האם  שיש 

 ?במסגרת הפתרון
 צוין לעיל 

24 21 2.2 
מנדטורית  שאינה  דרישה  ומהותה  שהגדרה  להבהיר  נבקש 

 .מהמערכת

רכיבים שקשורים לסביבת מערכות המכללה 

 מנדטוריים –

ספציפית   שקשורים  ומאפיינים  רכיבים 

 לא מנדטוריים –למערכת שתוצע 

איכותני   ניקוד  ויינתן  יבחנו  הסעיפים  כלל 

 בהתאם.

25 21 2.2.1 
 

פונ לא  ודרישה  מנדטורית  ויקצבמידה  דרישה  הינה  נאלית 

מערכת להציע  לאפשר  מוק  Client/server נבקש  ת  מ אשר 

אצל מאות לקוחות בישראל )לרבות גופים אקדמיים מובילים  

בתצורת היתר  בין  לגישה  וניתנת   Terminal בישראל( 

Server/Citrix וכד' 

ל בכפוף  להציע  לא כך  ניתן  שהמערכת 

מערכות   סביבת  דרישות  עם  מתנגשת 

 המכללה, במידה וכן, הצעה זו תיפסל. 

26 21 2.2.5 
האם על החברה הזוכה לפתח את הפלאגין או רק לספק יכולת 

 ?התממשקות לפאלגין שכבר קיים
 לתת מענה שלם עם פלאגין מתאים. 

27 21 2.2.8 
בענן   גם  הפתרון  את  ליישם  ניתן  היברידית האם  בצורה 

 ?ומקושרת לאפליקציות המקומיות

לב למענה של הדרישות   כן, רק חשוב לשים 

למערכת  אינטגרציה  של  פונקציונליות  הלא 

 המכללה. 
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 בתצורה וירטואלית ?האם ישנה תמיכה בארגון בשרתי לינוקס 2.2.9 21 28

29 21 2.2.11 
 

אישור   איזה  מקומית  רגולציה  על  ומדובר  פורמאלי  במידה 

 נדרש להעביר 

המקובלת  ברגולציה  שמקובל  אישור  כל 

 בחוק ובתקנות הקשורות לנושא.

 ? נבקש לקבל חידוד 2.2.12מהי הכוונה בסעיף  2.2.12 21 30

אישור שמכיר במערכת החיתום הדיגיטאלית 

עותקים   ושלא מחייב את המכללה להשאיר 

 קשיחים של המסמכים שנסרקו.

31 21 2.2.12 
 

מנת לקבל אישור כזה יש תהליך מורכב המסתמך על שרת  על 

דיג )דיחתימות  מאושרות  נדרש  וגטליות  האם  קומסיין(.  מת 

לספק שרת כזה במסגרת המכרז או שהוא קיים ומספוק ע"י  

 .המכללה ועל המערכת רק לתמוך בתהליך

 כן, ניתן להציע כאופציה 

32 21 2.2.13 
 . נבקש הרחבה לדרישה זו 

לבצע הצפנה לארכיב או כל פתרון  אפשרות  

 אבטחה אחר שיוכל לתת מענה

33 21 2.2.14 
 

נבקש להסיר את דרישת זמן השחזור לאור זה שלא ידוע על  

של הספק המספק אותה ומהו   SLA איזה מערכת מדובר, מה

 . קו התקשורת שקיין בין המכללה לאתר הגיבוי

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

 Commvault פרטו איזה מערכת גיבוי קיימת במכללת צפתאנא  2.2.14 21 34

 קיימת מערכת גיבוי מקומית  ? האם הגיבוי יכול להיות בענן 2.2.14 21 35

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף נבקש למחוק את המילה "ומנהליו".  3 22 36

37 24 
ערבות 

 הצעה 
 נקבע בהתאם להחלטת ועדת מכרזים. במכרזנבקש לדעת מהו המדד הנדרש לערבות ההצעה 

38 27 1 
על מנת לתמחר סעיף זה נבקש את כמות המשתמשים בנדרשת  

 לכל מערכת/מחלקה עד למקסימום המשתמשים בארגון
 מצוין לעיל 

 כן האם ניתן לשלב בין עבודה באתר הלקוח ועבודה מרחוק? 2 27 39

40 27 2 
 

מה מפתח השעות לכל  על מנת לתמחר סעיף זה נבקש לדעת  

 .מלי או מקסימלי(ימשתמש  )מינ

לא ידוע בשלב הזה, ניתן להציע לפי הערכות 

 בפרויקטים קודמים.

41 27 2 
על מנת לתמחר סעיף זה נבקש לדעת מה מפתח השעות לכל  

 .מלי או מקסימלי(ימשתמש  )מינ

לא ידוע בשלב הזה, ניתן להציע לפי הערכות 

 בפרויקטים קודמים.

42 27 2 
לאור מיקום המכללה נבקש לרכז ימי עבודה מלאים ולא חלקי 

 .ימים
 הבקשה מקובלת ומאושרת 

43 27 2 

סריקה?  פרויקט  לטובת  עובד/ת  לספק  נדרש  המציע  האם 

נבקש לדעת מהי הכמות/זמן הסריקה המוערך?   וכן,  במידה 

 ? מי הגוף שמספק את הסורקים ועמדות העבודה

המוערכות   הכמויות  לגבי   –אופציונאלי, 

 מופיע לעיל. 

44 30 1.8 
נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ דין לנזקים ישירים 

 חודשי השירותים.  12בלבד עם תקרת אחריות בגובה 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

45 31 1.10 
בהסכם זה, נבקש להבהיר כי בכל עלות נוספת שאינה כלולה  

  .יישא המזמין
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

46 31 2.3 

קריטריון  הינו  המזמין"  של  רצונו  "שביעות  המונח 

סובייקטיבי. על מנת להבטיח עמידה בקריטריון זה נבקש, כי 

המונח "שביעות רצון המזמין" משמעותו: ביצוע התחייבויות 

 .ונספחיוהספק בהתאם לתנאי החוזה 

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

 הבקשה מקובלת ומאושרת  מקובל בתנאי שיחול על התוכנות והשירותים המסופקים 4.4 32 47
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 סטנדרטי SLAניתן להציע   נבקש לקבל את זמני התגובה לקריאת השירות 4.5 32 48

49 32 6.1 
לנזקים ישירים נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ דין  

 חודשי השירותים.  12בלבד עם תקרת אחריות בגובה 

)כמו  ישירים  לנזקים  רק  אחריות  הגבלת 

)למשל   עקיפים  לנזקים  ולא  פיזיים(  נזקים 

נזקים פיננסים(, וכן הגבלת אחריות לפי גובה 

 התקשרות שנתי, אינה מקובלת. 

המילים   נבקש להוסיףלאחר המילים "בביטוחים אלו"  6.2 33 50
 "בכפוף להרחבי שיפוי" 

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

51 33 6.5 

המילה "מתחייב" ובמקומה תתווסף המילה  נבקש למחוקא. 
 "רשאי" 

המילים "לכלול" ובמקומה תתווסף המילה   נבקש למחוקב. 
 "לשפות" 

 נבקש להוסיףלאחר המילים "לעניין ביטוחי חבויות" ג. 
 המילים "בגין אחריות המכללה למעשי ו/או מחדלי הספק" 

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב

 הבקשה לא מקובלת. . ג

נבקש למחוק את המילים "שם המבוטח לכלול" ולכתוב  6.5 33 52
 במקום "יורחב לשפות". 

 ומאושרת הבקשה מקובלת 

המילה "יצומצמו" ובמקומה תתווסף המילה  נבקש למחוק 6.6 33 53
 "ישונו לרעה" 

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

54 33 6.7 

נבקש למחוק את המילים " שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או א. 
שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית 

 . זה"הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם 
ולהוסיף לאחר המילים "בגין נזק" את המילים "שייגרם  ב. 

 לרכוש הספק" 

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א

 הבקשה לא מקובלת. .ב

 הבקשה מקובלת ומאושרת  המילה "בקפדנות" נבקש למחוק 6.8 33 55

56 33 6.9 
המילה "פוליסות" ובמקומה תווסף המילה   נבקש למחוקא. 

 "אישור" 
 תמחק המילה "בפוליסות" ותתווסף המילה "אישור"ב. 

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א

 הבקשה לא מקובלת. .ב

57 33 6.9 
נבקש למחוק את המילים "לבקשת המכללה יעביר הספק 

עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל" מהסיבה שלא  
 מקובל להמציא פוליסות. 

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

 הבקשה לא מקובלת נבקש למחוק את הסעיף.   6.11 34 58

59 34 6.12 

להוסיף "  נבקש  המצאת   המילים  אי  לעיל,  האמור  אף  על 

אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא 

חלפו   בכתב,    10אם  הספק  המכללה  בקשת  ממועד  ימים 

 להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור."

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

60 34 7  
יגיעו להבנות בנוגע לתנאי התשלום לאחר  באם הצדדים לא 

 יציאה מהחוזה?סיום אבן הדרך הראשונה, האם תהיה נקודת  

עם  יקבעו  לתשלום  הדרך  אבני  כי  מובהר 

 המציע טרם התחלת האפיון.  

61 34 8.1   
נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ דין לנזקים ישירים 

 חודשי השירותים.  12בלבד עם תקרת אחריות בגובה 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף חודשי השירותים.   12נבקש להוסיף תקרת אחריות בגובה  8.2 34 62

63 34 8.3 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ דין לנזקים ישירים 

 חודשי השירותים.  12בלבד עם תקרת אחריות בגובה 

 נבקש למחוק את המילים: " מחדל רשלניים". 

 מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיףהבקשה לא  

64 35 8.4 
נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ דין לנזקים ישירים 

 חודשי השירותים.  12בלבד עם תקרת אחריות בגובה 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

65 35 8.5 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהא ע"פ דין לנזקים ישירים 

 חודשי השירותים.  12בלבד עם תקרת אחריות בגובה 

 נבקש למחוק את המילים: "מחדל רשלניים".  

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף
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66 35 8.6 

  :כדלהלן  8.6נבקש להוסיף סעיף 

של   אחריותו  לעיל,  האמור  כל  לנזקים  למרות  תוגבל  הספק 

ישירים בלבד אשר נגרמו על ידו. בכול מקרה, סכום השיפוי  

בפועל   ששולם  הטרחה  שכר  גובה  על  יעלה  לא  הפיצוי  ו/או 

לספק עבור השירותים נשוא הסכם ההתקשרות. הגבלת סכום  

 האחריות לא תחול ביחס לנזקים ישירים שנגרמו עקב הונאה

 .ואו פעולה בזדון של הספק או מי מטעמ

 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

67 35 9.3   
הודעה  לרבות  המקובלים,  לתנאים  השיפוי  להכפיף  נבקש 

 מיידית והעברת התביעה לניהול הספק.   
 הבקשה מקובלת.

68 35 10.1 
נבקש להבהיר כי כול חילוט או קיזוז הערבות יהא בהודעה 

 מראש ובכתב ורק מסכום קצוב.
 מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיףהבקשה לא  

 הבקשה מקובלת. .יום 60-יום ל  14-נבקש לשנות את תקופת ההודעה מ 10.1 35 69

 הבקשה מקובלת. ."יום 90יום" ב:" 30נבקש להחליף את המלים: "  10.2 35 70

71 35 10.3 
נבקש להבהיר כי כול חילוט או קיזוז הערבות יהא בהודעה 

 מסכום קצוב.מראש ובכתב ורק 
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

 הבקשה מקובלת. ."יום 60יום" ב:" 14נבקש להחליף את המלים: "  10.3 35 72

73 35 10.3 

נבקש כי לאחר המילים: "מיום שקיבל לגביה הספק התראה 

בכתב, תהא המכללה רשאית", יתווסף המלל הבא: "בכפוף 

 ."מראש ובכתב לספקיום  14למתן הודעה 

 הבקשה מקובלת.

74 35 10.3 
נבקש למחוק את המילים: "מבלי שתידרש המכללה להוכיח 

 ."נזקים אלה
 הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח הסעיף

75 37 
דרישות  

 ביטוח 

לאחר המילה "פריצה" נבקש להוסיף את המילים "על   (א)
 בסיס" "נזק ראשון"

 המילים "לרבות מבקש האישור"  נבקש למחוק –)ב( 

 נבקש למחוק – 2.4)ב( 

להוסיף  –  6)ב(   פעלו   נבקש  עליו  רכוש  "למעט  המילים 

 במישרין"

 ₪ לתובע"  6,000,000המילים "  נבקש למחוק – 6)ג(  (ב)

 הבקשה מקובלת. -)א(

 הבקשה לא מקובלת. –)ב( 

 הבקשה לא מקובלת – 2.4)ב(

 הבקשה לא מקובלת – 6)ב(

 הבקשה לא מקובלת – 6)ב()ג( 

76 38 

אישור  

קיום  

 ביטוחים 

 329, 322, 304הקודים:  נבקש למחוקביטוח צד ג':  .א

 304הקודים:  נבקש למחוקביטוח חבות מעבידים:  .ב

השירותים:   . ג למחוקפירוט  ובמקומו   078קוד    נבקש 

 043 -ו  088יתווספו הקודים 

 הבקשה לא מקובלת .א

 הבקשה לא מקובלת .ב

 הבקשה מקובלת . ג

77 38 

אישור  

קיום  

 ביטוחים 

קוד   למחוק את  לכתוב קוד  078נבקש  ובמקומו   ,043   - 

 מחשוב.
   76הבקשה לא מקובלת. ראה שאלה מס' 

 

 

במכרז, על נספחיו לרבות קובץ שאלות ותשובות זה, תביא  מובהר בזאת כי החרגה או שינוי כשלהו מהרשום 

 לפסילת המענה למכרז. 

 

 


