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 הסכם 

 2022שנערך ונחתם ביום______ לחודש________ 

 590000931הקדש ציבורי  גשר שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל  בין: 

 חולון   1שכתובתו המצודה  

 )"גשר"( 

 ______________________ ובין: 

 ח.פ/ ע.מ. _______________

 ____________________________ ת.ז._____________החתום ע"י מורשי החתימה 

 שכתובתו________________

 השירותים"( )"נותן 

וגשר מבקש לקבל שירותי הקמת אתר אינטרנט לגשר )"האתר"( לרבות הקמה ותחזוקה של מערכת   הואיל: 

)אופציונאלי(, כמפורט בהסכם  מדיה ודיגיטל  -ניהול ועדכון פנימית של האתר )"המערכת"( ושירותי ניו

 זה להלן: 

וגשר פרסם הזמנה להציע הצעות לקבלת הצעות למתן השירותים, המצורף כנספח א' להסכם זה   והואיל: 

 )"ההזמנה"(: 

המכרזים של גשר בהצעת נותן השירותים, המצורפת כנספח ב'  ולאחר הליך ההזמנה, בחרה ועדת  והואיל: 

 להסכם זה )"ההצעה"(: 

גשר מעוניין להתקשר עם נותן השירותים שיספק לו את השירותים כהגדרתם בהזמנה, וכמפורט  ו  והואיל: 

 בהסכם זה: 

 נותן השירותים מצהיר כי הינו בעל ידע, ניסיון ומומחיות בתחום השירותים, כהגדרתם להלן;  והואיל: 

וזכויותיהם ההדדיות בקשר עם  וברצון הצדדים להסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם, חובותיהם  והואיל: 

 השירותים באמצעות הסכם זה.

 אשר על כן הוצהר, הוסכם הותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא, פרשנות ונספחים  .1
הם   -המצורפים, המוזכרים או שיצורפו בעתיד בהסכמת הצדדים  - המבוא להסכם זה ונספחיו 1.1

 חלק בלתי נפרד ממנו )"ההסכם"(. 

 הקורא בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש בפרשנותו.  כותרות ההסכם מובאות לנוחות 1.2

בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המיוחסת להם לצדם, או כפי שהוגדרו    1.3

 בהזמנה, אם הוגדרו. 
אף הרבים במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף במין נקבה  כל האמור בלשון יחיד  1.4

 במשמע וכן להיפך. 
ין האמור בהסכם זה לבין האמור בנספחיו, יגבר האמור בהסכם  בכל מקרה של סתירה ב 1.5

 במקרה של סתירה בין ההזמנה ובין ההצעה, יגבר האמור בהזמנה.
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מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר בזה כי ההפניה בהסכם זה לנספח כלשהו משמעה  1.6

  וי ועדכוןהפנייה לנוסח המעודכן ביותר של הנספח כפי שיהיה קיים באותו מועד. כל שינ

לנספחים יהא כפוף לאישורם מראש ובכתב של הצדדים, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה 

 נטי. וואו בנספח רל 
 השירותים  .2

נותן השירותים יספק לגשר את השירותים, כמפורט בפרק ד' להזמנה )"השירותים"(,   2.1

 בהתאם להנחיות גשר בכלל זה, יספק נותן השירותים לגשר את השירותים כמפורט: 

חודשים שתחילתה במועד השקת   12תקופת אחריות בת שירותי הקמת אתר )לרבות   2.1.1

להזמנה( יובהר, כי    3-בנספח ח 1.11האתר בתום תקופת ההרצה, כמפורט בסעיף 

במהלך תקופת האחריות יינתנו לגשר שירותי תחזוקה )כהגדרתם להלן( בלא תוספת  

להסכם זה )" שירותי   7.1תמורה, מעבר לתמורה עבור הקמת האתר כמפורט בסעיף 

 הקמת האתר"(; 

 שירותי אחסון, תחזוקה, תמיכה טכנית ותיקון תקלות )"שירותי תחזוקה"(;  2.1.2
שירותי ניו מדיה ודיגיטל ושירותים מעבר למפורט בשירותי הקמת האתר )"השירותים   2.1.3

הנוספים"(. יובהר כי גשר רשאי להזמין את השירותים הנוספים בהתאם לדרישתו מעת  

 אינו חייב לעשות כן.   לעת, אך
מבלי לגרוע מהמפורט בנספח ד' יובהר, כי במסגרת שירותי הקמת האתר, נותן השירותים   2.2

יתחזק ויתפעל את אתר האינטרנט של גשר ואת המערכת, לשביעות רצונו  ,  יבנה, יעצב  

המלאה של גשר, בהתאם למפרט המפורט בפרק ד' להזמנה ובנספח ג' להסכם זה )"בניית  

 האתר"(. 

נותן השירותים יטמיע ויעביר לאתר החדש באופן מלא, תקין ורציף את אתר האינטרנט   2.3

הקודם ששימש את גשר )"האתר הישן"(, לרבות תכניו, המידע הטמון בו וסימני הזיהוי  

של   URL - . נותן השירותים מתחייב בזאת כי כל כתובות האותו האינטרנטיים המאפיינים 

אחר באתר,    URL - האתר הישן יעבדו באופן מלא ותקין באתר או שיכללו הפניה קבועה ל

 ללא קישורים שבורים ובעיות מכל סוג ברציפות הגלישה. 
ובכללן הכנסת תכנים בהתאם   נותן השירותים יעניק לגשר שירותי תחזוקה השוטפים 2.4

רט בהזמנה ובהסכם זה  כמפו לדרישות גשר כגון מכרזים, פרסומים, דרושים ועדכונים

בנספח ג'. נותן השירותים יעמיד לרשות גשר שירותי תמיכה טכנית ותיקון תקלות ביחס לכל  

תקלה, קושי ובעיה שתתגלה בתפעול האתר והמערכת, למשך כל תקופת ההסכם, לרבות  

הארכותיו. בתקופת האחריות שירותי התחזוקה יינתנו בלא תוספת תמורה, כאמור לעיל.  

ם תקופת האחריות ואם יחליט גשר להאריך את ההסכם בהתאם לאופציה  לאחר תו 

 להסכם זה.   7.1המפורטת להלן, יינתנו שירותי התחזוקה בתמורה כמפורט בסעיף 
הזנת התכנים, העלאת התמונות ועריכת הטקסטים בשוטף תבוצע על ידי גשר באמצעות   2.5

כל התוכן והתמונות באתר  הממשקים, האפיונים ואפשרויות התפעול המפורטים בפרק ד'. 

 יהיו ניתנים לשינוי דרך המערכת.

 להזמנה.  3-לוח הזמנים לביצוע השירותים יהיה בהתאם למפורט בנספח ח 2.6
בדרך   גשר יהא רשאי לשנות, להקטין או להגדיל את היקף השירותים באופן סביר, לרבות  2.7

עדי ובהתאם  של שינוי, הוספה או גריעה במהלך תקופת ההסכם, לפי שיקול דעתו הבל 

 לצרכיו המשתנים ומבלי לשנות את התמורה כהגדרתה להלן. 
השירותים יינתנו באופן בלעדי על ידי בעלי התפקידים כהגדרתם להלן, שהוצגו בהצעת נותן   2.8

השירותים. ידוע לנותן השירותים כי ההתקשרות עמו בהסכם זה נעשית בהתבסס על  

 לי התפקידים מטעמו כאמור. התחייבותו זו של נותן השירותים להעסיק את בע

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים  .3
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מבלי לגרוע מהצהרות והתחייבויות בהסכם זה, נותן השירותים מצהיר ומתחייב בפני גשר   3.1

 כדלקמן: 

ישראל או , אם נותן השירותים אינו מאוגד,  הוא חברה פרטית המאוגדת כדין לפי דיני מדינת   3.2

כל פעולה  -ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו   -ו הוא עוסק מורשה, ולא ננקטה נגד

 שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקת ואו תוצאה דומה אחרת. 

כי יקבל את אישור נציג גשר מראש ובכתב בטרם יפיץ כל תוכן, באמצעי הניו מדיה השונים   3.3

צעי הפרסום הדיגיטליים  )לרבות ברשתות החברתיות, אתרי האינטרנט השונים ושאר אמ

 והמקוונים(. 
כי יהיה אחראי לטיב השירותים ולביצועם ברמה הדרושה, בהתאם להוראות הסכם זה, בין   3.4

אם בוצעו על ידו באופן ישיר, ובין אם נעשו על ידי עובדיו או קבלני המשנה שלו, או מי  

 מטעמו. 
תים, לא יימצא נותן  כי במהלך כל תקופת הסכם זה ומתן השירותים על ידי נותן השירו 3.5

השירותים או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים עם קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

נתגלה ניגוד עניינים כאמור, יודיע על כך נותן השירותים בכתב לגשר מיד עם היוודע לו דבר  

ההודעה  ימים ממועד  7ניגוד העניינים ויפעל להסרתו לאלתר. לא הוסר ניגוד העניינים תוך 

 גשר זכאי לבטל את ההסכם בהודעה בכתב אשר תכנס לתוקפה באופן מיידי. כאמור, יהא 
אין כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסודו, להתקשרותו   3.6

 בהסכם זה ולביצוע התחייבויותיו על פיו. 

פעילותו   לניהולפי דין, או הסכם,  על    הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים 3.7

העסקית בכלל, לרבות מתן השירותים וביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, והם יהיו ברשותו  

 לכל תקופת ההסכם. 
הוא זמין באופן מלא לספק את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהזמנה   3.8

שים לצורך מילוי כל  ומתחייב לפעול בזמינות מלאה תוך הקדשת הזמן והמשאבים הנדר

 צרכיו של גשר. 
הוא יפעל בהלימה למסרים הכלליים של גשר ולרוח התנהלותו, תוך שיתוף פעולה מלא עם   3.9

נותני שירותים רלוונטיים נוספים. בכלל זאת, הוא לא יפעל באופן אשר עלול לפגוע בתדמיתו  

 העומדים לרשותו.  שור תדמיתו בכל האמצעייםיישל גשר או במוניטין שלו ויפעל לקידום ול

הוא יבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה במקצועיות, באיכות גבוהה, ביושר ובנאמנות,   3.10

לוא מיומנותו, מומחיותו, כישוריו וכוח  כמיטב יכולתו וישקיע את מירב המאמצים, תוך ניצול מ

האדם העומד לרשותו והכל במטרה להבטיח את טובתו המרבית של גשר ותוך שמירת  

 טרסים של גשר. האינ
הוא קיבל את כל המידע, ההסברים וההבהרות שביקש בקשר למתן השירותים וכי בחן את   3.11

כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, הכל כמפורט בהסכם  

 זה על נספחיו. 
את השירותים בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה  נותן השירותים יספק   3.12

ובהזמנה ובהתאם להנחיות גשר או מי מטעמו כפי שיהיו לעת מעת, כל זאת מבלי לפגוע  

 באחריותו הכוללת של נותן השירותים. 
נותן השירותים ישתף פעולה עם גשר בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות הסכם  3.13

גשר ככל   זה ויעמוד לרשות גשר באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה וזאת בהתאם לצרכי 

 שיידרש מאת גשר או מי מטעמו. 
נותן השירותים ומי מטעמו, לא יתחייבו ולא יציגו כל מצג שהוא בשם גשר אלא אם גשר   3.14

 הסמיך אותם לכך מראש במפורש ובכתב. 
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כספיים על גשר מבלי לקבל   הוא לא יפעל באופן המטיל חיובים כלשהם, כספיים או שאינם 3.15

 את אישורו הכתוב מראש. 
לגשר מיד עם דרישתו, כל מסמך או מידע שיידרש על ידי גשר לגבי מתן   הוא יספק  3.16

 השירותים. 
שינוי המשפיע או עשוי להשפיע על עמידת נותן  נותן השירותים יודיע מיידית לגשר על כל  3.17

 השירותים בתנאי הסף של ההזמנה.
 בעלי תפקידים מטעם נותן השירותים  .4

עלי התפקידים מטעמו שהציג לגשר  נותן השירותים יספק את השירותים באמצעות ב  4.1

, מעצב ואיש ניו מדיה ודיגיטל )"בעלי  UX/UIבמסגרת הצעתו: מנהל הפרויקט מאפיין 

 התפקידים"( ובאמצעות מתכנת , תנאי זה הוא תנאי יסודי בהסכם. 

לגשר הזכות לדרוש מטעמים סבירים את החלפת בעלי התפקידים הפועלים מטעם נותן   4.2

ת הסכם זה, ונותן השירותים יציע בעלי תפקידים או אנשי צוות  השירותים בהתאם להוראו

חלופיים המתאימים לדרישות גשר על פי הזמנה. אין גשר חייב לקבל את בעלי התפקידים  

או אנשי הצוות החלופיים והוא רשאי לסיים לאלתר את ההתקשרות עם נותן השירותים, אם  

 גשר לא אישר בעלי התפקידים כאמור. 
באישורו של גשר בכתב  ורק  התפקידים ביוזמת נותן השירותים תתאפשר אך החלפת בעלי  4.3

לאחר שנותן השירותים יציע בעלי תפקידים או אנשי צוות חלופיים המתאימים לדרישות גשר  

על  פי ההזמנה ושכישוריהם אינם נופלים מכישוריו של בעל התפקיד טרם ההחלפה. אין  

שי הצוות חלופיים והוא רשאי מבלי לגרוע מכל  גשר חייב לקבל את בעלי התפקידים או אנ

סעד אחר שלו זכאי גשר על פי כל דין לסיים לאלתר את ההתקשרות עם נותן השירותים, אם  

 המכון לא אישר בעלי התפקידים כאמור. 
שירותים לגשר, יהיו כפופים  הכלל בעלי התפקידים מטעם נותן השירותים שיספקו את  4.4

ע מהאמור לעיל, נותן השירותים יהיה אחראי כל הפעולות  להוראותיו ותנאיו מבלי לגרו

 והמחדלים של בעלי התפקידים ואנשי הצוות מטעמו. 

 פיקוח ודיווח  .5
מתחייב לפקח על פעילות בעלי התפקידים ומי מטעמו בקשר עם מתן   נותן השירותים 5.1

קרה השירותים ולדווח לגשר או למי מטעמו על כל חריגה ממהלך העניינים הרגיל ועל כל מ 

 העלול להשפיע על מתן השירותים על ידי נותן השירותים. 

 נותן השירותים יפעל בהתאם להוראות ולהנחיות גשר ומי מטעמו.  5.2
 תקופת ההסכם ותוקפו  .6

הסכם זה ייכנס לתוקפו ביום חתימתו על ידי גשר ויישאר בתוקף עד תום תקופת האחריות   6.1

האופציה להאריך את ההסכם בארבע   בלבד להלן( לגשר 9.1)כהגדרת מונח זה בסעיף 

  .יום מראש לנותן השירותים 30חודשים כל אחת, בהודעה של   12תקופות נוספות של עד 

בהודעה על הארכת ההסכם את משך תקופת ההסכם בחודשים ואת השירותים   גשר יציין 

את   שאותם הוא מבקש לרכוש בתקופה זו )שירותי תחזוקה או השירותים נוספים או 

  . שניהם(

אחד או יותר מן   מקרהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת של גשר לפי הסכם זה או לפי כל דין, ב 6.2

 המקרים הבאים, יהא גשר רשאי לבטל את ההסכם באופן מיידי: 
 בכל מקרה שנותן השירותים הפר את ההסכם הפרה יסודית.  6.2.1

  בכל מקרה שנותן השירותים הפר את ההסכם הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקן  6.2.2

 ימים מהמועד בו נדרש בידי גשר לעשות כן.  14בתוך את ההפרה, 
 הוגש נגד נותן השירותים כתב אישום בביצוע עבירה פלילית.  6.2.3
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, גשר רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכל עת, ובלבד   6.3

 יום מראש.   ( 30)שמסר לנותן השירותים הודעה מוקדמת של שלושים  

ההתקשרות כאמור לעיל, לא תבוא במקום כל סעד אחר המגיע לצד על פי ההסכם הפסקת  6.4
 או לפי דין. 

 הגיע ההסכם לכלל סיום, מכל סיבה שהיא, יחולו ההוראות הבאות:  6.5
נותן השירותים לא ישמור עוד בשרתיו אף מידע הקשור לגשר , לרבות שמות משתמש   6.5.1

 סיסמאות וכתובות. 
ידע שקיבלה ממנו ולא יותיר אצלו ובשרתיו כל מידע או  נותן השירותים יעביר לגשר כל מ 6.5.2

 פרטים על גשר. 
נותן השירותים יתחייב בכתב כי מחק וכי אין לו, או למי מעובדיו או משלוחיו, כל חומר או   6.5.3

 זכות כלשהי, בין אם קיימת בין אם עתידית, הקשורים באתר והמערכת או בגשר. 
של השירותים    היחסיך ורק בגין החלק נותן השירותים יהיה זכאי לתמורה יחסית, א 6.5.4

למועד סיומו המוקדם של ההסכם, למעט אם ההסכם הגיע לסיומו  שבוצע בפועל עד 
כתוצאה מהפרתו על ידי נותן השירותים ובמקרה כזה יהיה זכאי נותן השירותים  

 לתמורה יחסית בקיזוז הנזק שנבע לגשר מההפרה. 
יעביר נותן השירותים לגשר את האתר,    –או בוטל הסכם זה מכל סיבה שהיא הסתיים  6.6

לרבות תכניו, הקוד שלו, התמונות, הקבצים וכל חומר, יצירה ומידע מכל סוג המופיעים בו או  
טמונים בו, נותן השירותים מצהיר בזאת כי כל התכנים והחומרים המופיעים או טמונים  

ו כל טענה או דרישה באתר כאמור לעיל הם קניינו הרוחני הבלעדי של גשר וכי לא תהיה ל 
 בקשר עם  הזכויות עליהם. 

עם סיומו או ביטולו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, יערוך נותן השירותים חפיפה עם גשר או   6.7
עם מי מטעמו )לרבות צד שלישי( בכל הנוגע לאתר, לתפעולו ולניהולו וימסור את כל המידע  

בתקלות בקשר העברת ניהול    הנדרש, נותן השירותים יעניק לגשר שירותי תמיכה וטיפול 
שירותים שסופקו על ידו   בעקבות האתר לגשר או למי מטעמו ובקשר כל בעיה שתתעורר 

 חודשים לאחר סיום ההתקשרות.  6עובר לסיום ההתקשרות, במשך 
 התמורה .7

בהתאם למלוא ההתחייבויות נותן השירותים לפי הסכם זה ולפי ההצעה לשביעות רצונו   7.1
שר לנותן השירותים תמורה על סך של ______ ₪ )להשלמה על  גהמלאה של גשר, ישלם 

התחזוקה בתקופת  פי הצעת הזוכה(, עבור שירותי הקמת האתר, תקופת האחריות ושירותי 
 האחריות, על פי חלוקה לאבני דרך כמפורט להן )"התמורה"(. 

  - מהתמורה תשולם לספק בסיום ואישור גשר את אבני הדרך המפורטות בסעיפים 25%
 להזמנה.   3-בנספח ח  1.1-1.5

- מהתמורה תשולם לספק בסיום ואישור גשר את אבני הדרך המפורטות בסעיפים   50%
 להזמנה.   3-בנספח ח  1.6-1.7

- מהתמורה תשולם לספק בסיום ואישור גשר את אבני הדרך המפורטות בסעיפים   20%
 להזמנה. 3 -בנספח ח  1.8-1.10

  1.11גשר את אבן הדרך המפורטת בסעיף  מהתמורה תשולם לספק בסיום ואישור  2.5%
 להזמנה ותחילת תקופת האחריות.   3-בנספח ח 

 מהתמורה תשולם לספק לאחר שישה חודשים מתחילת תקופת האחריות.  2.5%
האחריות כהגדרתה להלן, אם גשר מימש את זכות הברירה שלו להאריך  לאחר תום תקופת 

את ההסכם ולרכוש את שירותי התחזוקה, תשולם לנתן השירותים ותמורה חודשית על סך  
התחזוקה )יושלם לפי ההצעה הזוכה( )"תמורת  של __________ עבור שירותי 

 התחזוקה"(. 
ם בהזמנה בכתב ובהתאם להחלטת גשר  עבור השירותים הנוספים, שיוזמנו מנותן השירותי 7.2

ישלם גשר לנותן השירותים תמורה על סך של ________ ₪ לשעה עבור מעצב גרפי,  
תמורה על סך של _______ ש"ח לשעה עבור פלשיסט, תמורה על סך של  
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___________ש"ח לשעה עבור מתכנת, תמורה על סך של ________ש"ח לשעה עבור  
לשעה עבור תקציבאי / מנהל    ש"ח ה על סך של ________מנהל רשתות חברתיות ותמור

 לקוח )יושלם לפי ההצעה הזוכה( )"התמורה השעתית"(. 
לעיל, יתווסף מ.ע.מ בשיעורו על פי דין במועד   7.2עד   7.1לכל הסכומים הנקובים בסעיפים  7.3

 . הוצאת חשבונית מס כחוק על ידי נותן השירותים 
י חודש ובו פירוט שעות מתן השירותים. נותן  יגיש לגשר חשבון מידנותן השירותים   7.4

 השירותים ימציא לגשר חשבונית מס כחוק. 
התמורה, תמורת התחזוקה והתמורה השעתית היא המחיר המלא והסופי תמורת קיום כל   7.5

התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה, ובכלל זה, ביצוע השירותים באופן מלא  
סכם והיא לא תשתנה משום סיבה שהיא. לא ישולם לנותן  ושלם, בהתאם לכל הוראות הה

השירותים כל תשלום נוסף מעבר למפורט בסעיף זה לעיל, ונותן השירותים יישא בכל  
 ההוצאות והתשלומים שיהיו לו בגין ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

קשר עם קיום  כל פעולה, עלות או הוצאה, ידועים בעת החתימה על הסכם זה או לא, ב 7.6
התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה, שלא נקבע לגביהם, במפורש, בהסכם זה,  

כי גשר יישא בהם, יהיו על חשבון נותן השירותים. בכלל זה, כל פעולה, עלות, או הוצאה 
 הנובעים משינויים בדין או מהצורך לשתף פעולה עם חברות או ספקים אחרים. 

ורת התחזוקה והתמורה השעתית לנותן השירותים מותנה בכך שנותן  תשלום התמורה, תמ 7.7
אישור תקף של רשות המיסים על ניהול ספרים כחוק ואישור על    גשרהשירותים ימסור ל

פטור  מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי. לא  יומצא אישור כאמור, יהיה רשאי  
 לנכות מהתשלומים את סכומי המס על פי דין. 

ימים   45ר ישלם לספק את התמורה, תמורת התחזוקה והתמורה השעתית בתנאי שוטף+גש 7.8
 מיום הגשת החשבונית. 

 נגישות  .8
מבלי לגרוע מהמפורט בפרק ד' להזמנה יובהר, כי נותן השירותים יהא אחראי כי האתר,   8.1

שוויון זכויות  מאפייניו, עיצובו וממשקו יונגשו לבעלי מוגבלויות בהתאם לכל דין, לרבות חוק 
, התקנות שהותקנו מכוחו וכל הנחייה של רשות מוסמכת 1988- לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 

לעניין זה, והכל נכון למועד מסירתו לגשר. נותן השירותים ימציא לגשר אישור מגורם מוסמך  
 על כך. 

ד  עם האתר. לאחר מוע  נותן השירותים ילווה את גשר בכל הנוגע להנחיות הנגישות בקשר  8.2
 מסירת האתר, תהא נגישות האתר באחריות גשר ובליווי נותן השירותים. 

 אחריות ושיפוי  .9
  12נותן השירותים יהא אחראי על בניית האתר, אפיונו, ועיצובו המלאים והתקינים למשך  9.1

חודשים ממועד השקת האתר בתום תקופת ההרצה, ויתקן באופן שוטף כל תקלה, בעיה,  
באתר ובמערכת בפרק זמן קצר ככל הניתן, לשביעות רצונו של  שגיאה, פגם וליקוי שיתגלו  

 )"תקופת האחריות"(.  גשר 
לעיל, נותן השירותים יישא באופן בלעדי באחריות מלאה,    9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   9.2

לפי כל דין, למתן השירותים, לכל נזק והוצאה הקשורים באספקת השירותים בהתאם  
תוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירותים או בעלי  להסכם זה על ידו, או שנגרמו כ

 התפקידים. 
נותן השירותים יהא אחראי לכל נזק, הוצאה, אובדן הפסד או חיוב כלשהו אשר יגרמו לגשר   9.3

או למי מטעמו או לצד ג' כלשהו )לרבות בעלי התפקידים או מי מטעם נותן השירותים(,  
התפקידים, עובדיו, שלוחיו, או מי  כתוצאה ממעשה או מחדל של נותן השירותים, בעלי 

 מטעמו תוך כדי מתן השירותים או בקשר אליהם. 
שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה, ולא תתפרש, כדי לעשות את גשר וכל אדם הפועל    9.4

מטעמו אחראים או חייבים בפיצויים בעד כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם  
נותן השירותים, בעלי התפקידים, עובדיו או מי מטעמו בקשר  עקב כל מעשה או מחדל של 
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עם  מתן השירותים או קיום התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה, נותן השירותים  
 משחרר בזאת את גשר ופוטר אותו מכל אחריות או חבות כאמור. 

די לשחרר  דרישה, הוראה או הנחיה של גשר או מי מטעמו לגבי מתן השירותים, אין בה כ 9.5
את נותן השירותים מאחריותו המלאה בהקשר זה ואין היא מטילה על  גשר או מי מטעמו  

 אחריות כלשהי. 
לעיל, נותן    9במקרה של תביעה נגד גשר או מי מטעמו, בגין נזק או אבדן כאמור בסעיף  9.6

השירותים ישפה את גשר או מי מטעמו אשר נגדו הוגשה התביעה בגין כל סכום בו יחויב  
המשפטי, לרבות   ל או בקשר לנזק, אובדן או פגיעה כאמור, וכן בגין הוצאותיו בגין ההליך בש

הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסכום סביר, בנסיבות העניין וזאת עם קבלת דרישתו  
הראשונה של גשר או מי מטעמו אשר נגדו הוגשה התביעה כאמור. לנותן השירותים תימסר  

רישה כאמור, ותינתן לנותן השירותים, אפשרות להצטרף להליכים  הודעה על תביעה או ד 
המשפטיים וברצונו בכך, לנהל את ההגנה מפני הדרישה או התביעה כאמור. צד להסכם זה 

לא יתפשר במסגרת הליך שבגינו זכאי גשר לשיפוי על פי סעיף זה, באופן שמטיל אחריות או  
א בהסכמה מראש ובכתב של הצד השני,  מהווה הודאה במעשה או מחדל של הצד השני, אל

 שלא תימנע אלא מטעמים סבירים. 
  ביטוח  .10

נותן השירותים על פי דין ו/או על פי הסכם זה, מתחייב נותן השירותים לערוך  מבלי לגרוע מאחריות 
ולקיים את הביטוחים ויתר ההוראות כמפורט בנספח הביטוח המסומן כנספח ד' המצורף להסכם זה  

 תי נפרד ממנו. ומהווה חלק בל
 סודיות  .11

נותן השירותים )הצד המקבל( מאשר שקיבל ו/או עשוי לקבל או להיחשף למידע וחומרים   11.1
מסוימים שהם סודיים או פרטים בטיבם בקשר לגשר )הצד המגלה( ולפעילותו. מידע  

 וחומרים כאמורים ייקראו להלן: "מידע סודי". 
לא רק מידע, תהליכים או    עסקי, שיווקי, אךהמונח " מידע סודי" יכלול כל נתון טכני, כספי,   11.2

ידע, בין אם כתובים ובין אם לאו, אשר קשורים באופן כלשהו לצד המגלה. בנוסף, מידע סודי  
כולל כל ניתוח, עיבוד או עריכה שבוצעו על ידי הצד המקבל, או על ידי עובדיו, הקשורים אליו  

נמסר לצד המקבל לרבות, אך לא  או כל צד שלישי לפי בקשתו, בקשר עם המידע הסודי ש
רק, נתונים, מידע, תהליכים וידע הבאים לידי ביטוי בדו"חות, רישומים, תיאורים, מחקר וכל  

מידע מקצועי, מדעי או טכנולוגי אחר, בין אם מוחשי ובין אם לאו. למרות האמור לעיל יובהר,  
מידע שהיה חלק מנחלת  )א(  כי מידע כדלהלן לא יהיה בגדר "מידע סודי" לצורך הסכם זה:

הכלל לפני גילויו לצד המקבל או נעשה חלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לצד המקבל שלא  
עקב הפרת התחייבות הצד המקבל על פי הסכם זה: )ב( מידע אשר היה בידי הצד המקבל  

עובר לחתימת הסכם זה" )ג( מידע שהגיע לרשות הצד המקבל מצד שלישי  אשר אינו קשור  
ה במישרין או בעקיפין, ללא התחייבות לשמירת סודיות, ואשר גילויו לידיו אינו  לצד המגל

מפר התחייבות לשמירת סודיות שיש לאותו צד שלישי לכפי הצד המגלה לגבי אותו מידע: או  
 )ה( מידע שפותח או נרכש בנפרד ובאופן עצמאי על ידי הצד המקבל. 

מניות של הצד המקבל וגם כל איש או ישות  "קשורים" פירושו כל דירקטור, מנהל או בעל 
השולט או נשלט או בשליטה משותפת של הצד המקבל, בין במישרין ובין בעקיפין: ו"צד  

משנה או כל יחיד או ישות  -שלישי" פירושו לרבות, אך לא רק, כל נציג, סוכן, ספק, יועץ, קבלן
 הפועל עבור הצד המקבל או מטעמו. 

המידע הסודי ולא יגלה כל מידע סודי לצד שלישי כלשהוא ולא   הצד המקבל ישמור על סודיות 11.3
יעשה שימוש בכל מידע סודי למטרה כלשהי, בין אם עסקית ובין אם לאו, אלא ככל הנדרש  

 לצורך קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה. 
 מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או על פי דין, הצד מקבל מתחייב כדלקמן:  11.4
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שהיא או מיד עם דרישתו הראשונה בכתב של הצד  סכם זה מכל סיבה כי מיד עם סיום ה . א
המגלה, לפי המוקדם, הצד המקבל וכל מי מטעמו יחדל לעשות כל שימוש במידע הסודי  
 ויחזיר או אם הורה לו הצד המגלה, ישמיד את כל המידע וכל עותק ממנו המצוי ברשותו. 

המגלה, בכתב, על כל חובת גילוי שיחולו  כי הצד המקבל יודיע בהקדם האפשרי לצד  . ב
עליו או על מי מטעמו, לרבות גופים קשורים לו, לפי דין, לרבות דרישה של רשות  

מוסמכת בקשר עם המידע הסודי באופן אשר יאפשר לבעל המידע לפעול להוצאת צו  
 מניעה או כל סעד מתאים אחר. 

המגלה, כפי שיהיו מעת    כי הצד המקבל וכל מי מטעמו יפעלו בהתאם להנחיות הצד  . ג
לעת, בכל הקשור למידע. לצד המגלה תהא זכות לדרוש באופן סביר מהצד המקבל וכל  

מי מטעמו לעיין במסמכים או במידע בכל הקשור לשימוש הצד המקבל וכל מי מטעמו  
 במידע הסודי שנמסר לו מהצד המגלה וקיום התחייבויותיו על פי סעיף זה. 

של התחייבויותיו לסודיות לפי הסכם זה עלולה לגרום נזק   הצד המקבל מאשר שכל הפרה 11.5
אם יפר הצד המקבל את התחייבויותיו האמורות לפי סעיף   בלתי הפיך לצד המגלה ולפיכך

זה, כולן או חלקן, יהיה הצד המגלה או מי מטעמו זכאי לתבוע צו מניעה זמני מיידי או כל  
י לגרוע מכל תביעה או עילה אחרת  סעד אחר כנגד הצד המקבל, או מי מטעמו וזאת מבל 
 העומדת לצד המגלה או מי מטעמו כנגד הצד המקבל. 

 האמור בסעיף זה ימשיך לחול גם לאחר סיום הסכם זה.  11.6

 מעביד -לקוח: אי תחולת יחסי עובד- יחסי קבלן 12

שכך אין באמור  יבהתקשרות בהסכם זה פועל כל צד כ"קבלן עצמאי" לכל דבר ועניין ומ 12.1
מעביד בין גשר או מי מטעמו לבין נותן השירותים, בעלי התפקידים  -כדי ליצור יחסי עובד בהסכם זה

 או מי מעובדיו או מי מהפועלים מטעמו ומכוחו. 

לעיל ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת ייקבע כי גשר או מי   12.1אם על אף האמור בסעיף    12.2
ים או מי מטעמם, מתחייב נותן  מטעמו הוא מעבידם של נותן השירותים, בעלי התפקיד 

השירותים לשפות את גשר או מי מטעמו בגין כל הוצאה או נזק )לרבות בגין הוצאות שכ"ט 
לעיל    9.6עו"ד(, מיד עם דרישתו הראשונה. שיפוי כאמור יעשה בהתאם להוראות סעיף 

 חויבים. מבשינויים ה

ותנאיהם הסוציאליים של  כרם נותן השירותים יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לתשלום ש 12.3
בעלי התפקידים, עובדיו או נותני שירותיו וכן כל תשלום אחר המתחייב על פי דין, בהתאם  

 ובכפוף לכל הסכם, חוזה עבודה אישי, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או דין אחר. 

 תוצרי השירותים, קניין רוחני ושימוש בשם  . 13

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי:  

 נותן השירותים מתחייב שלא לעשות שימוש בקניין הרוחני של גשר, לרבות בסמליהם                                    13.1 
 ובסימני המסחר, אלא בהסכמת גשר מראש ובכתב.                         

מצוות נותן  כל רעיון, תכנית, תוצר, מסמך, המצאה או יצירה שיהגה נותן השירותים או מי  13.2
השירותים, בקשר עם ביצוע הסכם זה, יהיו מלכתחילה זכותו וקניינו הבלעדי של גשר ולנותן   

 השירותים או למי מטעמו לא תהייה כל תביעה או טענה בקשר אליהם או בגינם. 
אשר הוכנו על ידו או על ידי נותן     יעמיד לרשות גשר את כל התוצרים    נותן השירותים 13.3

השירותים, בעלי התפקידים או על ידי מי מטעמו במסגרת ביצוע ההסכם, על כל עתקיהם  
 מיד עם סיום ההסכם או על פי דרישתו הקודמת של גשר בכל עת. 

על פי דרישת גשר בכל עת במהלך מתן השירותים וכן אם הובא ההסכם לידי גמר מכל סיבה    13.4
צילום   גשר תים, ימסור נותן השירותים לשהיא או שסיים נותן השירותים את מתן השירו
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( של תוצרי השירותים, בתוספת  גשר העתק או מקור לרבות ע"ג תקליטור )לפי בחירת  
 הצהרה בכתב שלא קיים מסמך נוסף כאמור שלא נמסר לגשר. 

לגשר תהא זכות היוצרים בתוצרי השירותים בין אם הסתיימה עבודתו של נותן השירותים               13.5
 כם זה ובין אם הופסקה לפני כן מסיבה כלשהי. עפ"י הס

נותן השירותים מצהיר בזה כי התמורה המשולמת לו כוללת את כל התמורה עבור הקניית   13.6
 זכות היוצרים בתוצרי השירותים לגשר. 

היוצרים של גשר מוקנית לו כבר עתה או עם יצירת התכנית, המפרט, או כל מסמך  זכות  13.7
על של התמורה המלאה או החלקית. אף מחלוקת בין הצדדים  אחר ואיננה תלויה בתשלום בפו

 לרבות בעניין סכום התמורה, לא תשלול את זכות היוצרים של גשר. 
גשר יהא רשאי לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת, בכל תוצרי השירותים וזאת   13.8

 לפי ראות עיניו ובלא מגבלות כלשהן. 

 שונות  . 14

רשאי להמחות או להסב התחייבויותיו על פי הסכם זה אלא בהסכמת   נותן השירותים אינו  14.1
גשר, אשר תינתן מראש ובכתב. גשר יהא רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם  

 זה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי, ללא נטילת רשות מאת נותן השירותים. 

ון מכל סוג ומין שהם ומכל סיבה שהיא  לנותן השירותים לא תהיה מכוח הסכם זה זכות עיכב 14.2
 לרבות על מסמכים. 

כל עניין הנובע מהסכם זה ידון אך ורק בבתי המשפט של העיר תל אביב יפו על פי הדין   14.3
 הנוהג בישראל אך מבלי ליתן תוקף ומבלי להחיל את כללי ברירת הדין שבו. 

יתור על זכויות כאמור או על הזכות  אי אכיפה של צד להסכם זה את זכויותיו אין משמעותה ו 14.4
לתבוע תרופות בגין הפרתן, והיא לא תמנע אכיפה של הוראות הסכם זה לבקשת אותו צד  

במועד מאוחר יותר בגין אותה הפרה או בגין הפרה אחרת של ההסכם, ולא תשמע כלפי צד  
 המבקש לאכוף זכויותיו כאמור טענת שיהוי או מניעות. 

מוצהר בזאת, כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדים  למען הסר כל ספק  14.5
במלואו ומבטלים כל התקשרות, הבטחות, מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין הצדדים  
לפני חתימת הסכם זה, ככל שנעשו. כל תיקון להסכם זה או שינויו יעשו בכתב יהיה חתום  

 על ידי  כל הצדדים להסכם זה.

או סעיפים בהסכם זה או חלקי סעיף או סעיפים אין   משפט מוסמך כי סעיף  אם ימצא בית  14.6
להם תוקף או שהם בטלים או שלא ניתן לאכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי הסכם 

 זה, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

שלישי לא תהיה  הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו ולאף צד   14.7
 זכות תביעה מכוחו או מכוח איזה מסעיפיו או הוראותיו כנגד מי מהצדדים לו. 
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כל הודעה לפי הסכם זה תהיה בכתב ותימסר לנמען במסירה אישית, או תישלח לו בדואר   14.8
שעות מעת    48רשום לפי הכתובות במבוא להסכם, שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

למשלוח, או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה, שאז תחשב כאילו הגיעה  מסירתה  
שאז תחשב שנתקבלה במועד   - ליעדה בתום היום שבו הועברה כאמור, או במסירה אישית

 מסירתה. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

________________     ________________ 

  שר שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל  ג    נותן השירותים     
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 נספח ג שירותי תחזוקה ואחסון

 שירותי התחזוקה  .1
ולהלן  נותן השירותים מתחייב להעניק לחברה את השירותים המפורטים בפרק ד להזמנה 

 )שרותי התחזוקה(: 
 שירותי אחזקה שוטפים הדרושים לתפקודו התקין של האתר.  1.1
 להלן.  2שירות תיקונים מלא כמפורט בסעיף  1.2
 להלן.  3ביצוע עדכוני גרסה ותוכנה של המערכת כמפורט בסעיף  1.3
 עדכון רכיבי התיעוד באתר.  1.4
 אחסון האתר בשרת מהיר ויציב.  1.5

 שירות התיקונים  .2
נותן השירותים מתחייב לתקן כל   האחריות ותקופת ההתקשרות במהלך תקופת  2.1

,  שעות מקסימום 48שלא יעלה על  תקלה שתתגלה באתר, תוך פרק זמן סביר  
אשר ייקבע בהתאם לאופי התקלה כפי שידווח לו גשר כחלק מהאחריות ולאחר מכן  

,  במסגרת שירותי התחזוקה. למען הסר ספק, מובהר כי במסגרת שירות התיקונים 
נותן השירותים יספק לגשר כל רכיב חלופי או תוכנה הדרושים לתיקון התקלה  

 ולתפקודו התקין של האתר. 
גשר רשאי לדרוש מנותן השירותים לתקן כל תקלה ללא הגבלה ונותן השירותים   2.2

 אינו רשאי להגביל את גשר במספר או בסוג התיקונים אשר יבצע. 
גביל את  נותן השירותים אינו רשאי לה תיקון כל תקלה יימשך עד לפתרונה המלא.  2.3

 משך זמן התיקון. 
 זה "תקלה" משמעה הוא גם:  2לעניין סעיף  2.4

כל תקלה הנובעת משגיאות פגמים או ליקויים באתר, לרבות פגמים או ליקויים   2.4.1
אשר אין נותן השירותים אחראי להם באופן ישיר, כגון, אך לא רק פגמים  

 ובתשתית המחשוב של גשר. וליקויים בבסיס הנתונים 
 כל תקלת תפקוד של האתר.  2.4.2
כל תקלה באתר אשר גילה נותן השירותים במסגרת שירות שסיפקה ללקוחות   2.4.3

 אחרים מלבד גשר. 
 עדכוני גרסה ותוכנה .3

במהלך תקופת ההתקשרות, נותן השירותים יספק לגשר באופן שוטף עדכוני גרסה ותוכנה 
 בהתאם לצורך )עדכוני גרסה(. 

 השירותים  אופן מתן  .4
ככל שהדבר יהיה אפשרי, נותן השירותים יספק את שירותי התחזוקה באמצעות   4.1

במידת הצורך, נותן השירותים או מי מטעמו יגיעו  והתחברות מרחוק למחשבי גשר  
 למתקני גשר על מנת לבצע את השירותים. 

שירותי התחזוקה יינתנו לגשר, בין היתר, באמצעות תקשורת אינטרנט מאובטחת,   4.2
 ר תבוסס על תוכנות וכלי אבטחת המידע הקיימים בגשר. אש

 מתן שירותי התחזוקה לגשר יעשה בתיאום מועד מראש עם גשר או מי מטעמו.  4.3
 זמני תגובה לטיפול בקריאות  .5

 להזמנה. 2-זמני התגובה לטיפול בקריאות יהיו כמפורט בנספח ח 5.1
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 ביטוח   –נספח ד 

מבלי לגרוע מאחריותו של נותן השירותים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב נותן   .1
השירותים לערוך ולקיים על חשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין, את הביטוחים  

המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  
ר עריכת ביטוחים"( על כל תנאיו )להלן: ביטוחי נותן  )להלן "אישו 1והמסומן כנספח ד
במשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך תקופה השירותים( וזאת  

 שנים ממועד סיום ההתקשרות.  7 -שלא תפחת מ
נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב   .2

  של   את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי   בין היתר, לשלם
נותן השירותים תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת  

לעיל, ולא  לעשות כל    1ההתקשרות על פי ההסכם ולעניין אחריות מקצועית כאמור בסעיף 
ביטוחים ולהמציא לבקשת גשר  מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף ה

אישורים על תשלומי הפרמיה. נותן השירותים יישא בסכומי ההשתתפויות העצמיות  
 הנקובים בביטוחי נותן השירותים. 

  יום  14 - ללא צורך בכל דרישה מצד גשר מתחייב נותן השירותים להמציא לגשר לא יאוחר מ .3
דבר עריכת ביטוחי נותן  לפני מועד תחילת מתן השירותים עפ"י הסכם זה אישור ב 

השירותים כאמור לעיל בהתאם לנוסח אישור עריכת ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי  
המבטח. נותן השירותים מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא  

חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו ואולם  
 מצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. אי ה

מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי נותן השירותים כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל   .4
שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את נותן  

ו/או לפצות את ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן שנותן   השירותים מחובתו לשפות 
 השירותים אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

לפני מועד תום תקופת ביטוחי נותן השירותים, מתחייב נותן השירותים  ימים   7 - לא יאוחר מ .5
ת ולהמשיך  להפקיד בידי גשר את אישור עריכת ביטוחים בגין הארכת תוקפו לשנה נוספ

להפקיד את אישור עריכת הביטוחים המעודכן מדי שנת ביטוח למשך כל תקופת  
ההתקשרות על פי ההסכם )לעניין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב נותן השירותים  
 לעיל(.  1להמשיך ולהמציא את אישור הביטוח לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

וק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי נותן  גשר יהיה רשאי, אך לא חייב, לבד .6
השירותים כאמור לעיל ונותן השירותים מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או  

הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם 
יכת הבדיקה ולדרישת השינויים  זה. נותן השירותים מצהיר ומתחייב, כי זכויות גשר לער

כמפורט לעיל אינן מטילות על גשר ו/או מי מטעמו כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי  
הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם ותוקפם או לגבי העדרם, ואין בהן  

זה ו/או  כדי לגרוע מכל חובה ו/או אחריות שהיא המוטלת על נותן השירותים על פי הסכם 
על פי כל דין וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את  

 אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו. 
מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים   .7

  ובתו נה פוטרת אותו ממלוא חהנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על נותן השירותים שאי
לפי הסכם זה. נותן השירותים פוטר את גשר ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם של הנ"ל  

 בקשר לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר עם גבולות האחריות. 
נותן השירותים פוטר בזה את גשר ו/או חברות בנות ו/או מי מטעמם של הנ"ל מכל אחריות   .8

  ש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של נותן לאובדן ו/או נזק שייגרם לרכושו ו/או לרכו
 השירותים. פטור זה יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 
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נותן השירותים מתחייב, כי בהתקשרותו עם יועצים/ מתכננים אחרים לרבות קבלני משנה  .9
במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא הסכם זה, הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי  

סעיף לפיו היועצים/ מתכננים ו/או קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים   ההתקשרות עמם, 
ביטוחים נאותים ביחס לפעילותם וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם נותן השירותים  

לעיל. לחלופין מתחייב נותן השירותים    1ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, כאמור בסעיף 
על ידו ולכלול את המתכננים ו/או היועצים ו/או  שם המבוטח בביטוחים הנערכים להרחיב את 

קבלני המשנה אשר פועלים מטעמו ו/או בשמו. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום  
ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות למתכננים ו/או יועצים ו/או קבלני המשנה כאמור לעיל, מוטלת  

 על נותן השירותים. 
 דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  1-9הפרת כל אחת מהוראות סעיפים  .10
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 1 – נספח ד' 

 אישור עריכת ביטוחים 

 תאריך:___________ 

 לכבוד 

 גשר שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל 

 )להלן: גשר( 

 חולון  1כתובת: המצודה 

 בכל הקשור למכרז פומבי להקמת אתר אינטרנט 

 ומתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל 

 א.ג.נ., 

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של __________ח.פ.____________ )להלן: נותן השירותים( בין היתר ,  
אינטרנט לגשר, לרבות הקמה ותחזוקה של מערכת ניהול ועדכון פנימית   ר בקשר עם מתן שירותי הקמת את

 ההסכם(.  -יקט ו מדיה ודיגיטל עבור גשר )בהתאמה: השירותים, הפרו -של האתר ושירותיו ניו 

 )כולל שני הימים(   עד ליום   מיום  : תקופת הביטוח

אינו נופל מהכיסוי הניתן  להלן   2-ו 1היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוחים המפורטים בסעיפים  : היקף הכיסוי
על פי נוסח פוליסות הביטוח הידוע כביט/ מנוביט/ מגדלביט/ פסגה/ הראלביט מהדורה ____________ על  

 חבות המהוות חלק מנוסח הפוליסה כאמור. כל ההר

 הפוליסות: 

 ____________פוליסה לביטול אחריות כלפי צד שלישי מס' .1
חבות נותן השירותים על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש   החבות המבוטחת: 

העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של האדם או ישות כלשהי, בכל  
 בשירותים. הקשור 

אש,  - אינה כפופה לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מהפוליסה  ביטול הגבלות: 
התפוצצות, בהלה מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים  

סניטרים פגומים, הרעלה, פרעות ושביתות, כל דבר מזיק במאכל  
על ידי נותן השירותים, חבות בגין וכלפי  או במשקה שהוגש ככיבוד  

נה )מכל דרגה( ועובדיהם, שימוש בכלי נשק וכן  קבלנים קבלני מש
 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. 

בפוליסה מצויין במפורש כי רכוש גשר נחשב במפורש לרכוש צד   התניות מיוחדות: 
ג'. וכן הפוליסה כוללת הרחבה בדבר ביטוח חבות בגין נזק גוף  

דין וכן  עקב השימוש בכלי רכב, שלא קיימת חובה לבטחה על פי  
כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב  

₪   1,000,000מנועי צד שלישי )רכוש( עד לגבול אחריות בסך של 
 לאירוע ולתקופת הביטוח. 

הפוליסה מורחבת לשפות את גשר בגין אחריות שעלולה להיות   הרחבת שיפוי: 
ו מי  מוטלת עליהם עקב מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/א 

מהבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת לפיו  
 נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
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 לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.  ₪  2,000,000 גבול אחריות: 
 _____________  פוליסה לביטוח חבות מעבידים מס'  .2

פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק  חבות נותן השירותים על פי  החבות המבוטחת: 
כלפי עובדיו בגין פגיעה   1980-האחריות למוצרים פגומים תש"ם

גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי  
 ועקב עבודתם במתן השירותים. 

הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה בדבר העסקת נוער, עבודות   ביטול הגבלות: 
 יונות ורעלים, שימוש בכלי נשק ושעות עבודה. בגובה ובעומק, פית 

הפוליסה מורחבת לשפות את גשר היה ונטען לעניין קרות תאונת   הרחבת שיפוי: 
עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי כי מי מהם נושא בחובות  

 מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי נותן השירותים. 
 יסה. ₪ לאירוע ובמצטבר על פי הפול  20,000,000 גבול אחריות: 

 _____________  פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מס'  .3
פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה  חבות נותן השירותים על  החבות המבוטחת: 

לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי  
מצד נותן השירותים ו/או מי מהבאים  מטעמה, בכל הקשור במתן  

 השירותים. 
הפוליסה אינה כפופה לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב   ביטול הגבלות: 

ואינה כפופה לכל הגבלה בדבר   –בעקבות מקרה ביטוח מכוסה  
 כלי נשק. 

הפוליסה כוללת הרחבה בגין אבדן מסמכים עד לסך של   הרחבות: 
₪ למקרה ולתקופת ביטוח וכן הרחבה בגין חבות   4,000,000

מהבאים מטעמו של   נותן השירותים בשל מרמה ואי יושר של מי 
 נותן השירותים. 

הפוליסה מורחבת לשפות את גשר בגין אחריות אשר עלולה  הרחבת שיפוי: 
להיות מוטלת עליו עקב מעשה ו/או מחדל של נותן השירותים ו/או  

של מי מהבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות נותן  
 השירותים כלפי גשר ו/או הבעלים. 

 אך לא לפני________ממועד תחילת מתן השירותים,  לא יאוחר  מועד למפרע: 
חודשים לאחר תום תקופת   6הפוליסה כוללת תקופת גילוי של  תקופת גילוי: 

הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי נותן השירותים ביטוח חלופי  
 המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור ביטוח זה. 

 צטבר על פי הפוליסה. ₪ לאירוע ובמ 4,000,000 גבול אחריות: 

 תנאים כלליים החלים על כל הפוליסות: 

הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי גשר   . א
 ואנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי גשר. 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת:  . ב
והתנאותיהן בתום לב על ידי נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מנהליו לא  אי קיום תנאי הפוליסות  . ג

 תגרע מזכותו של גשר לקבלת שיפוי על פי מי מהפוליסות המפורטות לעיל: 
הפוליסות המפורטות לעיל כוללות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה   . ד

יום   30בדואר רשום לידי גשר לפחות  במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה
 מראש: 

נותן השירותים בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות המפורטות לעיל ולתשלום   .ה
 ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן. 
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אישור ביטוח זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי   . ו
 האמור לעיל. 

 שור זה הגדרות "גשר" כוללות עובדים ו/או מנהלים של כל הנ"ל לצורך אי

 

 בחתימתנו מטה הננו מאשרים את כל האמור לעיל 

 2022היום__________ לחודש________

 

______________ 

 שם המבטח 

 

_____________ 

 חתימה וחותמת המבטח 

 

________________ 

 שם ותפקיד החותם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

 להזמנהנספח ב  

 הצהרות המציע והצעת המציע

 לכבוד 

 גשר שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל 

 חולון  1המצודה 

 הנדון: הזמנה להציע הצעות להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל 

 הח"מ _________________)המציע( מגיש בזה הצעה בהזמנה להציע הצעות שבנדון.  .1
אנו מציעים   – תמורת ביצוע השירותים נשוא ההזמנה, כמתואר במסמכי המכרז ובהסכם הרצ"ב  .2

להצעה זו, אשר   1לבצע את העבודות תמורת הסכום המפורט בהצעת המחיר המצורפת כנספח ב
 ישולם בהתאם לתנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות. 

 המציע מצהיר כי:  4.1.3להוכחת תנאי סף בסעיף  .3
יע מצהיר כי יש לו ____)להשלמת המציע( שנות ותק בתכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה  המצ 3.1

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.  10ותחזוקה של אתרי אינטרנט במהלך 
מטעמו יש _____)להשלמת המציע( שנות ותק בניהול   למנהל הפרויקטהמציע מצהיר כי   3.2

השנים שקדמו   5ה של אתרי אינטרנט במהלך התכנון ועד שלב ההקמ פרויקטים משלב
 למועד האחרון להגשת ההצעות. 

מטעמו יש _____ )להשלמת המציע( שנות ותק בתכנון   UX/IU למאפיין  המציע מצהיר כי   3.3

השנים שקדמו   5( של אתרי אינטרנט במהלך UX( וחוית משתמש )UIממשק משתמש )

 למועד האחרון להגשת ההצעות. 
מטעמו יש ______)להשלמת המציע( שנות ותק בתכנון קונספט  למעצב המציע מצהיר כי   3.4

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.  5ועיצוב של אתרי אינטרנט במהלך 
המציע מצהיר כי לאיש הניו מדיה ודיגיטל מטעמו יש_____)להשלמת המציע( שנות ותק   3.5

 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.  5 במתן שירות ניו מדיה ודיגיטל במהלך 
מעסיק   – ד ב מועסק בהעסקה ישירה ומתקיימים יחסי עו מנהל הפרויקטהמציע מצהיר כי  3.6

 בינו ובין המציע. 
מעסיק בינו  -בהעסקה ישירה ומתקיימים יחסי עובדמועסק   UI/UXהמציע מצהיר כי מאפיין  3.7

 ובין המציע. 
מעסיק בינו ובין  -המעצב מועסק בהעסקה ישירה ומתקיימים יחסי עובד המציע מצהיר כי  3.8

 המציע. 

ימי עבודה להעביר כל מסמך ואישור שנדרש על פי   5לאחר קבלת הודעת הזכייה, יהיו לזוכה  . 4
 ההסכם, לרבות ערבות או ביטוח, אם נדרשו בהסכם. 

 יב כדלקמן: מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמסמכי ההזמנה, המציע מצהיר ומתחי . 5

המציע מאשר ומצהיר כי הוא בקיא במסמכי המכרז ונספחיו, לרבות ההסכם, והוא מודע   5.1
 לצרכים המיוחדים של גשר ולהיקף השירותים הנדרש. 

( ימים מהמועד  120הצעה זו הינה בלתי חוזרת והיא תהא בתוקף עד חלוף מאה עשרים ) 5.2
 יע גשר על בחירותו של מציע אחר. יודאם  האחרון להגשת ההצעות, אפילו בינתיים  

למציע יש את היכולת הפיננסית, הידע המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כח   5.3
העבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע התחייבויותיו והכל בהתאם לתנאים ולדרישות  

 שבמסמכי ההזמנה. 
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 כי ההצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים.  5.4

המציע מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע   5.5
ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.  

על פי דין )במגבלות חיוב   האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב 
לגילויו מראש בכתב ובמידה שניתנה "מידע    ר( או מידע שניתנה הסכמת גשרהגילוי כאמו

סודי" הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר מכל סוג שהוא, של גשר ושל כל  
גשר  וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש ל הקישורים עמו בעבר בהווה או בעתיד  

 דע סודי של גשר. בקשר עם השירותים ולרבות מי

גשר אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי לרבות ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה אחרת, אם   5.6
בכלל וכי גשר רשאי לנהל מו"מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור לעיל  

מנה להציע  זנתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של גשר והכל בהתאם לאמור בכתב הה
 הצעות. 

עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי   5.7
שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע  

כל טענה בדבר טעות, הטעיה, פגם או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור  
 בהזמנה זו על נספחיה. 

סמכי ההזמנה, על כל  המציע מסכים כי התחייבויותינו כוללות את כל האמור והמפורט במ  5.8
יה וכן כל התחייבות ו/או שירות אחרים גם אם לא פורטו במפורש ואשר  נספחיה וצירופ 

קשורים באופן ישיר או עקיף לביצוע התחייבויותיו על ידו במלואן, במועדן וברמה ואיכות  
 ל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מס. מעולות ובכלל זה כ

המבוססות על  ההזמנה ולא יציג כל תביעות ו/או דרישות  המציע מסכים לכל האמור במסמכי 5.9
אי הבנה, אי בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או  

כל שיש למציע טענות  תביעה ו/או דרישה כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. כ
כאמור, המציע מתחייב כי העלה אותן בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טען אותן יש  
לראותו כמי שוויתר עליהן. כן המציע מצהיר ומתחייב כי אין לו כל טענה בקשר עם שיטת  

בחינת ההצעות ובחירת הזוכה כפי שהיא מפורטת במסמכי ההזמנה וכי היא מובנת  
 ומוסמכת עליו. 

לאחר הגשת ההצעה, מתחייב המציע להודיע לגשר בכל עת ובאופן מיידי, על כל שינוי   5.10
מהותי שחל בכל פרט מפרטי ההצעה. במידה שחל במציע או בבעל עניין בו שינוי כלשהו,  

וועדת    בכל פרט מפרטי הצעתו או בנתונים הנדרשים על פי המכרז והשינוי לא אושר על ידי
ב, לא יורשה המציע להשתתף או להיבחר כזוכה במכרז, הכל לפי  המכרזים של גשר בכת

 העניין והוא ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו. 

 

 חתימה וחותמת המציע           תאריך             חתימה וחותמת עו"ד                 תאריך 

 מתי כי החותמים הריני מאשר בחתי                                                           

 בשם המציע הינם מורשי חתימה                                                            

 מטעמו ורשאים לחייב למטרות הליך                                                             

 הזמנה זו מושא                                                            
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 להזמנה  1נספח ב

 הצעת המחיר 

אני הח"מ __________ באמצעות נציגי המוסמך מר / גב' __________ מתכבד להציע בזה  
לספק את השירותים נשוא המכרז הנ"ל, בהתאם לתנאי המכרז. יש בידינו את כל מסמכי המכרז,  

 אותם היטב על השלכותיהם. המוכרים לנו והמובנים לנו היטב והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו  

 חודשים  12הקמת האתר+ תקופת אחריות בת   - הצעת מחיר לשלב א .1
 

סה"כ תמורה מבוקשת   רכיב 
 )ללא מ.ע.מ( 

תנאי התשלום  
 והפריסה 

 הערות 

הקמת אתר+  
תקופת אחריות בת  

 חודשים  12

 בספרות 
 

   

 במילים 
 

   

 

 תחזוקה ואחסון לשנה – הצעת מחיר  .2

 

מבוקשת  סה"כ תמורה  רכיב 
 )ללא מ.ע.מ( 

תנאי התשלום  
 והפריסה 

 הערות 

תחזוקה ואחסון  
 לשנה

 בספרות 
 

   

 במילים 
 

   

 

 

 

 :______________________חתימה וחותמת המציע 
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 מחירון שירותים נוספים )רק בהפעלת האופציה על ידי המכון(  .3

סה"כ עלות שעת   יחידת מדידה  בעל תפקיד 
עבודה )ללא  

 מ.ע.מ( 

סה"כ עלות שעת  
עבודה )כולל  

 מ.ע.מ( 

 הערות 

מעצב )המועסק  
בהעסקה ישירה  

על ידי המציע,  
כנדרש בתנאי  

 הסף( 

    שעת עבודה 

 פלשיסט 
 

    שעת עבודה 

מתכנת )המועסק  
בהעסקה ישירה  

 על ידי המציע( 

    שעת עבודה 

מנהל רשתות  
 חברתיות 

    שעת עבודה 

תקציבאי / מנהל  
 לקוח 

    שעת עבודה 

 

למעט תשלום התמורה כאמור בנספח זה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן  
השירותים לרבות הוצאות השכירות, הציוד, התפעול תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים , הדפסות,  

 פקס, נסיעות, אש"ל וכיו"ב. 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת עו"ד                  תאריך                       חתימה וחותמת המציע                    תאריך  

 הריני מאשר בחתימתי כי החותמים                                                              

 בשם המציע הינם מורשי חתימה                                                            

 מטעמו ורשאים לחייב למטרות הליך                                                             

 מושא הזמנה זו                                                            
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 נספח ג להזמנה

 פרטים לגבי המציע 

  שם המציע 

 סוג התאגדות 
 )אדם/חברה/בע"מ/ שותפות/ אחר 

 

  מספר זהות/תאגיד 

  בעלי מניות/ שותפים )שם ות.ז.( 

  מנהלי המציע 

  מורשי חתימה 

 איש קשר מטעם המציע למכרז: 
 שם מלא 

 טלפון 
 נייד 

 דואר אלקטרוני 

 

 פרטי" מנהל הפרויקט " המוצע: 
 מלא שם 

 דואר אלקטרוני 
 נייד 

 

 המוצע:  UI/UXפרטי מאפיין 

 שם מלא 
 טלפון 

 נייד 
 דואר אלקטרוני 

 

 פרטי "מעצב" המוצע: 
 שם מלא 

 טלפון 
 נייד 

 דואר אלקטרוני 

 

 פרטי " איש ניו מדיה ודיגיטל" המוצע: 
 שם מלא 

 טלפון 
 נייד 

 דואר אלקטרוני 

 

 

 חתימה וחותמת עו"ד             תאריך        חתימה וחותמת המציע              תאריך           

                                                                                                                                                                         
 הריני מאשר בחתימתי כי החותמים 

 בשם המציע הינם מורשי חתימה                                                            

 מטעמו ורשאים לחייב למטרות הליך                                                             

 מושא הזמנה זו                                                            
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 נספח ד להזמנה

 פירוט ניסיון, עבודות וממליצים

מס'________, מורשה חתימה של חברת ___________  שא ת.ז. אני הח"מ_________ נו

)המציע(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק  

 אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 

להוכחת תנאי סף בסעיף    –ניסיון המציע בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות   .1

 נא הקף או השלם התשובה הנכונה.  -4.1.4

 1לקוח מספר 
 

חברי צוות המוצעים מטעם  
המציע למכרז שלקחו חלק  

 בפרויקט 

 כן/לא  מנהל הפרויקט 

 כן/לא  UI/UXמאפיין 

 כן/לא  מעצב 

המציע תכנן, עיצב, פיתח, הקים   שם הלקוח ממליץ
 ותחזק את אתר האינטרנט

 כן/לא 

 כן/לא  רספונסיבי אתר   תקופת מתן השירותים 

היקף העלות לא כולל תחזוקה 
 לפני מ.ע.מ

האתר יושם על גבי מערכת ניהול  
תוכן מבוססת קוד פתוח     

(OPEN SOURCE ) 

 כן/לא 

(  UIהמציע תכנן ממשק משתמש ) כתובת אתר האינטרנט 

 באתר   9וחווית משתמש )וס

 כן/לא 

איש קשר של הלקוח היכול להעיד  
 על ביצוע העבודה 

ה לאוויר בהצלחה וזמין  האתר על
 ונגיש באינטרנט

 כן/לא 

 טלפון איש קשר 
 

 

 כן/לא  AAהאתר עומד בתקן נגישות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:______________
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 2לקוח מספר 
 

חברי צוות המוצעים מטעם  
המציע למכרז שלקחו חלק  

 בפרויקט 

 כן/לא  מנהל הפרויקט 

 כן/לא  UI/UXמאפיין 

 כן/לא  מעצב 

המציע תכנן, עיצב, פיתח, הקים   שם הלקוח ממליץ
 ותחזק את אתר האינטרנט

 כן/לא 

 כן/לא  אתר רספונסיבי  תקופת מתן השירותים 

היקף העלות לא כולל תחזוקה 
 לפני מ.ע.מ

האתר יושם על גבי מערכת ניהול  
תוכן מבוססת קוד פתוח     

(OPEN SOURCE ) 

 כן/לא 

(  UIהמציע תכנן ממשק משתמש ) האינטרנט כתובת אתר 

 באתר   9וחווית משתמש )וס

 כן/לא 

איש קשר של הלקוח היכול להעיד  
 על ביצוע העבודה 

האתר עלה לאוויר בהצלחה וזמין  
 ונגיש באינטרנט

 כן/לא 

 טלפון איש קשר 
 

 

 כן/לא  AAהאתר עומד בתקן נגישות 

 

 

 

 

 

 

 המציע:______________חתימה וחותמת 
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 3לקוח מספר 
 

חברי צוות המוצעים מטעם  
המציע למכרז שלקחו חלק  

 בפרויקט 

 כן/לא  מנהל הפרויקט 

 כן/לא  UI/UXמאפיין 

 כן/לא  מעצב 

המציע תכנן, עיצב, פיתח, הקים   שם הלקוח ממליץ
 ותחזק את אתר האינטרנט

 כן/לא 

 כן/לא  רספונסיבי אתר   תקופת מתן השירותים 

היקף העלות לא כולל תחזוקה 
 לפני מ.ע.מ

האתר יושם על גבי מערכת ניהול  
תוכן מבוססת קוד פתוח     

(OPEN SOURCE ) 

 כן/לא 

(  UIהמציע תכנן ממשק משתמש ) כתובת אתר האינטרנט 

 באתר   9וחווית משתמש )וס

 כן/לא 

איש קשר של הלקוח היכול להעיד  
 על ביצוע העבודה 

האתר עלה לאוויר בהצלחה וזמין  
 ונגיש באינטרנט

 כן/לא 

 טלפון איש קשר 
 

 

 כן/לא  AAהאתר עומד בתקן נגישות 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:_______________
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להוכחת    -ניסיון איש הניו מדיה ודיגיטל בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  .2

 4.1.6תנאי סף בסעיף 

 1מספר לקוח 

הפרויקט שניהל איש הניו מדיה כלל את השירותים הבאים _____   שם הלקוח 
 אנא הקף בעיגול בהתאמה

פת  בניה וסיוע בתחזוקה השוט תקופת מתן השירותים 
של הפעילות ברשתות  

,  FACEBOOKהחברתיות: 

LINKEDIN  ,YOUTUBE  ,

INSTAGRAM 

 כן /לא 

היקף העלות לפני מע"מ )לא כולל  
 קמפיינים ממומנים( עלות  

 כן /לא  ליווי וניהול קמפיינים דיגיטליים

איש קשר של הלקוח היכול להעיד  
 על ביצוע העבודה 

בניה ותחזוקת קמפיינים  
 במערכות תוכן 

 כן /לא 

 טלפון איש קשר 
 

 

ניטור ואיתור תכנים ושיחות  
ברשתות החברתיות העוסקות  

 בלקוח 

 כן /לא 

 הניו מדיה ודיגיטל שניתנו ללקוח תיאור תמציתי של שירותי  
 

 

 2לקוח מספר 

הפרויקט שניהל איש הניו מדיה כלל את השירותים הבאים _____   שם הלקוח 
 אנא הקף בעיגול בהתאמה

בניה וסיוע בתחזוקה השוטפת   תקופת מתן השירותים 
של הפעילות ברשתות  

,  FACEBOOKהחברתיות: 

LINKEDIN  ,YOUTUBE  ,

INSTAGRAM 

 כן /לא 

היקף העלות לפני מע"מ )לא כולל  
 עלות קמפיינים ממומנים( 

 כן /לא  ליווי וניהול קמפיינים דיגיטליים

איש קשר של הלקוח היכול להעיד  
 על ביצוע העבודה 

ותחזוקת קמפיינים  בניה 
 במערכות תוכן 

 כן /לא 

 טלפון איש קשר 
 

 

ניטור ואיתור תכנים ושיחות  
ברשתות החברתיות העוסקות  

 בלקוח 

 כן /לא 

 תיאור תמציתי של שירותי הניו מדיה ודיגיטל שניתנו ללקוח  
 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:___________
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 .המציע מצהיר כי: אנא הקף בעיגול בהתאמה: 3

 כן /לא  הצהרה

מנהל הפרויקט מטעם המציע מועסק אצלי בקביעות וברציפות לפחות  
 חודשים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות  12

 כן /לא 

מטעם המציע מועסק אצלי בקביעות וברציפות   UI/UX - מאפיין ה

 ההצעות חודשים לפני המועד האחרון להגשת  12לפחות 

 כן /לא 

 

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד 

 

 
 

  

שם מלא של מורשה חתימה   תאריך 
 של המציע 

חתימה וחותמת של מורש/ה  
 חתימה של המציע 

 

 אישור 

מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני מר  אני החתום מטה____________ עורך דין,  

____________ שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את  

תו  האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהר

 דלעיל וחתם עליה בפני. 

 

  

 
 

   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד   תאריך 

 

 

 

 

 

         __________________ 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:____________
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 1976 – תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   –נספח ה 

 תצהיר 

____________ מורשה חתימה מטעם___________ )להלן:  הח"מ__________ נושא ת.ז. מס' אני 

כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא   המציע( לאחר שהוזהרתי

 אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:  .1
חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק  המציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין  1.1

 עובדים זרים עד למועד חתימת תצהיר זה. 

אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק   1.2

 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה.  –עובדים זרים 
 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:  .2

מציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום עד  ה 2.1

 למועד חתימת תצהיר זה. 

  - אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום 2.2

 ההרשעה לא הייתה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה. 

 - לעניין תצהיר זה

גם בעל השליטה בו או חבר בני   - מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם -"בעל הזיקה" 

 האדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. 

 . 1991 – חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א  –"חוק עובדים זרים" 

 . 1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"חוק שכר מינימום" 

 . 1981 –כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א   –"שליטה"  

 בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקאות המיותרת(  √ כמו כן, הנני מצהיר כי )סמן  .3
)להלן: חוק שוויון    1988 - לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  □ 

 - חלות על המציע: אוזכויות( לא  

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וככל שהמציע מעסיק    9הוראות סעיף  □ 

עובדים או יותר, הנני מתחייב כי המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה   100

והרווחה והשירותים החברתיים )להלן: המנהל( לשם בחינת יישום חובות התאגיד לפי סעיף  

במידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהמציע  זכויות ו שוויון לחוק  9

התחייב כבר בעבר לפנות למנהל כאמור לעיל, הנני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו וככל  

 . הוא אף פעל ליישומן  –לחוק שוויון זכויות   9שקיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

ימים מיום    30יר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי המציע יעב 

 ההתקשרות עמכם, ככל שתהיה ההתקשרות כזו. 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר  

 הסמיך אותי למסור הצהרה זו. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת, 

 כן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי ותו
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 חתימה וחותמת המציע  שם מלא של החותם בשם המציע  תאריך 

 

 אישור 

 

אני החתום מטה________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום___________ הופיע בפני מר_______  

על פי תעודת זהות מס' __________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד  שזיהיתיו  

ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל  

 עליה בפני.   וחתם

 

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד           תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:______________
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 1992 – ב לחוק חובת מכרזים התשנ"ב   2תצהיר ואישור רו"ח לפי סעיף  –נספח ו 

 תצהיר 

מספר ת.ז._________ מצהירה בזאת כי החברה / השותפות נמצאת  ___________ אני גב'  .1

, לעניין עידוד נשים  2002 – ( התשס"ג 15בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 

 בעסקים. 
 אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.  .2

 

____________ 

 שם וחתימה 

 

 אימות עו"ד 

 

________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום _________ הופיעה בפני גב'   אני החתום מטה

___________ שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס'___________ ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר  

כן, אישרה  את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה 

 יה בפני. נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה על 

 

 
 

  

 תאריך  שם מלא של עו"ד  חתימה וחותמת 

 

 אישור רו"ח 

 

 וכרואה החשבון של _________ )המציע( הנני מאשר כדלקמן: לבקשתכם  

אני רו"ח _________ מספר ת.ז. _________ מספר רישיון __________ מאשר בזאת כי   .1

החברה / השותפות _________ הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק חובת המכרזים  

 , לעניין עידוד נשים בעסקים. 2002 – ( התשס"ג 15)תיקון מס' 
 _____ ת.ז. _________המחזיקה בשליטה בחברה/ בשותפות __________ הינה גב'____ .2

 

 בכבוד רב 

 

 רואי חשבון 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:________________
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 פתרון טכנולוגי מוצע – נספח ז 

 המציע יתייחס לכל אחד מהפרמטרים הבאים וימלא אחר ההוראות הבאות: 

 גמישות מערכת ניהול התוכן 

גשר / עורך התוכן לבצע באופן עצמאי, ללא  כן /לא האם המערכת המוצעת מאפשרת לנציג   -המציע יענה ב 

 תלות במפתח וללא צורך בפיתוח נוסף, את הפעולות הבאות )מעבר לנדרש בחלק ד להזמנה(:

 כן / לא  סרגל זמן 

  שידורים ישירים באתר 

  הוספת צ'ט קולי באתר 

  הוספת וידאו צ'ט באתר 

  באנרים צפים ברזולוציית עמוד

  סייר וירטואלי 

  טפסים צפים פופאפ 

 פרמטרים שונים נוספים 

 כן / לא:  -המציע יענה ב 

 

 כן / לא  

אם קצרים יותר מהנדרש במכרז    –לוחות זמנים 
 )נדרש לצרף פירוט( 

 

אם ארוכה יותר מהמחויב ומה    –תקופת האחריות 
 כוללת )נדרש לצרף פירוט( 

 

  – בנק שעות במשך תקופת האחריות לטובת פיתוח 
 אם כולל נדרש לצרף פירוט וכמות לחודש 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:_______________
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 פירוט פתרון טכנולוגי מוצע 

 

 מערכת קוד פתוח מסוג:_____________________________________

  - פירוט נוסף 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______חתימה וחותמת המציע:_____________
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 גשר   –אבטחה ואבטחת מידע   1 - נספח ח

 אבטחה:  .1
 כללי  1.1

כל המידע המועבר אליו או דרכו, לרבות דוחות,   על יהיה אחראי כלפי גשר  הספק   1.1.1

 טפסים, קבצים מגנטיים, מידע לגבי נתונים אישיים ומערכות מידע של גשר. 

בטחת כל חומר שיגיע אליו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה  א הספק ידאג ל 1.1.2

 ויציג לגשר על פי דרישותיו, את אמצעי אבטחת החומר. 
שימוש, אלא לצורך מילוי מחויבויותיו בגין מכרז זה, במידע   הספק אינו רשאי לעשות  1.1.3

מכל סוג שיגיע אליו במסגרת עבודתו, לרבות מידע אודות הציוד לסוגיו, מידע סטטיסטי  

 אודות השירות וכל מידע אחר. 
עם סיום ההתקשרות יחזיר הספק לגשר את כל החומר האמור, או ישמידו על פי הוראת   1.1.4

 גשר. 
בדיו יתחייבו שלא להתחבר בגישה מרחוק למערכות גשר אלא  הספק וכל אחד מעו 1.1.5

 במסגרת הנדרש והמאושר במסגרת מכרז זה. 
 חוקים ותקנות  1.2

 וכן למלא אחר כל חיקוק עתידי לניהול מאגרי מידע ולשמירתם.   1.2.1

 נהלים  1.3

 הספק מתחייב למלא אחר נהלי אבטחת מידע שיוכתבו לו ע"י גשר.  1.3.1

 חובת דיווח  1.4

עובדי הספק ידווחו על כל ליקוי אבטחת מידע, לנציג גשר. ליקויים מהותיים הנובעים   1.4.1

 ידווחו מידית.  – במישרין או בעקיפין מהמערכות נשוא ההתקשרות 

 בקרת גישה  1.5

הספק אחראי לכל עקיפה או ניסיון עקיפת מנגנוני אבטחה ובקרות גישה לתשתיות   1.5.1

 התוכנה שיבוצעו על ידי עובדיו. 

 ניהול יומן חריגים  1.6

 הספק מתחייב לנהל דו"חות ומעקב איתור אירועים חריגים בפעולות התמיכה.  1.6.1

 הספק יציג את יומן החריגים לנציגי המזמין, במועד העברת הדרישה.  1.6.2

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:_______________
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 זכויות גשר:  1.7

 גשר רשאי:  

 ח ליקויים אבטחתיים במידה וקיים חשד של גשר על קיומם. מהספק דולדרוש לקבל  1.7.1 

לדרוש תיקון ליקויים, אשר יתגלו בסקרי סיכונים, ביקורות מתוכננות, ביקורות פתע, גילוי   1.7.2

אקראי או יזום של ליקוי אבטחה, אשר יש להם השלכה על אבטחת מערכות גשר באתר  

הזמן המוערך   – פרק זמן סביר )לעניין זה והספק יהיה חייב לתקן ליקויים אלו תוך   –גשר 

 ע"י גופים מקצועיים לתיקון הליקוי(. 

 ליקויים קריטיים כפי שיגדיר אותם גשר יידרש הספק לתקן ליקויים אלו באורח מיידי. במקרי   1.7.3

 אבטחת מידע  . 2

גישה  סביבת האירוח והאחסון תהיה בחוות שרתים בגבולות מדינת ישראל, לספק תינתן  2.1

מלאה לניהול השרת. יחד עם זאת, על המציע לפרט את הארכיטקטורה והקונפיגורציה  

 הנדרשים על ידו כדי שגשר יוכל להכין הכוונה בהתאם. 

הספק הזוכה ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מכרז זה. הספק יגן על   2.2

 ה וכד'. המידע באמצעים סבירים מפני כל נזק, לרבות גניבה, שריפ 

הספק הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות   2.3

אותו לצורך מתן שירותי מכרז זה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן  

 במחשב או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות. 

העלאה לשרתי האחסון. בדיקות החדירות  המערכת תיבדק בדיקות חדירות חיצוניות לפני  2.4

יבוצעו ע"י חברה המתמחה בביצוע בדיקות אלו )ולא ע"י הספק הזוכה שפיתח את הקוד(.  

גשר יאשר את החברה שמבצעת את הבדיקות בהתאם לקריטריונים הנדרשים. עלות בגין  

 בדיקה זו תחול על הספק הזוכה.

מידע שימצאו בבדיקות אבטחת המידע של   על הספק הזוכה יהיה לתקן כל ממצאי אבטחת  2.5

 המערכת. 

 דרישות כלכלית  . 3

בצורה מרוכזת הכולל הגדרת בעלי תפקידים בארגון וקביעת הרשאות   ניהול משתמשים  3.1

מתאימות בהתאם לתפקיד. תיעוד תהליך ניהול המשתמשים אשר יכלול את תהליך מתן  

 ת(. ההרשאות וביצוע שינויים )הורדה או הסרה של הרשאו

דרישות בסיס, תדירות עדכונים, שימוש בשירותים   – כתיבת מדיניות הקשחה לשרתי האתר  3.2

 מורשים פורטים מאושרים. 

הגדרת תהליך מוסדר ומאובטח להעברת מידע לגורמים אחרים בכל אחד מהתהליכים של   3.3

 הארגון, הימנעות מהעברת מידע באמצעות טלפונים ניידים. 

ארגונית עבור שרתי הפלטפורמה אשר יכלול תהליך הוספה / הסרת   FWגיבוש מדיניות  3.4

 חוקים, תהליכי אישור לשינויים. 
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כתיבת נהלים מותאמים לכל סביבה  -גיבוש מדיניות להפרדת סביבות )יצור, טסט ופיתוח(  3.5

 בהתאם לסוג הסביבה. 

 '. הפרדה ברמת התקשורת , אחסון, וירטואליזציה, הזדהות וכובין הסביבות תיושם  3.6

 פיתוח ובדיקות, הגדרת תהליך אישור להעברת נתונים בין  מיסוך נתוני יצור בסביבות  3.7

 הסביבות. 

הגדרת תהליך מבוקר של העברת רכיבי תוכנה מסביבת הפיתוח לסביבת הייצור אשר יכלול   3.8

 את  הבדיקות הרלוונטיות בכל סביבה וקבלת אישורים. 
ת מידע או שירות מספקים על מנת  שימוש בכלים חוזיים ומשפטיים בעת רכישת מערכ 3.9

 למזער את הסיכונים הנובעים מרכישת מערכת / שירות. 
עסקית ארגונית בהיבטי הגנה בסייבר אשר נגזרת מיעדי  הספק יגדיר מדיניות המשכיות  3.10

פק ומתחשבת בתהליכים קריטיים שונים. הספק יגדיר אלו נכסים תומכים הפעילויות  סה

 מקסימלי להשבתה, אופן ההתנהלות בשוטף ובחירום. עסקיות קריטיות, פרקי הזמן ה

תיעוד תצורת המערכת וארכיטקטורה בזמן הקמתה כולל הרכיבים ואופן ההתקנה / הקמה.   3.11

יש לסקור את התצורה על בסיס תקופתי ולתעד שינויים אשר בוצעו. ניהול התצורה יבוצע  

 בהיבטי חומרה ותוכנה.
תצורת המערכת, יש לשמור גרסאות קודמות של תצורת  יישום מנגנון גיבוי ושחזור של   3.12

 המערכת. 
הבדיקה ייבחנו גם  השינויים ייבדקו בסביבת בדיקות נפרדת מסביבת הייצור. במסגרת  3.13

 פונקציות האבטחה. 

 שימוש בפלטפורמת פיתוח מעודכנת בגרסאות האחרונות הנתמכות. 3.14

 דרישות טכנולוגיות  .4
 בשרתים החלפת סיסמאות ברירת מחדל   4.1

 אפליקציה תרוץ בהרשאות משתמש הנמוכות ביותר.  4.2

 הגדרת מדיניות סיסמאות בגישה לאתר לכל גורם.  4.3

 הגבלת מספר התחברויות משתמש לאתר ממקומות שונים.  4.4

ניסיונות ושחרור באמצעות לינק   10נעילה אחר מספר ניסיונות כושלים ושחרור ע"י מנהל.  4.5

 למייל ללא סיסמא. 

 .SSH -בלבד ולא ב  VPN - מרחוק לצורך ניהול האתר ייעשה ב  יישום הגבלות על התחברות  4.6

 HASHED PASSWORDS( באתר. CLEAR TEXTיישום מנגנון אחסון סיסמאות מוצפן )שאינו   4.7

MD5 . 

 הטמעת מערכת אנטי וירוס בשרתי האתר.  4.8

יש העובר בתווך ציבורי מול  ומעודכנות להצפנת מידע רג מאושרות SSLשימוש בתעודות  4.9

 משתמשי האתר. 

4.10 TLS 1.2 SSLEV   .ומעלה 

ממשק התחברות נפרדת עבור    – הפרדה בין פונקציונאליות משתמש לשירותי ניהול האתר  4.11

 VPNמשתמשים ומנהלי מערכת. הגישה תהיה רק 

על    OWSP TOP 10( והתקפות אפליקטיביות DDOSהגנה בפני התקפות מניעת שירות )  4.12

 האתר. 

   FILEINCLUSION;XSS;SQL INJECTIONשימוש במנגנונים למניעת מתקפות לרבות  4.13

 BUFFER OVER FLOW . 

 WEB  -הפרדה בין שרת בסיס נתונים לשרת ה  4.14
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 הגבלת סוגי הקבצים שניתן להעלות לאתר לפורמטים מורשים בלבד.  4.15

 הגדרה מראש בצד השרת. ביצוע וולידציה של קלטים של משתמשים לפי  4.16

תווים, סיסמא מורכבת מאותיות, תווים ומספרים. תדירות החלפת סיסמא כל    8אורך סיסמא  4.17

 . 10יום. היסטורית סיסמאות   90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:___________
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 זמני תגובה וקנסות 2-נספח ח

 

הזוכה לתקן תקלות ולבצע עדכונים וכיו"ב תוך פרק זמן מוגדר, זאת מרגע קבלת   על הספק 

ההודעה על התקלה או העדכון הדרוש. בגין אי עמידה בזמני תגובה יינקטו קנסות כלפי  

 הספק הזוכה כמפורט בטבלאות מטה. 

ה זמן תגובה מרגע קבלת הפניי  סוג השירות/ הטיפול הנדרש בתקופת ההרצה/ תחזוקה  מס"ד 
 מהמכון

עמידה באבני דרך כפי שהוגדרו בתכנית העבודה )גאנט(   1
 להקמת האתר שאושרה 

 עמידה באבן דרך  – מיידי 

עדכון האתר: המציע יעדכן רכיבים/ תוספות באתר   2
 בהתאם לדרישות המזמין 

ימי עבודה מרגע קבלת העדכון   3תוך 
המבוקש מהמזמין. במקרים בהם  

לביצוע  נדרש פרק זמן ארוך יותר  
המשימה על הספק להגדיר לו"ז מחייב  

עם הגשת הצעת המחיר בכפוף  
 לאישור גשר. 

שעות או בתוך    24התיקון יבוצע תוך  תקלות: הספק יתקן כל תקלה באתר  3
כל פרק זמן סביר אחר אשר ייקבע על  

פי שיקול דעת גשר בהתאם לאופי  
התקלה, מרגע קבלת הודעה על  

 התקלה 

תה / נפילת אתר: במקרה שארעה  תקלה הגורמת להשב 4
תקלה שגרמה להשבתה או נפילת האתר, הספק אחראי  

 על תיקון התקלה המשביתה / הנפילה 

שעות מרגע קבלת ההודעה על   4תוך 
 השבתה / נפילה כאמור. 

 

 גובה קנס מרבי )לא כולל מע"מ( סוג הליקוי  מס"ד 

על פי תכנית   – עיכוב באחת מאבני הדרך של הפרויקט  1
 העבודה המאושרת 

 ₪ לכל יום עיכוב  250

על פי תכנית   – עיכוב בביצוע שדרוגים ותוספות באתר  2
 העבודה המאושרת בהזמנת שירותים נוספים 

 ₪ לכל יום עיכוב  200

שעות )בתקופה הרצה/   24אי תיקון תקלות באתר תוך  3
 תחזוקה( 

שעות   24עבור כל   –בגין כל הפרה  400
 מעבר לאמור 

שעות    4אי תיקון הליקוי תוך   –השבתה/ נפילת אתר  4
 )בתקופת הרצה/ תחזוקה( 

שעות   4עבור כל   –בגין כל הפרה  500
 מעבר לאמור 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:_____________
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 לוח זמנים לביצוע הפרויקט   – 3-נספח ח

 שלב א' הקמת האתר ותקופת האחריות  .1
 מובהר כי חלק משלבי הפרויקט יבוצעו במקביל ולא באופן טורי 

 קונספט רעיוני 1.1

תכנון קונספט חווית וממשק המשתמש של עמוד הבית ושל עמוד פנימי נוסף, לרבות תכנון  

 וכדומה. הניווט באתר, אלמנטים אינטראקטיביים שונים 

 ימי עסקים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות.   15: עד מועד אחרון לביצוע 

 קונספט עיצובי  1.2

הצגת שני קונספטים עיצוביים של עמוד הבית ושל עמוד פנימי נוסף. במידת הצורך נציג גשר  

 יהיה רשאי לדרוש שני קונספטים שונים נוספים. 

 אישור גשר את הקונספט הרעיוני. ימי עסקים מיום   15: עד מועד אחרון לביצוע 

 אפיון טכני מפורט  1.3

האפיון הטכני יכלול הגדרה של הישויות והשדות הנדרשים, מאפייניהם, פירוט של כל  

 התהליכים, ארכיטקטורת אתר, דוחות סטטיסטיים אשר יהיה ניתן להפיק מהאתר וכדומה.

 פט הרעיוני. ימי עסקים מיום אישור גשר את הקונס  30מועד אחרון לביצוע: עד 

 תכנון מפורט של ממשק המשתמש עבור כל מסמכי האתר והתבניות  1.4

לאחר אישור הקונספט הרעיוני, הספק הזוכה יגיש לאישור החברה תכנונים מפורטים של כל  

 עמודי האתר והתבניות. 

 ימי עסקים מיום אישור החברה את הקונספט הרעיוני.   30: עד מועד אחרון לביצוע 

 ר והתבניותעיצוב כל מסכי האת 1.5

לאחר אישור הקונספט העיצובי, הספק הזוכה יגיש לאישור גשר עיצובים מפורטים של כל  

 עמודי האתר והתבניות. 

 ימי עסקים מיום אישור גשר את הקונספט העיצובי.   30: עד מועד אחרון לביצוע 

 פיתוח מלא של האתר, קיום בדיקות מסירה והתקנת האתר בסביבות הבדיקות  1.6

בצע את פעולות הפיתוח להקמת האתר החדש על סמך האפיון הטכני, עד  הספק הזוכה י

לאישורו על ידי נציג גשר. הספק הזוכה יפתח את חלקיו השונים של האתר במקטעים, באופן  

שיאפשר לנציג גשר לאשר מקטעים אלו תוך כדי עבודת הספק הזוכה בשלב הפיתוח בסיום  

ידה ואלו יצלחו יתקין הספק הזוכה את האתר  הפיתוח יבצע הספק הזוכה בדיקות מסירה ובמ 

ימי עסקים מיום אישור גשר את האפיון   30עד  מועד אחרון לביצוע: בסביבת הבדיקות. 

 הטכני המפורט. 

מסירת האתר לצורך בדיקות קבלה של גשר , יישום התיקונים הנדרשים והתקנה   1.7

 בסביבת הייצור 

כנים שונים לאתר, תפעול מלא לכלל  גשר יבצע בדיקות קבלה פרטניות, הכוללות הזנת ת

פעולות האתר וכדומה. במידה והתגלה מאפיין טעון שיפור, קרי: שגיאה, טעות תכנון, תקלות  

תכנות או קושי בלתי צפוי כלשהו בתפעול האתר, הן עבור הגולשים והן עבור מנהל האתר,  

ון השיפור ייתכן  יידרש הספק הזוכה לבצע את התיקון המתאים. המסגרת תיקון המאפיין טע 

כי הספק הזוכה יידרש לעדכון של האפיון המפורט, ממשק המשתמש, העיצוב הגרפי או  

 התכנות.

 ימי עסקים מיום קבלת הודעה מגשר בדבר תיקונים נדרשים.   10עד   מועד אחרון לביצוע:

 הזנת תכני האתר בסביבת הייצור  1.8

בסביבת הייצור וכן תכנים נוספים  הספק הזוכה יעביר את התכנים מהאתר הקיים לאתר 

 במידה ויידרשו ע"י גשר. 
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ימי עסקים ממועד קבלת התכנים מאת גשר ולאחר אישור גשר על   10: מועד אחרון לביצוע 

 סיום  פיתוח האתר. 

 בדיקות האתר בסביבת הייצור לפני עלייה לאוויר  1.9

לאוויר, לרבות בדיקת  הספק הזוכה יבצע בדיקות של האתר בסביבת הייצור לפני עלייתו  

 התכנים שהוזנו. 

 ימי עסקים ממועד סיום הזנת התכנים.   7: עד מועד אחרון לביצוע 

 הדרכת צוות העובדים של גשר ומסירת תיק התיעוד של הפרויקט  1.10

ההדרכה תכלול הסברים על  הזוכה יקיים הדרכות מקצועיות על האתר לנציג גשר . הספק 

ים, לרבות הסברים על הקוד, בסיס הנתונים, סביבת  אופן פעילות האתר במונחים המקצועי

העבודה, שינוי גיבוי ושחזור. בנוסף הספק הזוכה יקיים הדרכת תפעול על מערכות ניהול  

התוכן, שתכלול הסברים על העלאה, הורדה ועריכה של תכנים טקסטואליים . תכני מדיה,  

רכת ניהול ההרשאות, מקרים  תפעול מע קישורים בין חלקי האתר, קישורים לאתרים נוספים,  

ותגובות של תקלות בסיסיות ותפעול לניתוח נתונים סטטיסטיים של גלישה באתר. כל  

משתתף בהדרכת התפעול והדרכת הפיתוח יקבל מדריך למשתמש בעותק קשיח ובפורמט 

דיגיטלי. נותן השירות יכתוב, יערוך וידפיס מדריך למשתמש לפי סוג המשתמש )מנהל אתר,  

פורומים, משתמשים לפי אזורי כניסה סגורים, משתמשי לוח דרושים, מנהל תבנית  מנהלי 

מכרזים והתקשרויות(. המדריכים יכללו את החומר שהועבר בהדרכות, תיעוד של כל רכיבי  

המערכת, סקיצות של כל המסמכים ופירוט של תהליכי הפיתוח. הספק הזוכה יעביר את כל  

 ובפורמט מודפס. (  PDF  –ו  WORDלי )תוצרי התיעוד לגשר בפורמט דיגיט

ימי עסקים ממועד העלאת האתר לסביבת הייצור ובתיאום מראש    5: עד מועד אחרון לביצוע 

 עם גשר. 

 עלייה לאוויר לתקופת הרצה  1.11

לאחר אישור גשר על מוכנות האתר ועמידתו בכל הוראות ההסכם והמפורט, לרבות הזנת  

יום. בתקופת ההרצה  30ר לתקופת הרצה בת התכנים, האתר יעלה לאוויר בסביבת הייצו 

 הספק הזוכה יתקן כל תקלה או ליקוי שיתגלו באתר. 

 השקה ותקופת אחריות  1.12

אתר האינטרנט יושק בתום תקופת ההרצה, לאחר שתוקנו כל הליקויים והתקלות שנתגלו  

באתר בתקופת ההרצה ונתקבל אישור גשר על תקינות האתר. תקופת האחריות על האתר  

חודשים ממועד תום תקופת ההרצה.    12מועד תום תקופת ההרצה ותסתיים בחלוף תחל מ

יובהר ויודגש כי בתקופת האחריות יוענקו על ידי המציע שירותי תחזוקה, תמיכה, אחסון  

 ושירות, הכל כמפורט בהזמנה ובהסכם על נספחיהם, בלא תוספת תמורה. 

 : בתום תקופה ההרצה. מועד לביצוע 

 זוקה ושירותשלב ב' תמיכה, תח .2
לאחר סיום תקופת האחריות ואם בחר גשר להפעיל את האופציה המפורטת בהסכם, הספק הזוכה  

 יעניק שירותי תמיכה ותחזוקה למשך תקופת ההתקשרות המפורטת בהסכם. 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:___________________
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 תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות  – נספח ט 

 

ת.ז.____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת    אני הח"מ __________

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ ה בזה כדלקמן: 

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________ המציע שמעוניין להתקשר עם גשר   .1

. אני מכהן כ ___________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  במסגרת הזמנה זו

 בשם המציע. 

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתכנות מקוריות לצורך "   .2

 שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.הזמנה להציע הצעות ככל 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת.  .3

 

 

____________ 

 

 

 ורך דין אישור ע

 

אני הח"מ_____________ עו"ד, מאשר / ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  

___________ ביישוב/ עיר ___________ מר/ גב' ____________ שזיהה עצמו / ה על ידי צפוי/ה  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 

______________  _______________________  ________________  

 חתימת עורך הדין     חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:______________
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 אישור רו"ח לעניין עמידה בהיקפי מחזור כספי  - נספח י

 

 ___________________ )להלן: המציע( אני הח"מ _____________ המשמש כרו"ח של 

₪ לא כולל   1,000,000למציע מחזור כספי שנתי בתחום אספקת השירותים נשוא מכרז זה של  .1

 .   2020, 2019, 2018מע"מ לפחות בכל שנה בשנים 
 _______ ₪  2018המחזור הכספי של המציע בתחום אספקת השירותים נשוא ההזמנה בשנת 

 לא כולל מע"מ. 

 _______ ₪  2019פי של המציע בתחום אספקת השירותים נשוא ההזמנה בשנת המחזור הכס

 לא כולל מע"מ. 

 _______ ₪  2020המחזור הכספי של המציע בתחום אספקת השירותים נשוא ההזמנה בשנת 

 לא כולל מע"מ. 

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום 

 

 תאריך:_____________ 

 רו"ח:________________חותמת וחתימת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:_______________
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  STUDYCASE – נספח י"א 

 

 בניית מערך שיווק שנתי לתכניות המקצועיות של גשר.   – CASE STUDY - מטרת ה

 התכניות המקצועיות: 

 טרום שיקום תעסוקתי  •

 אוריינות דיגיטלית  •

 מפעל חברתי רווחי )מח"ר(  •

 טרום שיקום חרדיות  •

 נתונים נוספים: 

מחלקות הרווחה ברשויות, סניפי ביטוח לאומי, מעסיקים לתכניות מח"ר, רשויות   –לקוחות פוטנציאליים 

 מקומיות מהמגזר החרדי. 

 פתרון הספק: 

 על פתרון הספק לכלול התייחסות לפרטים הבאים: 

 פירוט פריסת מדיה שנתית  .1
 הדברים הבאים: בעבור כל מדיה, יש לפרט את  .2

עלות ההשקעה מתוך תקציב השיווק השנתי )כולל עלויות הפקה, שעות   •

 עבודה ועלויות נוספות במידה וקיימות*. 

לכל מדיה יש לפרט: מספר ש"ע , עלות הפקת חומרים, עלות הקידום   •

 הממומן במדיה, עלויות נוספות במידה ויש. 

 . P.D.Fעל הספק להגיש את הפתרון בקובץ  •
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 אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה  – נספח י"ב 

 

 את הפרטים הבאים לגבי הגוף שהגיש את ההצעה כמפורט להלן: עו"ד )שם מלא( אני ___________ מאשר  

 

 שם הגוף כפי שהוא רשומה במרשם: _______________ .1

 ח.פ / ע.מורשה/ אחר )יש לציין(:___________________ .2
ב בשם הגוף ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת  שמות המוסמכים לחתום ולהתחיי .3

 חותמת, אם יהיו: 

 

 שם:_________________ ת.ז.: ____________________

 שם:_________________ ת.ז.: ____________________

 

 דרישות נוספות, אם יש )לדוג', חותמת או שם חברה מודפס(:______________________________

 

 

 בכבוד רב: 

 

_________________   ________________   ______________ 

 טלפון          כתובת        שם עו"ד   

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע:______________
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 04/2021 מכרז פומבי מס'

 מכרז להקמת ותחזוקת אתר אינטרנט ומתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל 

 הוראות, הנחיות והסברים למציעים – חלק א' 
 

 כללי  .1
הצעות להקמת ותחזוקת   ןלהזמי גשר שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל )"גשר"(, מבקש  .1.1

אתר אינטרנט ולמתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל )אופציונאלי( )"השירותים"(, מגופים שעומדים  

בתנאי הזמנה זו )כל אחד, "המציע"(, לרבות הסכם ההתקשרות, שנוסחו מצורף בזאת  

 )"ההזמנה" או "המכרז"(. 

ם קבלת כל המידע הנחוץ לו  על המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לש  .1.2

להכרת ההזמנה. דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם הגשת ההצעה, ייראה  

המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה  

, פגם,  לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה 

 כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה.  פרט או אי ידיעה של 
הזוכה יידרש לספק את השירותים באמצעות צוות מטעמו כמפורט בהזמנה ובהסכם, על פי   .1.3

 דרישת גשר ובהתאם לצרכיו. הכל כמפורט בהזמנה זו, לרבות הסכם ההתקשרות. 
נוע מגשר להתקשר בהסכמים נוספים לקבלת  אין בהתקשרות גשר בעקבות הזמנה זו כדי למ .1.4

שירותים דומים או זהים. מבלי לגרוע מהאמור, גשר תהא רשאית להעניק את הזכייה לביצוע  

, כולם או חלקם, בין מציעים שונים,  השירותיםהשירותים יותר ממציע אחד,  לפצל ולחלק את 

מציע או צד שלישי כאמור,   ולהתקשר עם מספר מציעים או צדדים שלישיים כלשהם באופן בו כל 

 יבצע חלק מהשירותים מושא הזמנה זו. 
 תקופת ההתקשרות תהיה כמפורט בהסכם ההתקשרות.  .1.5

 

 טבלת ריכוז המועדים בהזמנה .2

 

 המועד  אירוע 

 23.11.2021 זמנהמועד פרסום הה

 03.12.2021 המועד האחרון להגשת הבהרה מטעם המציעים 

 14.12.2021 במעה להזמנההמועד האחרון להגשת ההצעות 

 

 הגדרות  .3
 ההסכם המצורף כנספח א להזמנה.  –"ההסכם" או "הסכם ההתקשרות"  .3.1
 להזמנה.  1.1כהגדרת מונח זה בסעיף  –"ההזמנה" או "המכרז"  .3.2
 להזמנה.  1.1כהגדרת מונח זה בסעיף  – "השירותים"  .3.3

 להזמנה.  1.1כהגדרת מונח זה בסעיף  –גשר  .3.4
 "מציע" גוף אשר הגיש הצעה במענה להזמנה זו.  .3.5

 

 הגורמים אליהם מופנית ההזמנה )דרישות הסף(.  .4
 ישקול הצעתו של מציע אלא אם עמד בכל התנאים המפורטים להלן:  גשר לא .4.1

 בישראל: המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין  .4.1.1

 : 1976 – על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4.1.2
 על המציע והצוות המוצע מטעמו להיות בעלי שנות ותק כפי שמפורט להלן:  .4.1.3

( שנות ותק בתכנון, עיצוב, פיתוח, הקמה ותחזוקה  5יש לפחות חמש ) – למציע  .4.1.3.1

 חרון להגשת ההצעות. השנים שקדמו למועד הא 10 במהלךשל אתרי אינטרנט 
שנות ותק בתכנון ממשק משתמש   3מטעם המציע יש לפחות  UX/UIלמאפיין   .4.1.3.2

(UI ( וחווית משתמש )UX של אתרי אינטרנט במהלך )השנים שקדמו למועד   5

האחרון להגשת ההצעות. המאפיין כאמור מועסק בהעסקה ישירה ומתקיימים  

 מעסיק בינו ובין המציע. -יחסי עובד 
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שנות ותק בתכנון קונספט ועיצוב של אתרי   3מציע יש לפחות למעצב מטעם ה .4.1.3.3

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות. המעצב   5אינטרנט במהלך 

 מעסיק בינו ובין המציע. -מועסק בהעסקה ישירה ומתקיימים יחסי עובד 
שנות ותק בניהול פרויקטים    3מדיה ודיגיטל מטעם המציע יש לפחות -לאיש הניו .4.1.3.4

השנים שקדמו למעוד האחרון להגשת   5ו מדיה והדיגיטל במהלך בתחום הני

ההצעות. איש הניו מדיה והדיגיטל רשאי להיות קבלן משנה של המציע או מועסק  

 על ידו בהעסקה ישירה, בהתאם לשיקול דעת המציע. 
(  3במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות המציע ביצע שלושה ) .4.1.4

ון, עיצוב, פיתוח, הקמה ותחזוקה של אתרי אינטרנט עבור שלושה פרויקטים שכללו, תכנ

מחברי הצוות המוצעים מטעמו למכרז   2גופים שונים אשר בכל אחד מהם השתתפו לפחות 

מעצב( ואשר בכל אחד מהם נכללו כל הרכיבים והשירותים   UX/UI)מנהל הפרויקט/מאפיין 

 הבאים: 
מהאתרים הייתה בהיקף כספי  עלות הקמה: )ללא תחזוקה( של כל אחד  .4.1.4.1

 ₪ לפני מע"מ.  150,000מינימאלי )התמורה ששולמה למציע( של 
 אתר רספונסיבי.  .4.1.4.2
 (. open xourceהאתרים יושמו על גבי מערכת ניהול תוכן מבוססת קוד פתוח ) .4.1.4.3

 ( בוצע על ידי המציע. UX( וחווית משתמש ) UIתכנון ממשק משתמש ) .4.1.4.4

 נגישם באינטרנט. האתרים עלו לאוויר בהצלחה וזמינים ו .4.1.4.5
 . AAהאתרים עומדים בתקן נגישות  .4.1.4.6

 מהאתרים לפחות קיים מנגנון תשלום וסליקה.  - 2-ב .4.1.4.7
חודשים   12מטעם המציע מועסקים אצלו בהעסקה ישירה  UX/UIמנהל הפרויקט ומאפיין  .4.1.5

 ברציפות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. 
במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, איש ה"ניו מדיה ודיגיטל" המוצע   .4.1.6

(  2מטעם המציע ניהול פרויקטים שבהם ניתנו שירותי ניו מדיה ודיגיטל עבור לפחות שני )

 מהשירותים הבאים:  3כל אחד מהם נכללו לפחות גופים ואשר ב
 בתחזוקה שוטפת של הפעילות ברשתות חברתיות:   וסיוע בנייה   .4.1.6.1

Facebook. Instagram Youtube. 

 ליווי וניהול קמפיינים דיגיטליים .4.1.6.2
 בנייה ותחזוקה של קמפיינים במערכות תוכן.  .4.1.6.3

 ניטור ואיתור תכנים, שיחות ברשתות חברתיות העוסקות בלקוח.  .4.1.6.4

)מיליון( ₪  לא כולל מע"מ עבור השנים    1,000,000יע מחזור כספי של לפחות למצ .4.1.7

 . 2020-ו  2019, 2018
מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמיד   .4.2

בתנאי הסף כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל  

חר הקשור בדרך כלשהי למציע, למעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף  גוף א

 , טרם המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה זו. 1999 –לחוק החברות, תשנ"ט   323

 

 

 שאלות הבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה  .5

למסמכי  לתנאי הזמנה, או השגה כלשהי ביחס   שיש לו שאלות, הערות והשגות בקשר  מציע .5.1

למייל:    WORDההזמנה או כל חלק מהם, מוזמן להעלותן על הכתב ולשלוח אותן בכתב כקובץ 

.il.org-gideon@gesher 

 הפנייה תוגש בפורמט שלהלן:  .5.2

 

 מסמך
 הזמנה/הסכם(

 מספר סעיף/ סעיף משנה 
 שאליו מתייחסת השאלה

 מבוקשת שאלה או הבהרה 

   

הסעיפים יסודרו בסדר עולה כאשר תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוף המכרז ולאחר מכן   .5.3

 לעיל.   2בהתאם למועד המפורט בסעיף  א כאמור הו ת לנספחיו. המועד האחרון להעברת שאלו

mailto:gideon@gesher-il.org
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תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך, תישלחנה בכתב לכל המציעים שהגישו שאלות   .5.4

הבהרה. וכן יפורסמו באתר האינטרנט של גשר עותק מהתשובות שיינתנו יהווה חלק בלתי נפרד  

ממסכי ההזמנה. המציע נדרש לצרף את מדמך התשובות להצעתו, כשהוא חתום על ידו. יובהר  

פה. בהתאם לכך, יחייבו את גשר רק תשובות או הבהרות שניתנו  -כי לא יהיה מענה לשאלות בעל

 בכתב. 

רשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות  גשר  .5.5

 הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן. 
 המועד והמען להגשת ההצעות .6

חולון. הצעות   1המצודה  –לעיל לתיבת ההצעות בגשר  2ההצעה תוגש למועד הקבוע בסעיף  .6.1

 דקנה. שתתקבלנה לאחר המועד שצוין לעיל לא תיב
 ההצעות יוגשו במעטפה סגורה בציון מס' המכרז בלבד בשני עותקים + מדיה מגנטית.  .6.2

 שינויים במועדים ובתנאי המכרז .7
גשר רשאי להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועים בהזמנה זו. הודעה כאמור תשלח בכתב   .7.1

 לכל מי שקיבל את מסמכי ההזמנה.
כולם, בכל אופן שהוא. הודעה בכתב על שינוי   גשר רשאי לשנות את תנאי ההזמנה, חלקם או .7.2

 תנאי המכרז תישלח לכל מי שקיבל את מסמכי ההזמנה.
 הסכם ההתקשרות  .8

להזמנה זו מצורף הסכם ההתקשרות, הכולל בין היתר, סעיפי אחריות, תנאי תשלום, ביטוחים   .8.1

ם  " או "הסכההסכםוערבויות וכן תנאים נוספים הנוגעים להתקשרות גשר עם הזוכה )"

ההתקשרות"(. המצאת הסכם ההתקשרות כשהוא חתום במקומות המיועדים לכך ובראשי תיבות  

בכל עמוד, בעת הגשת ההצעה, מהווה אישור להסכמת המציע לתנאיו והם יחייבו אותו לכל דבר  

 ועניין 
הסכם ההתקשרות עם הזוכה ייכנס לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת חתימת גשר על הסכם   .8.2

החתימה של גשר. הודעת הזכייה שתשלח לזוכה בהליך זה לא   מורשהצעות ההתקשרות, באמ

תהווה קיבול ולא תחשב  בשום צור ואופן כמחייבת או כמגבילה את גשר. יהא אשר יהא נוסחה  

מזכותו של גשר לשוב ולבחון   לגרועשל הודעת הזכייה. כמו כן מובהר, כי אין בהודעת הזכייה כדי  

 אם ביוזמתה ובין אם בעקבות פניות מציעים אחרים שלא זכו.  את ההצעה הזוכה וזאת בין 
 היעדר ניגוד עניינים .9

אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל  

הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות להזמנה זו. גופים אשר יש  

או משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ. נפרד(, היוצר או עשוי ליצור ניגוד    להם קשר עסקי

עניינים ביניהם, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, או קשר של החזקה בהון המניות  

)במישרין או בעקיפין( של גוף אחד בגוף אחר, לא יגישו שתי הצעות נפרדות להזמנה  25%של מעל 

 זו. 
 הבדיקה ותקפות ההצעה משך   .10

גשר אינו מתחייב לסיים את הליכי ההזמנה תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים תהיינה  .10.1

( ימים מהמועד האחרון  120בלתי הדירות ותעמודנה בתוקפן לתקופה של מאה עשרים )

.  שנקבע להגשת ההצעות, וזאת אף לאחר בחירת הזוכה או משלוח הודעה על הבחירה כאמור 

( ימים מהמועד הקובע רשאים  120ליכים לא יסתיימו בתוך מאה עשרים )במקרה שהה

המציעים שיחפצו בכך לבטל את הצעתם. הודעה על ביטול ההצעה בהתאם לסעיף זה תוגש  

 לגשר בכתב ולאלתר. 
עם הזוכה תבוטל,  ת רשהתקשובמקרה שיבוטל הסכם ההתקשרות או במקרה שלא ייחתם או   .10.2

רשאי לפנות למציע שדורג אחרי הזוכה בתהליך בחינת ההצעות  מכל סיבה שהיא, גשר יהא 

. סירב הכשיר השני לכך,  י)"הכשיר השני"(, וזאת בהתאם לתנאי ההזמנה והצעת הכשיר השנ

למי שדורג במקום הבא לאחריו וכן הלאה, עד שייחתם הסכם   לפנות יהיה גשר רשאי 

שות גשר ישתמש בה בהתאם  ההתקשרות. למען הסר ספק, סמכות זו של גשר היא סמכות ר

 לשיקול דעתו הסופי והמוחלט, על פי נסיבות העניין. 
 סמכויות נוספות של גשר, תנאים כלליים  .11

ר שומר לעצמו את הזכות לראיין את המציעים, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים,  שג .11.1

ם  הסברים ומסמכים נוספים, ככל שיידרש על ידו. המציע מתחייב לספק כל מידע או מסמכי

 שיידרשו על ידי גשר לצורך לבחינת הצעתו. 
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גשר שומר לעצמו את הזכות לפנות אל הגופים המופיעים ברשימת הממליצים עמם עבד   .11.2

לברר פרטים אודות המציע, לרבות   המציע, אשר תצורף על ידי המציע להצעתו, על מנת

שימה  אמור. גשר רשאי לפנות גם לגופים שאינם בררמת שביעות הרצון של הגופים כ

האמורה, אולם הנם בעלי מידע רלוונטי על המציע, וזאת על בסיס מידע הקיים בגשר או  

 העולה מתוך ההצעה או מבדיקת גשר ואף להסתמך על מידע זה. 

זו אינה מהווה הצעה מאת גשר לביצוע העבודות/לקבלת השירותים. הצעה שתוגש   הזמנה .11.3

על ידי גשר אך ורק במקרה בו גשר  על ידי מציע תוכל להיחשב כהצעה שניתן לה קיבול 

החליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, המוחלט והסופי, להתקשר עם המציע הרלוונטי בהסכם 

 ובתנאי שהסכם כזה נחתם בפועל על ידי גשר. 
גשר לא מתחייב להתקשר עם מי מהמציעים והוא יהיה רשאי לבטל הליך זה, בכל עת עד   .11.4

י שתהיה למציעים כל רשות או זכות לערער  לחתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות מבל

 על שיקוליו או לטעון כנגד החלטה זו. 

גשר רשאי שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת ולא לקבל את ההצעה  .11.5

שזכתה לניקוד הגבוה ביותר. למען הסר ספק, גשר הזכות לפסול הצעות אשר אינן  

ממשי או ספק סביר אחר כי הוא אינו יכול לבצע  סבירות, או לפסול מציע אם התעורר חשש 

 את ההתקשרות, לאחר שניתנה למציע האפשרות להשמיע את דבריו בפני גשר. 

עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי יש לו את כל היכולות, הידע, הכלים,   .11.6

י  , המשאבים, כח האדם, הרישיונות, ההיתרים וכל דבר נחוץ אחר כד ן הניסיוהמומחיות, 

 לבצע את הפרויקט לשביעות רצונו המלא של גשר. 
ימים ממועד פרסום תוצאות המכרז, לעיין בכל המסמכים   30כל מציע רשאי, בתוך  .11.7

, על תנאיה  1993 –)ה( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג   21העומדים לעיון לפי תקנה 

של משתתף    וסייגיה כמפורט שם, ולמעט כל מסמך אחר שאין לעיין בו על פי דין. עיון

ת הכרוכה בהעמדת המסמכים לעיונו, בסך  כאמור ייעשה תמורת תשלום לגשר לכיסוי העלו

300  .₪ 
המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי  יהיה עם הגשת ההצעה,   .11.8

שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של  

עות, הטעיה, פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין  המציע כל טענה בדבר ט 

 הקשור בהזמנה זו על נספחיה.
מסמכי ההזמנה הם רכושו הבלעדי של גשר, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת   .11.9

 . ההצעות
המציע מתחייב כי בנוסף לכל סעד לו זכאי  על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות,   .11.10

מחויבות, התחייבות או אחריות, מכל מין וסוג שהם, המוטלים או שיהיו  ומבלי לגרוע מכל 

יפצה    או מכללא, על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות,  מוטלים על המציע, במפורש 

המציע את גשר בגין כל נזק, הוצאה, עלות, אובדן או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרם או  

או אי קיום של איזו מההצהרות או ההתחייבויות  שעלול להיגרם להם כתוצאה מאי עמידה 

המיוחסות למציע, במפורש או מכללא, על פי הזמנה זו או על פי הצעת המציע, או  

המנהלים או השלוחים, הפועלים, או הנחזים להיות פועלים, מטעם או ברשות או בשם  

 המציע. 
זאת ללא כל קשר  וצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו  ויחולו על חשבון המציע וכל הה .11.11

 לתוצאות המכרז. 
יפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בסכסוך או מחלוקת   –לבית המשפט המוסמך בת"א  .11.12

 הנובעים מהזמנה זו. 
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 דרישות  והנחיות להגשת ההצעות –חלק ב 
 

 

 כללי  .12

בלבד, ואין גשר אחראי   הכאינדיקציהנתונים המסופקים על ידי גשר במסגרת הזמנה זו נועדו לשמש 

להם ואין הם מחייבים אותו. כמו כן אין בהם כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של כל מציע לבחון את  

ל טענה  מכלול הנתונים, אשר הוא סבור שחשובים לצורך הכנת הצעתו או היערכותו. למציע לא תהיה כ

 הו שחסר לו בכדי להכין את הצעתו. כלש רישה או תובענה כנגד גשר בשל נתוןאו ד

 

 הנחיות כלליות ונספחי ההצעה  .13

לעיל, על המציע להגיש פרטים מלאים אודותיו. על פי הנוסח המצורף    5כמפורט בסעיף  .13.1

 בנספח ג' להזמנה. 
בצירוף כל המסמכים המפורטים  על המציע להגיש את ההצעה לתיבת ההצעות המקוונת,  .13.2

 להלן: 
הצהרות המציע   –ב להזמנה  נספח  – 4.3.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .13.2.1

 והצעת המציע. 
להזמנה זו.  למען הסר כל ספק יובהר כי התמורה או   1נספח בהצעת המחיר, על גבי  .13.2.2

ספת  כל תשלום אחר שישולמו למציע בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, ישולמו בתו

 מע"מ, בשיעורו הקבוע בחוק במועד התשלום. 
 הוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע: הסכם ההתקשרות, כש .13.2.3

 להזמנה:  בנספח גפרטים מלאים על המציע, על פי הנוסח המצורף  .13.2.4
 : 4.1.1להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .13.2.5

 תעודת רישום ומסמכי התאגדות של המציע: תעודת עוסק מורשה: 
 מס במקור:  ניכוי אישור  .13.2.6
יום מיום הגשת ההצעות, המעיד על   30-נסח חברה עדכני מרשם, שהופק לא מוקדם מ .13.2.7

היעדר רישום חוברות אגרה של המציע לשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה ועל  

מפרה או התראה לפני רישום   המציע כחברה  רישום היעדר הערה בנסח החברה לגבי 

 המציע חברה מפרה. 

עורך דין על כך שהחותמים על הצעת המציע הם בעלי זכות חתימה בשם המציע    אישור .13.2.8

 : כנספח י"ב להזמנהמחייבים את המציע בחתימתם, בנוסח המצורף 
 : 4.1.2בסעיף להוכחת עמידה בתנאי סף  .13.2.9

כנספח  על פי הנוסח המצורף,  1976תצהירים על חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

רים נדרשים ומעודכנים בהתאם לחוק עסקאות גופים  למסמכי ההזמנה ואישו  ה

 . 1976 –ציבוריים, התשל"ו 
 : 4.1.1בסעיף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  .13.2.10

נספח ד למסמכי ההזמנה בהתייחס לגופים להם ניתנו השירותים, תקופת הקמת כל  

פרויקט ומועד העלייה לאוויר, הצוות שביצע את הפרויקט, תמצית השירותים, היקף  

י של הפרויקטים וכן התייחסות להימצאות/אי הימצאות של הפרמטרים הבאים:  כספ

, זמינים  UX/UIתכנון ממשק משתמש  AAמנגנון תשלום סליקה, עמידה בתקן נגישות 

 ונגישים באינטרנט, עיצוב האתר, מערכת ניהול תוכן קוד פתוח. 

 4.1.6לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .13.2.11

 הזמנה להוכחת ניסיון איש הניו מדיה ודיגיטל. נספח ד למסמכי 
 4.1.5לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף  .13.2.12

הצהרת המציע על העסקת בקביעות וברציפות של מנהל    –נספח ד למסמכי ההזמנה 

 . UI/UXהפרויקט ומאפיין 

 4.1.7לצורך הוכחת עמיד בתנאי סף  .13.2.13

,  2019, 2018וצע לשנים: אישור רו"ח על מחזור כספי ממ  –  נספח י למסמכי ההזמנה

2020 . 
אם המציע הוא עסק בשליטת אישה ומעוניין בכך, המציע יצרף אישור ותצהיר לפי סעיף   .13.2.14

  כנספח ב. לחוק חובת המכרזים ביחס ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו שם, המצורף 2

 ו להזמנה זו. 
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 לצורך מתן ניקוד איכות:  .13.2.15

צגו להוכחת תנאי הסף בסעיף  תיק עבודות המתייחס לכל אחד מן הפרויקטים שהו

מטעם המציע והמעצב    UX/UIין י , לעניין מנהל הפרויקט מטעם המציע, מאפ4.1.4

לפרויקט,   UX/UI( לפרויקט, חומר על הפרויקט, תוצרי linkקישור ) – מטעם המציע 

 ותוצרי העיצוב הסופיים לפרויקט. 
 : לצורך מתן ניקוד איכות  .13.2.16

של    FLOW-קמפיינים פעילים של המציע הכוללים את כל ה מסמך ובו קישורים לשני  

 הקמפיין. 
 לצורך מתן ניקוד איכות:  .13.2.17

 המופיע בנספח י"א למסמכי ההזמנה. case studyובו הפתרון ל PDFמצגת או מסמך  

 לצורך מתן ניקוד איכות:  .13.2.18

 פתרון טכנולוגי מוצע.  – נספח ז 
 למסמכי ההזמנה.  3-ח -ו  1-נספחים ח  .13.2.19
 תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות:   –מנה נספח ט' למסמכי ההז .13.2.20
 מסמכי ההזמנה לרבות שאלות הבהרה ותשובות הבהרה:  .13.2.21

 פרופיל של המציע: תיאור כללי של המציע , השירותים שהוא מעניק והתמחויותיו.  .13.2.22
 פרטי צוות המציע וקורות חיים מפורטים שלהם.  .13.2.23
 כל מסמך אחר, כנדרש במסמכי הזמנה זו.  .13.2.24

נספחים רלוונטיים נוספים, שאינם נכללים בדרישות מסמכי המכרז או  ניתן לצרף  .13.2.25

 . הנספחים

ההצעה, הנספחים וכל תצהיר או טופס שיש להגישם על פי הוראות מסמכי ההזמנה, או כל   .13.3

מסמך אחר שהוגש במסגרת הזמנה זו,  ייחתמו על ידי המורשים להתחייב ולחתום בשם  

מצוין בטפסים  מלא במקומות הנדרשים, כהמציע בראשי תיבות בכל עמוד ובחתימה 

 המצורפים להזמנה זו. 
או   כל מסמך או אישור מאת רשות מוסמכת שעל המציע לצרף להצעתו, יהיה במקור,  .13.4

העתק מתאים למקור מאושר על ידי הרשות שהוציאה אותו, או העתק מתאים למקור  

 מאושר על ידי עו"ד. 

 מבנה ההצעה והנחיות להגשתה  .14
חתומים אשר יצורפו לתיבת ההצעות   תחת    בשפה העברית בשני עותקיםההצעה תוגש   .14.1

 " 03/2021"מכרז להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי דיגיטל וניו מדיה מס' _הכותרת  
"עותק  לתיבת ההצעות עותק מושחר תחת השם  להגיש בנוסף לאמור, רשאי המציע   .14.2

חר המידע שלדעת המציע  עותק זה הינו עותק נוסף של נספחי ההצעה שבו הוש,  מושחר" 

מהווה מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם למציעים האחרים. מציע יהיה 

מנוע מלטעון כי הוא רשאי לעיין בהצעות המציעים האחרים בחלקים המקבילים לאלו שסימן  

לגלות המידע עם  גשר כסודיים בהצעתו. היה ולא הוגש עותק מושחר, רשאי יהיה  

 ים האחרים את עותק המקור שהוגש. המשתתפ
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 הליך בדיקת ההצעות  – חלק ג 
 

 בדיקת ההצעה  .15
ראשית תיבחן עמידת ההצעה בתנאי הסף. לאחר מכן תיבדק איכות המציע בהתאם   .15.1

 . ארבעת המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר, יעבור לשלב הבאלהלן.  1לטבלה מס' 
ר, יזומנו לראיון לצורך  ובשלב השני, ארבעת המציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר כאמ .15.2

 , ותיבחן הצעת המחיר שלהם. 2מס' פרזנטציה, ינוקדו כמפורט להלן בטבלה 
 הפרמטרים הבאים:  3לבסוף ידורגו הצעות המציעים שעברו לשלב זה בהתאם לשקלול בין  .15.3

 1Q  – 35% – 1בלה ט -

 2Q  – 15% – 2טבלה  -

 P -  - 50%– הצעת מחיר  -

ההצעה בעלת הציור המשוקלל הגבוה ביותר, תיבחר כהצעה הזוכה במכרז, בכפוף   .15.4

 הוראות מסמכי ההזמנה ועמידה בתנאי המכרז.  לסמכויות גשר על פי
 אמות המידה לניקוד ההצעה  .16

 מניקוד ההצעה:  35% – ( 1Qאיכות ) –  1טבלה מס'  .16.1

 

ניקוד   סעיף משנה  אמות מידה 
 מירבי 

איכות הפתרון  
הטכנולוגי המוצע  

 ע"י המציע 

איכות הפתרון הטכנולוגי המוצע על ידי המציע תיבדק על  
 לפרמטרים הבאים: ידי גשר בהתאם 

 נק':  12  –גמישות מערכת ניהול תוכן  .1
נק' על סימון   2נק'.   16פרמטרים שונים נוספים :  .2

 "כן" בנספחי נספח ז' למסמכי ההזמנה
הנ"ל ייבחן על פי נספח ז למסמכים ההזמנה שהגיש  

 המציע. 

 ' נק 28

שיחות עם  
 ממליצים 

גשר יערוך שיחות עם שני ממליצים שפירט המציע  
במסגרת הצעתו ו/או ממליצים אחרים על פי שיקול דעתו  
של גשר גם אם לא הוזכר ע"י המציע בהצעתו, גשר ינקד  

 קריטריון זה על פי הפרמטרים הבאים: 
 נ'  5 – עמידה בלו"ז הפרויקט ובאבני דרך  .1
 נק.  5 – עמידה במפרט הדרישות של הלקוח  .2

שהוצגו  במסגרת קריטריון זה תיבחן עבור הממליצים 
 בפרויקטים בנספח ד להזמנה עבור הוכחת ניסיון מציע. 

 נק  20

ניסיון מקצועי  
 קודם של המציע 

גשר ימנה ועדת משנה מטעמו לצורך בחינת תיק העבודות  
 שיוגש על ידי המציע 

  4.1.4ג במסגרת הוכחת תנאי סף בסעיף כל פרויקט שהוצ
 –ינוקד באופן הבא ע"י הועדה  

  5עד   –איכות ממשק משתמש וחווית משתמש ע  .1
 נק'. 

 נק'.   5עד  – איכות העיצוב הגרפי  .2
נק' עבור   30במסגרת קריטריון זה יינתנו עד מקסימום 

 שלושת הפרויקטים. 

 נק'  30

  2-התרשמות מ  
קמפיינים פעילים  
של המציע ו/או מי  

 מטעמו 

גשר ימנה ועדת משנה מטעמו לצורך בחינת קמפיין פעיל  
 ומתן ניקוד עבור. 

 הניקוד עבור כל קמפיין יינתן באופן הבא: 
 נק'  4ע   –קריאייטיב  .1
 נק'  4עד  – עיצוב  .2
 נק'  4עד  – איכות דפי הנחיתה  .3
  – שיחה עם ממליצים עבורם מבוצעים הקמפיינים  .4

 נק'.  10עד 

 נק'  22

 100 סה"כ משקל לסעיף זה   
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 מניקוד ההצעה:  15% –( Q 2ריאיון לצורך פרזנטציה ) – איכות  2טבלה מס'  .16.2

, יזומנו לראיון  1ארבעת המציעים שיקבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר בטבלה מס' 

לצורך פרזנטציה בגשר בהתאם לזימון שישלח אליהם. גשר שומר לעצמו את הזכות  

ספר ההצעות יהיה במקרים מסוימים לפי שיקול דעתו, כגון במקרים שניקוד האיכות של מ

זהה או קרוב מאד, להזמין מציע נוסף לפי העניין, ובסך הכל עד חמישה מציעים. בריאיון  

לא יורשו להשתתף    .בלבד ישתתפו מנהל הפרויקט ואיש הניו מדיה ודיגיטל מטעם המציע 

 בראיון נציגים נוספים מטעם המציע. 

 הראיון והפרזנטציה ינוקדו על פי אמור המידה הבאות: 

 

 

 

בניקוד ההזמנה. הנוסחה   50%מחיר יינתן משקל של ההצעת ל.  הצעת מחיר לקריטריון  .16.3

 לשקלול הצעת המחיר תהיה כדלקמן: 

 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑖1 ∗ 0.65 + 𝑃𝑖2 ∗ 0.05 + 𝑃𝑖3 ∗ 0.3

𝑃𝑚𝑎𝑥
∗ 100 

 

 

 

 כאשר: 

Pi  –  מציע סה"כ ניקוד הצעת המחיר שלi. 

Pi1  –   'חודשים.  12הקמה + תקופת אחריות של  – סה"כ אחוז הנחה בגין שלב א 

Pi2   -  .סה"כ אחוז הנחה בין תחזוקה + אחסון לשנה 

Pi3  –  .סה"כ אחוז הנחה בגין מחירון שירותים נוספים 

Pmax  –   אחוז ההנחה המשוקלל המקסימאלי שהוצע במסגרת המכרז על ידי מציע שעבר

 החישוב הבא:   לשלב הראיונות וזאת על פי

אמת  
 מידה 

ניקוד   סעיף משנה 
 מירבי 

 ריאיון 
 מנהל 

 פרויקט 

התרשמות ועדת המשנה מריאיון של מנהל הפרויקט   .1
 המוצע על ידי המציע. 

 הניקוד יינתן על פי הפרמטרים הבאים:  .2
מנהל הפרויקט יציג במצגת את הפתרון המוצע )נספח   .3

ז'( )שהגיש במסגרת הצעתו( בהתייחס לנקודות להלן:  
סוג מערכת ניהול התוכן, הוותק שלה בשוק ופירוט  

 נק'.  15עד  – התכונות שלה 
מתודולוגיית בניית האתר של החברה ותכנית העבודה   .4

 נק'.  15עד   –לביצוע 
י נתונים, סביבות  ארכיטקטורת האתר: שרתים, מסד  .5

 נק'.  10עד   –עבודה, שרידות, אבטחת מידע וכו' 
מנהל הפרויקט יידרש להציג פרויקט אחד מתיק   .6

 נק'.  10עד   –העבודות שהגיש במסגרת הצעתו  

 נק'  50

ריאיון   
איש ניו  
מדיה  
 ודיגיטל 

התרשמות ועדת המשנה מריאיון של איש הניו מדיה ודיגיטל  
ניו מדיה ודיגיטל יידרש להציע  המוצע על ידי המציע. איש ה

 מצגת ובה התייחסות לכל הנק' המפורטות להלן: 
 נק'.  10עד  – מדיה -התרשמות ממקצועיות איש הניו .1
התרשמות מניסיון קודם רלוונטי בדגש על תחום   .2

 נק'.  10עד   –הלימודים 
מדיה   – התרשמות מתעדוף פרויקטים של איש הניו  .3

 נק'.  10עד  – במכון   המצויים והתאמה לפרויקטים 
התרשמות ממערך הניו מדיה והדגיטל של הספק ו/או   .4

 נק'.  10עד  – מטעמו 
 נק'.  10עד  – קצה יכולת הובלת פרויקט מקצה ל  .5

 נק'  50

 100 סה"כ משקל לסעיף זה   
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𝑃𝑚𝑎𝑥= 𝑃1 ∗ 0.65 + 𝑃2 ∗ 0.05 + 𝑃3 ∗ 0.3

 

 

 כאשר: 

Pmax  –  אחוז ההנחה המשוקלל המקסימאלי שהוצע במסגרת המכרז 

P1 –   'חודשים.  12הקמה + תקופת אחריות של  – סה"כ אחוז הנחה בגין שלב א 

P2  –  .סה"כ אחוז הנחה בגין תחזוקה + אחסון לשנה 

P3  – שירותים נוספים.  סה"כ אחוז הנחה בגין מחירון 

 

 בחירת ההצעה הזוכה  .17

גשר יבחר את ההצעה הזוכה מבין ההצעות שעמדו בתנאי הסף ועברו לשלב הראיונות, על בסיס  

 הקריטריונים המפורטים לעיל. 

 

 שלמות ההצעה  .18

על פי מסמכי ההזמנה וכל דין, הגשת הצעה שלמה מהווה תנאי   גשר מבלי לגרוע מסמכויות   .18.1

לזכייה בהליך, אולם, רשאי גשר שלא לפסול הצעה בין היתר אם ראה כי נפלה בה טעות או  

ניים מטיבם, כגון טעות סופר או חשבונאית, ובלבד ששוכנע כי היא הטעות הינה  פגם טכ

 מות ולאפשר למציע להשלימן. בתום לב. כמו כן גשר  שלא לפסול הצעות שאינן של
בכל מקרה של הסתייגות מתנאי המכרז, לרבות במקרה של שינוי או השמטה או תוספת   .18.2

"( גשר יהיה  הסתייגותשייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת הנדרש במסמכי ההזמנה )" 

 רשאי: 
 לפסול את הצעת המציע:  .18.2.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, להתעלם ממנה: .18.2.2
 בהסתייגות כאילו מהווה פגם טכני בלבד שניתן להכשירו. לראות   .18.2.3

 

 אודות גשר:  .19

ע"י משרד   1966שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל, הינה הקדש ציבורי אשר הוקם בשנת   –גשר 

 יה עם מוגבלויות. י הרווחה לצורך מתן שרותי שיקום תעסוקתי לאוכלוס

. גשר  אתרים שונים 40 -מלכ"ר ופרוס לכל אורך מדינת ישראל ב  הקדש ציבורי שהינו הינו  –גשר 

 וחה, משרד הבריאות, הביטוח הלאומי, משרד הבטחון ועוד. פועלת מול גורמים כגון: משרד הרו 

 

מדיה  השירותים הנדרשים נשוא המכרז הם שירותי הקמת אתר, תחזוקתו ואחסונו, ושירותי ניו 

)אופציונאלי(. מעבר למפורט בתנאי הסף, המציע נדרש להעסיק )בהעסקה ישירה( מתכנת מטעמו,  

 לצורך העמדת השירותים הנוספים במידת הצורך ולפי דרישת גשר. לצורך מתן השירותים כאמור, וכן 

במועד חתימת ההסכם מול הקבלן הזוכה, גשר יידרש לשירותי הקמת אתר, תחזוקתו ואחסונו בהתאם  

 למפורט מטה. 

מיום חתימת ההסכם ולאורך כל תקופת ההתקשרות לגשר שמורה האופציה לדרוש מהקבלן הזוכה,  

עדי של גשר, באופן מיידי, מתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל ושירותים נוספים  בהתאם לשיקול דעתו הבל 

)שירותי תכנות, עיצוב, תקציבאות, פלאש וניהול רשתות חברתיות(, בהתאם לתעריפים שיוצעו על ידי  

כמפורט להלן. יובהר כי גשר אינו מתחייב כי יממש אופציה זו, וכי   1לנספח ב'  3המציע הזוכה בסעיף 

 ויב לקבל שירותי ניו מדיה ודיגיטל או שירותים נוספים מהקבלן הזוכה. אינו מח 

 

יודגש כי בכל סעיף במכרז זה בו ישנה התייחסות לשירותי ניו מדיה ודיגיטל, האמור בסעיף זה יופעל  

ויכנס לתוקף רק אם גשר מימש את האופציה הנתונה לו, ובחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לקבל  

 . יה ודיגיטל מהקבלן הזוכהשירותי ניו מד

 

( וכן יוגדרו ויאופיינו  21בחלק זה יוגדרו ויאופיינו הדרישות להקמת אתר, תחזוקתו ואחסונו )סעיף 

 (. 22הדרישות למתן שירותי הניו דיה ודיגיטל )סעיף 
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 אפיון דרישות להקמת אתר  .20

 מטרות האתר  .20.1

כגורם מרכזי ומוביל  האתר יהווה את חלון הראווה של גשר  0תדמיתי  –מטרה ראשית  .20.1.1

 בנושא השיקום התעסוקתי בישראל למקבלי השירות. 
להנגיש את תכני האתר בצורה מיטבית לבני המשפחות ולכל הגורמים    – מטרה משנית  .20.1.2

 הפועלים בתחומי הליבה של גשר. 
 ערכים מרכזיים  .20.2

 חדשנות.  .20.2.1
 בהירות ופשטות.  .20.2.2

 זמינות .20.2.3
 קהלי יעד מרכזיים  .20.3

 משפחותיהם. שירות ובני מקבלי   .20.3.1
 משרדי ממשלה, גופים וחברות ציבוריות  .20.3.2
 ספקים ויזמים  .20.3.3

 הספקים והיזמים אשר מעיינים במכרזים שגשר מפרסם מעת לעת. 

 מבנה האתר הרצוי  .20.4

הספק הזוכה יידרש לאפיין את ארכיטקטורת האתר לשביעות רצון גשר, יובהר כי התמורה  

 להזמנה. 1ה על ידו בנספח בבעבור אפיון ארכיטקטורת האתר היא חלק מהתמורה שהוצע

 תכני האתר  .20.5

 כתיבה אינטרנטית 

תכני האתר יינתן דגש לכתיבה שיווקית קצרה ועניינית, בשפה פשוטה ומובנת.   בכתיבתה

 כמו כן, כל התכנים יעבור בדיקת נגישות, לרבות מסמכים להורדה וטפסים להדפסה. 
 רכיבים רוחביים באתר  .20.6

 ( headerהדר ) .20.6.1

 לוגו גשר  .20.6.1.1
 בחירת שפה סרגל   .20.6.1.2

 תיבת חיפוש חופשי לומד.  .20.6.1.3
 התחברות/הרשמה לאזור אישי.  .20.6.1.4
דינאמי, תכנון    ((MEGA Menuסרגל הניווט הראשי של האתר )תפריט מגה מניו ) .20.6.1.5

 של מס' רמות עומק כפי שיידרש ע"י גשר ובשלב האפיון. 

 סרגל התפריטים  .20.6.2

ל הפותח מידע  יאפשר ניווט מהיר בין שירותי ותכני המכון השונים באמצעות תפריט נגל 

 מקיף על שירותי ותכני המכון שונים באמצעות מעבר העכבר על בר הניווט. 
 ( Mega Futerמגה פוטר ) .20.6.3

תפריט המגה פוטר "יסגור" את האתר בחלקו התחתון ויופיע בכל עמודי האתר, רכיב  

המגה פוטר יודגש באמצעות גרפיקה מבדלת, למשל: צבע רקע שונה, וישמש להצפה  

מהירה של נושאים חשובים ומרכזיים. רכיב המגה פוטר יכלול את   קבועה ולגישה 

 הרכיבים שיידרשו ע"י גשר בשלב אפיון האתר. 
 ( Breadcrumbsסרגת התמצאות באתר )  .20.6.4

 כותרת/שם עמוד  .20.6.5
 עמוד הבית  .20.7

 מטרות ויעדים  .20.7.1

עמוד הבית יהווה את חלון הראווה גשר שרותי השיקום התעסוקתי של ישראל.   .20.7.1.1

וטף ידיעות חדשותיות על העשייה היומיומית בגשר  בעמוד יפורסמו באופן ש 

 / טל'(.   mailשמות בעלי תפקידים מרכזיים בגשר כנמענים )   ירה ועוד.וותמונות או 

 תכנים ורכיבים  .20.8

סרגל חיפוש חופשי, גדול ומרכזי, שיאפשר חיפוש מהיר של השירות המבוקש,   .20.8.1

תוספת של עץ  השירות המבוקש.באמצעות השלמה אוטומטית והפניה לעמוד התוכן של 

 קטגוריות לפי תחומים ותתי תחומים. עבור מחפשים לא ממוקדי מטרה. 
שירותים חדשים ויוצג רק אם יהיו    4אזור פרסומי אופציונלי, שישמש לקידום של עד  .20.8.2

 פרסומים פעילים. 
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 אפשרות לשילוב סרטון תדמית בדף הבית ובדפים נוספים בהתאם לצורך.  .20.8.3

זה מיושן. במקום לשים סרטון מרשים בדף הבית עם   מרשימה מתחלפת.תמונת רקע  .20.8.4

 קול ומוסיקת רקע קצרה. -פס

 עמודי התוכן באתר  .20.9

כל עמוד בהתאם   –רכיבי התוכן שיפותחו עבור האתר  מודולרי בעמודי התוכן ישולבו באופן  

  לסוגי התוכן שיידרשו עבורו ובין היתר רכיבים רוחביים/רכיבי תוכן גנריים/טפסים 

 מקוונים/רכיבים מיוחדים והכל לפי דרישות גשר. 
 עיצוב האתר  .20.10

מפורט,   UX/UIולאחר מכן תכנון   UX/UIעיצוב האתר יכלול שלב מקדים של תכנון קונספט  

לכל תבניות האתר ולרכיביו, ובהתאם לרוחב המסך עליו הוא מוצג )עבור כלל סוגי המסכים  

וצגו שני קונספטים עיצוביים, שיודגמו על  והרזולוציות(. בשלב הראשוני של עיצוב האתר י

ים  כעמוד הבית ועבור דף תבנית קורסים. לאחר אישור הקונספט והעיצובי יעוצבו שאר המס

כך שיתאים לכל סוגי המסכים והרזולוציות. בעיצוב האתר יינתן דגש לטרנדים עיצוביים  

וידאו ברקע, שימוש   עכשוויים ועתידיים, לרבות: שימוש בתמונות רקע גדולות, שילוב של 

בפונטים שונים ובגדלים שונים, עיצובים שטוחים, שימוש באיפוגרפיקות וכדומה. העיצוב  

ישקף את השפה המיתוגית של גשר בכלל ושל כל מחלקה ומחלקה בפרט. שלבי תכנון  

ממשק המשתמש והעיצוב יימשכו עד לשביעות רצונו של גשר ויסתיים עם מתן אישור  

 מנציג גשר. 
 טכנולוגיה  .20.11

,  (Open  Sourceהאתר יפותח על גבי מערכת ניהול תוכן גנרית מבוססת קוד פתוח )  .20.11.1

(  Wordpress(, וורדפרס )Drupalשנים, כמו: דרופל )  3בעלת ותק מינימאלי של 

וכדומה, ובתנאי שהמערכת תהיה גמישה דיה לספק את כל דרישות האפיון ודרישות  

של האתר וכן מנהל העמודים    Admin -ווה העתידיות אפשריות. יובהר כי גשר יה

 והתוכן. 

 על התשתית שתיבחר לאפשר: 

פיתוח אתר אינטרנט דינמי, גמיש ורב לשוני, לרבות ביצוע התאמות גרפיות ופיתוח   .20.11.2

לשמאל     LTR  –של כל רכיבי התוכן ותבניות האתר לשפות השונות )משמאת לימים 

RTL .) 

 האתר.  שילוב של רכיבי תוכן מודלריים בתבניות .20.11.3

 שילוב של עיצובים מתקדמים.  .20.11.4

 . אתרים  ניהול מבוזר של תכנים ושל תתי .20.11.5
 פיתוח ממשקים למערכות התפעוליות של גשר.  .20.11.6
 .Sql Microsoftלסליקה ועדכון במסד נתונים של   Webserviceפיתוח   .20.11.7

 (. SEO)אופטימיזציה למנועי חיפוש ברמת הקוד  .20.11.8

 ממשק משתמש מלא בשפה העברית.  .20.11.9
 ות של דפים בודדים/כלל האתר. גיבוי ושחזור גרסא .20.11.10
(,  Google Analyticsהטמעת סטטיסטיקות ודוחות שימוש בקוד )אפשרי באמצעות  .20.11.11

לניהול השרת. יחד עם זאת, על המציע לפרט את הארכיטקטורה והקונפיגורציה  

 הנדרשים על ידו כדי שגשר יוכל להכין הכוונה בהתאם. 

 : הרכיבים /  שירותים הבאים באתר שיבנה ישלב הספק הזוכה את  .20.12
 : תבניות התוכן הבאות  .20.12.1

 : לוח מודעות / דרושים .20.12.1.1

מאפשר לעלות מודעות ולנהל אותן באופן עצמאי. המודעות יוצגו רק לאחר  

 אישור של עורך התוכן של האתר. 
 : מחולל דפי נחיתה לקמפיינים .20.12.1.2

להזין תכנים,  יצירת דפי תוכן אשר אינם מופיעים בעץ האתר. בכל דף יהיה ניתן 

 תמונות, תמונות רקע, טפסים ויצירת קשר ועוד. 
 : תבנית שפה לטינית/שמית  .20.12.1.3

 אפשרות לניהול ועריכת תכנים בשפות שונות. 
 : תבנית תוכן מקצועי וחדשותי .20.12.1.4

מנהל האתר, תמונות, סרטונים,   בתבנית זו יעלו תכנים מקצועיים וחדשותיים ע"י
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כמו כן תהיה הפרדה בין התוכן המקצועי  לינקים לכתבות אחרונות ו/ו דומות ועוד. 

 לבין החדשותי. 

 : תבנית מכרזים והתקשרויות  .20.12.1.5

בתבנית זו יוצגו כלל המכרזים הפעילים, מכרזי העבר, קול קורא, הרשמה לניוז,  

התבנית  תאפשר הורדה והעלאת מכרזים בהתאם להגדרת תאריכים ושעות  

ול קורה למכרזי עבר  מראש, תאפשר העברה של מכרזים פעילים למכרזי עבר, ק

   וכן הלאה והכל בהתאם לדרישות גשר. 

 

 מחולל טפסים בעל המאפיינים הבאים:  .20.12.2

אפשרות    מחולל הטפסים יאפשר ליצור טפסי יצירת קשר, הרשמה וסקרים. .20.12.2.1

 להורדת קבצים למחשב המשתמש
 . Excelמחולל הטפסים יאפשר לייצא את הפניות לקובץ   .20.12.2.2

 מחולל הטפסים יאפשר להגדיר מס' כתובות מייל אליהן ישלח כל טופס.  .20.12.2.3
 מנגנון להכנסה עצמית של באנרים .20.12.3

 המנגנון יאפשר לשייך את הבאנרים לדפים מסוימים באתר לפי תחומים.  .20.12.3.1

 תו מהאתר. המנגנון יאפשר לקבוע תאריך עליית הבאנר לאתר ותאריך יריד .20.12.3.2
 (. Gif' jpgהמנגנון יאפשר להכניס באנרים בפורמטים שונים: פלאש, תמונה ) .20.12.3.3

 גלריות תמונות, גלריות לסרטונים, חומרים גרפיים, חומרי וידאו ועוד.  .20.12.4
 : דרישות נוספות של מערכת ניהול האתר  .20.13

ניהול מלא של כל תכני האתר: הקמה וניהול של תתי אתרים, הקמת עמוד תוכן   .20.13.1

ועריכתם, הקמת תבניות חדשות המכילות רכיבי תוכן קיימים, עדכון סרגל  חדשים 

הניווט של האתר, הוספת תמונות, סרטונים וקבצים בפורמטים מקובלים. ללא  

 הגבלה. 
הקמה וניהול של רמות הרשאה שונות, לרבות הרשאות לעמודים מסוימים או   .20.13.2

בגשר, כולל תהליך  הרשאות לביצוע פעולות מסוימות, בהתאם לתפקידים השונים 

 מובנה של אישור תכנים, ללא צורך במעורבות של מתכנת. 
 העברת מידע:  .20.14

באתר הנוכחי של גשר לאתר החדש   ם הקיימיהספק הזוכה יעביר את כל המידע והתכנים 

 שיבנה. 

 ביצועים נדרשים  .20.15
20.15.1. PageSpeed –   ומעלה בכל בדיקת   85מהירות טעינת האתר תהיה בעלת ציון של

 . Mobile  -וגם ב  Desktop – גם ב    Google PageSpeedהמהירות של  

 דגשים כלליים  .20.16
 ריספונסיביות .20.16.1

אתר האינטרנט ייבנה באופן ריספונסיבי מלא, המאפשר גלישה מיטבית בכל סוגי  

 המסכים והרזולוציות. 
 ( AAנגישות לבעלי מוגבלויות )רמה ) .20.16.2

כנדרש בחוק. האתר   AAרמה   –גבלויות אתר האינטרנט יונגש באופן מלא לבעלי מו

יונגש במקור ולא באמצעות הטמעת רכיב צד ג'. בדיקת הנגישות המלאה תתבצע הן  

כן, והיא תתבצע על ידי מורשה נגישות / חברה  ועל הפיתוח והן על העיצוב והת

חיצונית בלתי תלויה המתמחה בבדיקות נגישות. כתנאי לעליית האתר לאוויר  

לגשר דו"ח בדיקת נגישות כשהוא חתום  בתקופת ההרצה, יגיש הספק הזוכה 

 ומאושר על ידי מורשה נגישות שירות. המעיד כי האתר עומד בכל דרישות 
 נגישות כנדרש בחוק.   .20.16.3

 תאימות  .20.16.4

לכל הדפדפנים, הן בגרסאות עבור   ינטרנט יפותח בקוד סטנדרטי ויותאם אתר הא

 מחשבים נייחים והן בגרסאות עבור מכשירים ניידים. 
בין הקישורים של האתר הקיים    301על הספק הזוכה לבצע הפניות   – 301הפניות  .20.16.5

 לדפים המקבילים שלו באתר החדש לפני העלייה לאוויר. 
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 יובהר, כי שירותים אלו ינתנו במהלך   – אחסון, תחזוקה, תמיכה טכנית ותיקון תקלות  .20.17

האתר ותקופת  תקופת האחריות, בלא תוספת תשלום מעבר לתמורה עבור הקמת  

 האחריות. 
לאחר נפילה    ataD-המציע יציג יכולות שרידות ה  אחסון האתר בשרת מהיר ויציב.  .20.17.1

 באחסון שבאתר המציע. גיבוי החומר למשל.  torageS- ה

 . 7*24זמינות איש תמיכה  .20.17.2
 שעות לכל היותר מרגע קבלת הודעה על תקלה.  4טיפול בתקלות משביתות עד   .20.17.3
 תמיכה טכנית שוטפת  .20.17.4
 ה מחויב לעבודה תקינה של המערכת והאתר בכל עת. הספק הזוכ .20.17.5

 פיתוח ושירותים נוספים .20.18

  ושיינתנפיתוחים חדשים ו/או שירותים נוספים בהתאם לצורך  מעת לעת רשאי גשר לדרוש  

, ועל בסיס עלות שעתית שתומחרה 1לנספח ב' 3על ידי בעלי המקצוע המפורטים בסעיף 

 1בנספח ב'
 שירותי הדרכה  .20.19

הספק הזוכה יספק הדרכה שוטפת לנציג גשר לתפעול מלא של מערכת ניהול התוכן באתר  

 בדגש על הנושאים הבאים, וזאת ללא תמורה נוספת: 
 עדכון תכנים באתר, על כל סוגיהם.  .20.19.1
 . טפסים מחולל .20.19.2
 . מנגנון להכנסה עצמי של באנרים .20.19.3

 שימוש בתבניות התוכן השונות.  .20.19.4
20.19.5. SEO –   .בהתאם לדרישות המכון 

 סטטיסטיקת גולשים.  .20.19.6

הנושאים המוצגים לעיל הינם תמציתיים ולא כוללים, הספק הזוכה יידרש להדריך  

את מנהל האתר בכל הנושאים שיידרשו לטובת תפעולו התקין של האתר וזאת ללא  

שעות הדרכה בשלושת החודשים הראשונים   15בתקופת הרצת האתר ועד   הגבלה

 מרגע ההשקה. 
 ניהול התוכן באתר  .20.20

 הסיסמאות למערכת ניהול התוכן יימסרו לנציג גשר. 

 במקרה שלעדכון סיסמאות, יעודכן נציג גשר מראש. 

 כל עדכון של האתר בשלב הראשוני יתבצע לאחר קבלת אישור מנציג גשר. 
 בניית האתר נהלי העבודה ל .20.21

 העבודה על בניית האתר תתבצע בשיתוף מלא של נציג גשר.  .20.21.1
 . על מציע לפרט בהצעתו את שלבי העבודה ולוח זמנים לכל שלב ושלב  .20.21.2

 מציע יתבקש להשתתף בישיבות ייעודיות בנושא האתר. מנהל הפרויקט מטעם ה .20.21.3
וגורמים  במקביל, יקיים מנהל הפרויקט פגישות עבודה, ככל שיידרש עם נציג גשר  .20.21.4

 מקצועיים מטעם גשר. 

 לוח זמנים לביצוע הפרויקט  .20.22

 . 3-כמפורט בנספח ח

 

 אבטחת מידע  .20.23
, בנוסף, באחריות הספק הזוכה להציג אישורים עדכניים על  1-כמפורט בנספח ח .20.23.1

ביצוע סקר סיכונים, מבדקי חדירה אפליקטיביים ובדיקת עומסים למערכת, על ידי  

בביצוע בדיקות אבטחה. הספק הזוכה יתקן  חברה חיצונית ובלתי תלויה, המתמחה 

 ת במסגרת הבדיקות, לרבות: ככל ממצא אבטחי שיימצא במער
 עקרונות אבטחת מידע כלליים.  .20.23.2

 זיהוי ואימות לניהול האתר  .20.23.3
 סיסמאות ברמת היישום  .20.23.4
 . ( Log, Audit and Alertתיעוד, בקרה והתראה )  .20.23.5

 . Storage-ת הלאחר נפיל  Data-הצגת אופציות לשרידות ה – שלמות הנתונים  .20.23.6

 זמינות .20.23.7
 הצפנה .20.23.8
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 הפרדת סביבות  .20.23.9

 אפיון דרישות שירותי ניו מדיה ודיגיטל  .21

גשר יהיה רשאי, אך לא חייב, לדרוש את שירותי הניו מדיה והדיגיטל המפורטים בסעיף זה, והספק  

 ו/או מטעמו יהיה חייב לספק את שירותים אלו בהתאם לצורך גשר בפועל. 

עילות גשר וכן ליישום האסטרטגיה  י שירותי ניו מדיה ודיגיטל המוצגים בסעיף זה נועדו לטובת קידות 

 והיעדים של גורמי הדוברות והיח"צ בגשר. 

בכל ענייני הניו מדיה ודיגיטל  הגורם המקשר בין גשר לבין הספק הזוכה  איש הניו מדיה ודיגיטל יהווה  

 ובין היתר לטובת השירותים שיידרשו: 

 עיצוב גרפי -

 תכנות-

 פלאש -

 ניהול רשתות חברתיות -

 תקציבאות/ניהול לקוח -

", כאשר גשר יוציא מעת לעת דרישות לספק  מחירון שירותים נוספיםהשירותים יינתנו על בסיס "

הזוכה עבור שירותי ניו מדיה ודיגיטל, והספק הזוכה יידרש לציין את השעות שיידרשו לטובת ביצוע  

 התפוקות הנ"ל. 

ן,  י זמלה ן היתר לטובת הנ"ל ובכפוף לצרכי והנחיות גשר ו/או הגורמים מטעמו, השירותי שגשר רשאי בי

 כוללים את הנושאים הבאים: 

קידום פעילות גשר ויישום אסטרטגיה ויעדים של גורמי הדוברות והיח"צ בכל אמצעי הניו   .21.1

 . Facebook, Instagran, YouTube, Linkedinמדיה לרבות: 

 ,Facebook, Instagran, YouTubeלפעולות בתחום הרשתות החברתיות )מתן המלצות   .21.2

Linkedin  לקידום פעולות גשר לרבות פרסום סטטוסים, פוסטים, בלוגים, תמונות .)

 וסרטונים ויישומן בכפוף לאישור גשר ו/או הגורמים מטעמו. 
ומערכות תוכן נוספות בהתאם    Outbrainו/או   Taboola  -בנייה ותחזוקה של קמפיינים ב .21.3

  , עלות הקמפיין לא לצורכי גשר המשתנים מעת לעת בכפוף לאישור גשר ועפ"י דרישותיו 

, אך בטרם ביצוע יידרש הספק הזוכה לקבל אישור בכתב  תחול על הספק הזוכה במכרז 

 מגשר לקמפיין זה. 

 י, קידום ממומן וכו'. הפקה וניהול קמפיינים דיגיטליים: באנרים, מילות חיפוש, תוכן שיווק  .21.4

אך עוד בטרם   ככל שיידרש קידום ממומן העלות לא תחול על הספק הזוכה במכרז,

 ביצועו יידרש הסק הזוכה לקבל אישור בכתב מגשר לכך. 
ניהול הקמפיינים שיתבצעו ע"י הספק בשקיפות מלאה כאשר לגשר יהיו הרשאות צפייה   .21.5

 יין. בביצועי הקמפיין ובעלויות תוך כדי הרצת הקמפ
 \ מעקב אחר חידושים ברשת ובמרחב המקוון ויישומם לתועלת גשר. .21.6

העברת שידורים חיים בערוצי  \ ניטור ואיתור תכנים ברשתות החברתיות העוסקים בגשר. .21.7

 הניו מדיה השונים. 

 ייזום קריאטיב והפקת חומרי המחשה ויזואליים, כגון: מצגות, גרפים ואינפוגרפיקה.  .21.8
 תדמית לגשר.   סרטונייצירת  .21.9

 מפרט הפעילות השוטפת:  .21.10
 Facebook-פעילות ב .21.10.1

 , השירותים הנדרשים הנם כדלקמן: Facebookלגשר עמוד 

 בניהול העמוד על פי תכנית של גשר אשר יכלול:  סיוע .21.10.1.1

עריכת נתונים סטטיסטיים על קהלי יעד, ועל האינטראקציה בעמוד   .21.10.1.1.1

 הפייסבוק. 
או פלטפורמות     Instagram - ו Facebookיצירת פעילויות משולבות  .21.10.1.1.2

 רלוונטיות אחרות. 
 הפצה וקידום העמוד  .21.10.1.2

הפצה אורגנית וצבירת "לייקים" בהתאם ליעדים שיציב גשר אשר ישתנו   .21.10.1.2.1

 מעת לעת, ובכפוף לאישור גשר. 
מקבילים ויצירת שיתופי פעולה   Instagramפנייה ופעילות בעמודי  .21.10.1.2.2

 אם להנחיות גשר. רלוונטיים בהת
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 תחזוקה טכנית  .21.10.1.3

יצירת דיווח סטטיסטי כתוב וכן צילומי מסך אחת לחודש, לסיכום כלל   .21.10.1.3.1

 החודשית. הפעילות 

 דיווח ומעקב  .21.10.1.4
יצירת דיווח סטטיסטי כתוב וכן צילומי מסך אחת לחודש, לסיכום כלל   .21.10.1.4.1

 הפעילות החודשית. 
 Instagram- פעילות ב .21.10.2

 : לרבות  Instagramלגשר עמוד 

 לרבות: Instagram -בניהול עמוד הסיוע  .21.10.2.1

 העלאת תמונות  .21.10.2.1.1
פלטפורמות    או  Instagram -ל  Instagramיצירת פעילויות משולבות בין   .21.10.2.1.2

 רלוונטיות אחרות 
 מתן המלצה למענה על תגובות שנכתבו על התמונות.  .21.10.2.1.3

 YouTubeפעילות בערוץ  .21.10.3

 השירותים הנדרשים הנם על פי תכנית המכון אשר תכלול: 
בתחזוקתו והעלאת סרטונים לרבות: העלאת   לגשר וסיוע  YouTubeהקמת ערוץ   .21.10.3.1

סרטונים חדשים, כתיבת תיאור לסרטונים, יצירת תגיות, כותרות, קישורים  

 והערות. 
 קידום אורגני של סרטונים ושל הערוץ עצמו בתוצאות החיפוש בגוגל.  .21.10.3.2

במידת הצורך עריכת חומרי גלם קיימים לסרטונים באמצעות תוכנות חופשיות   .21.10.3.3

לדוגמא הוספת שקופית פתיח/ סיום/ הוספת טקסט    – movie maker  כגון: 

 רלוונטי או כתוביות. 
 של דף גשר.  coverעיצוב  .21.10.3.4

זכויות היוצרים והקניין רוחני בגין החומרים שיופקו באמצעות הספק הזוכה ו/או מי מטעמו   .21.11

 יהיו בחזקת גשר בלבד. 
 בברכה, 

 ישראל שירותי השיקום התעסוקתי של  -גשר 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


