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 חתימה + חותמת   27 מתוך 1עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

 אשכול רשויות יהודה ושומרוןד ערים  איגו
 1-נספח ב

מסמך דרישות המהווה חלק בלתי נפרד 
לשירותי הקמה   09/2021ממכרז פומבי 

 ואחזקת אתר אינטרנט 
 ניסן תשפ"א

 (2021)אפריל 

 
 
 

 .AlterNetמסמך זה על כל חלקיו ונספחיו, הינו רכושו הבלעדי של חברת 
 

 .AlterNetרת כל הזכויות במסמך זה שייכות לחב
 

להעתיק, לשכפל, לצלם בנייר או בכל מדיה אחרת, או למסור את המסמך או כל חלק   אין
ממנו, במישרין או בעקיפין ו/או להעביר או לגלות כל חלק ממנו לכל גורם אחר, אלא אם 

 מראש ובכתב את הסכמתה המפורשת.  AlterNetכן נתנה 
 

 
 

יוש    10_04_2021 שם הקובץ: אינטרנט    -א.  ב'    -אתר    -מסמך 
 מסמך דרישות 

 1.00 גרסה:
 2021אפריל,  11 : תאריך

 אלתר אורי נכתב ע"י:
 27 מספר דפים כולל:
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 חתימה + חותמת   27 מתוך 3עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

 כללי .1

 ות המכילות את העמודות הבאות:מטבלא בנוי,  מסמך הדרישות -נספח ב'  .1.1

 תיאור הדרישה  - הדרישה .1.1.1

(, דרישה שהינה  M=Mandatoryנה הכרחית לתמיכה )דרישה הי האם ה  -  רמת הדרישה .1.1.2
( אופציונאליותI=Informationלידיעה  ודרישות  ה   (  אך   כולשאאשר  שיתקיימו  מבקש 

 אינן חובה 

שאינן   ק לדרישותהמענה של הספ  -  חלקית / לא נתמכת  /   הדרישה נתמכת במלואה .1.1.3
M  אוI  הדרישה נתמכת במלואה / חלקית / לא נתמכת  -בלבד 

במלואה  )רקהערות   .1.1.4 נתמכת  לא  והדרישה  במידה   -  ( במידה  זו  עמודה  ימלא  הספק 
 כת בחלקה או לא נתמכת שה נתמשהדרי Iאו  Mוהספק ענה על דרישות שאינן 

 . M-על הספק לעמוד במלואן בכל הנקודות המסומנות ב .1.2

ושורה את מידת המענה  Mשאינן מוגדרות    בדרישות .1.3 , על המציע לסמן בטבלאות בכל שורה 
 שמספקות מערכותיו המוצעות במסגרת מכרז זה. 

, כפי שהיא מוגדרת במסמכי  כולשאל את המערכת המלאה    לספקלמען הסר ספק על המציע   .1.4
הפ מלוא  הוגדרו  לא  אם  אף  פונקציונאליות  המכרז,  בהגדרת  חוסר  זה.  במפרט  ונקציות 

ל עילה  לשמש  יוכל  לא  נוספות  במפרט  תשלום  לדרישות  או  המערכת  של  מצומצמת  התקנה 
 מצד המציע. 

. על  דרישות  אפיוןשמש מפרט או  ו מאינ ה  למען הסר ספק יודגש כי מסמך דרישות טכניות ז .1.5
אותן מערכות, מודולים, ושירותים  מפורט ל  אפיוןהמציע לבצע, לאחר קבלת הודעת הזכייה,  

הרש אישור  לקבל  במערכותיו,  נכללים  להתקינן  שאינם  אותם,  לפתח  אלה,  אפיונים  על  ות 
המפ  והשירותים  הפעולות  שאר  למפרולבצע  קשר  ללא  המכרז,  במסמכי  המעורטים  רכות  ט 

 הרשום במפרטים השונים. 

מערכת הכוללת את כל הפונקציונאליות של    כולשאעוד יובהר ויודגש כי המציע חייב לספק ל .1.6
חסר יכולות  ילא    כולשאבהגשת הצעתו מתחייב המציע שהכיום.    כולשאבמערכת הקיימת  ה

 . ממעבר למערכות אותן הוא מציע קיינז ולא  פגע  יהקיימות כיום במערכת, לא  

 השירותים הנדרשים  .2

 . אשכול יהודה ושומרון אינטרנט חדש עבור  אתרלהקים  מבקש   כולשאה .2.1

ה  ותחזוק הקמה  אפיון, עיצוב,  הספק הזוכה לבצע    ש האתר החדש, יידרהקמת  כחלק מתהליך   .2.2
 בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  כולשא השל  אתר האינטרנט  עבור

 ( וזמני תגובה SLA)  רמת שירות .3

 הרמות הבאות: 4-תסווג לאחת מ  במערכת כל תקלה .3.1

קר   :(Critical)  קריטית .3.1.1 שרות  המשביתה  נמנע   כולשאהל  צ איטי  תקלה  שבו  באופן 
בין ממשתמש בארגון.  קריטי  גורם  על  שמשפיעה  או  שירותים  לספק  המערכות  י 

 . וכד'  , אי יכולת גישה אל מערכת ניהול התוכןאינטרנטר התא: אי זמינות היתר
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 חתימה + חותמת   27 מתוך 4עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

אחד    :(Major)   חמורה .3.1.2 עבודת  את  המשביתה  משרת    ת מערכה  מחלקיתקלה  שאינו 
 . תהליך קריטי

להשתמש    :(Regular)  רגילה .3.1.3 ממשתמש  המונעת  השבתת  כתמערבתקלה  לרבות   ,
 . עמדה ו/או פונקציה, ושקיים לגביה פתרון זמני המאפשר עבודה

מערכת,  ב  בצע פעולה או מספר פעולותמשתמש ל  קשה עלתקלה המ  :(Minorה )נמוכ .3.1.4
 . אך אינה מונעת את השימוש השוטף במערכת

הטיפול    ףתיעדו הנ"ל.    על פי הקריטריונים בסעיף  ומטעממי    ו/או  כול שאהיסווגו ע"י    לותהתק .3.2
 .מטעמואו מי שמונה  כולשאהוסידור העבודה יוגדרו על ידי 

יטפל  . הספק  ה כמפורט להלןאם לזמני התגוב ת בהת טפל בתקלו ויענה לקריאה  ספק מהספק י .3.3
 . כולשאהשל  ורצונ עד לפתרונה המלא, לשביעות   בכל תקלה

שעות  בהטיפול כולל    חמורה יבוצע באופן רציף ממועד תחילתאו  /יטית ו טיפול בסוג תקלה קר  .3.4
 ל בתקלה. הטיפו , ועד לסיום מעבר לשעות העבודה המקובלות

החו  .3.5 רמת  את  מפרטת  הבאה  טלפוני  הטבלה  למענה  נדרשים  תגובה  זמני  התקלה,  של  מרה 
ר בגין תקלות  [( וקנסות על פיגוSLAאנושי, זמן מקסימלי לפתרון התקלה )טיב רמת השירות ]

 ת:מערכ
רמת חומרה  

 של התקלה 

  -זמן תגובה למענה טלפוני אנושי

מתן מענה טלפוני/השתלטות 

רון הבעיה ו/או לל פתמרחוק כו

 הדרכה לפתרון הבעיה

ן מקסימלי לפתרון  זמ

התקלה )טיב רמת  

 [( SLAהשירות ]

 קנס על פיגור

קריטית  

(Critical ) 

כל שעת   ₪ על 500 שעות עבודה  3עד  תוך חצי שעה 

חריגה )או חלק ממנה(  

 מעבר לזמן המקסימלי 

 חמורה

(Major ) 

שעת  ₪ על כל  350 שעות עבודה  6עד  תוך שעתיים 

(  ריגה )או חלק ממנהח

 י מעבר לזמן המקסימל

 רגילה 

(Regular) 

יטופלו, לכל המאוחר,   שעות  4תוך 

עסקים  עד שני ימי  

ממועד פתיחת  

 . הקריאה

קריאות שיתקבלו  עבור 

יום    11:00  עד השעה

פתיחת הקריאה יחשב  

 . מלא יום עסקיםכ

₪ על כל יום חריגה   500

)או חלק ממנו( מעבר  

 לזמן המקסימלי 

  נמוכה

(Minor ) 

חר,  יטופלו, לכל המאו שעות  8תוך 

עסקים  עד שבעה ימי 

ממועד פתיחת  

₪ על כל יום חריגה   500

)או חלק ממנו( מעבר  

 לזמן המקסימלי 
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 חתימה + חותמת   27 מתוך 5עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

רמת חומרה  

 של התקלה 

  -זמן תגובה למענה טלפוני אנושי

מתן מענה טלפוני/השתלטות 

רון הבעיה ו/או לל פתמרחוק כו

 הדרכה לפתרון הבעיה

ן מקסימלי לפתרון  זמ

התקלה )טיב רמת  

 [( SLAהשירות ]

 קנס על פיגור

 . הקריאה

 

 
מספר  פרק

 דרישה 
 הדרישה 

 זמינות   .3.1 0ב

ציוד  .3.1.1 0ב באספקת  צורך  שקיים  חיצוניים,    במקרה  ספקים  ידי  על  שירות   / תוכנה   /
ירות  לעבוד מול ספקי הציוד / התוכנה / השירות בהתאם לרמת הש  המציעבאחריות  

גדרת בטבלה מעלה. משך זמן הפיגור במקרים בהם קיים צורך באספקת חומרה  המו
הצ אספקת  זמני  בניכוי  יימדד  חיצוניים  ספקים  ידי  הספקים על  ידי  על  יוד 

 החיצוניים. 
המציע    .3.1.2 0ב יפעיל  הפניות  פתיחת  תמיכה  לצורך  בעיות  תפעול  ל  טכניתמוקד  ופתרון 

 באתר.

 (. 17:00 - 8:00נדרטיות )בהתאם לשעות עבודה סט שעות מוקד התמיכה יהיו  .3.1.3 0ב

לצורך   .3.1.4 0ב קריאות  לניהול  ממוחשבת  במערכת  שימוש  יבצע  הטכנית  התמיכה  מוקד 
 . תיעוד פניות האשכול

ה   .3.1.5 0ב ניהול  למערכת  גישה  לצורך  וסיסמה  משתמש  שם  לאשכול  יספק    פניות הספק 
 פעולות כדוגמת צפייה והפקה של דוחות אודות פניות האשכול. וביצוע  

ימים ממועד    7הול קריאות, תוך  ספק יטמיע את זמני התקן כאמור, במערכת לניה  .3.1.6 0ב
 ההודעה על זכייתו, והכל תוך תיאום מלא ובכפוף לאישור האשכול. 

ובקר  .3.1.7 0ב ביצוע  דוחות  האשכול  לידי  לחודש  אחת  יעביר  אחרהספק  אשר   ה  פעילותו 
מעורבים בטיפול, אופן  טיפול, גורמים  יכללו מידע כדוגמת: זמן תחילת טיפול וסיום  

 . הטיפול ופתרון הבעיה והכל בתצורה ובמועדים שיוגדרו על ידי האשכול
באתרי    .3.1.8 0ב ו/או  תקשורת  באמצעות  )טלפונית,  והתחזוקה  התמיכה  שירות  מתן  אופן 

וב הצורך  לפי  יקבע  וההתאם  האשכול(,  חומרתה  ומידת  התקלה  לפי  למהות  כול 
 שיקול דעתה הבלעדי של האשכול. 

תקלות,   .3.1.9 0ב תיקון  כוללת  שאינה  שוטפת,  תחזוקה  לצורך  המחשוב  מערכות  השבתת 
שה אך ורק לאחר שעות העבודה של האשכול ובתיאום מוקדם והסכמה מראש  תיע

 שכול. של הא

   .3.1.10 0ב
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 חתימה + חותמת   27 מתוך 6עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

 זמינות המערכות  .4

בשוגג, כתוצאה מאסון טבע או כתוצאה    כולה להתרחש במזיד אורכת ייעה בזמינות המעפג .4.1
 . של מעשה איבה או מעשה פלילי

 רכת עלולה להיות במספר אופנים: מינות המעהפגיעה בז .4.2

כך  .4.2.1 המרכזיות  המערכות  של  והתקשורת  החומרה  ובתשתיות  באתרים  פיסית  פגיעה 
 (. Denial of Serviceחלט )שניטלת מהן היכולת לספק השירות באופן מו

פגיעה פיסית או לוגית בחלק מרכיבי המערכות, אשר מורידה את רמת הביצועים או   .4.2.2
מ חלק  זמינות  מבלי את  שלהן,  העזר  וציוד  העבודה  מתחנות  חלק  או  התפקודים  ן 

 לגרום להפסקה מוחלטת של הפעילות. 
מספר  פרק

 דרישה 
 הדרישה 

 זמינות   .4.3 0ב

זמינות של    .4.3.1 0ב מ   -בממוצע שנתי    מהזמן  99.9%המערכת תעמוד ברמת  יותר    8.60-לא 
 ( 1.1-31.12שבתה במהלך שנה קלנדרית ) שעות ה

הספק יפיק דוח על כל תקלה שתתרחש בכל אחת ממערכות הספק. הדוח יכיל    .4.3.2 0ב
 לפחות את המידע הבא: 

 תאריך ושעת התחלת האירוע וסיום האירוע  .א

 מהות התקלה  .ב

 רמת חומרת התקלה  .ג

 ל השעה בה הם בוצעו כוללה תק השלבים שבוצעו לצורך פתרון ה .ד

 פקו מהאירוע הלקחים שהו .ה

הנושאים שיש ליישם למען אי הישנות האירוע כולל אחראי לביצועם ותאריך   .ו
 לביצועם 

   .4.3.3 0ב

 אבטחת מידע והגנה על הפרטיות  .5
מספר  פרק

 דרישה 
 הדרישה 

 תוכן עניינים   .5.1 0ב

 ושאים הבאים:יל את הנרק זה מכפ  .5.1.1 0ב

 אבטחת מידע  .א

 ת פרטיותקנות הגנת ה .ב

 בדיקות חדירות  .ג

 ניהול לוגים  .ד
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 חתימה + חותמת   27 מתוך 7עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 אנטי וירוס  .ה

 ניטור התנהגויות חריגות  .ו

 אבטחת מידע א.   .5.2 0ב

מערכות אבטחת   -  יתכנן פתרון אבטחת מידע מלא העונה על כלל האיומים המציע  .5.2.1 0ב
וברמות   םהשרתיחוות  מת  רהמידע שתיושמנה תיתנה מענה להגנה רב שכבתית ב

הפתרון  - IPS-ו WAFרטיים כדוגמת סטנד האפליקטיביות תוך שימוש ברכיבים
 כולשאה מאת ייושם רק לאחר קבלת אישור בכתב המוצע 

  המציעבשרותי ענן שהתשתית נמצאת בחול,  הפתרון שייושם עושה שימשו במידה ו   .5.2.2 0ב
ן  ת בתקהתומכובארצות האיחוד האירופאי   םשרתים הממוקמייבצע שימוש ב

GDPR  בארה"ב לא קיים(GDPR ) 

  י המידע כנדרש בחוקי מדינת ישראלמאגר האתר ועל ספק מערכת להגנה  י  המציע  .5.2.3 0ב
  1981ובין השאר בהתאם לכללים שנקבעו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א 

 ותו ן המידע ואמינותקנותיו, תוך שימת דגש על חיסיו

המידע   המידע זמינות חסיוןנושא רון ליאפשרו לספק לתת פת מידע אבטחת אמצעי  .5.2.4 0ב
  המחשוב והתקשורת של המציע  למערכות כניסה המידע בקרת ואמינות שלמות

 ניהול וזיהוי משתמשים 

המציע   -  כולשאהיפעיל מדיניות אבטחת מידע אשר תוגדר בשיתוף ובאישור   המציע  .5.2.5 0ב
 על כל חריגה מהמדיניות  כולשאלידווח 

ועל תחנות   על גבי השרתיםעדכנית בכל רגע נתון, מערכת אנטי וירוס יתקין  המציע  .5.2.6 0ב
 להם קיימת גישה למערכת  עובדי הספקהעבודה של 

ת אותן הוא  הקשורים למערכו טחת מידעיטור ובקרה של אירועי אבנ יגדיר  הספק  .5.2.7 0ב
 מציע 

 ISO27018-ו ISO27001 אבטחת המידע כדוגמת י תקנ בכל המערכת המוצעת תעמוד  .5.2.8 0ב

לפחות  אל המערכת המוצעת תהיה מאובטחת  / מתוךהעברת נתונים   /כל תקשורת   .5.2.9 0ב
ו  גירסת - TLS (Transport Layer Security)-על ידי הצפנת התעבורה תוך שימוש ב

   SSL (Secure Sockets Layer)  של פרוטוקולהמעודכנת 

פרוטוקול  יבצעו שימוש ב  םמידפי היישו לבכלו לל היישומיםכב WEB-ממשקי ה  כל  .5.2.10 0ב
https בלבד 

אל המערכת המוצעת תהיה בהתאם להנחיות   / מתוךהעברת נתונים   /כל תקשורת   .5.2.11 0ב
מת רשות הסייבר הלאומית  על ידי גופים כדוג המתפרסמות מעת לעתוריות  רגולט

 כול שאל הוכן דרישות אבטחת מידע ש 

 במשק  שוניםתוצרים מוצפנים בהתאם לדרישות של גופים  בהפקת תמיכה  .5.2.12 0ב

בו בוצעה   URL-שימוש ב רכיב אשר ימנע תכיל מבוססות דפדפניםהמערכת כל   .5.2.13 0ב
  UID-, שינוי הURL-מת ת.ז. בפרמטרים כדוג  ינו יש, כדוגמת URL-על המניפולציה 

 URL-ם בסוף הטרי פרמ  תפהוסאו  ינוי שוכן 

 IPS (Intrusion Prevention-ו  Firewallמערכות הספק יאובטחו לפחות באמצעות   .5.2.14 0ב

System) 

הספק   - הספק יתעד שינוים שבוצעו במערכות ויפיק לרשות דוחות על פי דרישתה   .5.2.15 0ב
טיפלו בתקלות  לביצוע שינויים במערכת, אשר מנגנון ניתור האנשים המורשים ספקי
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 חתימה + חותמת   27 מתוך 8עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 Logקובץ , באמצעות תכנים ושינויים בהרשאות  נעילות, עדכוןוגמת כת כדמער
   המתעד כניסות למערכת ויציאות מהמערכת

המשמשים את המערכות המוצעות תהיינה  נתונים  ה  יבסיסמערכות ההפעלה ו  .5.2.16 0ב
  יבסיס די ספקי מערכות ההפעלה ול תיקוני המערכת שיסופקו על ימשודרגות על כל 

של רשות הסייבר ושל גוף אחר שהוסמך  הנחיות כל ה על פי   קשחות, וכן מונתוניםה
 לכך

תוך  אותם הוא מספק,  יםהשימוש בשירות את קיהפס ל כולשאההספק יאפשר   .5.2.17 0ב
 חזור , באופן שלא ניתן לשהן בענן והן בגיבוייםהמידע הנמצא  כל מחיקת 

 ה אישיים באמצעות שם משתמש וסיסמ תבצע המערכת תל  יהוולנ למערכתגישה   .5.2.18 0ב

/   כתיבה/  קריאה/  יצירההמערכת תתמוך בהגדרת הרשאות עבור צפייה / עדכון /   .5.2.19 0ב
סכים מלאים וברמת  , עבור מ( של כלל השדות במערכתלוגית  עריכה )לרבות מחיקה

 (Field Level)שדה במסך 

אחת בלבד במטרה  והסיסמה פעם  משתמשעם שם ה Loginכל משתמש יוכל לבצע   .5.2.20 0ב
 לא לאפשר שימוש של שני משתמשים עם אותו שם משתמש וסיסמה 

והסרת הרשאות ברמת משתמש בודד או   נגנון הרשאות מתקדם למתן, עדכוןמ  .5.2.21 0ב
קיד  ת מעבר תפ, כולל בעאותו תפקיד( בחתכים שוניםמשרה )קבוצת משתמשים עם 

 של עובד 

ספרות   גדולות, קטנות, שימוש באותיות כוללתווים  9  יהיה יאורך סיסמה מינימל   .5.2.22 0ב
וסימנים מיוחדים וכן מניעת השימוש בתווים חוזרים, והכל בהתאם למדינות  

 דר מעת לעת שתוג כולשאה

 וצפנה בהצפנה חד כיוונית  ת  םהנתוניבבסיס  סיסמאות השמורות   .5.2.23 0ב

 חודשים    6-לפחות אחת לסיסמאות יף ידרשו להחל שים י המשתמ  .5.2.24 0ב

דורות של   5המשתמשים לא יוכלו לבצע שימוש באותה סיסמה במשך לפחות   .5.2.25 0ב
   סיסמאות

)עדכון ו/או צפייה  רשאות אפשר הגדרת האשר יהמערכת תכלול מנגנון הרשאות   .5.2.26 0ב
 רשומה שלמה או מסך שלם , ה בודדרמת שדבלבד(, ב

תנתק את   במקרה של אי פעילותים למערכת ומשתמש ות שלשגי עד המערכת תת  .5.2.27 0ב
 כול שא השיוגדר על ידי  (Timeoutהמשתמשים לאחר פרק זמן )

צאים  , הנמכולשאתתאפשר ממחשב/ים אשר יאושר/ו על ידי ה הול ני יממשק גישה ל  .5.2.28 0ב
 כול ש אה יסופקו על יד ר שא IPאו מכתובות ית כול שאברשת ה

  ורמים(, לג )למשל, עבודה מהבית כולשאמחוץ לאתרים של הרכת תאפשר גישה המע  .5.2.29 0ב
 כול שאו על ידי האשר יאושר

המערכת תאפשר הפקת דוח הרשאות המפרט את רשימת המשתמשים ורמת    .5.2.30 0ב
 כל משתמש לכל מודול במערכת ההרשאה ל

 וירוס -על ידי אנטי   כל המידע אשר יכנס למערכת, יעבור סריקה  .5.2.31 0ב

 על כל אירוע או חשש לאירוע הנוגע לאבטחת מידע  כולשאהספק ידווח ל  .5.2.32 0ב

   .5.2.33 0ב

 תקנות הגנת הפרטיותב.   .5.3 0ב

במלואן בכל דרישות תקנות הגנת   נהעמודתן הוא מציע תמציע והמערכות אוה  .5.3.1 0ב
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 חתימה + חותמת   27 מתוך 9עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 י ממשלת ישראל אשר פורסמו על יד  הפרטיות

שדות  ובקבצים המוצאים מהמערכת, המערכת  קים מ חשוף בדוחות המופיהספק לא    .5.3.2 0ב
 ם נדרשים אינאשר 

 הספק יחתום על כלל המסמכים הנדרשים בנושא רישום מאגרי מידע   .5.3.3 0ב

ת  דיעממאושר, המעיד על  הספק יספק מסמך מגורם חיצוני  וויר,  טרום העלייה לא  .5.3.4 0ב
 בתקנות הגנת הפרטיות  יפקכל המערכות אותן ס

   .5.3.5 0ב

 ותחדיר ג. בדיקות  .5.4 0ב

הספק יבצע סקר סיכונים ובדיקת חדירות למערכות ולממשקים לפני עליית    .5.4.1 0ב
לת אישור  תיקון כל הנקודות שיתגלו בסקר הינו תנאי קדם לקב -המערכת לאוויר 

 לעליית המערכת לייצור 

 ערכות ולממשקים לפחות אחת לשנה הספק יבצע סקר סיכונים ובדיקת חדירות למ   .5.4.2 0ב

 כול שארו לת החדירות יועבבדיק כלל ממצאי  .5.4.3 0ב

הספק יגיש  במידה ויתגלו ממצאים אשר דורשים תיקון כחלק מבדיקת החדירות,   .5.4.4 0ב
 לרשות פירוט של הפעולות אותן הוא יבצע על מנת לתקן את הממצאים 

   .5.4.5 0ב

 לוגים ניהול ד.   .5.5 0ב

, Logצעותה בקבצי ים וכל פעולה אשר תבוצע באמאירוע המערכת תרשום את כלל ה  .5.5.1 0ב
 כול שאברשומות בבסיס נתונים או בכל דרך אחרת שתאושר על ידי ה

חיצונית  יום וישמרו במדיה   90למשך יישמרו במערכת לפחות   קבצי האירועים  .5.5.2 0ב
 חודשים  24-לפחות ל

מערכת, על פי פרמטרים כגון: הגורם  כל פעולה שבוצעה ב לשלוףהמערכת תאפשר    .5.5.3 0ב
 אשר ביצע את הפעולה, סוג הפעולה, נושא ותכולת הפעולה, תאריך ביצוע הפעולה 

ת יותר בהתאם  יהיה רשאי לבקש שמירת לוג פעילויות לתקופות ארוכו  כולשאה  .5.5.4 0ב
 להחלטתו הבלעדית 

  בכתבועים מהמערכת ללא קבלת אישור ת כלל קבצי האיר מחק אהמציע לא י  .5.5.5 0ב
 לביצוע המחיקה.   כולשאמה

   .5.5.6 0ב

 וירוס-יאנטה.   .5.6 0ב

 וירוס -כל המידע אשר יכנס למערכת, יעבור סריקה על ידי אנטי   .5.6.1 0ב

   .5.6.2 0ב

 ותגויות חריגניטור התנהו.   .5.7 0ב

-מערכת מהתנהגויות חריגות כדוגמת כניסה ליטור המערכת המוצעת תכלול רכיב נ  .5.7.1 0ב
IP  לא ידוע וביצוע לוגאין למערכת בשעות לא סבירות 

   .5.7.2 0ב
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 חתימה + חותמת   27  מתוך 10עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

 הדרכה .6

יגיש   .6.1 בין  כולשאל הספק  תכלול,  אשר  והדרכה  הטמעה  לצורך  מוצעת  את    תוכנית  היתר, 
 הרכיבים הבאים: 

לשימוש .6.1.1 למשתמש  לעובדי  מלא    הדרכה  עדכון    -  כולשאהבאתר  תכלול  ההדרכה 
 ימים.ועריכת תוכן בעמודים קי

ההדרכה תכלול ניהול לוגים, דוחות, ניהול   -עובדים(    3הדרכה למנהל המערכת )עד   .6.1.2
כולל  תוכן בעמודים קיימים, הקמת עמודי תוכן חדשים )הרשאות ומשתמשים, עדכון  

 בשפות שונות(, יצירת תבנית עמוד חדשה.

 . כולש אבמשרדי ה ההדרכה תבוצע על ידי הספק, ועל חשבונו .6.2

זמינו  ת מתחייב  כול שאה .6.3 ולוודא  במ להעמיד  להדרכות  העובדים  ההדרכה  ת  מחזורי  סגרת 
בפשנכלל שיתוים  זמנים  ללוח  ובהתאם  עם  רויקט,  מראש  שיסוכמו    ,כולשאהאם  ולשינויים 

 . שעות לפני מועד ההדרכה 72בין הצדדים עד 

 הזנת תכנים באתר  .7

יזין את התכנים .7.1 ידי    הספק  על  יועברו  עברית עד למועד עליית האתר  ה  הבשפ  כולשאהאשר 
 לאוויר. 

באמצעות מי    כולשאהאת הזכות להוסיף בעתיד שפות נוספות לאתר    ושומר לעצמ  כולשאה .7.2
רה בו הזנת התוכן תבוצע על ידי הספק, היא תבוצע פק האתר. במקעות סאו באמצ  כולשאהמ

 .)מסמך ד'( אותו ינפק הספק בהצעה הכלכלית למחירבהתאם 

 ( QAביצוע בדיקות ובקרת איכות ) .8

את  לבצע  את מסמך הבדיקות לפיו הוא מתכנן    כול שאללפני תחילת הבדיקות, הספק יעביר   .8.1
 (.  STD - Software Test Document -הבדיקות )מסמך בדיקות מערכת 

הפונקציונאליות   .8.2 כלל  של  תפקודן  את  יבחנו  אשר  פונקציונאליות  בדיקות  יבצע  הספק 
 הקיימות באתר. 

 הספק יבצע בדיקות שרידות מלאות טרם עליית האתר לאוויר.  .8.3

 יר.בצע בדיקות אבטחת מידע טרם עליית האתר לאוו ק יהספ .8.4

ביצוע  סב .8.5 לרשות  יום  יעביר הספק  )  כולשאה הבדיקות  בדיקה  תוצאות  סיכום   - STRמסמך 

System Test Results ) 

 תיעוד המערכת  .9

הן  ית .9.1 שבוצע  הפיתוח  לגבי  מפורט  מידע  יכיל  שיסופק  המערכת  בצד  עוד  והן  הקליינט  בצד 
 השרת. 

יכיל   .9.2 הנדרש  ה המידע  קבצי  בין  מיקומי  את  ההאתריתר  שמות   ,-Services  הטבלאות שמות   ,
ס הנתונים בהם מתבצע שימוש, השדות בכל טבלה והקשר ביניהם, שמות פרוצדורות,  בבסי
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 חתימה + חותמת   27  מתוך 11עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

לאיתור   זרימה  תרשים  ביניהם,  והקשר  שפותחו  תוכנה  מודולי  שמות  וג'ובים,  טריגרים 
 קלות, רשימת תקלות ידועות ודרך פתרונן וכו'. ת

 . Visio-ם ו(, ויכיל מסמכים, מצגות, אקסליPDFלא ) MS Officeבפורמט  יועבר ידע  מה .9.3

במידה ונדרש לבצע פעילות תחזוקתית / פעילות מונעת כל שהיא במערכת, הספק יספק נוהל   .9.4
 לביצוע הפעילות. 

התיעוד, .9.5 מסמכי  כל  את  לרשות  לספק  מתחייב  בדיקות    הספק  סיום  ממועד  יאוחר  ולא  עד 
 ות לעובדים. ע ההדרכיצו ב לתהקבלה ותחי 

  7, יועברו לרשות עד  CSS-ו  HTML-, דף ראשי בכל תבניות העיצוב הכוללות בין היתר תמונות .9.6
 ימי עסקים ממועד עליית האתר לאוויר. 

 תחזוקה שוטפת  .10

 תקשרות.  לאורך כל תקופת הה ששתידרהספק יהיה אחראי לביצוע תחזוקה ככל  .10.1

   ות השונות.שותפת למערכזוקה צוע תחתחזוקת האתר תכלול בין היתר בי .10.2

ני  .10.3 גרסה,  עדכוני  לבצע  אחראי  יהיה  סביבות  הספק  לתקינות  ואחריות  מונעת  תחזוקה  טור, 
שהיא, סיבה  מכל  האתר  במרכיבי  שתתגלה  תקלה  כל  תיקון  והייצור,  מענה    הפיתוח  מתן 

 לזמני טעינת האתר וזמני תגובה. 

 . המערכתה של כל הצעדים הדרושים להבטחת עבודה רציפב טינקק י הספ .10.4

ל .10.5 אחראי  יהיה  )הספק  תקלות  קליBugתיקון  )צד  במערכת  אספקת  ים(  כולל  שרת(  וצד  ינט 
פתרון בעיות בקליינט ובשרת, שהינן התנהגות התוכנה שלא  ,  גרסאות ותיקונים של התוכנה

 . ידי מנהלי המערכת בהתאם לאפיון, שזוהו הן על ידי המשתמשים והן על

יידע .10.6 המערכת  הספק  מנהלי  יעביר  ו  מראש  של  בו  כן  מקרה  בכל  מתאימות,  התקבל  הנחיות 
 . השוניםצפוי לחול במרכיבי הפתרון ה עדכון על שינוי 

הגנת   .10.7 ותקנות  המידע  אבטחת  בתקנות  האתר  עמידת  לצורך  נדרשת  פעולה  כל  יבצע  הספק 
 הפרטיות. 

 התנהלות בסיום ההסכם .11

ההת .11.1 סיום  מתחייעם  כולל    כול שאללהעביר    הספקב  קשרות  באתר  שנאסף  המידע  כל  את 
 לעשות שימוש מלא במידע שיתקבל.  כולשאיעוד עדכני שיאפשר לת

 : היתרכולל בין   או מי מטעמו את כל רכיבי המערכת כולשאל הספק יעביר  .11.2

 דומיין האתר.  .11.2.1

 נים.זכויות הקניין במרכיבי האתר השו .11.2.2

 . תהווירטואלישל התשתית  Image / Cloneהפלטפורמה לרבות  .11.2.3

 הפיתוח. בסיום  CD/DVDעל גבי   כולשאהקוד המקור של כל הרכיבים שפותחו עבור   .11.2.4

 .האתר .11.2.5

 . מוצרים, מודולים, פיתוחים ונכסים פיון,הרכיבים הנלווים לרבות מסמכי הא .11.2.6
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 .המידע המעובדים מאגרי .11.2.7

 במסגרת הפעילות.  כולשאלכל רכיב אחר אשר נדרש לניהול והפעלת האתר שסופקו   .11.2.8

ההודעה על סיום ההתקשרות ולא    בו התקבלהימי עסקים מהיום    3ת המידע תבוצע עד  העבר .11.3
 .הפסקת הפעילות  ממועדיאוחר 

 מאתר האינטרנט טכנולוגיות  דרישות  .12
מספר  פרק

 דרישה 
 הדרישה 

 תוכן עניינים   .12.1 

 פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:  .12.1.1 

 דרישות כלליות  .א

 תמיכה בדפדפנים  .ב

 אתר רספונסיבי  -גרסת אתר מותאמת סלולר   .ג

 נגישות  .ד

 וביצועים  עמידה בעומסים יתרות, שרידות, .ה

 רי האתאופטימיזציה של ביצוע .ו

 אחסון האתר  .ז

 מטית אשר מטרתה פגיעה בתפקודי האתר הגנה מפני פעילות אוטו .ח

 גיבויים ושחזורים  .ט

 מערכת ניהול תוכן  .י

 מנוע חיפוש  .יא

 מחולל עץ אתר  .יב

 שימוש בתגיות  .יג

 ( SEOמערכת מובנית לקידום במנועי החיפוש ) .יד

 רשתות חברתיות  .טו

 (Bread Crumbsלחם ) שימוש בפירורי   .טז

 היררכית כותרות  .יז

 ספים ממשקים ותו .יח

 12.1.2.   

 דרישות כלליות א.   .12.2 

 תוכנה הכלולים במערכת יהיו מוצרי מדף מסחריים או מוצרי קוד פתוח.  מוצרי ה  .12.2.1 

ובכתב   ללא אישור מפורש  שימוש בתשתיות קוד קנייניות לא מסחריותלא יתבצע   .12.2.2 
כאלו, יפרט  ש ש בתשתיותושימ הציע והמציע מעוניין לבמידה   - כולשאמעת ה
מהותם ותכולתם של תשתיות אלו ויציין את היותם כאלו  את אופן מלא בהמציע 
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מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 ה. בהבלט

המוצרים בגרסתם המוצעת עברו לוקליזציה, תומכים תמיכה מלאה בעברית בכל    .12.2.3 
 . ות הנדרשות בממשקי התצוגהממשקיהם ותומכים תמיכה מלאה גם בשפות אחר 

 12.2.4.   

 םדפניפדב. תמיכה ב  .12.3 

פדפנים המובילים בשוק בגרסתם העדכנית ביותר  דב  יתמוך בצורה מלאההאתר   .12.3.1 
ת  ובמועד עליית האתר לאוויר וכן בשתי גרסאות לאחור, ויעודכן במהלך תקופ

 Chrome ,MS Edge ,Internetלפחות בדפדפנים   נתן התמיכה ת - התחזוקההאחריות ו

Explorer ,Firefox ,Opera ו-Safari. 

אות הדפדפנים העדכניות שלא היו בזמן  האתר כך שיתמוך בכל גרסדכן את  יע פקהס  .12.3.2 
 . בניית האתר

או בכל תשתית אחרת המותנת   Flash-ב Silverlight-האתר לא יעשה שימוש ב  .12.3.3 
 כלשהו.  Clientבהתקנת רכיב 

הפעלה  נייחים וניידים הפועלים עם מערכות האתר יותאם לצפייה על גבי מכשירים   .12.3.4 
Windows, דרואיד ונא-iOS . 

וצמצום עד למינימום של    AJAX-של האתר יבצעו שימוש ב שממשקי המשתמ  .12.3.5 
 . מקרים שבהם נדרשת טעינת הדף כולו מחדש

 12.3.6.   

 אתר רספונסיבי  -גרסת אתר מותאמת סלולר ג.   .12.4 

יחים וניידים הפועלים  י מכשירים נילצפייה על גב בצורה אוטומטיתהאתר יותאם   .12.4.1 
 . iOS-אנדרואיד ו, Windowsעם מערכות הפעלה  

 12.4.2.   

 נגישותד.   .12.5 

האתר יהיה מונגש ומותאם לציבור בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם    .12.5.1 
בדגש על תקנות שוויון זכויות אנשים עם  , ותקנותיו  1998-מוגבלות, התשנ"ח

 . 2013 -, תשנ"ג מוגבלות )התאמת נגישות לשירות(

בין  כולל ותכלול הטמעת סרגל נגישות ה AAההתאמה לחוק הנגישות תהיה ברמה   .12.5.2 
מיועד לעיוורי צבעים, צפייה בניגודיות גבוהה,   -צפייה באתר בשחור לבן היתר 

לכבדיי ראייה, קיצורי מקלדת, גלישה ללא עכבר ושליטה בגודל הטקסים לבעלי  
 מוגבלויות. 

( או aisrael.orgפק על ידי אגודת "נגישות ישראל" )ונ האתר יסופק עם תו נגישות המ  .12.5.3 
 מי מטעמו. 

 12.5.4.   

 ה. יתרות, שרידות, עמידה בעומסים וביצועים  .12.6 

עמידה בעומסי  המותאמת לות ושרידות ר יתשל צורה תה בנ תשתית האתר תיב  .12.6.1 
 . תנועה גבוהים

  שר תאפשר, תוך ביצוע התאמותהאתר וסביבת השרתים, יהיו בנויים בצורה א  .12.6.2 
מכי  גבוהים מאלו המצוינים במס Session-מינימאליות, תמיכה בכמות כניסות ו
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מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 וללא צורך בפיתוח אתר חדש.  ההליך

שניות   1.5יהיה עד Windows (I5 ,16GB ,Win10 )מסוג   Client-משך זמן לטעינת דף ב  .12.6.3 
 (.בלבד Client-בצד ה  )תוך נטרול זמני התקשורת

יועבר   דש, דו"ח ביצועים ועומסים על האתר, אשרלכל חו 1פק יפיק בסיום בכל הס  .12.6.4 
 . כולשאל

בדיקות העומסים יבוצעו באמצעות מערכת אוטומטית אשר תאושר על ידי    .12.6.5 
 . כולשאה

 12.6.6.   

 של ביצועי האתר  אופטימיזציהו.   .12.7 

 והן עבור Desktopהן עבור  lighthouse-חראי על ביצוע מבחני ביצועים בהמציע א  .12.7.1 

Mobile נפרדות(  )שתי בדיקות 

https://developers.google.com/web/tools/lighthouse 

 12.7.2.   

 תר ז. אחסון הא  .12.8 

וכר אשר  תים אשר יהיו מאוחסנים אצל ספק אחסון מאחסון האתר יבוצע בשר  .12.8.1 
 .כולשאי היאושר על יד

 . בין ממשק העריכה לבין ממשק התצוגהבשרתים, תבוצע הפרדה   .12.8.2 

-Antiאו   Captcha-יכילו מנגנון הגנה באמצעות שימוש ב  דפי קליטת מידע וטפסים  .12.8.3 

Bot. 

 . וירוסים  אשר יעלה לאתר יעבור סריקה כנגד המצאותכל קובץ   .12.8.4 

 . גישה לניהול האתר תהיה מאובטחת ומוצפנתה  .12.8.5 

( יוצגו בצורה ברורה למשתמשים ובצורה שלא יחשפו את  404הודעות שגיאה )דף   .12.8.6 
 מבנה הקוד או תצורת מבנה האתר.

 12.8.7.   

 ר מטרתה פגיעה בתפקודי האתר הגנה מפני פעילות אוטומטית אשח.   .12.9 

או   Captcha-באמצעות שימוש בו מנגנון הגנה אשר יוטמעו באתר יכיל  ים-Form-כל ה  .12.9.1 
Anti-Bot. 

 12.9.2.   

 . גיבויים ושחזוריםט  .12.10 

 האתר יגובה באופן מלא כל יום.  .12.10.1 

 ימים.   90גיבויים ישנים ישמרו לפחות למשך   .12.10.2 

הפעלתו   ים עליהם מאוחסן האתר לצורךהגיבויים יבוצעו על גבי שרת נפרד מהשרת   .12.10.3 
 השוטפת. 

 רה מלאה או חלקית של כל תקופת הגיבוי.יתן לביצוע בצושיחזור האתר יהיה נ  .12.10.4 

 12.10.5.   

 תוכן ניהול. מערכת י  .12.11 

https://developers.google.com/web/tools/lighthouse
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מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 אפשר עדכון ברמה מקצועית ללא צורך בכתיבת קוד. התוכן תניהול  מערכת  .12.11.1 

 אנגלית. ו  היה בעבריתהתוכן ת  ניהולשפת התצוגה של מערכת   .12.11.2 

דכון  א הגבלה כולל עאפשר הוספה של עמודי תוכן ומידע ללכן תהתו ניהול  מערכת  .12.11.3 
ויצירה של רכיבים חדשים ע"פ תבניות מוכנות מראש באופן ידידותי ופשוט  

 למשתמש.

אפשר שליטה מלאה בכל תכני האתר כגון טקסט, פונט, גודל,  התוכן ת ניהול  מערכת  .12.11.4 
  Waze-כולל קישור ל  פת לינק קבצי ווידאו, מיקוםצבע, הדגשה, קו תחתון, הוס 

   .לפרסומים רשתות חברתיות, סיפורי לקוח ועוד ל היעד, לינקיםלצורך ניווט מהיר א 

אפשר עריכה נוחה של שינויים בדפים קיימים דרך ממשקים  התוכן ת ניהול מערכת   .12.11.5 
 ידידותיים אשר אינם דורשים כל ידע טכני. 

בר שינוי במערכת ניהול   נק / קובץ המועלה לאתר יהיהכל טקסט / תמונה / לי  .12.11.6 
 התוכן.  

עדכן טקסטים, עיצובים בסיסיים, כמות הפעמים שפריט מופיע  ל התוכן יוכל למנה  .12.11.7 
 . או סוג הקובץ שיועלה

מערכת הניהול תאפשר יצירת תבניות המאפשרות הזנת תוכן בצורה גמישה כולל    .12.11.8 
 פרדה קשיחה בין תוכן וצורה. טקסט מעוצב וטבלאות מורכבות, תוך ה 

ותדרוש הזדהות   אובטחת ומוצפנת תהיה מ תוכןניהול ה  מערכתהגישה אל   .12.11.9 
 באמצעות שם משתמש וסיסמא מורכבת, כולל מדיניות עדכון סיסמאות. 

 של האתר.  UI-מערכת ניהול התוכן תאפשר בניית תבניות בהתאם לשפת ה  .12.11.10 

  ות מוכנות,תוך שימוש בתבני אופן עצמאיתאפשר בניית דפים בהתוכן מערכת ניהול   .12.11.11 
, באופן קל ופשוט ע"י מערכת ניהול חכמה בעלת  כולשאהבהתאם לצרכי ולרצון 

 רמות ניהול כגון: מנהל על, מנהל ומשתמש. 

 (.Wordpress-תוסף ל) https://elementor.comאפשר בכלי כדוגמת ת עריכת התוכן ת  .12.11.12 

מובנה לאישור פרסום תוכן ואפשרות   Workflowמנגנון וכן תכיל מערכת ניהול הת  .12.11.13 
 . תו לאוויראצפייה בעמוד לפני העל

 . דפים המוגדרים לא לפרסום לא יוצגו בכל דרך שהיא ברחבי הרשת  .12.11.14 

 ל שינוי במערכת.מערכת ניהול התוכן תכיל לוגים אשר יתעדו כ  .12.11.15 

וגמת הגורם העורך,  נתונים כדיהול התוכן תשמור עבור כל שינוי תוכן, מערכת נ  .12.11.16 
 מועד העריכה, מאפייני העריכה.

 המידע אותו תתעד המערכת לא יהיה ניתן בשום מקרה לשינוי או מחיקה.   .12.11.17 

האתר  מערכת ניהול התוכן תאפשר להגדיר עבור כל תוכן זמני עלייה לאתר וירידה מ  .12.11.18 
 ן אוטומטי. אשר יפעלו באופן מתוזמ

סאות שונות של האתר בשפות שונות )למשל,  העלאת גר   מערכת ניהול התוכן תאפשר  .12.11.19 
 תבנית שונה ופרטי תוכן שונים בשפות השונות(. 

 . תאפשר צפייה מוקדמת טרם ביצוע שינויים באתר מערכת ניהול התוכן  .12.11.20 

 באתר. הנתמכות כל השפות  ב ת תכניםמערכת ניהול התוכן תאפשר הזנ  .12.11.21 

 12.11.22.   

 מנוע חיפוש . אי  .12.12 

https://elementor.com/
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 חתימה + חותמת   27  מתוך 16עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 . בשפה טבעית שימושיפוש מבוסס ר ביצוע חמנוע חיפוש יאפש  .12.12.1 

 תוכן. מנוע חיפוש יאפשר ביצוע חיפוש על פי תגיות שהוגדרו לכל   .12.12.2 

 החיפוש באתר יציג תוצאות מכל התכנים והמידע הקיימים באתר.   .12.12.3 

 . של טקסטים על פי רלוונטיות השלמה אוטומטית יבצעמנוע החיפוש   .12.12.4 

 של הקלדה שגויה בשורת החיפוש. אוטומטי  מנוע החיפוש יתמוך בהמלצות לתיקון  .12.12.5 

במידה והחיפוש לא הניב תוצאות, יופיע כיתוב ברור על המסך המציין כי לא נמצאו    .12.12.6 
 תוצאות לחיפוש. 

 12.12.7.   

 מחולל עץ אתר . בי  .12.13 

 Generatedוזמן של מפת אתר לאינדוקס )האתר יכיל תת מערכת לחילול אוטומטי מת   .12.13.1 

Sitemap)  בפורמטXML   יפוש, כולל ממשק אדמיניסטרטיבי נוח  למנועי הח לשליחה
 להזנת פרמטרי תדירות עדכון וחשיבות לכל דף.  

  םוהתחביריימפת האתר תכיל עמודים, תמונות ואובייקטים אחרים לפי הפורמטים    .12.13.2 
 . Googleהנדרשים על ידי מנועי החיפוש ובפרט 

 פי בנים. מוגבל בעומק ההיררכיה וביכולת לפתוח ד עץ האתר לא יהיה  .12.13.3 

 עץ האתר בכל שפה יבנה בהתאם לצרכי השפה.   .12.13.4 

 12.13.5.   

 . שימוש בתגיות גי  .12.14 

 האתר יתמוך בתגיות ושיוך כל מידע למספר תתי קטגוריות.  .12.14.1 

 של תגיות.  מערכת ניהול התוכן תאפשר תיוג כל אלמנט על ידי מספר בלתי מוגבל  .12.14.2 

 12.14.3.   

 ( SEOת מובנית לקידום במנועי החיפוש )מערכ. יד  .12.15 

 . Google Analyticsובר למערכת האתר יח   .12.15.1 

טרם עליית האתר לאוויר, יבוצע חיבור של האתר למערכת ניתור ובקרה של חברת    .12.15.2 
 .גוגל לצורך הפקת דוחות שונים ומגוונים על פעילות האתר

כולל יכולת שליטה על   פטימיזציה עבור מנועי חיפושהמערכת תכיל כלי שליטה ואו  .12.15.3 
 .Meta Description-ו Title ,URL Titleתגיות , 

ב  .12.15.4  מדיה    Alt Attribute-שימוש  של  לסימון  חלופי(  עבור    כולל)מאפיין  מותאם  תיאור 
ראייה.  מ לקויי  המשמשים  מסך  קוראי  או  חיפוש  תנועי  קידום  לצורך  מונות  וכן 

 . בתוצאות החיפוש

 ( בכל דפי האתר. Google Tag Manager) GTM-שימוש ב  .12.15.5 

 12.15.6.   

 ת חברתיות. רשתוטו  .12.16 

כל עמוד וכל תוכן אשר יהיה קיים באתר יהיה ניתן לשיתוף על ידי משתמשי האתר    .12.16.1 
  Facebook  ,Twiter ,Instagram ,YouTubeבצורה קלה, במגוון רשתות חברתיות כדוגמת  

חיצה על אייקון  באמצעות ל  Telegram-, וWhatsAppואמצעי תקשורת כדוגמת דוא"ל, 
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 חתימה + חותמת   27  מתוך 17עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 . של האפליקציה

 . תית פייסבוק הכולל תצוגת לייקים, תגובות ושיתוףהרשת חבר  חיבור  .12.16.2 

 12.16.3.   

 ( Bread Crumbsז. שימוש בפירורי לחם ) ט  .12.17 

 . נתיב פירורי הלחם יהיה מבוסס קטגוריות  .12.17.1 

 לא יפריעו לנראות האתר. פירורי הלחם יהיו בגודל אותיות הקטן מתפריטי האתר ו  .12.17.2 

 12.17.3.   

 ת כותרות . היררכיזי  .12.18 

( וכותרות  H1(, כותרת דף )Titleיתן להגדיר כותרת חיצונית )תר יהיה נבכל עמוד בא   .12.18.1 
 וכד'(.  H2 ,H3משנה )

 12.18.2.   

 . ממשקים ותוספיםיח  .12.19 

, ניתוח קריאות, יצירת  SEOהתוסף יכיל יכולת כדוגמת ניתוח   - תוסף קידום אתרים  .12.19.1 
  שורה שמופיעה מעל הדף באתר אינטרנט - (Bread crumbs)  ר ופרורי לחםעץ את

גולש היכן הוא נמצא בהיררכיה של הדפים באתר. כך יכולים הגולשים  ומסמנת ל
-לנווט בקלות ובהיגיון מתוך דף פנימי שבו הם נמצאים, אל הקטגוריות ותת

 הקטגוריות השונות שמעליו באתר.

 Google Analytics-ממשק ל  .12.19.2 

ות, כל  ( המאפשר מעקב סטטיסטי אחר הקלקGoogle Tag Manager) GTMלטובת   .12.19.3 
 ייחודי   IDמנט לינקאבילי בכל תוצאת ליסטינג יקבל אל

המציע אחראי על רישוי תוספים אלו במהלך כל תקופת הפיתוח והתחזוקה של    .12.19.4 
 .האתר

 12.19.5.   
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 חתימה + חותמת   27  מתוך 18עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

 מאתר האינטרנט  פונקציונליותדרישות  .13

 אודות .13.1

ושו .13.1.1 יהודה  אוגוס אשכול  בחודש  לפעול  החל  של  2020ט  מרון  התאגדות  לאחר   ,14 
-א האשכול ה ושל "איגוד ערים מסוג אשכול". אשכול יו"ש ה"ש במודל  רשויות ביו

של 11 משותף  מטה  מהווה  האשכול  בישראל.  שקם  עתה,  לעת  ביותר,  והחדש   ,
ים  הרשויות החברות בו לטובת קידום, פיתוח והפעלת פרויקטים משותפים, פרויקט

ב  שיש  ופרויקטים  האשכ אזוריים  של  העיקרית  המטרה  לגודל.  יתרון  היא הם  ול 
במגוון  לע פרויקטים משותפים  ולקדם  הרשויות  בין  שיתופי הפעולה  ולפתח את  ודד 

 תחומים. 

 עקרונות פעילות האשכול: .13.1.2

 יתרון לגודל  •

 ( צמצום פערים )בין הרשויות החברות בו ובינן ובין "מרכז הארץ" •

 פיתוח אזורי  •

 

 קהלי היעד של האתר החדש .13.2

 אשכול חברות ביות הרשו •

 חברות באשכול  נן אשר איון רשויות ביהודה ושומר •

 אשכול חברות ברשויות ההתושבי  •

 כלל תושבי יהודה ושומרון  •

 רכש \ייעוץ\חברות עסקיות וגופים שעשויים להתקשר עם האשכול במסגרת מכרז •

 

 מטרות האתר החדש  .13.3

 במנועי חיפוש באינטרנט. תוצאה "רשמית" של חיפוש שם האשכול .13.3.1

מסמכים המחויבים מחוק   וק כדוגמתירת פלטפורמה להצגת מידע מחייב על פי חיצ .13.3.2
מכרזים והתקשרויות,   ,חופש המידע )פרוטקולים והחלטות, תקציב, תכניות עבודה(

 כולל כל מסמכי המכרז, שאלות הבהרה, מועדי ראיונות מציעים ועוד. 

 . י עיסוקוהנגשת מידע אודות האשכול ותחומ  .13.3.3

שיפתח .13.3.4 וככל  האשכול  בהמשך  לתושבי  שירותים  ה  האשכול  פלטפויהווה  רמה  אתר 
 .םלצורך צריכת השירותי
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 חתימה + חותמת   27  מתוך 19עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

 
מספר  פרק

 דרישה 
 הדרישה 

 תוכן עניינים    .13.4 

 פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:  .13.4.1 

 עיצוב האתר  .א

 תמיכה בשפות  .ב

 גרסת הדפסה  .ג

 תפריטים  .ד

 צור קשר .ה

 קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים  .ו

 דול מבזקים מו .ז

 גלריית תמונות  .ח

 טמעת סרטי וידאו ה .ט

 הרשמה לאתר  .י

 יות עבור הרשואזור אישי  .יא

 אפים -מודול פופ  .יב

 יומן אירועים  .יג

 עמוד הבית  .יד

 כול שאהעמוד אודות  .טו

 עמוד חופש המידע  .טז

 עמודי פרויקטים  .יז

 עמוד מכרזים  .יח

 עמוד חדשות ועדכונים  .יט

 עמוד טפסים  .כ

 מי פעילות עמוד תחו .כא

 האזורי ינר עמוד מערך הווטרי .כב

 ת יעמוד אשכול .כג

 הודה ושומרון בי העסקים אתר .כד

 תיירות ביהודה ושומרון אתר .כה

 13.4.2.   

 א. עיצוב האתר    .13.5 

הספק יציע קונספט של ממשק משתמש וקונספט עיצוב כללי, בעל ממשק נוח,    .13.5.1 
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 חתימה + חותמת   27  מתוך 20עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 (. User Interfaceידידותי ומתקדם למשתמש ) 

ות עד כדי שינוי קונספט  ספ לדרוש מהספק שינויים ותו היה רשאיי  כולשאה  .13.5.2 
 המשתמש כולו. 

מאופיין בקו נקי כאשר המטרה בכל אזור הינה הנעה לפעולה לצרוך   יהיההאתר   .13.5.3 
 תוכן או לבצע הזמנה. 

  ( אותו הוא יציעUIלהקים את האתר לפי האפיון העיצובי )  מחויבהספק הזוכה   .13.5.4 
 .שיתקבל מספק צד שלישיאו בהתאם לאפיון עיצובי  כול שאואשר יתקבל על ידי ה 

 13.5.5.   

 שפותב. תמיכה ב  .13.6 

 יוקם האתר החדש במלואו בשפה העברית.  ,בשלב הראשון  .13.6.1 

באמצעות מי   הוספת שפות נוספות מערכת ניהול התוכן של האתר תאפשר  .13.6.2 
 . ק האתרו באמצעות ספא  כולשאמה

 בצורה מלאה. LTR-וב RTL-האתר יתמוך ב  .13.6.3 

 האתרים בכל השפות יהיו מעוצבים ועם אפשרויות זהות לאתר בעברית.  .13.6.4 

 13.6.5.   

 גרסת הדפסהג.   .13.7 

הדפסה של עמוד תוכן מהאתר תתאפשר באמצעות כפתור "הדפס עמוד" בראש    .13.7.1 
 .דףה

העמוד עצמו ללא העיצוב   ניינית )תוכן יו מותאמים להדפסה נוחה ועעמודי האתר יה  .13.7.2 
 . הנלווה של האתר(

 13.7.3.   

 ד. תפריטים  .13.8 

יכולת הגדרה של מספר רמות תפריטים. התפריטים יכללו   התפריט יהיה בעל   .13.8.1 
 :לדוגמה

 אודות  •

 נגישות  •

 צור קשר •

 פרויקטים  •

 חיפוש  •

 רשתות חברתיות ושיתוף במעבר  •

 בר בין שפות מע •

 קהלי היעד השונים  מעבר בין •

 חם פרורי ל •

 13.8.2.   

 צור קשר ה.  .13.8.3 
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 חתימה + חותמת   27  מתוך 21עמוד 
 9-21מכרז  -מסמך דרישות 1-נספח מס ב  שם קובץ:

מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

,  שליחת הודעה, ערוצי תקשורת כדוגמת חיוג טלפוניאפשרות ליצירת קשר במגוון   .13.8.4 
 ישירות מהאתר.  WhatsApp-ודוא"ל  

ויוכלו   כולשאהפנייה מהאתר תופנה לתיבות דוא"ל ארגוניות בהן מבצע שימוש   .13.8.5 
 ך שישלח לתיבת דוא"ל נפרדת.  ים עבור כל נושא כלהיות מותאמ 

 טופס צור קשר יכיל לפחות את הנושאים הבאים:  .13.8.6 

 שדה חובה  -שם הפונה  •

 שדה חובה  -מספר טלפון  •

 שדה חובה  -כתובת דוא"ל  •

 שדה חובה  -( כולשאנושא הפנייה )יתקבל כנושא הדוא"ל בתיבת הדוא"ל של ה •

 שדה חובה  -ייה  תיאור הפנ  •

 .הצגת כתובת המשרדים, טלפון ליצירת קשר ושעות פעילות  .13.8.7 

 13.8.8.   

 קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים ו.   .13.9 

 הרשויות החברות באשכול ושותפים אסטרטגייםהאתר יכיל חיבורים לאתרי    .13.9.1 

 13.9.2.   

 מודול מבזקיםו.   .13.10 

 ים בכלל עמודי האתרשר הצגה של מבזקאפמבזקים ימודול   .13.10.1 

 עבור כל מבזק  רהמערכת תאפשר הגדרה של תאריך עליה וירידה מהאווי   .13.10.2 

 13.10.3.   

 גלריית תמונות  ז.   .13.11 

אפשרות  , ת תמונות המאפשרת הצגת הגלריות בחלוקה לנושאיםימערכת גלרי  .13.11.1 
 של הגלריות תצוגה ויזואלית מתקדמת   , להטמעת גלריה בדפי האתר

 13.11.2.   

 דאוהטמעת סרטי ווי ט.  .13.12 

כחלק  ואפשרות להטמעת סרט ווידאו בזמן טעינת העמוד  לוייכ  יםהעמודכלל   .13.12.1 
 מתבנית העיצוב של העמוד. 

 13.12.2.   

 לאתר  הרשמהי.   .13.13 

 רשמה לאתר לצורך הצטרפות לרשימת דיוור אתר יאפשר הה  .13.13.1 

 13.13.2.   

 יא. אזור אישי עבור הרשויות  .13.14 

בסיסמה עבור הרשויות    מודי תוכן( מוגןרת אזור )כולל מספר עאתר יאפשר יציה  .13.14.1 
 חברות באשכול ה

 13.14.2.   
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מספר  פרק
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 אפים-מודול פופיב.   .13.15 

אפשר הצגת הודעות מיוחדות לפי טריגרים של אירועי משתמש כגון: כוונת  המודול י  .13.15.1 
 יציאה, טעינת דף או גלילה לתחתית הדף. 

 13.15.2.   

 יומן אירועיםיג.   .13.16 

 גבי לוח שנהעל תצוגה של אירועים  יומן האירועים יאפשר   .13.16.1 

 פייה בתוכן נוסף אודות האירועלחיצה על אירוע תאפשר צ  .13.16.2 

 מערכת ניהול התוכן תאפשר הגדרה של זמני עלייה וירידה מהאוויר של כל אירוע   .13.16.3 

 13.16.4.   

 עמוד הביתיד.   .13.17 

 הדף הראשון שהמשתמש יראה בכניסתו לאתר.    הינועמוד הבית   .13.17.1 

תו אל התוכן  יפנה או ם לקהלי היעד( ואת סוג המשתמש )בהתא  סווגהבית י עמוד  .13.17.2 
  קהלי היעד העיקריים )תושבים / ןהעמוד יכלול אפשרות בחירה בי - וונטי אליוהרל

 ( בצורה מודגשת.עובדי הרשויות

 13.17.3.   

 כולשאהעמוד אודות טו.   .13.18 

, מבנה  כולשאהאנחנו, חזון ומטרות כולל לדוגמה: מי   כולשאההעמוד יפרט אודות    .13.18.1 
 . כולשאהכולל בעלי תפקידים ניהוליים ותחומי העשייה של  כולשאה

 .כולשאהעמוד יכיל את חזון ה  .13.18.2 

העמוד יכיל תצוגה של תמונות בעלי התפקידים באשכול ובמועצת האשכול בצירוף    .13.18.3 
 שם ותפקיד בעל התפקיד. 

 ודבר היו"ר.  העמוד יכיל את דבר המנכ"ל   .13.18.4 

וכן שינוי כל פרמטר אודות  ל בעלי תפקידים  יעה שהעמוד יכיל אפשרות הוספה / גר  .13.18.5 
 שינוי תמונה ממשק ניהול התוכן. בעל התפקיד ו

 13.18.6.   

  טז. עמוד חופש המידע  .13.19 

 העמוד יכיל מידע אודות חופש המידע, נוהל הגשת בקשה למידע, אגרות ודיווחים.   .13.19.1 

 .עבודהתקציב שנתי, פרוטוקולים ותוכניות  -העמוד יאפשר גישה לעמודי משנה   .13.19.2 

 וכן מלל ותמונות.   תקציב שנתישנתי יאפשר הוספה של קובץ  עמוד תקציב  .13.19.3 

של    .13.19.4  פרוטוקולים  יכיל  פרוטוקולים  מועצת האשכול עמוד  שונות    מליאת  ועדות  ושל 
אשר פועלות באשכול. האתר יאפשר סינון של ועדות על פי מאפיינים שונים כדוגמת  

 תאריכים או נושאים. 
וכניות עבודה באמצעות מלל, תמונות  יאפשר הצגה של ת בודה עמוד תוכניות ע  .13.19.5 

 . PDFפה של קבצים להורדה כדוגמת מצגות וקבצי  והוס 

 13.19.6.   

 עמודי פרויקטים יז.   .13.20 
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מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 . העמוד יציג פרויקטים אשר בוצעו ופרויקטים אשר נמצאים בתכנון  .13.20.1 

 נות ת, ותמותבצע באמצעים ויזואליים כדוגמת מפה ויזואליהצגת הפרויקטים ת  .13.20.2 

תגיות אשר יוגדרו על ידי  שרות סינון בין פרויקטים שונים בהתאם להעמוד יכיל אפ  .13.20.3 
 .  כולשאה

העמוד יאפשר הוספה/גריעה של פרויקטים ממשק ניהול התוכן וכן אפשרות לעריכת    .13.20.4 
 כל תוכן ותמונה אשר יצורפו לפרויקט. 

 ונה ראשית עבור כל פרויקט. תוכן יאפשר להגדיר תמ ממשק ניהול ה  .13.20.5 

כללו  בנו בצורה מודולרית ויפרויקטים י ה עמודי -פרויקט יבנה עמוד פרויקט  עבור כל    .13.20.6 
תיעוד של פרויקט כולל לדוגמה: יכולת הוספת תמונות של הפרויקט שנעשה או  

הטמעה של   ווידאו,הוספת סרטון  תמונות של התכנון העתידי, קישור למידע הנדסי,  
 התקדמות הפרויקט. ים ל לוחות זמנעמודי תוכן רלוונטיים וסרגל  קישורים אל

 13.20.7.   

   יח. עמוד מכרזים  .13.21 

 עמוד מכרזים יכיל אפשרות לסינון על פי סוגי מכרזים.   .13.21.1 

 העמוד יאפשר תצוגה של מלל עבור כל מכרז.   .13.21.2 

 העמוד יאפשר הוספה של קבצים להורדה עבור כל מכרז.   .13.21.3 

 ניהול התוכן. במערכת   רגדיר זמני עליה וירידה מהאוויכל מכרז יהיה ניתן להעבור   .13.21.4 

 13.21.5.   

  יט. עמוד חדשות ועדכונים  .13.22 

 העמוד יאפשר הצגה של עדכונים וידיעות אודות פעילות האשוכל   .13.22.1 

 13.22.2.   

  םעמוד טפסיכ.   .13.23 

 לוונטיים הרירכז את כלל הטפסים   העמוד  .13.23.1 

 העמוד יאפשר הורדה של טפסים  .13.23.2 

 13.23.3.   

 ילות כא. עמוד תחומי פע  .13.24 

. תחומי הפעילות של  יייעודעמוד    ןיאופיי עבור כל תחום פעילות של האשכול  .13.24.1 
(,  אנרגיה ירוקה, פינוי וטיפול בפסולת) סביבה, חדשנותהאשכול כוללים בין היתר:  

אשכול  , קהילה וחברה, תיירות, מכרזים משותפים(, מנהלת תעסוקה) פיתוח כלכלי
 קהילתיים  פרויקטים, ריאב

 האזורי יהווטרינרמערך ד כב. עמו  .13.25 

 באמצעות מלל ותמונות  השירות האשכולי מידע אודות    העמוד יכיל  .13.25.1 

שעות קבלה וחיסונים, מידע על רישוי עסקים   -העמוד יאפשר גישה לעמודי משנה   .13.25.2 
ועמוד  ץ  ימי אימו, יםטפס תרישום לחיסונים, יצירת קשר, הורד  לממכר מזון מהחי,

 טטות חיות משו על מפגעים ו דיווח

 ת יכג. עמוד אשכול  .13.26 
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מספר  פרק
 דרישה 

 הדרישה 

 למערכת האשכולית  בסיסמה  נתמוג  ל כניסההעמוד יכי  .13.26.1 

 העמוד יקשר לאתר חיצוני של האשכולית   .13.26.2 

 העסקים  אתר כד.  .13.27 

סוגי שירותים, מיקום   תעל פי מאפיינים כדוגמהעמוד יכיל אפשרות לסינון עסקים   .13.27.1 
 ם בהמשךאפשרות ליצירת מאפיינים נוספי ודירוג לקוחות ויכלול

, פרטי קשר לצורך  מנהלת התעסוקהות פעילות העמוד יכיל מידע לעסקים אוד  .13.27.2 
 הצטרפות לאתר ואירועים רלוונטיים 

 על גבי לוח שנה יאפשר תצוגה של אירועים אשר אירועים  יומן העמוד יכיל    .13.27.3 

 אודות האירוע נוסף   לעמוד תוכן תעביר את המשתמשלחיצה על אירוע   .13.27.4 

עמודי  . העסקל תמונת בלחיצה ע עסקגישה לעמודי משנה עבור כל העמוד יאפשר   .13.27.5 
  אותם מספק העסק מוצרים / שירותיםו  אודות פעילות העסק המשנה יכילו מידע

ם  לאתריקישורים , YouTube סרטוניל  קישורים ,תמונותגלריית   ,מללבאמצעות 
 חברתיות של העסק.  ורשתותחיצוניים  

 WhatsApp  וגמתבמגוון אמצעים כדקשר עם העסק  צור יכילו טופסעמודי המשנה    .13.27.6 
 וטלפון , דוא"ל  עסקי

 תיירות ביהודה ושומרון  אתרכה.   .13.28 

ירות  ביהודה ושומרון הינו עמוד אשר נועד לקדם את אתרי התיעמוד התיירות   .13.28.1 
 ועסקי התיירות הקיימים ביהודה ושומרון 

 רלוונטיים  אירועים ו , עסקיםאטרקציותול, מסלולי טי  העמוד יכיל מידע אודות  .13.28.2 

 ותמונות , מלל  YouTube -וגה של תוכן באמצעות וידיאו, סרטונים מהעמוד יכיל תצ  .13.28.3 

( יתאפשר ביצוע  אירועיםו   , עסקיםאטרקציותול, מסלולי טיכל חלק בעמוד )עבור   .13.28.4 
לינה,   ,ירוגי גולשיםד קהל יעד, סוג פעילות,  תסינון תוכן על פי מאפיינים כדוגמ

   אטרקציותו  מסלולי טיולי סוגאוכל, 

על   ומסלולים עניין  המאפשרת הצגת נקודות הטמעה של מפה דינמית   שרהעמוד יאפ  .13.28.5 
 המפה  גבי

 העמוד יאפשר הצגה של עדכונים וידיעות אודות פעילות התיירות באשכול   .13.28.6 

 אודות אותה ידיעה צה על עדכון יקשר את המשתמש לעמוד משנה עם המידע לחי  .13.28.7 

אירועים  ו , עסקיםאטרקציות ול,מסלולי טישר גישה לעמודי משנה עבור העמוד יאפ  .13.28.8 
 בלחיצה על תמונת העסק 

 היו בהתאם למפורט בנושא מנהלת התעסוקה עמודי העסקים י  .13.28.9 

קישורים לאתרי   ה שלע הטמ , גלריית תמונות תצוגה של יאפשרועמודי המשנה    .13.28.10 
 פרטי יצירת קשר  ,ום העסקמיקתצוגה מבוססת מפה של , חיצוניים אינטרנט

, Facebook  : מייל,רשתות חברתיות כגוןבשיתוף יתנים ל יהיו נ המשנה    עמודי  .13.28.11 
WhatsApp ,Instagram ו ,- Twitter, ל אותם רשתות באמצעות סמלים ש 

 באמצעות כפתור הדפסה  הדפסה ל  ו ניתניםיהיעמודי המשנה    .13.28.12 

סקים  וגמת עור המשתמש כדיאפשרו תצוגה של תוכן נוסף רלוונטי עב עמודי המשנה    .13.28.13 
בקרבת מקום על בסיס מיקומים קרובים לעסק   עסקיםתחום, נוספים באותו ה
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 קהל היעד  אותו אטרקציות עבורו  הנבחר בעמוד

משנה עבור כל עסק, על בסיס מערכת ניהול תוכן , אשר  ניתן יהיה לערוך את אתרי ה   .13.28.14 
 מוגנת בסיסמא עבור כל בעל עסק בנפרד. 

 13.28.15.   
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 ך ולוחות זמנים בפרויקט בני דרא .14

 שלבים: מספרבהפרויקט יבוצע  .14.1

כן  שלב זה יכלול את הקמת כלל התשתיות הנדרשות, מערכת ניהול התוכן ו  -  'שלב א .14.1.1
עמוד  ועמוד חופש המידע  ,  אודות האשכול  עמוד ,  עמוד הביתהקמת העמודים:  אפיון ו 

 אשכולית 

,  עמוד חדשות ועדכונים  ,םעמודי פרויקטישלב זה יכלול אפיון והקמה של    -  'שלב ב .14.1.2
 כול שאה  תחומי פעילותם עבור  ידעמוו  עמוד טפסים

 אזורי,  הווטרינריה המערך  עמודיאפיון והקמה של שלב זה יכלול  -שלב ג'  .14.1.3

   העסקים ביהודה ושומרוןאתר אפיון והקמה  שלב זה יכלול  -שלב ד'  .14.1.4

 ון  מר תיירות ביהודה ושוה אתר אפיון והקמה ול שלב זה יכל -' השלב  .14.1.5

 למציע האשכול הזמנת עבודה  ימסורחילת כל שלב בת .14.2

 : מרגע קבלת ההזמנה יהיו בהתאם לטבלה הבאה לביצוע כל שלב לוחות הזמנים .14.3
 שבועות לוחות זמנים ב תיאור אבן דרך #

א' יבוצע לפני תחילת פיתוח ויכלול   שלב אפיון טכני   .1
קליינט ושל צד השרת, אפיון טכני של ה

,  האתרים זרימה של רש שיכלול בין היתר ת
 שמות הטבלאות וכו'. 

שלב ב' יבוצע במהלך ולאחר סיום הפיתוח  
תוח, מבנה בסיסי  ויכלול את תיעוד הפי

 וכו'. הנתונים, קבצים  

ARO+1 

( לשביעות רצון  Templateת )ועיצוב תבני UX-ו UIאפיון   .2
 . כולשאה

ו יאושרו על ידי  וב עיצמבנה העמוד ו
 טרם עליית האתר החדש לאוויר.  כולשאה

חווית   ותה בעל נ תהי יםת העמודותבני
 משתמש מרהיבה, ברורה ודינמית. 

ARO+2 

ידי  כלל העיצובים והחיתוכים יסופקו על   ועיצוב האתר  UI  בניית  .3
 הספק. 

ARO+4 

 ARO+6 . ההליךמצויות במסמכי ה לדרישות בהתאם פיתוח   .4

  כולשאההספק יעביר דוח בדיקות לאישור  QAביצוע   .5
 לפני תחילת הבדיקות.  

ARO+7 

כלל הפעולות הנדרשות לצורך עליית   ביצוע ר העלאת האתר לאווי  .6
וד מלא של כלל  האתר לאוויר ותפק 

 נדרשים. המודולים ה 

ARO+8 

 זמני תגובה וקנסות  .15

 .ההליךהספק הזוכה יפעל לתיקון תקלות וביצוע עדכונים בהתאם להגדרות במסמכי   .15.1

 ה יינקטו קנסות כמפורט בטבלה מטה בגין אי עמידת הספק בזמני תגוב .15.2
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זמן תגובה מרבי   סוג הליקוי #
מרגע קבלת  

 ייה הפנ

 גובה קנס מוסכם )₪( 

עיכוב במסירת   .1
אבן דרך 
 בפרויקט

ות  וחבהתאם לל 
הזמנים במסמכי  

 ההליך 

 ימי עבודה   30עד  יום עבודהשל כל ₪ עבור עיכוב  250
דה  ימי עבו 31בין  יום עבודהשל כל עיכוב ₪ עבור  500
 ימי עבודה  60ועד 

 ימי עבודה  61מעל   יום עבודה של כל עיכוב ₪ עבור  1,000

עיכוב בביצוע   .2
שות פעולות הנדר

 על ידי הרשות  

בהתאם ללוחות  
מסמכי  ב הזמנים
 ההליך 

 ימי עבודה   30עד  יום עבודהשל כל ₪ עבור עיכוב  250
ימי עבודה   31בין  יום עבודהשל כל עיכוב ₪ עבור  500
 מי עבודה י 60ועד 

 ימי עבודה  61מעל   יום עבודה של כל עיכוב ₪ עבור  1,000

 

 

  

 


