
 

 

 2020אוקטובר  19

 ' חשון תשפ"אא

  משתתפי המכרזאל: 

 

 לאספקת שירותי מענה אנושי טלפוני בעבור תאגיד השידור הישראלי 2020/16מכרז הנדון: 

 1לקט מספר  –תשובות לשאלות הבהרה 

 

 שבנדון:מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז  הישראליתאגיד השידור 

 

המסמך אליו  מס"ד
מתייחסת 

 השאלה

 תשובות שאלות

מסמך א', סעיף  1
 ב' 11

נבקש לקבל  –ניקוד איכות ההצעה 
מפ"ל מפורט לגבי אופן חלוקת 

 הניקוד על פרק האיכות

מצורפים מסמכי מכרז 
מתוקנים ובהם טבלת הניקוד 

 . 3)ב( אחרי סעיף קטן  11בסעיף 

 2מסמך ב' סעיף  2
 ה'

בכדי לספק שירות בווסטאפ על 
המזמין לקבל אישור למתן מענה 

בווסטאפ וכן לשלם בעבור רישיון 
₪ לחודש.  500 -חודשי שעלותו כ

נבקש להבהיר האם המזמין יספק 
את רישיון הווסטאפ לצורך מתן 

 השירות על ידי הספק. 

בנוסף, נבקש להבהיר מי נושא בעלות 
סמס ושליחת ווסטאפ לפי כמות 

 API -ובהתאם לעלויות ה בפועל
 הרשמי של ווטסאפ?

ככל שהתאגיד ידרוש שירותים 
)ה( במסמך ב', 2נשוא סעיף 

שא בתשלום בעבור יהתאגיד י
הספק בלבד.  הרישיון החודשי

עלויות שליחת יתר יישא ב
 .  תחולנההודעות הטקסט ככל ש

 2מסמך ב' סעיף  3
 ה'

מה הערכתם לגבי כמות 
עמדות/רישיונות נציגים למערכת 

התקשורת הכתובה )ווסטאפ/סמס( 
 זמנית? -הנדרשת בו 

אין לתאגיד ההערכה ואולם 
מובהר כי התאגיד יהא רשאי 

 שלא לצרוך שירות זה כלל. 

   

 2מסמך ב' סעיף   4
 ו'

ככל שקיים יתווספו המילים: " SMSממשק וובי להודעות  
   .אצל הספק"

נבקש  – Help Desk-מתן תמיכה ו 5סעיף מסמך ב'  5
 Help -הבהרתכם לגבי פעילות ה

Desk מה היא כוללת? מה מידת .
המורכבות והאם נדרש פרופיל נציג 

 שונה?

הסעיף יוסר ממפרט השירותים. 
 אין צורך בשירות זה. 

 

נבקש להבהיר כי ניתן יהיה לספק  6מסמך ב' סעיף  6
את כל הדוחות המבוקשים הכוללים 

את כל נתוני הפעילות המוקד, גם 

אין הכרח הבקשה מקובלת. 
שבידי הספק יהיה פורטל 

 . אינטרנטי לקוחות



 

 

במידה ואין בידי הספק פורטל 
לקוחות. כלומר, הדוחות יסופקו 

 כמבוקש בתדירות המבוקשת.

 :להלן נוסח הסעיף המעודכן

מתן שירותי משרד  .5 "
"  ובכלל Back officeושירותי "

זה  ריכוז כל נתוני הפניות, 
רישום ותיעוד פרטי כל פונה 

ומתקשר לרבות מועדי הפניה 
ותוכנה, הפקת טבלת אקסל 

יומית, שבועית או לכל תקופה 
אחרת כפי שיורה התאגיד, 

שבה יוזן כל נתון, פרט ומידע 
העברת כפי שיורה התאגיד, 

טבלת האקסל לתאגיד 
במועדים ובאופן שיורה 

התאגיד, ובכלל זה מתן הרשאה 
לפורטל לקוחות אינטרנטי ככל 

 . "שקיים אצל הספק

מסמך ב' סעיפים  7
9-10 

"ביצוע כל פעולה נוספת ו/או אחרת 
ישנה  -ו/או נלווית ככל שתידרש.." 

משמעות כספית או אחרת לדרישות 
מבקשים פתוחות שכאלו. אנו 

 הבהרתכם במה מדובר.

: מדובר בביצוע כל 9סעיף 
פעולה נלווית שיש בה כדי לסייע 
לאספקת השירותים כפי שאלה 

 מתוארים במפרט הטכני.

יף יתוקן. גם מספור נוסח הסע
הסעיף שונה, לאחר השמטת 

 5כאמור בתשובה מספר  5סעיף 
 לעיל.  

 8של סעיף  להלן הנוסח המתוקן
ור סעיף במספורו החדש )במק

9 :) 

ביצוע כל פעולה נוספת  .8 "
ו/או אחרת ו/או נלווית ככל 

שתדרש לצורך אספקה מעולה 
של שירותי המענה האנושי 

הטלפוני כפי שאלה מפורטים 
 ".לעיל

: ביצוע שירותים 10סעיף 
נוספים  היה כרוך בתוספת 

תשלום כפי שיוסכם בין 
הצדדים לאור השירותים 
   שיתווספו, ככל שיתווספו.

 9להלן הנוסח המתוקן של סעיף 
במספורו החדש )במקור סעיף 

10 :) 

ביצוע כל שירות פעולה . 9"
אחרת ו/או נוספת כפי שיורה 
התאגיד בכל עת, ככל שיורה, 
בכפוף לכך שהצדדים יסכימו 



 

 

על גובה התשלום בגין השירות 
 "כאמור.

ניסיון  5טופס  8
 המציע

האם נדרש למלא את טבלאות 
 הניסיון בכתב יד?

נבקש לקבל טופס זה גם בקובץ וורד 
באופן מסודר על מנת שנוכל למלאו 

 ולהוסיף שורות בטבלאות הניסיון.

 

ניתן יהיה הבקשה מתקבלת. 
ואת  5ופס מספר להשלים את ט

פורמט וורד ב 6טופס מספר 
ובלבד שלא יבוצע כל שינוי ו/או 

תיקון במסמך למעט השלמת 
הפרטים. מציע שיבחר לעשות 
כן, יצהיר כי לא עשה כל שינוי 

ו/או תיקון בנוסח, והוא יחתום 
טפסי הוורד המתוקנים להם  על

 יתווסף סעיף בנוסח הבא: 

"הנני מצהיר ומתחייב כי לא 
ביצעתי כל שינוי ו/או תיקון 

ו/או תוספת במסמך בפורמט 
 6/  5 בטופס מספר –"וורד" 

דנן, למעט השלמת הנתונים 
 ."והפרטים

ניסיון  5טופס  9
 1המציע סעיפים 

 ד'-א'

יש לציין את מיקום מוקד המענה 
  –האנושי 

הספק מפעיל מוקדים רבים, נבקש 
להבהיר האם יש לפרט בסעיף זה את  

מיקום המוקד המיועד או מוקד 
 הלקוח הממליץ?

 הדבר נתון לשיקול דעת המציע. 

 ניתן לכתוב יותר ממוקד אחד. 

תשומת הלב לכל המפורט 
 .    1בטבלה נשוא תשובה 

בחינת  6טופס  10
 רכיבי האיכות

האם נדרש למלא את טבלאות 
 הניסיון בכתב יד?

נבקש לקבל טופס זה גם בקובץ וורד 
באופן מסודר על מנת שנוכל למלאו 

 ולהוסיף שורות בטבלאות הניסיון.

 לעיל 8ראה תשובה 

מסמך ד' טופס  11
הצעת המחיר, 

 8סעיף 

מודל התשלום לפי דקת שיחה 
בהתאם לחלק יחסי ועיגול משך 

השיחה מטה/מעלה אינו סביר ואינו 
 ברור. 

ניתן לספק דוחות זמן שיחה בהתאם 
לזמן שיחה בפועל גם אם מדובר 

חלק יחסי מהדקה בזמן שיחה ב
ולסכום את סך דקות השיחה לחיוב. 
לא ברור מדוע זמן עבודה במסגרתו 

ניתן מענה על ידי המוקד הטלפוני לא 
ישולם במידה וזמן השיחה פחות 

שניות שארית  30 -מדקה או פחות מ
 הדקה. 

 הבקשה מתקבלת. 

הסעיפים התחת הכותרת 
"הגדרות והבהרות" הנוגעים 
לעיגול יבוטלו במקומם יבוא 

 הנוסח הבא:

התשלום יבוצע באופן יחסי  "
לפי מספר השניות שהשיחה 
תארך בפועל. להמחשה: ככל 

שניות,  65שהשיחה תמשך 
יבוצע תשלום בגין דקת שיחה 

השניות הנוספות.   5ובנוסף בגין 
התשלום בגין השניות שנותרו 
יהיה באופן יחסי היינו ישולם 



 

 

משמעות הדברים היא שעל הספק 
לגלם סיכון לפיו זמן חלקי ממשך 

 העבודה פשוט לא ישולם.

מעבר לכך, לצורך התחשבנות 
בהתאם למודל המבוקש נדרשת 

 עבודה אנליזה מרובה.

נבקש לשנות את מודל התשלום  כך 
 -שיהא לפי דקת שיחה כמקובל בענף 

 כך שזמן השיחה המצטבר ישולם.

מהתעריף לדקת  12חלקי  1
 ".  שיחה וכן הלאה

 

מסמך ד' טופס  12
הצעת המחיר, 

 8סעיף 

פעילות המוקד האנושי הינה פעילות 
עתירת כ"א. לפיכך, וכמקובל בתחום 

בקש להצמיד את מודל התמורה נזה, 
הצמדה לשכר  70%בהתאם למנגנון 

מינימום ולשינויים בעטיין של 
הצמדה  30%  -החלטות ממשלה, ו

למדד המחירים לצרכן כמקובל בענף 
 ניים.המוקדים הטלפו

 מתקבלת בחלקה. הבקשה 

רק במקרים בהם יוכח כי הספק 
משלם לעובדיו העוסקים במתן 

יוצמד השירותים שכר מינימום, 
רק החלק היחסי שבתמורה. 

 9להלן נוסח סעיף חדש 
 שיתווסף למסמך ד':

מבלי לגרוע מהאמור  .9"
,  במקרה והמציע 8בסעיף 

הזוכה יעסיק עובדים תמורת 
תשלום שכר מינימום שלפי 
-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

)להלן: "שכר  1987
המינימום"(, אזי התמורה 
תוצמד לשיעור עליית שכר 

 המינימום  באופן הבא: 

יחושב החלק היחסי  9.1
מתוך התמורה המשתלמת 

ורך לספק, אשר נדרש לצ
תשלום שכר המינימום )על כל 

נגזרותיו לפי הדין( בעבור 
העובדים שמשתכרים בשכר 
מינימום רק בגין השירותים 

שהם מספקים לתאגיד )להלן: 
 "החלק היחסי"(.

ההצמדה תעשה רק  9.2
לגבי החלק היחסי כדלקמן: 
החלק היחסי יוצמד ויותאם 

לשיעור העלייה בשכר 
 המינימום. 

יה מועד הבסיס יה 9.3
שכר המינימום התקף במועד 

האחרון להגשת ההצעה. מועדי 
שינוי התמורה יהיה תואמים 



 

 

למועדי השינוי בשכר 
 המינימום שיקבעו בדין. "

 

 9מסמך ה' סעיף  13
 א'

סעיף מנוסח באופן רחב ולא סביר  .א
ומטיל כביכול אחריות על הספק, 
גם במקרה ולא עוול בדרך כלשהי. 

אחריות הספק מבוקש לקבוע כי 
הינה בגין הפרת הוראת דין או 
הפרת הוראה הסכמית, שכן 
בהיעדר הפרה כלשהי מצד הספק, 

 אין מקום להטיל עליו אחריות.
מבוקש להגביל את האחריות  .ב

 לנזק ישיר בלבד.
הואיל ולא ניתן לבטח ו/או ליטול 

אחריות על נזקים שגרם אחר בזדון 
פי דין, -ו/או שאחריותו קבועה על

כי יתווסף: למעט נזקים אשר  נבקש
ידי התאגיד ו/או צד שלישי -נגרמו על

פי -בזדון ו/או שאחריותם קיימת על
 דין.

  בחלקה.  הבקשה אינה מתקבלת

ידי -נגרמו עליוחרגו נזקים אשר 
שאינו התאגיד ו/או צד שלישי 

  . בזדוןקשור לספק 

 להלן נוסח הסעיף המעודכן: 

הספק יהא אחראי מלא  א."
ובלעדי וישפה ו/או יפצה את 
התאגיד על כל תשלום, נזק, 
הפסד, אובדן, ישיר או עקיף 

לגוף או לרכוש, שייגרם 
לתאגיד, לעובדיו או לצד שלישי 
כלשהו, בגין כל מעשה או מחדל 

של הספק, מי מעובדיו או מי 
מטעמו, למעט נזקים אשר 

ידי התאגיד ו/או צד -נגרמו על
שלישי שאינו קשור לספק 

דון ו/או שאחריותם קיימת בז
על פי דין.  הספק פוטר את 

התאגיד מאחריות כלשהי בגין 
כל תשלום, הפסד או אובדן 

 ".כאמור לעיל

 9מסמך ה' סעיף  14
 ב'

הסעיף קובע כי לספק לא תהיה כל 
עילת תביעה, גם במקרה בו התאגיד 
או כל נותן שירות אחר עוול וגרם 

ואינה לנזק. קביעה זו אינה סבירה 
תואמת את הוראות הדין. אין מקום 
לשלול עילת תביעה מקום בו העוולה 

 לא נגרמה מחמת הספק.

 הבקשה אינה מתקבלת.

 9מסמך ה' סעיף  15
 ג'

הרישא לסעיף קובעת חובת תשלום 
של נותן שירותים, ללא כל תנאי 
ואפילו ללא זיקה לעוולה שביצע 
הספק. מבוקש להכפיף חבות זו 

 פי האמור לעיל.-שעל באחריות הספק

 הבקשה מתקבלת. 

הרישא של הסעיף ישונה לנוסח 
 הבא:

הספק מתחייב בזה  " ג.
לפצות ולשפות בשלמות את 
התאגיד על כל נזק וכנגד כל 

תביעה או דרישה, מכל עילה 
שהיא שמקורה בחבות הספק 

מכח דין ו/או הסכם, שתוגש על 
 .."  ידי אדם כלשהו

 9מסמך ה' סעיף  16
 ח'

עיף קובע את חובת התשלום הס
בקשר עם תביעת צד ג'. מבוקש לציין 
כי דרישת תשלום בקשר עם תביעת 

 

 הבקשה מתקבלת בחלקה. 



 

 

צד ג', תיעשה בכפוף לתנאים 
המצטברים הבאים: )א( פסק דין 
חלוט שלא עוכב ביצועו; )ב( נמסרה 
הודעה לספק על הדרישה/התביעה 

ימים ממועד קבלתה; )ג(  7בתוך 
ניתנה לספק האפשרות להתגונן 
בהליך )ד( ככל שהתאגיד יבקש להגיע 
להסדר פשרה שיש בו כדי לחייב את 
הספק, ייעשה הדבר בכפוף לאישור 

 הספק מראש ובכתב.

)ח( יתווסף הנוסח  9בסוף סעיף 
 הבא: 

התאגיד ימסור  הודעה לספק "
על הדרישה/תביעה ו/או סכום 

 ."ו/או פיצוי כאמור

מבוקש להגביל את האחריות בהלימה  9סעיף מסמך ה'  17
לתמורה ששילם התאגיד לספק, 
באופן שגובה השיפוי/פיצוי, למעט 
במקרה של נזק גוף והפרת זכויות קנין 

חודשי תמורה  6רוחני, לא יעלה על 
אשר שילם המשרד לספק. לא סביר 
הדבר כי לא תהיה כל יחסיות בין 

 התמורה לשיפוי.

 הבקשה אינה מתקבלת.

נספח ב' להסכם   18
 ביטוח

האם ניתן למחוק את  – 1סעיף  .א
המילים: "וכל עוד קיימת 
אחריות הספק מכח הדין"? 

הביטוחים הנדרשים הינם   הסבר:
על בסיס מועד אירוע ולא על 

 בסיס מועד תביעה.

האם ניתן להוסיף  – 2סעיף  .ב
בסיפא: "ואולם אין בביטול 
כאמור כדי לגרוע מזכויות 

חובות המבוטח על המבטח ו/או 
על פי הוראות  הסבר:  פי דין"? 

המפקח על הביטוח לא ניתן לבטל 
חריג "רשלנות רבתי" באופן 

 מוחלט. 

האם ניתן להחליף את  - 3סעיף  .ג
המילים: "הספק יערוך את אותו 
הביטוח מחדש" במילים: "הספק 
יערוך את הביטוח מחדש, 
בהתאם לדרישות נספח זה"? 

במקרה של ביטול או אי  הסבר:
חידוש הביטוח לא ניתן לערוך 
ביטוח זהה, הספק יערוך ביטוח 

 בהתאם לנדרש במכרז. 

האם ניתן לאחר  – 8סעיף  .ד
המילים: "שייערך על ידי הספק" 
להוסיף את המילים: "בקשר 

 להסכם זה"?

 

הבקשה מתקבלת. ראה נוסח 
 נספח ב' מתוקן. 

נבקש פירוט מהם הפרמטרים  איכות 19
המדויקים לפיהם יקבע ניקוד 

 האיכות )כמות, מס' לקוחות וכד'( 

 לעיל.  1ראה תשובה לשאלה 



 

 

 6טופס מס'  20
 איכות 

אינה סבירה הדרישה להוכחת תנאי 
איכות באמצעות רשימת כל 

הלקוחות להן נתן המציע שירותים 
 36הדומים לנשוא המכרז במשך 

שכן מדובר החודשים האחרונים 
 לקוחות.  50בכמות גדולה של מעל  

אי לכך נבקש אישורכם כי לצורך 
הוכחת תנאי איכות אלו תצורף 
  Xרשימת לקוחות מוגבלת )של עד 

לקוחות (  הכוללת את תקופת 
 ההתקשרות.

 הבקשה מתקבלת. 

 1ראה תשובה מס' 

יתוקן  6טופס ב 5סעיף 
 כדלקמן:

על המציע להשלים  .5 "
בטבלה הבאה את רשימת  

הלקוחות שלו, להם נתן 
שירותים הדומים לשירותים 

 18 נשוא המכרז, במשך 
החודשים האחרונים שקדמו 

למועד הגשת ההצעות למכרז, 
 "  לקוחות 10ועד 

סעיפי ביטוח  21
 בהסכם:

 

אחריות  – 9סעיף 
 בנזיקין:

 תת סעיף א':

המילים בשורה הראשונה, לאחר 
"הספק יהיה אחראי", נבקש להחליף 
את המילים "מלא ובלעדי", במילים 

 "בשיעור חבותו החוקית".

בסיפא, לאחר המילים "כאמור 
לעיל", נבקש להוסיף את המילים 

"אולם הפטור כאמור לעיל לא יחול 
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

 הבקשה אינה מתקבלת.  

 תת סעיף ב': 22

 

ייה, לאחר המילים בסוף השורה השנ
"ישפה את התאגיד", נבקש להוסיף 

את המילים "עד תקרת חבותו 
 החוקית".

 הבקשה אינה מתקבלת. 

 תת סעיף ג': 23

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים 
"לפצות ולשפות", נבקש להחליף את 
המילה "בשלמות", במילים "בשיעור 

 חבותו החוקית".

לגרוע בתחילת השורה השנייה, נבקש 
 את המילים "מכל עילה שהיא".

בשורה השישית, לאחר המילים 
"ושכ"ט כאמור", נבקש להוסיף את 

המילים "כפוף להוכחת חבותו 
 החוקית של הספק והיקפה".

 הבקשה אינה מתקבלת.

 תת סעיף ד': 24

 

בשורה הראשונה, לאחר המילים 
{"הספק יהיה אחראי", נבקש 

ו להוסיף את המילים "בשיעור חבות
 החוקית"

 הבקשה אינה מתקבלת. 

 תת סעיף ה': 25

 

בשורה השלישית, לאחר המילים 
"ונוצר ליקוי כלשהו", נבקש להוסיף 

 את המילים "עקב עבודתו".

  אינה מתקבלת. הבקשה 



 

 

בסוף השורה השנייה, לאחר המילים  תת סעיף ו': 26
"קבלני משנה", נבקש להוסיף את 

 המילה "מטעמו".

 הבקשה מתקבלת. 

 תת סעיף ז': 27

 

בסוף השורה השנייה, נבקש להחליף 
את המילים "לשביעות רצון 

התאגיד", במילים "בפסק דין 
 חלוט".

 הבקשה אינה מתקבלת. 

 תת סעיף ח': 28

 

בסיפא, לאחר המילים "המגיעים 
ממנו לספק", נבקש להוסיף את 
המילים "ובלבד שהתאגיד שלח 

יום  14 לספק הודעה בכתב של
 מראש".

 לעיל.  16ראה תשובה לשאלה 

 תת סעיף ט': 29

 

לאחר המילים "כדי לגרוע", נבקש 
להחליף את המילה "מאחריות 

הספק", במילים "מאחריותו החוקית 
 של הספק".

 הבקשה אינה מתקבלת.  

 – 10סעיף  30
 ביטוח:

 תת סעיף ב':

בסיפא, לאחר המילים "ובנספחי ב'", 
להוסיף את המילים "ו/או נבקש 

לחילופין, רשאי הספק לחזור בו 
 מהצעתו".

 הבקשה אינה מתקבלת. 

 –נספח ב'  31
 ביטוח:

 :2סעיף 

 

בסוף השורה, לאחר המילים "בכל 
ביטוחיו", נבקש להוסיף את המילים 
"אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע 

 מחובות המבוטח על פי דין".

 

בקשה מתקבלת. ראה נוסח ה
 . מעודכןב' נספח 

 :4סעיף  32

 

בסוף השורה השנייה, לאחר המילים 
"לשחרר את הספק", נבקש להחליף 

את המילים "ממלוא החבות", 
 במילה "מחבותו"

הבקשה מתקבלת. ראה נוסח 
 נספח ב' מעודכן. 

 

 

 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .2

 ידו בכל עמוד.-חתום עלהמציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא   .3

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


