
  

 

 

 

  

  

  

    

  2/20132/2013מכרז פומבי מכרז פומבי 

  EERRPP  --  PPRRIIOORRIITTYYליישום מערכת ליישום מערכת 

  ההאחואחושל של   המנהליהמנהלילתמיכה במערך לתמיכה במערך 

                                                                                                        

  

  

 ו     20201313  מאימאי  

 

אחוה. המידע הכלול בו  מיתהמכללה האקדמסמך זה הינו רכוש 

לא יפורסם, לא ישוכפל ולא ייעשה בו שימוש מלא או חלקי לכל 

למכרז. כל הזכויות שמורות  מטרה שהיא, מלבד הגשת הצעה

 למכללה האקדמית אחוה.
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

  כן 
 ניםיתוכן העני

  

 מינהלה - 0פרק 

 כללי  0.1

 הגדרות 0.2

 מבנה המפרט וההצעה 0.3

 מינהלה 0.4

 ן הגשת ההצעותמועד ואופ 0.5

 התחייבויות ואישורים שעל המציע להמציא בגין הגשת ההצעה 0.6

 בפרויקטהתחייבויות ואישורים שיידרשו מהספק בגין זכייה  0.7

 הצעת מחיר 0.8

 בחירת ספק 0.9

 הוראות שונות 0.10

  חתימת המציע 0.11

   יעדים - 1 פרק

 האחותיאור  1.0

 רקע לעבודה 1.1

 עקרונות כלליים 1.2

 תיאור המצב הקיים 1.3

 בעיות שהמערכת אמורה לפתור 1.4

 אופק הזמן  1.5

 היישום - 2פרק 

 תפיסה כללית ואופי היישום 2.1

 עבודה תהליכיאפיון   2.2

 משתמשים ומערכות משיקות 2.3
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 תת מערכות ופונקציות עיקריות 2.4

 דוחות 2.5

 אבטחת מידע 2.6

 אבטחת מידע 2.7

 צועיםנפחים, עומסים ובי 2.8

 טכנולוגיה – 3פרק 

 תפיסה כללית של הטכנולוגיה 3.1

  חמרה 3.2

 מערכת הפעלה 3.3

 בסיס נתונים 3.4

 כלי פיתוח ותחזוקה 3.5

 מחוללי דוחות ושאילתות 3.6

 ממשק למערכות תשתיתיות 3.7

 אבטחת מידע 3.8

 עומסים נפחים וביצועים 3.9

      מימוש  – 4 פרק 

 הבהקים 4.0

 ורביםגורמים מע 4.1

 כח אדם 4.2

 תכנית עבודה כוללת –שלבי הקמת המערכת  4.3

 תיעוד המערכת 4.4

 תפעול שוטף 4.5

 שירות ותחזוקה 4.6

 הטמעת המערכת 4.7

 סיכונים 4.8

 חוסן ואמינות 4.9

 עלות  - 5פרק 

 תכולת האספקה  5.1 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 נושאי ההצעה 5.2

 פורמט הגשת הצעת המחיר 5.3

 

 נספחים - 6פרק 

 םהסכ - 7פרק 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

 

 

  

  נהלהנהלהיי. מ. מ00
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 מינהלה - 0פרק  .0

 (Iכללי  ) 0.1

 –)להלן  המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( ואחוה המכללה האקדמית לחינוך )ע"ר( 0.1.1

 מסוג פריוריטימידע כלל ארגונית מערכת יישום לקבל הצעה ל ת( מבקש"האחו"

 והלוגיסטיקה.בתחומי הכספים  האחולתמיכה במערך המנהלי של 

מערכות יישום על דרישות תקניות כלליות המקובלות ב תהיישום הנדרש צריך לענו 0.1.2

 הדרישות המפורטות במפרט זה. בפרט וכן על   ERPבכלל ומערכות  מחשוב

עפ"י החלטת  וביחידות האקדמיות השונות האחובמשרדי הנהלת  המערכת תפעל 0.1.3

 .ההנהלה

    במפרט זה. כמפורט  והאחב הפועלותאחרות מערכות תת על המערכת להתממשק ל 0.1.4

בהסכם שנוסחו מצורף בזאת,  האחויתקשר עם  האחושהצעתו תבחר על ידי המציע  0.1.5

במסגרת   "(ההסכם" -)להלן  ושתנאיו יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתו של המציע

יישומה של התוכנה על  ההסכם שייחתם כאמור, הספק יהיה אחראי, בין השאר, 

ן כההטמעה ו ,ההתקנה הסבת הנתונים, ,האמורה פיתוח התאמות ייחודיות נדרשות

 ., הכל כמפורט בהסכם ובנספחיועל מתן שירותי תחזוקה, תמיכה ולווי המערכת

מתאריך חתימת  תהיה האחוידי -עם המציע שהצעתו תתקבל עלתקופת ההתקשרות  0.1.6

)שנת אחריות ושנת  ההסכם ועד לתום שנתיים מיום ההפעלה המבצעית של המערכת

תקופות נוספות  ששכת תקופת ההתקשרות בלהאר הואחאחזקה( בתוספת אופציה ל

 כמפורט בהסכם ובכפוף לתנאיו. להכו, של שנה כ"א

שומרת לעצמה את הזכות לבחור את ההצעה הזוכה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי,  האחו 0.1.7

וכן לנהל מו"מ עם מי מהמציעים לגבי ביצוע שינויים בהצעה, כולה או חלקה. למען 

מו"מ לגבי כל הצעה, והיא שומרת לעצמה את מתחייבת לנהל  האחוהסר ספק, אין 

הזכות לדחות כל הצעה מכל סיבה שהיא מבלי שתהיה מחויבת לספק הסברים 

 למציע, ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בהקשר זה.
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 (I) הגדרות 0.2

 ""אתר העבודה .א 

 בצומת אחים בסמוך לקרית מלאכי.  נמצא  האחוהמשרד הראשי של 

 "בקשה" .ב 

במערך  לתמיכהכלל ארגונית פריוריטי כמערכת מערכת  יישוםות לבקשה לקבלת הצע

 .האחושל  המנהלי

 גורמים מפקחים"" .ג 

 .פרויקט היישוםלפקח על  האחומונה על ידי יש מי

 "האחו"הלקוח" / " .ד 

ה, ליד קריית אחו חינוכי להשכלה גבוהה במרכז הכפריהקמפוס האקדמי אחוה הוא מוסד 

ולימודים לקראת  M.Edותעודת הוראה, תואר שני . B.Edמלאכי, ללימודי תואר ראשון .

העמותות  ברשם מופיעהגוריון בנגב. המוסד הינו מלכ"ר -תואר ראשון של אוניברסיטת בן

 )ע"ר(.

 "ההסכם" .ה 

 בביצוע העבודה.תזכה למציע שהצעתו  האחוהסכם שיחתם בין 

 המערכת"  " .ו 

בנספח כמפורט   קיםוממשהכוללת מספר מודולים  פריוריטי מתוצרת אשבל,מערכת 

 . האפיון

 ""המפרט .ז 

 מסמכי פנייה זו, על כל נספחיהם.

 העבודה"" .ח 

המפורטים במפרט על כל נספחיו, לרבות ההסכם  כל העבודות, המטלות והחיובים

 והנספחים לו.

 הפעלה מבצעית מלאה של המערכת"" .ט 

 אחוהשלב אשר יכלול את פריסת המערכת ומסירת המערכת להפעלה מבצעית מלאה ב 

מידע אחרות כפי שנדרש ממשקים עם מערכות הסבת הנתונים הקיימים ופיתוח לרבות 

 במפרט.

  רועים לפרויקט"ייומן א" .י 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

: לו"ז מתוכנן ולו"ז בפועל, הגשת מסמכים , לרבותרועים בפרויקטייומן המכיל את כל הא

נויים לאישור, קבלת האישור למסמכים, החלטות, דיווח על תקלות ועיכובים, דיווח על שי

בלתי מתוכננים, דיווח על ביצוע השינויים וכו'. נוהל מפורט לניהול יומן זה יקבע לאחר 

 .והאח ה הבלעדי שללפי שקול דעת הזוכה ספקההתקשרות עם ה

 "יישום" .כ 

 .והאחלצרכי  הפריוריטי ביצוע שינויים והתאמות של מערכת   

 / "הספק""מציעה" .ל 

 .והצעתו זכתה בביצוע הפרויקט ה זהשהגיש את הצעתו כמענה למפרט בקשמציע  

 מסמכי מבחני קבלה"" .מ 

 . האחואושרו ע"י נציג יי המציע  וש"שיוכנו עלבדיקת המערכת מסמכים  

 "ח""נוהל מפת .נ 

 הנוהל הממשלתי לפיתוח מערכות מחשוב, הקמתן ותחזוקתן .  

 "פיתוח" .ס 

 אפיוןהתאמת התכנה הבסיסית וממשקים לעבודה מול הדרישות כמפורט בנספח ה   

 ערך ההצעה" " .ע 

 סך כל ערך ההצעה במחירים נומינליים, לא כולל מס ערך מוסף )מע"מ(. 

 "שעות עבודה מקובלות" .פ 

 ה' .-בימים א'  1630עד  0800ה הן משעה שעות העבודה במשרדי הנהלת אחו   

 " תוכנות בסיסיות" .צ 

רם כלשהו, בהן תוכנות מסחריות מסוג מוצר מדף אשר זכויות היוצרים שלהן שייכות לגו  

 יעשה המציע שימוש לצורך מילוי התחייבויותיו על פי המפרט.

 תוכנת המקור"" .ק 

והוראות הפעלה שהספק  אוסף כל המודולים, תוכניות, ספריות, מסכים, קבצים, תיעוד

  כמפורט בהסכם ובכפוף לתנאיו.במסגרת הפרויקט  הכין ו/או יספק

 

 (Iמבנה המפרט וההצעה ) 0.3

 (Iמבנה המפרט )  0.3.1

 פרקי המפרט כולו מסומנים באופן הבא :

 סעיפי מסמך זה. מינהלה : -   0
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 יעדי המערכת. :  1פרק   -   1

 הגדרת היישום. :       2פרק   -  2

 הטכנולוגיה הנדרשת / המוצעת. :   3פרק    -  3

 מימוש המערכת הנדרש/המוצע. :   4פרק   - 4

 .עלויות :   5פרק   - 5

 יםנספח :  6פרק    -6

 ההסכם : 7פרק   7

 (Iסיווג רכיבי המפרט : השיטה )  0.3.2

 סעיפי ההצעה והמפרט מסווגים לפי הסימון הבא:

סעיף במפרט המובא לידיעת המציע בלבד ללא צורך  - INFORMATION (I) .א

ניתן להוסיף  ".והסכמתי הבנתי ,בתשובת המציע. היעדר תשובה יובן כ"קראתי

 .הערות בכתב לצד הסעיף

סעיף במפרט הדורש תשובה כללית בלבד ללא ירידה לפרטים. בכל  GENERAL (G) .ב

יש לענות קיים/לא קיים ולציין תכונות חשובות בלבד. היקף G הסעיפים המסומנים 

 התשובה לסעיף זה ינוע,  ברוב המקרים , בין שורה אחת למחצית העמוד.

 תיענהשל הדרך בה  מדויקנדרשת התייחסות פרטנית ותאור  - SPECIFIC  (S) .ג

 יש לתת תשובה מפורטת ומדויקת. S. בסעיפים המסומנים המציעהדרישה בהצעת 

משמעית על הסעיף -המבנה של התשובה חופשי ובלבד שתינתן תשובה ברורה וחד

 המבוקש. 

 תשובות אפשריות הינן :

 .מדויקיש/כן/קיים, ותיאור  (1) 

 אין/לא/חלקית, ולוח זמנים ומשאבים ליישום. (2) 

 ן/לא ולא יהיה, ותיאור סיבות לכך.אי (3) 

אם נדרשת תשובה ארוכה במיוחד, ניתן לתת תשובה תמציתית במקום ולצרף נספח 

 להצעה המפרט את התשובה.

סעיף במפרט שהעמידה בדרישתו היא דרישת סף לקבלת  - MANDATORY (M) .ד

. דרישות הסף מפוזרות במקומות השונים  S -ההצעה. רמת הפירוט בו זהה ל

על ידו עונה  הפתרון המוצע ליישוםלבדוק האם  המציעקים המקצועיים. על בפר
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

תביא לדרישות הסף לפני המענה על כל דרישות המפרט. תשובה מסוג אין/לא 

 .לדחיית ההצעה

סעיף במפרט שהושמט ואין לענות עליו. מטרת סימון זה  - NOT RELEVANT (N) .ה

 .הינה לציין שאין כאן טעות, אלא השמטה מכוונת

-סיווג הסעיפים הנעשה ברמת סעיף ראשי המכתיב את רמת הסיווג לגבי תת .ו

הוא יסומן בהתאם במפורש.  מסויםסעיף -הסעיפים שבו. אם נדרש סיווג שונה בתת

 . G -סעיף כשהסעיף כולו מסומן כ-לתת Sסיווג  -לדוגמא 

 מספרי הנספחים יהיו כמספרי הסעיפים להם הם נותנים פירוט . .ז

 

 (M) -הנדרש  מבנה ההצעה 0.4

 2.1בהצעה יכיל תשובה לרכיב  2.1: סעיף עה יהיה זהה למבנה המפרט. לדוגמאמבנה ההצ  0.4.1

, או ייכתב לידו מדולגוכו'. רכיב לגביו אין תשובה  2.2תשובה לרכיב  2.2במפרט, סעיף 

 .ריו ישמור על מספרו המקורי במפרט"אין תשובה". הרכיב הבא אח

 ".99רות על ידי הוספת סעיף "אחר", סעיף כזה יסומן "הספק רשאי להוסיף בהצעתו הע  0.4.2

. מטרת שיטת הוספת Y.X.99 יוסיף הספק סעיף משנה  Y.Xלדוגמא: בסוף סעיף משנה 

סעיפים זו היא לאפשר לספק צמידות למבנה המפרט תוך מתן מקום להכנסת כל המידע 

 .חש כי הוא נדרש לצורך הצגת הצעתושהספק 

מידע ויצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים הספק יפרט בהצעתו כל   0.4.3

 לאחר קבלת הצעתו של הספק.  האחובמפרט ושיידרשו על ידי 

 ההצעה תכלול בתחילתה תקציר תמציתי.  0.4.4

 
 (I) מינהלה 0.5

 -לכתובת האימייל  עו"ד גלית עמרם אל  שלוחיש ל הז מכרזכל שאלה ו/או בירור בקשר ל  0.5.1

galit_am@achva.ac.il  על                                               .12:00 בשעה  23.5.2013 וםעד לי

 . "למענה ליישום מערכת פריוריטישאלות " :באופן ברור יצויןהפקס 

 תשובות לשאלות יופצו לרוכשי המכרז אשר ישאירו פרטי התקשרות בעת רכישת המכרז  0.5.2

  .28.5.2013עד ליום 

למספר הסעיף במפרט ו/או בהסכם בהתאם לטבלה  ולהתייחס בשאלותימתבקש  הספק  0.5.3

 שלהלן:
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 ד' מס' פרק מספר סעיף פירוט השאלה

    

 ירשם בטור הפרק כללי . שאינן מתייחסות  לפרק  או סעיף ספציפי  לשאלות כלליות  

 מסמך התשובות לשאלות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מציע המגיש    

 תום על מסמך זה ויצרפו להצעה. הצעתו במכרז יח        

 

 (Mמועד ואופן הגשת הצעות )  0.6

לחתום על כל עמוד ועמוד של על העותק שיסומן כמקור יש ו עותקים 3על המציע להכין   0.6.1

על כל הסכם ל המסמכים הכלולים בהצעה שעליו להגיש, לרבות על עמודי העהמפרט  ו

ו תכנית המצורפים למסמכים אלה  נספחיו, על עמודי מסמך זה וכן על כל מסמך, נספח  א

   .ובכפוף להוראות מסמך זה ו אשר יצורפו על ידי המציע בהתאםו/א

חתימת המציע על הצעתו, כמפורט לעיל, תעשה בפני עו"ד וזה יאשר בחתימתו כי המציע   0.6.2

 חתם על ההצעה בפניו. במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד יאשר עו"ד את סמכותם של

 התאגידי.מורשי החתימה 

כן תצורף הוכחה )מאושרת ע"י עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת( על רישום החברה,   0.6.3

 .ורשימה מאושרת של בעלי מניותיה ומנהליה, מספרי תעודות הזהות שלהם וכתובותיהם

ליישום  את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות חתומות ועליהם רשום: "הצעה למערכת  0.6.4

נה שתסומן כ"כמענה טכני" תוכנס ההצעה הכוללת את מערכת פריוריטי" במעטפה הראשו

פרק העלות והערבות  – 5ובמעטפה השנייה שתסומן כ"עלות" יוכנסו פרק  4-0הפרקים 

 הבנקאית  

הגשת המציע יפרט בהצעתו את שם החברה, כתובתה, שם איש הקשר בחברה לצורך   0.6.5

 , מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל להתקשרות.ההצעה

 

צריכה  , כשהיא מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה,ההצעה 0.6.6

, 3מנהל תפעול, בבניין המנהלה מס' שבמשרד  מכרזיםלתיבת ה במסירה אישית להגיע

"המועד האחרון להגשת  -)להלן  12:00, שעה 06.06.2013יום עד  בקומה ראשונה 

 שיגיעו לאחר מועד זה ייפסלו. מעטפות  .ההצעות"(. אין לשלוח את ההצעות בדואר

 (Mהתחייבויות ואישורים שעל המציע לצרף להצעתו  ) 0.7

 צעהערבות ה  0.7.1
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

להבטחת קיום תנאי  האחו המכללה האקדמית ערבות בנקאית בלתי מותנית, לפקודת   .א

 . 30.8.2013יהא עד ליום תוקף הערבות  .ש"ח 25,000של  וההצעה, בגובה הבקשה

יום    60 -הבנקאית ב בחירת הספק, יוארך תוקף הערבותך תהליבכל מקרה של דחייה ב .ב

 נוספים.

 הצעה אשר תוגש ללא ערבות כנדרש תיפסל. .ג

המכללה תהיה רשאית לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע הזדמנות  .ד

 להשמיע את טענותיו בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה: 

 נות או בחוסר ניקיון כפיים. המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיס .ה

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .ו

 המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  .ז

אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי  .ח

 קשרות של המכללה עם הזוכה במכרז. מוקדם ליציאת ההת

על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של המציע או   .ט

 רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

ידה כזוכה לא יחתום על -ה תהיה רשאי לחלט את הערבות, אם המציע  שנבחר עלאחו .י

 .0.8.1צוע כאמור בסעיף  ההסכם ו/או לא ימציא ערבות בי

 לחלט הערבות לגביה. האחובוטלה הצעת המציע לפני תום התקופה האמורה לעיל, רשאית  .יא

 לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה, תוחזר הערבות לכל המציעים אשר הצעותיהם לא זכו. .יב

ישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק עסקאות גופים א  0.7.2

 . 1976-כיפת ניהול חשבונות ותשלום מס( תשל"וציבוריים )א

אישור/ים לגבי רישום התאגיד, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את התאגיד   0.7.3

בחתימתם, ובכלל זה בדבר סמכותם לחייב את התאגיד בהתחייבויות נשוא הצעתם 

 לבקשה זו.

 אישור על היות המציע הראשי עוסק מורשה מטעם  מע"מ.  0.7.4

 שת מסמכי המכרז. קבלה על רכי 0.7.5

יום מיום המועד האחרון שנקבע להגשת  90על המציע להתחייב שההצעה תקפה למשך   0.7.6

יום  60ההצעות. בכל מקרה של דחייה בבחירת הספק, יוארך תוקף ההצעה לתקופה של 

 נוספים. 



03 

 

__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 על המציע להתחייב כי ישלב עובדים מטעם הלקוח בצוות הפרויקט במידה שיידרש לכך.  0.7.7

 :עו"ד לגבי הפרטים הבאיםלהמציא אישור  על המציע  0.7.8

 .תום בשם החברה ומספרי הזהות שלהםשמות המוסמכים לח -

 .2012-ו  2011לשנים  דים מקצועיים שכירים ומחזור כספימספר עוב -

על המציע לצרף להצעתו רשימת לקוחות ממליצים, בצירוף שמות אנשי קשר ופרטי   0.7.9

קוחות אחרים של המציע לקבלת מידע תהיה רשאית לפנות לל האחוהתקשרות, ו

 והמלצות על המציע.

 .ב את נכונותו והסכמת לקוחותיו לגבי מסירת המידעעל המציע לציין בכת

 על המציע להצהיר על נכונותו לבצע מצגת של הצעתו.  0.7.10

על המציע להצהיר על נכונותו לבצע ניסוי או הדגמת המערכת על נתונים שיועברו לו על   0.7.11

 ליט לבצע זאת.אם תח האחוידי 

 4על המציע להתחייב שיועסקו בפרויקט עובדים שיבחרו מתוך הצוות שהוצג על ידו בפרק   0.7.12

 .והאחהמימוש, וזאת בתנאי שאושרו ע"י  –

המציע יצרף הצהרה כי מנהל הפרויקט והעובדים הבכירים המוצעים על ידו יהיו דוברי   0.7.13

הצעת המציע תזכה עד תום עברית וזמינים להתחלת העבודה בפרויקט וזאת במידה ו

 יום ממועד זה. 45תוקף ההצעה ותחילת העבודה  תהיה בתוך 

 

 (Mעם זכייתו בפרויקט )מציע התחייבויות ואישורים שידרשו מה 0.8

כספית בנקאית אוטונומית בשקלים חדשים צמודה למדד המחירים לצרכן  ערבות ביצוע  0.8.1

בתוקף מתחילת  ,₪ 40,000בסך של  והאחהמכללה האקדמית מבוילת כחוק לפקודת 

ערבות " –הביצוע ועד לסיום הפרויקט , לפי הנוסח המצורף כנספח להסכם )להלן 

 "(:ביצוע

 לעיל . 0.7.1לפי סעיף   האחואשר נמסרה ל ההצעה ערבותערבות זאת תחליף את  -

 על הזכייה. האחוימים מיום הודעת  7תוך   האחוהערבות תימסר ל -

פי ההסכם אשר נחתם עמו עקב הזכייה -הספק על הערבות תבטיח קיום התחייבויות -

 במכרז. 

ההסכם בכפוף לתנאיו,   רשאית לחלט את הערבות אם הספק לא יעמוד בתנאי האחו -

 לכל סעד אחר במקרה כזה. האחולפגוע בזכויות  וזאת מבלי

 מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההסכם לתוקף. -
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

במהלך תוקפו של  0.7.3 -ו 0.7.2טים בסעיפים התחייבות לחדש את כל האישורים המפור  0.8.2

 החוזה.

ובאיכות הנדרשים לצורך עמידה בתוכנית העבודה  וח האדם בהיקףהתחייבות להקצאת כ  0.8.3

 המימוש ובהתאם להצעתו. – 4בהתאם לנדרש בפרק 

 הספק מתחייב לעבוד בהתאם להסכם שנחתם עמו ובכפוף לתנאיו.  0.8.4

ו או את חובותיו לפי תנאי הצעה זו, כולן או חלקן, הספק אינו רשאי להעביר את זכויותי  0.8.5

 . והאחללא הסכמה בכתב ומראש של 

ימים ממועד קבלת  7חליט להתקשר עם המציע, המציע יחתום, תוך ת  והאחבמידה ו  0.8.6

  קיום תנאי ההסכםלצורך   והאחעל ידי  נדרשכל מסמך ההסכם, לרבות הודעה על כך, על 

   :יע על זכויותיו בפתרונות המוצעים, כדלקמןבעצם הגשת הצעתו, מצהיר המצ  0.8.7

וכל   ליישום מערכת פריוריטי על ידי היצרןהמציע מצהיר בזה כי הוא בעל זכויות   0.8.8

שנבחרה פריוריטי  זיות ו/או האחרות הגלומות במערכתהזכויות הקנייניות ו/או החו

האישורים  וכי הוא זכאי להפיצה, או כי יש בידו את כל וה,מוקדם יותר על ידי אח

 זה. הסכםהדרושים מטעם בעל/י הזכויות כאמור להפיצה  ולהתקשר ב

על  ובהתקשרות בהסכם זה, לא תהיה  האחובזאת כי במידה ויתקשר עם המציע מצהיר   0.8.9

פגיעה בכל זכויות יוצרים, סודות פיו -עלובמילוי התחייבויותיו   האחופי ההסכם עם 

אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא ניינית או ק,  זכויות פטנטים או כל זכות ייםמסחר

 תביעה כלשהיא על הפרת זכויות כאמור. כנגדו הוגשה 

וכי הוא ישפה את  והאחהמציע מצהיר, כי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת המערכת ל  0.8.10

 .צד שלישי הקשורה בזכויות שבהצעה בכל מקרה של תביעת  האחו

ים הינם רכיבים בתחזוקה שוטפת, ולאחר מציע מצהיר שכל רכיבי הפתרון המוצעה  0.8.11

, שבירר ובדק את העניין אין בידיו כל מידע על הפסקה מתוכננת בייצורם  או בתחזוקתם

שום מניעה  ולא תהיה אין בהסכם,  והאח, במידה ויתקשר עם כי לפי  למיטב ידיעתו ,וכן

 ת ההצעה.מהדורות ועדכונים  במהלך שבע השנים ממועד הגש  והאחלהמשיך ולספק ל

לדרוש כל אישור ו/או ת רשאי האחוהא תלמען הסר ספק מובהר, כי לאחר קבלת ההצעה   0.8.12

, וזאת מבלי לגרוע מכל מציע בפתרונות המוצעים ומסמך ו/או הצהרה בקשר לזכויותיו של

 .פי תנאי ההסכם-על האחוזכויותיה של 

ימת זכות קניין, מבלי לגרוע מן ההצהרות האמורות לעיל מובהר, כי במקרים בהם קי  0.8.13

השייכת לצד שלישי וקשורה באיזשהו אופן לחלק מההצעה, או לכולה, יפורט הדבר 

 בהצעה, בתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע את ההצעה.

חלק ממנה, המציע שינוי בהצעה ו/או לקבל או לדחות  לבקש והאחמבלי לגרוע  מזכויות   0.8.14

 לית אחת.ועת כיחידה משולבת ותפעשהיא שלמה ומוצכמוגשת מצהיר כי ההצעה 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

יידרש ליישמם כחלק )אם  המציע אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של ספקי המשנה

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המציע מצהיר, כי לצורך קבלת  או סוכניו. (והמדרישות אח

לפנות  תרשאי  האחוהא תשירות ברכיבים/פריטים המסופקים ע"י ספקי משנה/סוכנים, 

 .שיקול דעתה הבלעדיהתאם לבירות אליהם יש

 שתידר האחוהמציע יפרט בהצעתו כל דרישה תשתיתית וכל תשומה ישירה או עקיפה ש  0.8.15

 .הצעתולהתחייב עליה במידה והיא מהווה תנאי למימוש 

,  המציע יפרט לגבי כל לגבי הצעתו בכללותה ולפרטיה מבלי לגרוע מאחריותו של המציע  0.8.16

י המבצע/המשווק/הבעלים של אותו פריט, ואם מעורב יותר מגורם פריט ורכיב בהצעתו מ

 אחד, מה חלקו של כל אחד.

במידה והמציע מתקשר לצורך הגשת הצעתו עם ספקי משנה, יצרף המציע להצעתו   0.8.17

הסכמה חתומה מטעם כל אחד מספקי המשנה, לפיה כל דרישות פניה זו מקובלות עליו 

על ידו, וכי הוא מתחייב לפעול על פי דרישות בנוגע לתוצרים ולשירותים המסופקים 

 כמפורט במפרט. כלפי אחוה מפרט זה. אין בהסכמות אלו כדי לגרוע מהתחייבויות המציע
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 (Mהצעת מחיר ) 0.9

לוות האחרות את כל המיסים וכל העלויות הנהמחיר שינקוב המציע בהצעתו יכלול    0.9.1

 ,יולצורך מילוי התחייבויות ,האחובמידה וייחתם ההסכם בינו לבין  מציע,א הישיוצ

 למעט מס ערך מוסף.

 בשקלים חדשים, לא כולל מס ערך מוסף, כאמור לעיל. תיעשה  נקיבת נתוני המחיר  0.9.2

 עלות . - 5הנחיות מפורטות נוספות מופיעות בפרק 

 .5במסגרת פרק  המפורטיםעל המציע למלא במלואן את כל הטבלאות והסעיפים   0.9.3

לנהל מו"מ בקשר עם כל פרט ומרכיב בהצעה, מובהר, כי   האחומבלי לגרוע  מזכויות   0.9.4

 הצעת המחיר שנתן, כולה או חלקה. נהל מו"מ מול המציע לגבי ל ת רשאי  יהתה האחו

 

 (Iבחירת הספק הזוכה  ) 0.10

לבחור בכל הצעה שהיא, או שלא לבחור באף אחת מן  האחומבלי לגרוע מזכותה של   0.10.1

הצעה הזוכה תתבסס על שני בחירת ה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, –ההצעות 

 : איכות ההצעה ועלותה.מרכיבים

)מתוך  80ציון של לפחות  יעלו רק מציעים אשר הצעתם קיבלה לשלב בחינת העלויות  0.10.2

בבחינת איכות ההצעה כפי שתתבטא בפרק הטכני. בכפוף לציון הסף למרכיב  (100

 40 % -לאיכות ו 60 % ההאיכות כאמור, היחס בין מרכיב האיכות למרכיב העלות יהי

 לעלות.

, לאחר שקילת האחוהמוחלט של  התיעשה על פי שיקול דעתהזוכה בחירת ההצעה   0.10.3

לפי בחירתה איכותן ומחירן של  ההצעות שתקבל ותוך ניהול מו"מ עם מי מן המציעים 

  .האחושל 

 ניתוח ההצעות יהיו כדלקמן:התבחינים שיהיו בבסיס  0.10.4

 .הספק -

 .כללי –ניסיון הספק  -

 .ניסיון הספק בתחום המוסדות האקדמיים -

 .שיטת היישום המוצעת -

 .מנהל הפרויקט המוצע -

 .התרשמות כללית -
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 לבצעסיור אצל הספק ו/או לקוחותיו, ל שלהידר  האחועשויה לצורך בדיקת ההצעה   0.10.5

קיימת, ולבקש בעקבותיהם , או חלק ממערכת פתרון שיושם, יכולתניסוי או הדגמה של 

  .הצעתומהמציע לשנות את 

ההצעה הזולה ביותר או כל לקבל את  תמחויב נהאינ  והאחלמען הסר ספק מודגש, כי   0.10.6

הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לבסס את בחירתה על שיקולים נוספים כגון מרכיב 

וכל זאת בכפוף לשיקול דעתה  –מסוים בהצעה, ניסיון ו/או חוסן כלכלי של המציע 

 הבלעדי.

לבקר  : לעשות את הפעולות שלהלןה על זכות תשומר האחולעיל, מבלי לגרוע מן האמור   0.10.7

; לבטל לדחות כל הצעה או את ההצעות כולןאיתם; מראש במשרדי המציעים תוך תיאום 

את הפנייה לקבלת הצעות; לקבוע קריטריונים לבחינת ההצעות, להוסיף עליהם ו/או 

ר את כל העבודות או רק לשנותם בכל עת; לוותר על כל דרישה או תנאי שבמפרט; למסו

אפילו אם היא איננה ההצעה  וחלק מהן לבעל ההצעה הנראית לה כטובה ביותר בשביל

 האחווכן כל דבר או פעולה אחרת אשר יאפשרו ללנהל מו"מ עם המציעים הזולה ביותר; 

 כטובה ביותר. האחושל  תהמוחלט הלפי שקול דעת לבחור בהצעה הנראית

 (Mהוראות שונות ) 0.11

אין  ספק המציע לצורך הגשת הצעה בלבד.והוא מועבר ל האחושל  הקניינ וזה הינמפרט   0.11.1

 ., ויש לשמור על סודיותו המוחלטתלעשות בו שימוש שאינו לצורך ההצעה

לעשות  בהצעה, במסמכים ובכל התוצרים האחרים של ההצעה בשלב ת רשאי  האחו  0.11.2

 ה, יועציה צעות עובדיבאמולהקמת המערכת כל שימוש הקשור לבחירת ההצעה  ,כלשהו

 ובאמצעות גורמים חיצוניים.

שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של מגישי הצעות, לרבות תחזיר ולא תלא  האחו  0.11.3

או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות ניסוי ו/או הדגמת יכולת, הבדיקות המוקדמות, 

 בעריכה ו/או בהגשת ההצעות ו/או הנובעות מהן.

נותן בזה את הסכמתו לכל התנאים הכלולים הוא המציע כי  בעצם הגשת הצעתו  מצהיר  0.11.4

על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או  מסויגבמפרט ומוותר בזה וויתור סופי, מוחלט ובלתי 

 . הוראה הכלולים במפרט, לרבות בפרק זה ובהסכם המצורף אליו, לרבות סבירותם

 
 (Mהמציע ) הצהרת 0.12

יון את כל מסמכי המפרט, לרבות ההסכם ונספחיו, אנו הח"מ, לאחר שבחנו בקפדנות וקראנו בע

על כל תנאיהם ופרטיהם, מצהירים  ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המפרט על פרטיהם, 

לרבות השיטה והתנאים שלפיהם נצטרך לבצע את העבודות, בחנו את הגורמים העשויים 

כל אלה ידועים  -בורנו להשפיע על ביצוע העבודות בשלמות וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך ע

 וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו . , אנו מסכימים להם, ומובנים לנו
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחנו בחינה קפדנית ומדוקדקת את כל התנאים האמורים  

חו נחתום על ההסכם המצ"ב בנוס, האחוהננו מתחייבים בזה, כי במידה והצעתנו תתקבל על ידי 

 .פיו-המפורט לעיל, ונמלא את מלוא התחייבויותינו על

 

 .הצעתנו זו ניתנה ביום ____________

  

 : ____________תאריך  שם המציע  : ___________________

              כתובת           : ___________________

   ת.ז./מס' תאגיד : ___________________

   מס'  טלפון : ___________________

   מס' פקס : ___________________

 

 ___________________ :  חתימת המציע      

 

 אישור עו"ד

חתמו בפני על  מאשר כי ה"ה _______________________ י הח"מ ______________ עו"דאנ

______ ____________ ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם

 .בכפוף להוראות כל דין את המציע מחייבתעל ההצעה דלעיל  תימתםוכי ח "(המציע" -)להלן 

 

    ________________    ____________________ ______________________ 

 חתימה     םש   תאריך
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

    

  

  

  . יעדים. יעדים11
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

 יעדים  - 1פרק   .1

 כללי .1.1

 במכללה פועלים שלושה בתי ספר:

 בית ספר לחינוך -א

ותעודת הוראה במסלולים שונים, החל משכבת הגיל  B.Edמכשיר לתואר ראשון .

הרך ועד לשכבת בית הספר העל יסודי, בהתמחויות מגוונות: חינוך מיוחד, 

 .מתמטיקה, מדעי הטבע, אנגלית, היסטוריה, לשון, ספרות ועוד

כמו כן מתקיימות בו תכניות לימודים המכשירות אקדמאים להוראה ומעניקות 

 תעודת הוראה.

 בית הספר לתארים מתקדמים -ב

"מוסמך בחינוך ובהוראה"  .M.Edמקיים תכניות לימודים לעובדי הוראה לתואר שני 

 בארבעה תחומים:

  חינוךמנהל מערכות 

 תרבות עם ישראל והוראתה 

 *חינוך מיוחד 

 *חינוך מתמטי לביה"ס היסודי 

 בית הספר למדעים -ג

במדעי הסביבה  .B.Scבמדעי החיים, תואר ראשון  .B.Scמלמד לתואר ראשון 

ד לתואר ראשון באחריות אקדמית של בפסיכולוגיה. כמו כן מלמ .B.Aותואר ראשון 

אוניברסיטת בן גוריון בתחומים: כלכלה, מדעי ההתנהגות, מדעי המחשב, ניהול, 

B.A. .רב תחומי ומדעי הרוח 

 במקביל ללימודים האקדמיים, פועלים במכללה מרכזים נוספים:

לעובדי הוראה ולציבור הרחב במגוון תחומים  תעודה והשתלמויות מרכז ללימודי

 ומרכז ללימודי אמנות.

המציעות השלמה ושיפור תעודת הבגרות, מכינה ייעודית לחינוך ותכנית הכנה מכינות 

 למדעי החיים.

מובא באתר  ועל מגוון פעילויותי קדמיהקמפוס האפעילויות תאור מפורט של 

 .www.achva.ac.il בכתובת והאחהאינטרנט של 

http://www.achva.ac.il/תואר-ראשון/בית-ספר-לחינוך
http://www.achva.ac.il/תואר-ראשון/בית-ספר-לחינוך
http://www.achva.ac.il/תואר-שני-0
http://www.achva.ac.il/תואר-שני-0
http://www.achva.ac.il/תואר-ראשון/בית-ספר-למדעים
http://www.achva.ac.il/תואר-ראשון/בית-ספר-למדעים
http://www.achva.ac.il/לימודי-תעודה-והשתלמות
http://www.achva.ac.il/מכינה-קדם-אקדמית
http://www.achva.ac.il/מכינה-קדם-אקדמית
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 (I) לפרויקט הנדרשרקע   .1.2

יוזמה משותפת של משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה אפשרה הקמת דגם חדש של 

מוסד אקדמי, שהינו ייחודי במפת ההשכלה הגבוהה בישראל, ועתיד בטווח הארוך להביא 

 טובה ברמת החינוך והוראת המדעים בישראל.לשינויים ל

מכללה אקדמית לחינוך ומכללה  -המכללה האקדמית הינה תוצר של שילוב שני מוסדות

, מודל חדש וייחודי להכשרת מוריםאקדמית למדעים. ייחודה של המכללה מאפשר פיתוח 

גית שיילמד בבית הספר למדעים, לצד הכשרה פדגו B.Scהמציע תואר ראשון במדעים .

 מקיפה והכשרה מעשית, שיעניק בית הספר לחינוך.

שילוב שני מוסדות )עמותות( אשר התנהלו על בסיס מערך ניהולי נפרד ועל בסיס מערכות 

תוכנה נפרדות  לגוף אחד הביא את צורך ביישום מערך תוכנה אחד ואחיד למערך הארגוני 

חדש אשר יתמוך בכל  וה לבחינת מערך תוכנהחדש. הזדמנות האיחוד הביאה את אחה

. במהלך השנה האחרונה נבחנו פתרונות שונים ממשפחת מיגון הצרכים המנהלתיים

אשר מאפשרים העמדת מערכת מתקדמת שתאפשר מתן מענה לצרכים  ERP -מערכות ה

הפיננסיים לוגיסטיים של הגוף המאוחד. מהלך האיתור ובחינת פתרונות קיימים תוך 

ה על יישום של ניהול מרכז אקדמי החליטה אחו צרכיםהתמקדות בפתרונות בסביבת ה

  מערכת פריוריטי מבית אשבל  כמערכת אשר תתמוך בניהול הגוף המאוחד. 

 (Iעקרונות כלליים ) .1.3

העקרוניים המנחים את המהלך  םמהקוויהינו אחת יישום מערכת ארגונית אינטגרטיבית  

  כולו. 

 (Iהמצב הקיים ) עיקרי  .1.4

יחידות הארגוניות הנפרדות של השל  ת כיום בפעילות התפעוליתוהתומכ ת המידעומערכ

 ת מספר מרכיבים בדידים כדלקמן:וכולל ה אחו

 מערכת ה – אביב- ERP סות בה מנוהל רישום הספרים )הנה"ח(, תקציבים, רכש, הכנ

יקטים. המערכת מחולקת למודול פיננסי ומודול והוצאות, תרומות וניהול הפרו

 לוגיסטי.

 ערכת שכרמ – עוצמה. 

 ים: ית את נתוני התשתית הרלוונטלאקדמי. הכולסטודנטים מערכת מנהל  – מכלול

לימודים, מערכות, שכ"ל ועוד. בין היתר במערכת זו  תיונסגל, סטודנטים, שיעורים, תכ

 .נעשה תחשיב שכ"ל ותשלומים נוספים של חשבונות 

 מערכת נוכחות עובדים. – לביא 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 מערכת ניהול ספרייה. – אלף 

 (I) בעיות שהמערכת אמורה לפתור .1.5

 הבעיות המרכזיות שהמערכת אמורה לפתור הן :  

 שנת.ומי  האחובהקיימת היום  המנהלתיתהמערכת  -

גוף למערכת שלא נותנת פתרונות הן ליחידות הארגוניות הבדידות ובהכרח לא  -

 המאוחד.

 אינה נותנת מענה להיבטים לוגיסטיים כלל ארגוניים. -

 ת רבות אינן מקבלות מענה ממוחשב בכלים הקיימים.פונקציות מרכזיו -

 נדרשים היבטים אינטגרטיביים כלל ארגוניים. -

 אחידות המידע הניהולי ו"אמת ארגונית אחת". -

נדרש פתרון לאינטגרציה של הנתונים ומידע לרמת מטה הקמפוס האקדמי תוך  -

 קונסולידציה של פעילויות פנימיות בגוף המאוחד.

 (Iאופק הזמן ) .1.6

נדרש והשלמת ההליכים הפורמליים של האיחוד, ל חשיבותה האסטרטגית של המערכת בגל

    של המערכת החדשה.לוח זמנים קצר ככל שניתן להקמתה והטמעתה 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

 

 

 

 

  . היישום. היישום22
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

 היישום – 2פרק  .2

 נושאים עיקריים הבאים : שלשהבהתפיסה הכללית של היישום צריכה להתמקד 

 גם יחד. טייםהלתיים לוגיסמנתמיכה בהיבטים  .א

מוסדות  מערכת אחידה לכל – האחומערכת גלובלית המותאמת לתרבות הארגונית של  .ב

 העמותה והמטה.  

שים סטנדרטיים הדור ( המבוססת על מודוליםstate of the artסביבה טכנולוגית מתקדמת ) .ג

למערכת התומכת ברצפת הייצור  תוך התממשקות מינימום פיתוח, יישום והתאמה

  מכלול,  באופן מלא ושקוף.  האקדמית

  

 ERPמערכת פריוריטי כ -את מערכת הליישם  האחועל בסיס התפיסה ועיקריה הנ"ל, מבקשת 

נדרש למענה מלא לתהליכי העבודה המוגדרים יחד עם היכולת  מתקדמת וקיימת. היישום

 . והאחלהתממשק למערכות רלבנטיות אחרות ב

 המערך הקיים 2.1
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 שוםתפיסה כללית ואופי היי 2.2

משאבי אנוש  ,לוגיסטיקהכספים, ) האחוכעקרון, מרבית מהעבודה המנהלית ב  2.2.1

וכדו'(  מתבצעת ע"י פונקצית מטה מרכזית לכל העמותה לדוגמא: מח' הכספים 

והיחידות האקדמיות מטה,  –מנהלת ומרכזת את כל נושא הכספים בעמותה 

 השונות.

 צורך ניהול מקומי.  להזנת נתונים, הפקת דוחות   2.2.2

מרבית התהליכים בתחום המנהלי אינם שונים במהותם בין הארגונים  השונים,   2.2.3

 ".האחוומטבע הדברים הדבר נכון גם לגבי "

כפי שנותחו במהלך  תהדרישות הפונקציונאליו מפורטותמסמך האפיון הנלווה ב  2.2.4

 המקדים.

ת שהינם מובנים מאליהם ומערכה לתתיהדרישות  מפורטים מטבע הדבריםלא   2.2.5

הנהלת חשבונות, ניהול ספקים, ניהול קופה, ניהול מלאי, ניהול תיק עובד כמו:  

 וכדו'. 

לא מזה מס' כאמור " האחולמרבית מתתי המערכת החדשה קיימים מערכות ב"  2.2.6

גם  םנדרש לקחת בחשבון בת"ע ובעלויות היישו המציע שייבחרשנים. קטן של 

 את נושא הסבות הנתונים.

 התהליך המקדים 2.3

באמצעות חברת וה ע"י אח נעשה ,הבחינת הפתרונות והחלופות לאחו יךבהמשך לתהל

מהלך מקדים לאפיון הדרישות לקראת איחוד הגופים וההיערכות הנדרשת  מידעטק

 לקליטת מערכת חדשה מודרנית מתקדמת ותואמת את הצרכים העכשוויים.

שמש מ שרא ה י אחושהוגש ואושר ע" מפורט מסמך אפיוןהמקדים הזה היה  תוצר השלב

לקבלת ההצעות. בהכרח השלב הראשון של המציע  ומהווה את הבסיס את פרק היישום

על כל המשתמע עדכני אפיון מפורט את ביצוע רענון האפיון והצגת  יצריךשיזכה בפרויקט 

 מהמהלך הנדרש.

 

לת ההצעות ומהווה חלק מסמך האפיון מצורף כנספח מספר אחד למסמך הבקשה לקב

 ממנו.בלתי נפרד 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

  

  

  

  

  . טכנולוגיה. טכנולוגיה33
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

 טכנולוגיה  - 3פרק  .3

 הארכיטקטורה הקיימת  3.1

 

 

 

 (Sתפיסה כללית של הטכנולוגיה ) 3.2

 מאפייני סביבת העבודה הינם :

 בשפות, שיטות עבודה וכו' הכח אדם עם שונות גבוה -

 אופנים שונים של קבלת נתונים ומידע -

 פרויקטים בעלי שונות גבוהה -

 הה בין יחידות הקמפוספעילות עם שונות גבו -

המערכת המוצעת תוקם על בסיס כלים קיימים וסטנדרטיים בשוק תוך שימוש בתשתית 

 סטנדרטית המקובלת בתחום המחשוב.

 נגזרו, בין השאר, הדרישות הבאות:מהדגשים הנ"ל  ומהמערכת שנבחרה )פריוריטי ( 

 רסתה האחרונה והעדכנית ביותר.בג התוכנה תותקן -
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 תהמוצעת אמורה לאפשר למשתמשים השונים את הנגישות האופטימאלי הטכנולוגיה -

 (. clientsשל רכיבים אצל הלקוחות ) תלמערכת תוך התקנה מינימאלי

המערכת תתוכנן ותיושם באמצעים ושיטות תקניות כדי לאפשר גמישות ותאימות  -

 מערכות אחרות.-מרבית למערכות אחרות קיימות תוך התאמת ממשקים לתת

בעתיד  תוגמיש כך שתתאפשר הרחבתה הפונקציונאלי יערכת תיושם באופן מודולארהמ -

 זאת בהתייחס לסדרי העדיפויות של הנהלת אחוה.

 ניתן יהיה לקלוט ולטפל בכל סוגי הנתונים הקיימים וכאלו שיופקו בעתיד. -

. המערכת תדאג לעדכן את מסד עדכון מידע אודות פרט כלשהוא יעשה רק פעם אחת -

 תונים בכל הקשרים שיש לאותו פריט עם פריטים נוספים.הנ

 (Sחומרה ) 3.3

 המציע יציין את התצורה הנדרשת להפעלת המערכת. 

המציע יפרט את תצורות שרתי הקבצים, שרתי האפליקציה וציוד התקשורת שיידרש 

 להתקנה בקמפוס.

 

 (Sמערכת הפעלה) 3.4

 בצד השרת:

 . Microsoft Hyper-V 2008 R2המערכת המוצעת תתמוך בהתקנה על שרתי 

 בצד הלקוח:

 .Terminal Server 2008 R2 -וב Windows 7המערכת תתמוך בעבודה במערכת הפעלה 

 (Sבסיס נתונים  ) 3.5

 ומעלה. Microsoft SQL server 2008בסיס הנתונים יהיה   -

על המציע להבטיח המשכיות תמיכה ותאימות של מוצרי התכנה עם המהדורות  -

 יס הנתונים ככל  שייצאו במשך חמש שנים לפחות. החדשות של בס

 (Sכלי פיתוח ותחזוקה )

סביבת הפיתוח וכלי הפיתוח יהיו על פי מפרטים וסטנדרטים שהוגדרו על ידי היצרן  -

 חברת אשבל.

 שנים לפחות.  6 -אופק המשך התמיכה )הפיתוח והתחזוקה( לאותם כלים יהיה ל  -

 – 1 כנת ביותר של כלי התוכנה )או גירסא קודמת המעוד הפיתוח יתבסס על הגירסא -

N .)לכל המאוחר , 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

הפועל בכל שעות פעילותה של אחוה, נותן מענה טלפוני מיידי  HELP-DESKלספק יש  -

ובעל יכולת טיפול מרחוק בתקלות תוך התחייבות לתיקון תקלה משביתת מערכת 

 למכללה.  גם אם קיים הצורך בהגעת טכנאי שעות מקבלת קריאה 4תוך 

 לטיפול בכל סוגי התקלות. SLAהמציע יצרף להצעה מפרט 

 (Sמחוללי דוחות ושאילתות  )

 עם המערכת יסופקו  הכלים שיאפשרו הפקת דוחות ושאילתות :

 דוחות עיתיים שהפקתם תתוזמן ע"י משתמשי המערכת. -

הוא. חריג או על קיום תנאי כלש עדוחות חריגים שיהוו התראה למשתמש על אירו -

 ( ויוצגו למשתמש, ביוזמת המערכת.BACKGROUNDהדוחות ירוצו ברקע  )

סטנדרטיים. ניתן יהיה לשמור  SQL שיופקו באמצעות משפטי  AD-HOCשאילתות  -

 את השאילתות בספריית שאילתות, לשימוש עתידי .

המכילים שדות מתוך מסד הנתונים  EXCELהמערכת תאפשר הפקת )יצוא( קבצי  -

 .XMLיצוא כל אחד משדות המערכת(  או קבצים בפורמט  )יתאפשר

(  כולל אפשרות לניתוח לעומק OLAPהמערכת תאפשר ניתוח נתונים אינטראקטיבי )  -

 . (DRILL-DOWNשל שדות נבחרים  )

(, כולל DASH-BOARDהמערכת תאפשר תצוגה גראפית של ריכוזי נתונים נבחרים ) -

 בתצוגה, ברמת המשתמש. אפשרויות לביצוע התאמות ושינויים

( והן PREVIEW) -כל הדוחות והשאילתות ניתן יהיה להפיקם הן ע"ג המסך כ -

 (. HARD-COPYלהדפסה )

המערכת תאפשר הפקת שאילתות פשוטות ע"י משתמשי הקצה ללא צורך  בעבודות  -

 תכנות.

 . מיון הדוחות רמת הפירוט והסיכומים, יוגדרו כפרמטר חיצוני, בשליטת המשתמש

 

 
 (Sלמערכות תשתיתיות  ) משקמ 3.6

 דרישות נוספות לממשק למערכות תשתיתיות הן :

ותתאפשר יתאפשר חיבור מלא ואינטראקטיבי של המערכת למערכת פקס ארגוני  -

 .שליחת פקסים מתוך המערכת

של אחוה לצורך   Domain -של ה    Active Directory -המערכת תאפשר חיבוריות ל -

 קבוצות עבודה , הרשאות וכיו"ב. הגדרת משתמשים,
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

הארגוני ושליחת דוא"ל מתוך   Exchange -המערכת תאפשר חיבוריות מלאה ל -

 המערכת בהתאם לרמת ההרשאות של המשתמש.

 

עות אחוה שומרת לעצמה הזכות לממשק את המערכת למערכות התשתיתיות הנ"ל באמצ

 .הספק או באמצעות ספקים אחרים

 (Sאבטחת מידע  ) 3.7

ישום צריך לעמוד בסטנדרטים בינלאומיים של אבטחת מידע, ובהתאם לחוק הגנת הי -

 הפרטיות בישראל.

בנוסף לכך המערכת תצטרך לעמוד בכל הדרישות של נוהלי עבודה ונוהלי אבטחת  -

 מידע  הנהוגים באחוה וביחידות הארגוניות השונות שלה.

 :המערכת אבטחת מידע תהיה משולבת בכל הרמות של 

 הרשאות למשתמשים    -

 זיהוי משתמשים  -

 המערכת תאפשר חיבור הזדהות ופעילות בכל הרמות : -

 משתמש במטה ובהנהלה =

 משתמש בהנהלת היחידות האקדמיות. =

 משתמש במחלקה ספציפית. =

 משתמש מזדמן.    =

 .מערכת אבטחה שתאפשר חיבור מאובטח שבכל היחידות תידר -

מערך גיבויים חם וקר וגיבוי אינקרמנטלי. באמצעות המערכת צריכה לאפשר ניהול  -

 Netapp 2040של מערכת אחסון  Snap Shots -ו Backup Execתוכנת 

" שמאפשר עדכניות ומעבר מהיר מאתר לאתר  DRPהמערכת תאפשר החזקת "אתר  -

 בזמן אסונות. 

המערכת תספק סט דוחות אבטחת מידע הכוללים זמן התחברות, גישה לנתונים  -

 ודוחות חריגים למנהל המערכת ואחראי אבטחת מידע.

 המערכת תספק כלי ניהול שתאפשר תחזוקה קלה ואמינה של מערך אבטחת המידע. -

 (Sעומסים נפחים  וביצועים  )

בהנחה שהמערכת תשמש בסופו של דבר את כל סוגי הפעילות המנהלתית   אזי ניתן  

  משתמשים .  30-כלהעריך את מס' המשתמשים המכסימלי במערכת ב
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

המערכת תהיה חייבת לתמוך בעומס הזרמת הטרנזקציות הנדרש ולאפשר לעדכן ולאחזר 

רשומות למס' המשתמשים ובפריסה שפורטו לעיל בזמן תגובה סטנדרטי ממוצע כמקובל 

 דומות בשוק. CRM -ו ERPבהתקנות של מערכות 
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

  . המימוש. המימוש44
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 שמימו  -  4פרק  .4

 (I) הבהקים 4.1

    כללי  4.1.1

 עשה בשלבים שיכללו את המרכיבים הבאים :תמערכת הקמת ה

   קבלת הצעות -

   ספקבחירת  -

 המערכת עיצוב מפורט של אפיון הפערים ו -

 פיתוח  ויישום המערכת )כולל ממשקים למערכות קיימות( -

 למערכתמבחני קבלה  -

 הסבת הנתונים ממערכות קיימות -

  וטיוב נתונים ס נתוניםהקמת בסי    -

  הדרכת המשתמשים -

 הטמעה והפעלה מבצעית -

 משימות ספק להקמת המערכת  4.1.2

 : משימות הספק יכללו

שום הקמת המערכת כולל התקנת התכנה, חמרה ותקשורת, יי שירותי .1

 משקים, הדרכה והטמעה.ופיתוח, שינויים והתאמות,  מ

 שירותי הסבת נתונים וקליטתם במערכת. .2

 .האחושירותי תחזוקת המערכת  על בסיס חוזה שנתי עם  .3
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

   : במחזור החיים של המערכת עיקריות תקופות  4.1.3

 

שנה           2 שנה  3 שנה 4 שנה  5 שנה 6 שנה 7 שנה
1   

תקופת  אחריות
 ההקמה

 הפעילויות שם

 המערכת הקמת          
והטמעתה עד להפעלה 

 מבצעית מלאה

 כולל הסבת נתונים

  האחריות תקופת         

 תקופת אחזקה         

 )בהסכם(

 תקופת אחזקה         

 )אופציונלית(

 

 (S)  מעורבים גורמים 4.2

    את: מנהל  כולליםבמגע  ספקיעמוד ה ואיתםבפרויקט   המעורבים הגורמים  4.2.1

 או מי  שיוסמך על ידו. האחוהפרויקט מטעם 

בהגדרתם הפונקציונלית( איתם יעמוד והגורמים החיצוניים ) ספקיםה רשימת להלן  4.2.2
 :הצורךבקשר, לפי  ספקה

אלא  המחשובית )חמרה ; תכנה בסיסית; מסדי נתונים וכד'( התשתית ספקי -

 .אם כן יוחלט שספק המערכת יספק רכיבים אלו

 .האחוהמחשוב מטעם ויועצי מומחי   -

 (Mקודם  ) ןוניסיויכולות מקצועיות  4.3

סיון קודם במספר תחומים ראשיים יעיות מוכחות ונצריך להציג יכולות מקצו המציע  

בהם יושמו  המציע יפרט שמות של לקוחות בארץ ., בעצמו או בשילוב קבלני משנהכדלקמן

  כדלקמן : ההמודולים הרלבנטיים לאחו

 יישום מודול פיננסי 

 . יישום מודול ניהול לוגיסטיקה ורכש 

 מערכות קיימות.-כתיבת ממשקים  לתת 

 ו לקוח"-שרת" טכנולוגיותביישום יסיונו המציע יפרט נ- WEB . 

  ,ביצוע בקרת איכות המציע יפרט ניסיונו בכתיבת ממשקים לקליטת והסבת נתונים

 .לכדי מערכת מידע אמינה ואינטגרטיבית ושילובםנתונים  

 .המציע יפרט ניסיונו בתהליך ההדרכה וההטמעה של מערכת דומה לזו המוצעת על ידו 

  בתהליכי תחזוקה שוטפים כולל פיתוח שו"שים על פי דרישה.  וניסיוניפרט את המציע 
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 (:M)   נתונים על המציע 4.4

 .כולל הפרטים הנדרשיםהמשנה שלו  ספקיכל מציע יפרט את רשימת ה  4.4.1

 להלן נתונים הנדרשים שיפורטו ע"י המציע :  4.4.2

    :כללי – מציעה רטיפ 4.4.2.1

 .אלקטרוני, דואר , מספר חברה, כתובת המציע, טלפוןמציעה שם -

 החברה, מספר שנים בחברה. מנהלי שמות -

 שמות המוסמכים לחתום בשם החברה ומספרי זיהוי שלהם. -

 החברה. על הבעלות -

 .החברה מספר -

 לצורך המכרז. קשר/איש נציג -

 כתובת אתר אינטרנט. -

 .בשוק המקומי מציעשל ה כללי מעמד 4.4.2.2

 : , כוללהמידע ידי רו"ח בתחום טכנולוגיותמאושר על  עסקי היקף 4.4.2.3

 האחרונות )מחזור, רווח(. בשנתייםעסקי כללי  היקף

, רכש ומלאי מנהלתיותיישום מערכות  בתחום  הכספי המחזור

 המציע בשנתיים האחרונות . ומערכות פיננסיות של 

 וניסיון: וותק 4.4.2.4

 יישוםבהקמה ו מציעשנות עיסוק ה מספר ,הקמת החברה שנת )א(

 .האחוי הנדרשות על יד מידעמערכות 

 שלוש במהלך  ידואשר נוהלו על  פרויקטים שנילפחות המציע יציג  )ב(

השנים האחרונות. יש לצרף שם, תפקיד וטלפון של הממליצים 

 .של הפרויקט על ההיקף הכספי ח"רוואישור 

הפרויקט בוצע כל פרויקט ומהות  בה השנה, תכולה המציע יפרט )ג(

 .וההיקף הכספי

 .שרתים משתמשים בארץטים דומים שמהמציע יציג פרויק )ד(

דומות  תוטכנולוגי מציעה יאחד בו יושמה ע" פרויקט המציע יציג(    ה)

 .  הממליצים  של וטלפוןיש לצרף שם, תפקיד ה. למוצע לאחו

    (.ISO  9000המציע יצרף תו תקן איכות )(   ו) 

 סקיהעגזר בישראל במערכות מידע במ מציעהלקוחות  רשימת (ז) 

 .לליהכ

 רשימת לקוחות המציע במערכות מידע דומות לנשוא מפרט זה בארץ (ח) 
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 . גזר האקדמי והחינוכיבתחום המ

 :בחברהאדם  כח 4.4.2.5

 .ERPמבוססות  מספר העובדים בתחום יישום והקמת מערכות )א(

הנדרשים ביישום כל אחד מהמודולים  ןניסיולהם  העובדים מספר (ב)

 .ריטיממערכת פריו האחוליישום על ידי 

 צוות הפרויקט מטעם המציע : 4.4.2.6

  צוות הפרויקט יכלול את הפונקציות הבאות :  .א 

 מנהל פרויקט -

 מנתח מערכות -

 מומחה בסיס נתונים -

 ממשקיםמתכנתים לכתיבת  -

 מיישמי מערכות  -

 SYSTEMמומחה  -

 אחראי אבטחת איכות -

 מומחה אינטגרציה )חמרה, תקשורת( -

 מומחה אבטחת מידע -

 עים )כולל מנהל פרויקט הטמעה(מטמי -

ו הדבר נדרש לצורך ביצוע נוספים באם לדעת המציע יוכל לצרף מומחים

 .העבודה

המציע יצרף קורות חיים של העובדים המוצעים על ידו כולל מקצועם, 

שנות וותק וניסיון רלוונטי )כולל ציון אם הם עובדיו או עובדי קבלן 

 משנה(.

 

 ארגוני המוצע של הפרויקט תוך התייחסותהמציע יגדיר את המבנה ה   .ב 

 לכ"א המוצע על ידו .

לפיקוח כללי על המציע יפרט מי הצוות הניהולי : ניהולי צוות  .ג 

 הפרויקט.

סיון של ייהיה עם נמטעם המציע  : מנהל הפרויקט פרויקט מנהל  .ד 

, בתחום הנדרש במפרט זה שנים בתחום מערכות מידע 5לפחות 

בתחום  מוכח וניסיון ניהול פרויקטים  מתוכן לפחות שלוש שנים ב

בתחומים הרלוונטיים  ERPויישום מערכות מערכות מידע  פיתוחשל 

 לדרישות של מפרט זה. 
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 צוותיצרף פרטים על ה המציע ותמיכה: ליווי, פיתוח ויישום צוות  .ה 

, המשתמשיםליווי יישום ופיתוח המערכת והקמתה, האחראי על 

 ת.הטמעת וקליטת התוכנה היישומי

בקטגוריה זו  העובדים עלפירוט זה יכלול תיאור קצר של ניסיונם 

 כדלקמן :  -לענות על דרישות התפקיד

 יכולת יישום ופיתוח מערכות מהסוג הנדרש במפרט זה. (1

 .יסודית של מערכות מידע הכרה (2

 התואמת דרישות מפרט זה. מקצועית  השכלה (3

   ות הפעלה ותקשורת(.)חמרה, מערכ תשתית במערכות תמיכה צוות  .ו 

 סיונם יפירוט זה יכלול תיאור קצר של נ

הכנת נהלי אבטחת האיכות  על אחראי איכות: אבטחת אחראי  .ז 

 בפרויקט ועל קיומם בכל מחזור חיי הפרויקט.

שאינם   מציעמתמחים העובדים בשיתוף פעולה עם ה תוכנה בתי  .ח 

ייעזר באותם בתי תוכנה  מציע)אם הקבלני משנה 

   (:הפרויקטשל ישום/הטמעה  /לפיתוח

 שמות החברות. -

 ניסיונם  בפיתוח מערכות דומות. -

 בהדרכה ובהטמעת מערכות. םניסיונ -
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 (S)  כח אדם 4.5

 (I) האחוהפרויקט ע"י יהול נ  4.5.1

 .והאח מטעם  פרויקטינוהל ע"י מנהל  הפרויקט

בין  תלווה את הפרויקט עד להפעלתו המבצעית ואשר תפקידיה יכללו, ועדת היגוי

 :את המרכיבים הבאים השאר,

 קבלת החלטות אסטרטגיות   -

 אישור אבני דרך -

 אישור תכניות עבודה, תקציב ולו"ז -

 קבלת דיווחים על מצב הפרויקט  -

 שיועלו במהלך הפיתוח . קבלת החלטות בנושאים מרכזיים -

 תדוחוידרש. נציג הספק יכין ינציג הספק יצטרף לישיבות וועדת ההיגוי אם 

 . האחוהפרויקט לפי דרישת מנהל הפרויקט מטעם  ססטאטוומצגות על 

 ניהול הפרויקט ע"י המציע  4.5.2

 : ניהול הפרויקט על ידי הספק יכלול

 תכנון לוח זמנים ובקרת התקדמות. -

 תכנון וניהול ישיבות אינטגרציה.  -

 פגישות צוותי ניהול הפרויקט. -

 ניהול אבטחת איכות. -

 נת.ניהול פעולה מתק -

 בקרת לו"ז תעשה באמצעות מערכת ממוחשבת. -

 המערכת תנוהל ותעודכן על ידי מנהל הפרויקט מטעם הספק. -

 תכנון לוח הזמנים ישמש בסיס לבקרת התקדמות הפרויקט. -

בקרת הפרויקט תאפשר מעקב אחר עמידה בלוח זמנים וניצול שעות בעלי  -

 תפקיד.

די מנהל הפרויקט מטעם המציע ויופיע תכנון ישיבות אינטגרציה ייעשה על י -

 בלו"ז הפרויקט.

 המציע יפרט  את תפיסת ניהול הפרויקט המוצעת על ידו.
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 פגישות צוות הפרויקט  4.5.3

פגישות צוות הפרויקט יעשו בתדירות שבועית תוך תיאום עם מנהל הפרויקט 

 .האחומטעם 

 מטרת פגישות הצוות היא :

 בחינת התקדמות הפרויקטים -

 הנושאים המחייבים טיפולהגדרת  -

 דיווח ומעקב על ביצוע החלטות מפגישות קודמות -

 הצגת נושאים לדיון המחייבים החלטות -

מנהל הפרויקט מטעם הספק ישתתף בוועדת היגוי במסגרת זו יהיה אחראי על :

  

 הצגת התקדמות הפרויקט -

 נושאים המחייבים החלטות -

דה במטרות הפרויקט כולל לוח נושאים המעכבים או עשויים לעכב עמי -

 זמנים.

מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה אחראי על מימוש התוכנית לאבטחת איכות 

 הפרויקט כולל פעולות מתקנות.

 משתמשים  4.5.4

 (I)  תפקוד ואחריות  4.5.4.1

 והאחהמשתמשים של המערכת יהיו העובדים המועסקים על ידי 

 .המטהוכן עובדי השונות ביחידותיה הארגוניות 

אחריות תהיה ה האחובמשי המערכת ברמות השונות למשת 

 ם השונים  שבאחריותם, כולל :מקצועית לנתוניה

 איסוף נתונים שבתחום אחריותם. .   1

 ם שבתחום אחריותם. קליטת ועדכון נתוני  . 2

 .נתונים מגורמי חוץקליטת   .  3

 טיוב הנתונים. .4

 האחוהכשרת עובדי     4.5.4.2

שתמשים לפי רמת המשתמש ולפי הכשרת כח האדם תעשה לכל המ

 היישומים.

 תכלול :  והאחהכשרת המשתמשים במסגרות 
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 הכרת השימוש במערכת. =

 =    יכולת קליטת נתונים.

 נומריים.-יכולת עדכון נתונים אלפא =

 הכרת היישומים הסטנדרטיים. =

 יכולת שימוש בתשתית התכנה ליישומים ספציפיים. =

 טים מורכבים.שאילתות מורכבות והפקת פל =

קורס למשתמשים מוכר מטעם ספק המערכת בהיקף שיוצע על ידי  =

 . RFP -הספק במענה ל

לכל סוג משתמש יושם  דגש על הדרכה במודולים הספציפיים 

 שבשימושו.

 הכשרת עובדים הנותנים שירותי מחשוב תכלול את הנושאים הבאים :

 הכרת השימוש במערכת. =

 הכרת מערכות התכנה . =

 הכרת בסיס הנתונים. =

 . הממשקיםהכרת  =

 קורסי הכשרה מוכרים מטעם ספק המערכת בהיקף שיוצע על ידו. =

המציע יציע תכנית הדרכה מפורטת לכל סוגי המשתמשים המוגדרים 

   בטבלה

 הדרכת משתמשים חדשים לאחר הטמעת המערכת 4.5.5

 ומערך המחשוב שלה. והאחהדרכת משתמשים חדשים תהיה באחריות 

 .יע יפרט את המתודולוגיה המוצעת על ידו להדרכת המשתמשים במערכתהמצ

 (Iכוללת ) תכנית עבודה -קמת המערכת ה שלבי 4.5.6

  במימוש הקמת המערכת פעילויות -כללי  4.5.7

 4.6הפעילויות מפורטות להלן בסעיף 

 

 כללי - שלבים 4.6
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 הואחל תבצע בשלבים. בסיום כל שלב יוגשו ת והאחוהתאמתה לצרכי  הקמת המערכת 

שלב יהיה כל המשך ביצוע  .התפוקות והמסמכים הנדרשים לגבי אותו שלב כל לאישור

 .הלגבי השלמת השלב הקודם לשביעות רצונ והאחמותנה בקבלת אישור מאת 

  תכנית עבודה מפורטת ונהלי עבודה לפרויקט     -לב א' ש  4.6.1

ול בשלב זה תוגש תכנית עבודה מפורטת וכל הנהלים הנדרשים לביצוע ולניה

, אבני דרך פרויקט ולו"זבפעילויות תיאור כל ה :תכנית העבודה תכלול .הפרויקט

 .  וכן הערכת סיכונים משאבים ועיקריות ומשניות 

ההדרכה  התוכנה והן את כל שלבי יישום ופיתוחהתכנית תכלול הן את שלב 

 התכנית והנהלים יאושרו על ידי הנתונים הקיימים.והסבת קליטת וההטמעה ו

 לפני תחילת העבודה.  האחו

של מרכיבי היישום והפיתוח, השינויים  מפורטרענון והשלמת האפיון ה –שלב ב'   4.6.2

 :וההתאמות

 השלמת האפיון המפורט  4.6.3

של מרכיבי הפיתוח, והיישום השינויים  מפורט אפיוןשלב זה כולל הכנת תיק 

עם כולל ההשלמות שייאספו  וההתאמות והממשקים הנדרשים למערכות הקיימות

למשתמש בפני פורום  יםהשלב יכלול הדגמת הממשק .תחילת עבודת הספק

יכלול תכנית מפורטת למבחני קבלה  העיצוב האפיון המפורט .משתמשים שיקבע

 של המערכת.

תוכן תכנית הדרכה וההטמעה המפורטת המוצעת ע"י  האפיון המפורטבתיק 

 המציע.

  . האחוולאישורה של  התיק יועבר לבדיקה

  ההתאמות פיתוחיישום ו  -' שלב ג  4.6.4

 שתיק האפיון המפורט . שלב זה יחל רק לאחר שלב זה כולל מספר שלבי משנה

 .והאחיאושר ע"י 

 השלבים הבאים יהיו :

 :האחופיתוח ויישום המערכת לצרכי  – 1שלב ג'   4.6.5

 תיק האפיון המפורטהתוכנה היישומית על פי יעשה יישום ופיתוח של בשלב זה 

 המאושר.

  .זה גם יפותחו הממשקים למערכות הקיימותבשלב 

  .בשלב זה יוכנו ממשקים לקליטת הנתונים מהמערכות הקיימות
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 :הסבת נתוניםתכנון  – 2שלב ג'   4.6.6

הנתונים מהמערכות הקיימות  ה תכנון להסבת יבוצע יחד עם אחובשלב זה 

 למערכות החדשות שיושמו ופותחו.

 :קבלה מבחני - 3שלב ג'   4.6.7

קבלה בהתאם לתוכנית בדיקות הקבלה  מבחניערכת יבוצעו לאחר התקנת המ

 .יועברו לתיקון. ליקויים האפיון המפורטשהוכנו בשלב 

 מבחני הקבלה יעשו על הנתונים שהוסבו בשלב הקודם.

 :תותיקונים והשלמ - 4שלב ג'   4.6.8

המתוקנת  מערכתה ותותקן התיקונים וההשלמות הנדרשים ויבצעבשלב זה 

ת חוזרות. לאחר ביצוע בדיקות קבלה חוזרות ובדיקת שעברה בדיקות סופיו

 תקינות התוכנה היישומית, תאושר התקנת ניסוי ואינטגרציה.

 התקנת ניסוי ואינטגרציה –שלב ד'   4.6.9

תופעל באופן ה ואחו במטהבשלב זה תותקן התוכנה היישומית לצורך ניסוי והרצה 

 . בהתאמה יותקנווליקויים שיתגלו לבחינת ומציאת שוטף 

טיוב הנתונים הממוחשבים הקיימים  לפעילות זו תעשה עבודה מקיפה שלבמקביל 

 ה.למערכת החדש

 הדרכה והטמעה –שלב ה'  4.6.10

 המפורט.האפיון הדרכת המשתמשים תעשה לפי תכנית מפורטת שהוכנה בשלב 

 והמשתמשים יודרכו בנהלי העבודה . פעילות ההדרכה יוכנו נוהלי עבודהבמקביל ל

 מערכתהרצת ה –שלב ו'  4.6.11

 . האחוב מבצעית המערכת תיכנס לשלבי הרצה

 הפעלה מבצעית מלאה של המערכת כולל הטמעה –שלב ז'  4.6.12

)בתיאום עם ירה להפעלה מבצעית, תושלם ההתקנה לאחר שיקבע כי התכנה כש 4.6.12.1

 השלמות התקנת החומרה(  אצל כל המשתמשים.

השוטף  ולהתפעלאחר אישור ההתקנה, תיכנס המערכת לשלב  4.6.12.2

 תוך מהלך הטמעה מתמשך.

 

 (Sבהקמת המערכת )אבני דרך ריכוז  4.6.13
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

-השלבים, המשימות, מועדי הסיום ולוח שלהלן, מוצגים 4.5.22שבסעיף בטבלה 

 המשוערים לביצוע הפרויקט לאחר בחירת ספק .הזמנים  

נט אמבקשת מהספק להעריך את לוח הזמנים להקמת המערכת ולצרף לוח ג האחו

 ונים.לשלבים הש
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 :האחוהשלבים השונים  בהקמת המערכת ב פירוט תטבל 4.6.14

 

 

 שלב

 

 תיאור השלב

 

 משך

זמן  * 
מצטבר  

 לסיום

אחריות 
 לביצוע

 

 הערות

ת"ע ונהלי עבודה לכל המודולים  א'
 בפרויקט

לא ימשיך ללא  ספק ש +     
 אישור

   האחו ש +    אישור 

לא ימשיך ללא  ספק ש +    הכנת תיק עיצוב מפורט של השינויים ב'
 אישור

   והאח ש +    אישור 

פיתוח, התאמת התוכנה, יישום  ג'
ובדיקות סופיות )לפי תוצרים( כולל 

 מימשקים למערכות קיימות  

  ספק ש +  

 +      אחוה ש +    מבחני  קבלה 

 ספק

 

  ספק ש +    תיקונים והשלמות   

כולל הסבת נתונים  –התקנת ניסוי  ד'
 קיימים

 קבצים קיימים ספק ש +   

הדרכה והטמעה, הכנת נהלים  ה'
 והטמעתם

ספק +  ש +   
 האחו

 הדרכת מדריכים **

  האחו ש +    הרצת המערכת ו'

  האחו ***  הפעלה מבצעית מלאה ז'

 *    בחודשים

  האחו**   בשלב זה יודרכו מדריכים מטעם 

 .15.9.13*** ההפעלה המבצעית המלאה לא תאוחר מיום 

לאחר ביצוע  1.10.13צורה תקינה ומלאה החל מיום בלמען הסר ספק, על המערכת לפעול 

 כל הבדיקות הנדרשות במסמכי המכרז. 

 מבקשת את הצעת הספק ללוח זמנים המוצע על ידו. האחו

 תינתן עדיפות לספק שיציע לוח זמנים קצר.
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 (S)  וטיובו הסבת בסיס הנתונים איסוף, קליטה,   4.6.15

תוך בקרת איכות להסב ולקלוט צורך יהיה אותם נתונים  והחאברשות 

  .מערכות הקיימותהקפדנית מ

 :שלבים  מספרתכלול  םהסבתקליטת הנתונים ו

 נתונים ממוחשבים   -

 נתונים שאינם ממוחשבים וטיוב הנתונים הקיימים. -

 בקרת איכות -

תכנית העבודה שתוצע ע"י הספק תתייחס לתהליכי הקליטה, ההסבה 

 והטיוב של הנתונים  מהמערכות הקיימות.

  ( M) זמשימות ולו" פירוט 4.6.16

פרט את יובה המוצעת על ידו להציג תוכנית עבודה מפורטת  נדרש המציע 

לוח הזמנים  ואת המודולים השונים בחתךאופן ביצוע המשימות על ידו 

הפרויקט,  של מכן בשלב א' לאחר" תעובהזו " תוכניתלכל שלב.  המפורט

 תוכנתך להיות תוכנית העבודה המאושרת. התוכנית תהיה על בסיס ותהפו

PROJECT-MS . 

 (S) תיעוד המערכת  4.7

 :השונים וההקמה היישוםלהלן פירוט התיעוד הנדרש מהספק  בשלבי   4.7.1

 

 תיעוד נדרש השלב שלב

תוכנית עבודה ונהלי  א'

 עבודה

 תוכנית עבודה  מפורטת -

   נהלי הפרויקט  -

 של מרכיבי פיתוח המערכתמעודכן  מפורטאפיון תיק  -  המערכת עיצוב ב'

 דוחות שינויים ושיפורים - המערכתפיתוח  ג'

 קבלה. מבחניתוכנית  -

 קבלה סופיות. מבחניסיכום  -

 הקבלה   והטיפול בהן. מבחנימסמך התייחסות לסעיפי  -

 

 תיעוד נדרש השלב שלב
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 (  USER MANUALמש )תיעוד תפעול ומדריך למשת - והטמעה  הדרכה 'ד

 מסכים מסד הנתונים,  למנהל המערכת: תיעוד  -

 מערכת"(. )"תיק  נדקס תכניות ידו"חות, א ותפריטים,    

 נהלי עבודה )טיפול בהתאוששות, גיבוי, שיחזור וכד'(. -

 עוד עדכני  של כל רכיבי המערכת.ית - התקנת ניסוי 'ה

באופן שוטף של  כל התיעוד של הפרויקט, גרסאות מעודכנות  הפעלה מבצעית מלאה 'ו

 .מדריך למשתמשו כולל תיק המערכת, נהלי עבודה 

 תיעוד הניהול של המערכת 4.7.2

ידרש לתעד ולדווח על כל אירוע חריג במהלך הפרויקט כולל סיכומי ישיבות יהמציע 

 ידרש לדווח בפורומים הבאים :ימנהל הפרויקט  צוות

 וועדת ההיגוי -

 פגישות צוות -

 פגישות לפי דרישה -

 הדיווח יכלול בקרת לו"ז, בעיות בלתי צפויות ונושאים אחרים שידרשו.

 (S) שוטף תפעול 4.8

 השונים.המשתמשים  יתיעשה ע" המערכת הפעלת  

 , הטמעתההמערכת לקליטתתקופת האחריות יסייע המציע  במהלך - והטמעה ליווי 

 ותפעולה המלא.

הנהלת  במשרדי  כתובדים, שיתמכו ביישום המערלהקצות ע יהיה , על המציעכך לצורך 

   לפי הצורך. וביחידות השונות האחו

  (.Mעדרות . )ילגיבוי לעובדיו במקרה של ה אחראי המציע 

 .מציע יפרט את המתודולוגיה המוצעת על ידו לליווי והטמעת המערכת 

 (S) שירות ותחזוקה  4.9

תהיה אחריות לפעולה תקינה של  למציע. המציע המיישםינתנו ע"י יהשירות והאחזקה  

 המערכת שהותקנה על ידו. 

   .המציע יפרט את שירותי האחזקה המוצעים על ידו 

 :דרישות בנושא שירות ותחזוקה 4.10
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 היישומיות, הירותי תחזוקה לתוכנתוטל אחריות כוללת למתן שהמערכת על ספק   4.10.1

חילת החל ממועד ת. תחילת תקופת האחריות תהיה האחועם  הסכםהלתקופת 

 ההפעלה המבצעית.

מועד התחלת ההפעלה המבצעית הוא במועד בו כל מודולי המערכת פועלים 

 .האחוהמלאה של לשביעות רצונה 

 יכללו את הנושאים המפורטים להלן: האחריות והשירות

 : תיקון שגיאות בתוכנה היישומית ובתיעוד."(באגיםתיקון שגיאות ותקלות )" -

יהיה המערכת  ך כל תקופת האחריות, ספק : במהלהתאמה לעדכון מהדורות -

ידרש( הנובעים יאחראי  לעדכון והתאמות בתוכנה היישומית )אם הדבר 

מעדכונים ומהדורות חדשות של התוכנות הבסיסיות ומערכות ההפעלה ועדכון 

 מהדורת מסד הנתונים. 

תן שירותי  קליטה והסבת יידרש הספק ייקליטה והסבת נתונים: במידה ו -

 למערכת )מעבר להסבת הנתונים במהלך ההקמה(.נתונים 

תן ספק המערכת אחזקה ילאחר תום תקופת האחריות ושנת אחזקה אחת י -

 שנים עם אופציה להארכה. 6ותמיכה לאורך תקופה של 

 דרישות מיוחדות 4.11

דרש לתת שירותי תמיכה שוטפים בימי העבודה ובשעות העבודה יהמערכת יספק  -

כאשר התמיכה כוללת   בית החוליםלתמיכה במשתמשי כולל שעות חריגות  המקובלות

עד  19.00שעות חריגות הן   "קו חם" למרכז התמיכה של הספק כפי שיוגדר על ידו.

 למחרת וימי ששי  וערבי חג.  07.00

, תתבצע ככל שניתן לאחר שעות העבודה וגיבוי השבתת המערכת לצרכי תחזוקה -

 .האחוובתאום עם  , כך שלא יפריעו לעבודה השוטפתהמקובלות 

 (S)  הדרכות 4.12

 .  והאחם של למשתמשי המציע הזוכהתבוצע ע"י  תהפרונטאליההדרכה  -

 ההדרכה למשתמשים תותאם לאופי השימוש ותכלול את המרכיבים הבאים :

 לימוד השימוש ביישומים לפי אופי המשתמש -

 לימוד הפונקציות של קליטת ועדכון נתונים -

 תות מורכבותיכולת הפקת פלטים ושאיל -

 .לפי אפיון רמות המשתמשים המציע תכנית ההדרכה תוגדר על ידי  -
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 ברמה של  משך הדרכה זו יהיה בנוסף, תינתן הדרכה בשני סבבים לדרג הניהולי. -

 .המציעאו סדנא בהתאם להצעת  יום עיון

 .  תוכנית ההדרכה תוכן כאמור על ידי המציע  -

 את מספר המטמיעים הנדרש. מציעהתכנית ההדרכה יפרט בנוסף במסגרת   -

 יפרט את לוח הזמנים המוצע על ידו להדרכה.המציע   -

ואחראי , דרג ניהולי, משתמשים -רמות הדרכה ע"פ בעלי תפקידים ומשתמשים   -

 מחשוב .

 (.קטגוריות)פירוט  שעות ההדרכה לפי יוצג על פי היקף ההדרכה   -

 .וחדיםתוכן ההדרכה, עזרים, הכשרת המדריכים, אמצעים מי

הספק יציע תכנית הדרכה למשתמשי מפתח )"משתמשים חכמים"( שיוכלו לבצע   -

 .עצמית הדרכה והטמעה

מצאים, בתאום ה מבחני משוב ובהתאם לתוצאות והמהספק יבצע במהלך ההטמע  -

 , יעדכן את המשך ההדרכה וההטמעה.והאחעם  נציג 

רה לצורך הבנת במידת הצורך, ילמדו מטמיעי הספק את המערכת הקיימת בחב  -

 ".יתואחה"השפה 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 ליווי והטמעה 4.13

 ONהדרכה במתכונת של הפעלת המערכת )שלב האחריות( תבוצע במהלך השנה הראשונה  

THE JOB TRAINING מטרת לווי והדרכה זאת הינה להבטיח את הכשרת המשתמשים .

 בשימוש במערכת ופתרון בעיות המתעוררות במהלך תהליך ההטמעה והתפעול השוטף.

 יציע תכנית ליווי לשלב זה. מציעה

 מיקום ההדרכה 4.14

. לרשות ההדרכה תעמוד שייבחר על ידה כמתאים האחובאתר מרכזי של ההדרכה תעשה  

 .שתוכל לקלוט מספר משתמשים כיתת לימוד ממוחשבת 

 דרש, פתרונות למיקום ההדרכה.יייציע, אם  המציע 

 HELP DESKאתר   4.15

 .ה לצורך מתן מענה מיידי למשתמשיםרכה וההטמעלתקופת ההד HDיקים  המציע הזוכה 

 גם לאחר סיום שלב ההטמעה. HD -במידת הצורך יפעל ה 

 הדרכה מעבר לשעות העבודה המקובלות 

 ידרש.ידרש לתת הדרכה מעבר לשעות העבודה המקובלות באם יהספק י 

 (Sסיכונים ) 4.16

אי עמידה בלוחות  על מנת לצמצם ככל הניתן את הסיכונים הראשיים בפרויקט דהיינו 

הזמנים, אי עמידה בתקציבים ומעל לכל אי עמידה במענה להגדרות היישום והתפעול 

 השוטף, נדרשים להתבסס על העקרונות הבאים לניהול סיכוני הפרויקט :

 איתור מראש של כל נקודות הכשל האפשריות. –זיהוי הסיכונים  -

ט )איכות, עיכובים, עלויות חריגות, התייחסות לכל  גורם סיכון אפשרי במהלך הפרויק -

 היבטים משפטיים ועוד(.

 החלטה על דרך ההתמודדות עם רשימת הסיכונים. -

 "קריסה". יבאירוע אדווקלאו  –יישום מדיניות לניהול סיכונים  -

 ביצוע פעולות מתקנות. -

 

מנגנון המציע יציין בהצעתו את מרכיבי הסיכון בשלבים השונים של הקמת המערכת ויציע  

 לניהול סיכונים ודרכי התמודדות להקטנתם . 

תשקול באם לצרף במהלך הפרויקט התמחויות חיצוניות בתחומי האו"ש, בקרה,  האחו
QA . 
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

   (S)חוסן ואמינות  4.17

 בדיקות סופיות  4.17.1

המערכת. ויישום קבלה של המערכת כחלק משלב פיתוח  מבחנימפרט להספק יכין 

 ובדיקות אינטגרציה ל כל מודול לפני התקנתו  תבוצע בדיקה שבבדיקות הסופיות 

יועבר דו"ח הבדיקה מבחני הקבלה . בסיום (System testשל המערכת כולה )

במקרה של מסירת מהדורה חדשה, יתבצעו בדיקות קבלה  .האחו ה שללאישור

 מלאות.

 קבלה מבחני   4.17.2

 .המציעוכן ע"י קבלה שי מבחני מפרטעל פי  יבוצעוהקבלה  מבחני 

   ון ליקוייםתיק  4.17.3

הקבלה ותוך כדי  מבחנינוהל לבקרת תיקון הליקויים שיתגלו במשך יציע   המציע 

 העבודה השוטפת במערכת.

 תכלול התייחסות למרכיבים הבאים : תכנית עבודה לבדיקה   4.17.4

 מודולים . -

 קבצים: כולל שיטת בדיקה לשלמות נתונים ולנתונים חריגים . -

 דוחות ותיעוד המופקים מהמערכת. -

 סכים .מ -

 פונקציות.  -

 שאילתות ופלטים.  -

 ממשקים.  -

 איכות בקרת   4.17.5

המציע יפרט את התכנית והמתודולוגיה לבקרת איכות על היישום והפיתוח של 

 מרכיבי המערכת השונים בשלבי ההקמה השונים של המערכת.

 לפיתוח תכנה.  ISO  9000:  2000תכנית בקרת האיכות תתבסס על נוהל אבטחת איכות  

 ם   נהלי  4.17.6

מערכת נהלים  האחובשילוב עם המציע כחלק מתוך הפרויקט תוכן או תעודכן ע"י 

 שתשמש ככלי מנחה לניהול המערכת.

 :נוהלי העבודה יכללו

 השונות(.כת )חלק מתוך מערכת הרשאות ברמות הרשאות לכניסה למער -

 .נוהלי הדרכת משתמשים חדשים -
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 נוהל אבטחת איכות. -

 ים ושיפורים )שו"ש( ואישורם.נוהלי דרישות שינוי -

 נוהלי אבטחת מידע )כחלק ממערך  נוהלי אחזקת מידע  כללית(. -

 תהליכי הזרמת ואישור הנתונים למודולים השונים.  )*( -

 תהליכי הדיווח )תקופתיים ; חריגים ; שאילתות(.     )*( -

תומכים במסגרת הנוהל יתוארו תהליכי העבודה ויפורטו הכלים הממוחשבים ה )*(

 באותם תהליכי  עבודה .
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  . עלות. עלות55  
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 עלויות  -  5פרק  .5

 

 הצעת המחיר צריכה להתייחס למרכיבים הבאים:

 

 תכולת האספקה 5.1

וה טגרציה מלאה למערכות המידע של אחמלאה לרבות אינ  PRIORITYאספקת מערכת    .א

 כמפורט במסמך הבקשה.

 ל מרכיבי המערכת המוצעת וה לכשיונות מלאים ומעודכנים על שם אחאספקת רי  .ב

 ה כאשר הספק מתחייב להעברה מלאה של המערכת המוצעת תהיה בבעלות אחו  .ג

ה דף ותוכנת המקור שתפותח עבור אחוזכויות השימוש בכל הרכיבים כולל תכנת המ

 בפרויקט.

 תוצרי ומפרטי העבודה בפרויקט יכללו כאמור לעיל את הנושאים הבאים:  .ד

 .תוכנית עבודה כוללת 

 והשלמות הנדרשות להפיכתו למסמך אפיון מפורט רענון  -ון מפורט אפי

 ומוסכם.

 ה.ותכנון הממשקים הרלבנטיים ואינטגרציה עם המערכות הקיימות באח 

 .פיתוח ייעודי והתאמות נדרשות 

 הסבת הנתונים.תכנית ל 

 .מבחני הקבלה 

 .תוכנית ההדרכות 

 .כל התיעוד הנלווה 

 .מהלך ההתקנה ונהלי התפעול השוטף 

 .נהל העלייה לאוויר 

 .תכנית ההטמעה 

 .נהלי השירות והתחזוקה 

 נושאי ההצעה 5.2

 

 .כולל כל המודולים וכל הרישיונות הנדרשים  PRIORITYתוכנת   .א

 משתמשים. 30 -רישיונות תוכנה ל .ב

 מחולל דוחות. .ג

 

המחיר יכלול כאמור אספקת  במחיר קומפלטיוצגו  היישום ופיתוח ההתאמותעבודות   .ד

מדריך למשתמש, תיעוד טכני של רכיבי התוכנה כולל מבנה נתונים ל כולד מלא ותיע

כנית ות, תומודולים משתתפים, תוכנית וקורסי הדרכה לקבוצות המשתמשים השונ
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הטמעה מפורטת, וכל תיעוד רלבנטי להתקנה, נוהל גיבוי ושחזור, נוהל אחזקת קבצים 

 ותיק נוהל התפעול של המערכת.
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 מחירפורמט הגשת הצעת ה 5.3

 מחירי ההקמה 5.3.1

 העלות המוצעת כמות הנושא מס     

   *  רשיונות פריוריטי )חד פעמי( 1

יישום כולל רענון האפיון המפורט ופיתוחים והתאמות  2

 ייעודיות

  

   תכנון ההסבות 3

   הדרכות 4

   סה"כ 5

   תעריף שעה מוצע לשינויים עתידיים 6

 

 . הספק מתבקש להגיש הצעה לנפח המוצע וכן הצעה לכל רישיון נוסף.  20-30כמות הרישיונות תנוע בין  *

 

 מחירי התחזוקה השוטפת 5.4

 

 הערות )שנה(העלות  הנושא מס

החל משנה שנייה )כולל   רשיונות   1

 גרסאות חדשות(

תחזוקה שוטפת למערכת המיושמת כולל  2

 הפיתוחים וההתאמות

 החל משנה שנייה 

   סה"כ 
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  נספחיםנספחים
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        11נספח מס נספח מס  

  מסמך האפיון המקדיםמסמך האפיון המקדים
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 נכתב ע"י:        

 ז'נה ורדי                                                                       

 ניר רוזן        
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 . כללי1

 אחוה.האקדמי  הקמפוסמינהלית כוללת עבור  מהווה אפיון מפורט למערכת מידעמסמך זה 

תוך שימת דגש על התהליכים  Priorityהמסמך מתאר את הפתרון המוצע באמצעות מערכת 

הייחודיים של החברה, האפיון נכתב על סמך הנתונים כפי שהם הוצגו על ידי בעלי התפקידים 

 השונים. 

כים עיקריים ומפרט את כל המסמך אינו מתאר את כל יכולות המערכת אלה מדגיש תהלי

 הפיתוחים הנדרשים במערכת הסטנדרטית.

 

 (.*) -כל הסעיפים באפיון זה הדורשים פיתוחים ותוספות למערכת הסטנדרטית מסומנים ב 

 

 המודולים שייושמו במכללת אחוה )מעבר למערכת הסטנדרטית(:

 מודול תשלומים לספקים 

 מודול רכוש קבוע 

 מודול התאמות כרטיסי אשראי 
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 מבנה ארגוני .1.1

 רקע כללי .1.1.1

ה, ליד קריית כי להשכלה גבוהה במרכז הכפרי אחוהקמפוס האקדמי אחוה הוא מוסד חינו

ולימודים לקראת תואר  M.Edותעודת הוראה, תואר שני . B.Edמלאכי, ללימודי תואר ראשון .

 ת )ע"ר(.גוריון בנגב. המוסד הינו מלכ"ר ומופיע ברשת העמותו-ראשון של אוניברסיטת בן

 על ידי אנשי המועצה האזורית באר טוביה. 1971המוסד הוקם בשנת 

 המוסד מאחד בתוכו שתי מכללות שונות והן:

גוריון בנגב, -מכללה אקדמית באחריות אקדמית של אוניברסיטת בן -המכללה האקדמית אחוה

יתר לפתוח המעניקה תארים של האוניברסיטה במדעי החברה, הרוח, והחיים. המכללה קיבלה ה

לימודים לתואר עצמאי במדעי החיים, ולפי לוח הזמנים היא תקבל הכרה כקמפוס מאוחד 

 .2012באוקטובר 

מכללה אקדמית עצמאית )לא בחסות אוניברסיטה(  -המכללה האקדמית לחינוך  -אחוה 

 המעניקה תואר ראשון ושני בהוראה.

 בנוסף קיים במקום:

 מרכז ללימודי תעודה והשתלמויות 

 אקדמית-ינה קדםמכ 

 קתדרה עממית ולימודי מבוגרים 

 מרכזי אבחון 

 המצב הקיים .1.1.2

המכללה לחינוך,  –יחידות  3כאמור, כיום נחלקת המכללה לשתי עמותות: עמותה א', המרכזת 

 תעודה.\מכינה קדם אקדמית והיחידה ללימודי חוץ

 ראשון בלבד. עמותה א' המכילה את הלימודים לתואר ראשון ושני ועמותה ב' מכילה תואר

 במערכת האביב מתנהלות העמותות כשתי חברות המתנהלות בשתי סביבות נפרדות.

 המצב לאחר הטמעת הפריוריטי .1.1.3

יבוצע מיזוג מבני של שתי העמותות בהגדרות הפדגוגיות והניהוליות, כך שתיווצר עמותה בודדת 

 המכילה את חמשת היחידות הלימודיות, כמפורט לעיל.

 מערכות קיימות .1.2

 :נעשית במספר מערכות קמפוס האקדמי אחוהבודה בהע
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 מערכת ה – אביב- ERP ות והוצאות, בה מנוהל רישום הספרים )הנה"ח(, תקציבים, רכש, הכנס

 קטים. המערכת מחולקת למודול פיננסי ומודול לוגיסטי.תרומות וניהול הפרוי

  מערכת לניהול השכר. –עוצמה 

 ים: סגל, ית את נתוני התשתית הרלוונטלהכולאקדמי. סטודנטים מערכת מנהל  – מכלול

לימודים, מערכות, שכ"ל ועוד. בין היתר במערכת זו נעשה תחשיב  תיונסטודנטים, שיעורים, תכ

 .שכ"ל ותשלומים נוספים של חשבונות 

  מערכת נוכחות עובדים. –לביא 

  מערכת ניהול ספרייה. –אלף 

 רישיונות .1.3

ובדים במערכת. ניתן לקשר בין עובד למשתמש לפי שם פריוריטי מאפשרת להגדיר משתמשים או ע

 המשתמש.

כמו כן, ניתן להגדיר עובד )שיש לו שם משתמש( בסטטוס 'פעיל' שלא יהיה רשאי לעבוד במערכת 

 פריוריטי ע"י סימון דגל 'משתמש לא פעיל' בכרטיס המשתמש.

קושרים למשתמש או אינם ניתן להגדיר כמות בלתי מוגבלת של עובדים מ NAMEDבמערכת עם רישיון 

מקושרים למשתמש. רק כמות המשתמשים המוגדרת ע"י הרישיון יכולה להיות פעילה. שאר 

 המשתמשים יוגדרו כ"לא פעילים". העובדים, לעומת זאת, יהיו בסטאטוס פעיל.

 רשימת מונחים .1.4

 להלן הסבר על מספר מונחים בהם יעשה שימוש באפיון זה:

 תבצעת ע"י שימוש במסכים, באמצעותם ניתן להזין נתונים רוב העבודה במערכת מ - מסך

מהמסכים ניתן להריץ תוכניות, חדשים למערכת וכן לשלוף נתונים קיימים לצורך עיון ועדכון. 

 להדפיס דו"חות ולשלוח מסמכים באמצעות פקס או דואר אלקטרוני. 

  .עמודות )שדות(במסך נתון מורכבת ממספר  רשומהכל              

 על הרשומה המופיעה במסך האב. לדוגמא, למסך נוסף  מסכי בן מספקים מידע -סך בן מ

"לקוחות", המכיל את שמות הלקוחות, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם, יש מסך בן אחד 

 המציג כמה כתובות משלוח עבור כל לקוח ומסך בן אחר המציג מספר אנשי קשר ללקוח.

  ודו"חות שניתנים להפעלה ישירות מתוך מסך מסוים ללא  מסכים, תוכניות -הפעלות ישירות

 צורך במעבר דרך התפריטים השונים של המערכת.
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 מסך בו ניתן לשלוף נתונים קיימים לצורף צפייה בלבד. לא ניתן לעדכון או  – מסך שאילתא

 להכניס נתונים חדשים במסך מסוג זה. 

 רשימת בחירה (choose-list )– רשימת בחירה בשדה מסוים שמכיל את הערכים  הצגת

 האפשריים לשדה זה.

 )הודעה ש"קופצת" למשתמש בזמן הזנת הנתונים ולא מאפשרת לו  – הודעת שגיאה )חסימה

 להמשיך בתהליך עד לשינוי ערך בשדה או בשורה שגרמו להודעה זו.

 רת לו להמשיך הודעה  ש"קופצת" למשתמש בזמן הזנת הנתונים, אך מאפש – הודעת אזהרה

 בתהליך.

 בפורמט הדוחות משמשים לשליפת נתונים מהמערכת  – דוחHtml  לכל דוח ניתן להגדיר מספר

המגדירים את הנתונים שיופיעו בדוח )כל עמודה בדוח יכולה להיות מוגדרת כעמודת קלט נתוני 

 קלט(.

 כלי ניהול .1.5

  ניהול תהליכים עסקייםBPM –  באמצעות הBPM  תהליך העבודה לגבי כל ניתן להגדיר את

כמו כן ניתן לקבוע , תעודה, באלו סטטוסים מותר לשהות ולאלו סטטוסים מותר לה לעבור

שכאשר תעודה עוברת מסטטוס אחד לאחר )ומתקיימים תנאים שהוגדרו מראש( תשלח הודעה 

 אוטומטית למשתמש / קבוצת משתמשים / כתובת דואל.

  זה ניתן להגדיר חוקים המופעלים כתוצאה משינוי באמצעות מחולל  –מחולל חוקים עסקיים

ברשומות / שדות מסוימים. באמצעות מחולל זה ניתן לשלוח הודעות אוטומטיות להציג 

 אזהרות ולהטיל הגבלות על תוכן של שדות.

 סרגל ההפעלות הישירות

 סרגל מסכי הבן

 מסך לקוחות
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  כלי זה מאפשר להגדיר רישום ערך בעמודה מסוימת כאשר מתקיימים תנאים  –מחולל נתונים

 מסוימים.

 תניהול הרשאו .1.6

קבוצות כך  ההרשאות יינתנו לפי.  סייר ההרשאותמתבצע באמצעות  Priorityניהול ההרשאות ב 

 שכל המשתמשים באותה קבוצה יחלקו את אותן ההרשאות.

לכל ישות במערכת )תפריטים, מסכים, עמודות במסך, תוכניות ודוחות( ניתן להגדיר הרשאות 

 יאה בלבד, הסתרת תוכן עמודה וגישה מלאה(.שונות לכל חברה / ראש קבוצה )חסימת גישה, קר

 כמו כן ניתן להפוך הודעת אזהרה להודעת שגיאה.

 ניתן יהיה לבחור רק סעיפים תקציביים שמתאימים להרשאות של המשתמש.  בכל התעודות

 תשתית לוגיסטית ומחסנים .2

 מבנה המחסנים .2.1

 .קיים אם, ואיתור( ברורה משמעות בעל) שם יוגדר מחסן לכל

 וכיתותמבנים  .2.1.1

 -)ז"א  101, כיתה 1המבנים והכיתות במרחב המכללה ימודלו כמחסנים ואיתורים, לדוגמא: בניין 

 (.101, איתור 1מחסן 

 אלו יתוארו תחת המבנה כאיתור. –מחסני משנה /  מבנים המכילים חדרי אחסון

 מחסן כללי .2.1.2

 ש במכללה.קולי מתקבלים למחסן זה, ומנופקים לשימו-ציוד כללי שאינו מחשוב ואור

 קולי-מחסן מחשוב ואור .2.1.3

ן שבו תיקלט סחורה "חדשה" קולי. המחסן ישמש הן כמחס-למחסן זה יקלט ציוד מחשוב ואור

 החזרה של ציוד לקהל המשתמשים. \קודת השאלהוהן כנ

 מחסן ציוד מושאל .2.1.4

החזרה של ציוד מושאל \מחסן זה יהיה "וירטואלי" ומטרתו הבלעדית לתעד ולתאר את ההשאלה

 שבים, מקרנים וכו'(. ההעברה תחול על השאלה פנימית וחיצונית למכללה.)מח

 זרימת המלאי במחסנים .2.2
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

 יוחזרו במחסנים באמצעות תעודת קבלת סחורה \מוצרים המגיעים מספקים ייקלטו

 החזרת סחורה לספק. \מספק

 :ממחסנים אלו יונפקו הפריטים 

o  העברה בין מחסנים )לכיתות  עודתבאמצעות ת –וונטר אינ –ציוד מנוהל מלאי

 או להשאלה(.

o  ניפוקו לא יתועד במערכת. –ציוד שאינו מנוהל מלאי 

 דו"חות מלאי .2.3

ניתן לצפות במערכת במגוון רחב של דו"חות מלאי. דו"חות המלאי מאפשרים להציג נתונים 

גלגלות המלאי, ואף הצגת מרוכזים לתעודות המלאי השונות, סיכומי מלאי בחתכים שונים, הת

 תמונת מצב המלאי לתאריכי עבר. 

 מוצרים .2.4

 טיפוסי מוצרים .2.4.1

 טיפוסי מוצרים: 3קיימים במערכת 

( מנוהלי מלאי  ומנוהלי מספרים BUY":  מוצרים קנויים )Rמוצרים מטיפוס " .1

 סידוריים )אינוונטר(.

 .ונטיוכרגע לא רל –( MAKE": מוצרים מיוצרים )Pמוצרים מטיפוס " .2

": מוצרים שונים שאינם מנוהלי מלאי כגון שעות עבודה, ציוד Oצרים מטיפוס "מו .3

 משרדי, הנה"ח, שכר דירה ועוד.

 טיפוסי משפחות מוצר .2.4.2

השאל\כיתות

 ה

מחסן 

מ\כללי

חשוב 

-ואור

 קולי

 ספקים

בין  העברה

מחסני

 ם

ת. 

\קבלה

 החזרה
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 , יסווגו המוצרים לפי ההיררכיה הבאה:ת אחוהבמכלל

 
 

 כאשר כל מוצר שייך למשפחה וכל משפחה שייכת לטיפוס משפחה.

 אחזקה, מזון וכו'.-מחשוב, פרסום, כללי –המשפחות יהיו  טיפוסי

 משפחות מוצר .2.4.3

 משפחת מוצר משמשת במספר אופנים המערכת: 

 חתכים לדו"חות. 

 .זיהוי ושייכות פרטניים יותר 

לפי משפחת מוצר ניתן להפיק דו"חות מלאי רבים במערכת ולבצע שאילתות מבלי שהמוצרים 

 "יתערבבו" זה בזה.

קולי" יהיו משפחות מוצר, כגון: מחשבים נייחים, -יפוס משפחה "מחשוב ואורלדוגמא, תחת ט

 מחשבים ניידים, מקרנים וכו'.

 משפחות הנהלת חשבונות .2.4.4

כרטיסי  ניתן להגדירקבוצת מוצרים המשמשת לשם הגדרות כספיות למוצר. לכל משפחת הנה"ח 

 הוצאות )קניות(. וההכנסות 

 וגיסטית של המוצר לבין זו הפיננסית.חייבת להיות זהות בין המשפחה הל לא

 הקמת מוצרים .2.4.5

מעת לעת נוצר הצורך להקים פריטים חדשים במערכת. פריטים אלו יוקמו רק כאשר קיימת כוונה 

 לרכשם,  או כאשר הגיעה הזמנה עבורם מהלקוח )בהנחה וקיימים כאילו(.

 מספור המק"ט .2.4.6

 אות:למספור המוצרים, תחת ההגדרות הב עקרונותקיימים מספר 

 .מספר ייחודי במערכת 

 .)משמעות סמנטית בארגון )מומלץ 

טיפוס משפחה )מחלקה 

 מקצועית(

 )נושא( משפחות מוצר

 מוצרים
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 .קלות חיפוש 

 סטטוסים למק"ט .2.4.7

המק"טים יוגדרו כפעילים, כברירת מחדל, אלא אם משנים את הסטטוס ל"לא פעיל". משמעות 

 הסטטוס נרחבת בכלל המערכת, לרבות חסימות והתראות על בחירת המק"ט וניהולו.

 יח' המוצר .2.4.8

שית )יחידת מפעל( משמשת את ניהול המלאי השוטף במערכת, ובכלל זה יחידת המידה הרא

  ספירות מלאי, יתרות במחסנים, בניית עצי מוצר ותנועות מלאי.

ניתן לבצע תנועות מלאי ולעיין ברמות המלאי גם  –יחידת מידה משנית )יחידת רכש/מכירה(  

 היחידה הראשית. ביחידת מידה נוספת, תוך שמירה על יחס המרה קבוע בינה לבין

כן ניתן להגדיר לכל ספק / לקוח במחירון המתאים יחידת מידה שתשמש בעת רכישת/ מכירת 

 המוצר.

    יש חשיבות רבה לקביעת היחידות הנכונות מכיוון שלאחר תחילת העבודה עם     

 המוצר וביצוע של תנועות מלאי ,יש קושי רב בהחלפת היחידות.    

 מכשירים .2.4.9

ים יתבצע בעת קליטתם מהספק במחסן, באמצעות מנגנון מובנה. מנגנון דומה רישום המכשיר

 קיים גם בתעודת החזרה לספק ובתעודת העברה בין מחסנים.

כרטיס ניתן לרשום מכשיר ע"פ מספור אוטומאטי בפריוריטי או להזין מספר סידורי עבורו. במסך 

במסך לוג תנועות  נועות שנעשו בוניתן להזין נתונים נוספים לגבי המכשיר ולצפות בת מכשיר

 שדה מחסן בכרטיס מכשיר מציג את המחסן הנוכחי בו נמצא המכשיר. .למכשיר

 תנועות מלאי פנימיות .2.5

 העברות בין מחסנים .2.5.1

מתייחסות  . תעודות העברהבין מחסנים ההעברשינוי מיקום אינוונטר יירשם במערכת בתעודת 

רישום מספרי בין איתור לאיתור אחר באותו מחסן. לתנועות הן בין מחסן אחד למחסן שני, והן 

 מכשירים בתעודת ההעברה יגרור עדכון של מיקום המכשיר ויתועד בלוג התנועות שלו.

: העברה בין מחסנים בשלב א' תיעשה ידנית במחשב. בעתיד ניתן לשקול פתרון של פתיחת הערה

 לסמארטפון. תעודת ההעברה בשטח באמצעות שימוש במסופונים או אפליקצייה

 ניפוק לשימוש שוטף .2.5.2
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

יעשה באמצעות תעודת  (נייר צילום)כגון: ומנוהלי מלאי ניפוק חומרים אשר נדרשים באופן שוטף 

 מחסן המנפק.מלאי ביגרעו בפעולת הניפוק מה המוצרים בתעודה. ניפוק לשימוש שוטף

 רכש .3

 כללי 3.1

 רכש יתבצע אך ורק באמצעות הזמנות רכש ממוחשבות.

 הנה הגורם היחיד המוסמך לבצע רכש. או כל משתמש אחר שיוגדר(מחלקת רכש )

 דרישת רכש תיפתח ע"י מנהלי מחלקות. 

בקשה מקדימה מצד לקוח הקצה במכללה תועבר באמצעות יומן המשימות. יומן המשימות 

או שאילתות לכל \אפשר מעקב על סטטוס המשימה, לרבות שליחת תזכורות והוצאת דו"חות ומ

 משימותיו.ראש מחלקה ו

ניהול משא ומתן עם הספקים, תנאי תשלום ופרטים אחרים הנוגעים להתקשרות עם הספק 

 יתבצעו  ע"י קניינית. 

 ספקים 3.2

 ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן היררכית מסכים חלקית: ספקיםנתוני הספקים נשמרים במסך 

 

 "ספקיםנהלת חשבונות  אשר תקצה לו מספר ספק במסך "יוקם במערכת על ידי מחלקת ה ספקכל 

 ". הגדרות כספים לספקיםותעדכן את הגדרות הכספים לספק, מסך "

 הספק הכלליים למערכת.   מחלקת הרכש תעדכן את פרטי

 להלן תהליך פתיחת ספק: 

 ש.פניה להנה"ח לשם פתיחת מספר ספק חד 

 םימילוי פרטי ספק כללי:  

o כתובת ופרטי התקשרות. 

o .)אנשי קשר לספק, ואמצעי ההתקשרות מולם )כתובת, טלפון, מייל 

 .הקמה ומילוי מחירוני ספק אם ישנם 

 ספקים

 מחירוני ספק מוצרים לספק
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

  מוצר ספק עבור ספקים להם נדרש תיעוד זה. –הקמת קשר מוצר 

 .צירוף מסמכים רלוונטיים לרמת הספק 

o .ניתן לצרף כל מסמך אלקטרוני המאוחסן ברשת 

o או כל הסכם כתוב אחר המשמעותי מומלץ לצרף חוזים מיוחדים מול הספק ,

 להתקשרות עימו.

 

". מחירי מוצרים לספקמחלקת הרכש תגדיר לכל ספק אילו מוצרים ניתן לקנות ממנו במסך "

 ". מחירוני ספקהמוצרים מהספק יוגדרו במסך "

 מחירוני ספקים 3.3

ת תוקף, לכל ספק יש להגדיר את המחירון/ים הרלוונטיים עבורו. לכל מחירון יש תאריך תחיל

 אשר קובע את קדימות לקיחת המחירים למוצר כלשהוא. מחירון מוגדר ברמת הספק. 

 בעת הכנסת מוצרים להזמנות רכש למערכת מחירים אלו נכנסים כברירת מחדל להזמנה. 

 ה לא יוקמו מחירוני ספק בשלב ראשון.במכללת אחו

 מסלול הרכש 3.4

 להלן התיאור הסכמטי של מסלול הרכש המלא:

 

 

 תאור התהליך:

  יומן משימותמשתמש שרוצה לפתוח דרישת רכש ייפתח משימה במסך. 

בקשה להצעת 

 מחיר

 דרישת רכש

הצעת מחיר 

 מספק

 הזמנת רכש

קבלת סחורה 

 מספק

חשבוניות ספק 

 מרכזת )חיוב/זיכוי(
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 אותם בה יפרט את הפריטים סמך המשימה ו עלדרישת רכש יקליד למערכת  לקהחמנהל המ

 . יש להזמין

 ות בקשמעוניין לקבל הצעות מחיר לפריט/ים, הוא יקשר את דרישת הרכש ל הקנייןבמידה ו

הצעות ויתעד את הצעות המחיר שהתקבלו מהספקים באמצעות מסך  להצעות מחיר מספקים

 אופציונאלי –. מחיר מספק

 מספק בה יתועדו פרטי ההזמנה  הזמנת רכשאת דרישות הרכש / הצעות המחיר יש להפוך ל- 

יסוס פריטים כמויות ומחיריהם ונתוני האספקה. )ניתן כמובן לפתוח הזמנת רכש ידנית ללא ב

 על תעודות קודמות(.

  הזמנות הרכש ישלחו לספק לאחר אישור ההזמנה. תהיה אפשרות לשלוח את ההזמנה במייל

 .HTML כמסמך 

  ההזמנות  , פרטי ההזמנה /קבלות סחורה מספקקבלת הסחורה תתועד במערכת במסך

המקושרות לתעודת קבלת הסחורה יגיעו באופן אוטומטי והמחסנאי  יידרש לעדכן את 

 הכמות שהתקבלה.

 יקושרו קבלות הסחורה עליהם מבוססת החשבונית, כל נתוני  לחשבונית הספק המרכזת

קבלות הסחורה יגיעו באופן אוטומטי לפרטי החשבונית, המערכת תתעד כל חריגה בכמות 

החשבונית מול כמות קבלות הסחורה וכל חריגה במחיר מול המחיר הנקבע בהזמנה, על סמך 

 .חשבונית לחיוב הספקן להפיק במערכת באופן אוטומטי חריגות אלו נית

 יומן משימות 3.5

יומן המשימות הינו מסך פנים ארגוני בו יכול כל משתמש לפתוח משימה לטיפולו או לטיפול 

 משתמש אחר.

בתהליך הרכש ישמש יומן המשימות לפתיחת בקשה למנהל המחלקה לפתוח דרישת רכש מצד 

 משתמשי הקצה.

כולל מנגנון לניהול תהליכים באמצעותו ניתן להגדיר שליחת מייל אוטומטית  מסך יומן משימות

כאשר נפתחה משימה לטיפול מנהל המחלקה. כמו כן, כל מנהל מחלקה יוכל לראות את המשימות 

 הפתוחות לטיפולו במסך רשימת נושאים לביצוע או להפיק דוח משימות לפי משתמש מבצע.

 : משימות ול יומןלהלן התהליך המוצע לניה
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

 

 טיוטא.בסטאטוס שתמש הקצה תפתח ע"י המ משימה  

  לביצועהיא תועבר לסטאטוס  י המשימהפרטעם סיום הקלדת . 

  אחרי שפתח דרישת רכש בגינה. בוצעהמנהל המחלקה יעביר את המשימה לסטאטוס 

 דרישות רכש  3.6

ראש המחלקה את הפריטים להם זקוק לקוח הקצה ארגוני בו מזין -דרישת רכש הנה מסמך פנים

 במכללה, 

 .BPMלדרישת הרכש )כמו לכל שאר המסמכים במערכת( מנגנון לניהול תהליכים 

 : דרישות רכשלהלן התהליך המוצע לניהול 

 

 טיוטא

פותח )

המשימ

 (ה

 לביצוע 

ח פות)

המשימ

 (ה

 

 בוצעה

 (מנהל מחלקה)

 טיוטא

)יוזם 

ה

ד

רי

ש

 (ה

 לאישור מקצועי

 –יוזם הדרישה( )

ישלח מייל 

אוטו' 

למאשר 

מקצועי, לפי 

 (סוג הדרישה

 להזמנה

ישלח  –מאשר מקצועי)

 (מייל לקניינית
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

  הדרישה תקושר למחלקה. .טיוטאדרישת רכש תפתח בסטטוס 

 לאישור  את הדרישה לסטטוס מנהל המחלקהישת הרכש יעביר עם סיום הקלדת פרטי דר

. עם העברת הדרישה לסטטוס זה תשלח אוטומטית הודעת דואר למאשר המקצועי )ע"י מקצועי

 חוק עסקי, כתלות ב"מחלקה"(. 

  תשלח הודעת דואר  .להזמנהלסטטוס  ע"י העברה יאשר  את הדרישההמאשר המקצועי

 עסקי(, להקמת ההזמנה.אוטומאטית לקניינית )ע"י חוק 

 

נתוני דרישת הרכש נשמרים במסך דרישות רכש ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן היררכית 

 מסכים חלקית:

 

יקליד המשתמש את תאריך הדרישה, את הספק ממנו מעוניין  דרישות מרוכזות לרכשבמסך 

ולאיזה מחסן, מחלקה ועובד יש להעביר את המשתמש שהפריטים ירכשו )אם ידוע/יש כזה( 

יפרט המשתמש את הפריטים, כמויותיהם ותאריכי פרוט  –דרישות לרכש הפריטים. במסך 

 האספקה הנדרשים.

 בקשה להצעת מחיר )אופציונאלי( 3.7

בקשות להצעת מחיר יישלחו לספקים מהמערכת וישמשו למעקב אחרי בקשות שנשלחו 

 ר שתתקבל ממנו.לספק וכבסיס לתיעוד הצעת המחי

בקשות להצעות מחיר יפתחו בצורה ידנית )ע"י מילוי פרטי הספק והפריטים הנבחרים( או 

 אוטומטית על סמך דרישת רכש.

 

 טיפול בבקשה להצעת מחיר:מוצע ללהלן תהליך 

 דרישות מרוכזות לרכש

דרישות לרכש   טקסט חופשי לוג סטטוסים

 פרוט -
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

  ע"י הקניין טיוטאבקשה להצעת המחיר תפתח אוטומטית בסטטוס . 

 נשלחהאת הבקשה לסטטוס  הקנייןקלדה ועם הדפסת הבקשה יעביר בסיום הה . 

  עם הכנסת הצעת מחיר מהספק המקושרת לבקשה זו תעבור הבקשה אוטומטית לסטטוס

 .הצעה

 

נתוני בקשה להצעת מחיר נשמרים במסך בקשה להצעת מחיר ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן 

 היררכית מסכים חלקית:

 

יקליד המשתמש את הספק אליו תשלח הבקשה. תאריך הבקשה  בקשה להצעת מחירבמסך 

)יתמלא אוטומטית בתאריך הנוכחי( ויקשר את דרישת הרכש עליה מבוססת הבקשה להצעת 

יפרט המשתמש את הפריטים, כמויותיהם ותאריכי פרוט  –בקשה להצעת מחיר המחיר. במסך 

במסך  ו יגיעו אוטומטית במידה והבקשה מבוססת על דרישת רכש(האספקה הנדרשים )נתונים אל

מפרטי הפריטים נספחים יקושרו יש לפרט הנחיות מיוחדות לספק ובמסך ה טקסט החופשיה

 הנדרשים.

 הצעת מחיר מספק )אופציונאלי( 3.8

 בקשה להצעת מחיר

בקשה להצעת   נספחים טקסט חופשי

 -מחיר 

 פרוט

 ()קניין טיוטא

 לחהנש

 (קנייו)

 הצעה

אוטומטית עם )

קישור 

הבקשה 

להצעת 

 (מחיר
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

את הצעת המחיר יש  .הצעת מחיר מספקהצעות המחיר המתקבלות מהספקים יתועדו במסך 

להצעת מחיר, נתוני הבקשה יגיעו אוטומטית והמשתמש יעדכן את המחיר לבסס על בקשה 

 והתאריך שהציע הספק.

הצעת המחיר מהספק יכולה להיות מדורגת באופן שהספק מציע מחירים שונים בהתאם לכמות 

 המוזמנת במקרה זה יש להכניס מספר שורות לאותו מקט עם הכמויות והמחירים השונים.

דים במסך הצעת מחיר מספק ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן היררכית נתוני הצעת מחיר מוקל

 מסכים חלקית:

 
 

יקליד המשתמש את הספק ממנו הגיע ההצעה ויבחר את הבקשה הצעת מחיר מספק במסך 

יפרטו אוטומטית הפריטים פרוט  –הצעת מחיר מספק להצעת המחיר המתאימה. במסך 

צעת המחיר המשתמש יוכל לעדכן את המחירים אותם הציע הספק או להוסיף מהבקשה לה

יש לפרט  טקסט החופשיבמסך ה שורות חדשות )עבור מק"טים נוספים או דרוג של מחירים(,

 מפרטי הפריטים הנדרשים.נספחים יקושרו הנחיות מיוחדות לספק ובמסך ה

 הזמנות רכש 3.9

 .ןרכש ע"י הקנייהזמנות רכש יפתחו ידנית או על סמך דרישת 

יוגדר תהליך אישור הזמנה ינוהל באמצעות מנגנון רשימת המאשרים ויחייב את אישורם של 

גורמים בחברה לפני הפיכת ההזמנה לפעילה ושליחתה לספק. בשלב ראשון האישור יבוצע 

 ע"י מקליד ההזמנה בעצמו.

 

 :הזמנת רכשטיפול במוצע ללהלן תהליך 

 הצעת מחיר מספק

הצעת מחיר   נספחים טקסט חופשי

 -מספק 

 פרוט
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

  טיוטאהזמנת הרכש תפתח ע"י מ. הרכש בסטטוס . 

  מחכה לאישור. עם סיום הקלדת ההזמנה מ. הרכש יעביר את ההזמנה לסטטוס 

  אושרההזמנה שאושרה באמצעות חתימת המאשרים, תועבר לסטטוס. 

  עם סיום קבלת הפריטים המוזמנים  סגורההזמנה מאושרת תעבור אוטומטית לסטטוס

 המובנה בפריוריטי(. )באמצעות המנגנון

 

נתוני ההזמנה יישמרו במסך הזמנות רכש ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן היררכית מסכים 

 חלקית:

 

  יקליד המשתמש את הספק אליו תשלח ההזמנה.הזמנת רכש במסך 

  יוכל  יפרטו אוטומטית הפריטים מהמסמך המקורי, המשתמשפירוטי הזמנת רכש במסך

 לעדכן את הפריטים או להוסיף שורות חדשות.

 ()מ. רכש טיוטא

מחכה 

לאיש

 ור

 אושרה (מ. רכש)

אוטומטית עם )

אישור 

רשימת 

מאשרי

 (ם

 סגורה

אוטומטית עם )

קבלת 

 (סחורה

 הזמנות רכש

אישור  לוג שינויים

הזמנת 

 רכש 

הזמנות 

רכש 

טקס

 ט

הערות 

פנימי

 ות

פירוט 

הזמנ

ת 

 רכש
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

  לכל הזמנה ניתן לקשור רשימת מאשרים רלוונטית, )הרשימה תקבע בצורה ידנית ע"י

תפורט רשימת המאשרים שאמורים לאשר את אישור הזמנת רכש המשתמש(. במסך 

 ההזמנה ושם יוכלו המשתמשים לאשר את ההזמנה. 

  לצורך מעקב.  לוג שינוייםרכש מתועדים במסך כל השינויים המתבצעים בהזמנת 

 הדפסת הזמנת רכש 3.10

הדפסת הזמנת הרכש תכלול את פרטי ההזמנה, פרטי הספק, פירוט הפריטים בהזמנה, סה"כ 

 המחירים בהזמנה, חתימת מאשר ההזמנה. 

 קבלות סחורה מספק 3.11

ש בגינן עם קבלת הסחורה מהספק תפתח במערכת תעודת קבלת סחורה שתקושר להזמנות הרכ

הגיע הסחורה. שורות הזמנות הרכש יגיעו אוטומטית לתעודה והמשתמש יעדכן את כמויות 

 הפריטים שהתקבלו.

 :תעודת קבלת סחורהטיפול במוצע ללהלן תהליך 

 
 

  טיוטאתעודת קבלת סחורה תפתח בסטטוס . 

 סופית סטטוסתעודה לעם סיום הקלדת התעודה יעביר המחסנאי את סטטוס ה. 

 

נתוני קבלת הסחורה מוקלדים במסך קבלת סחורה מספק ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן 

 היררכית מסכים חלקית:

 טיוטא

 ()מחסנאי

 סופית 

 (מחסנאי)
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 
 

 

  יקליד המשתמש את תאריך קבלת הסחורה, הספק, מספר תעודת קבלת סחורה במסך

ש בגינה הגיעה הסחורה )במידה קבלת הספק, המחסן אליו תכנס הסחורה והזמנת הרכ

הזמנות הסחורה מתבססת על יותר מהזמנת רכש אחת ניתן לפרט מספר הזמנות במסך הבן 

 . רכש לתעודה(

  יפרטו אוטומטית הפריטים מההזמנות, והמשתמש פרוט  -קבלת סחורה מספק במסך

 יעדכן בהן את הכמויות שהתקבלו. 

 טר ניתן לקשר מספרי מכשירים לתעודה במסך במידה וקבלת הסחורה היא עבור אינוונ

 . ניתן לפתוח מספרי מכשירים חדשים ישירות במסך.רישום מספרי מכשירים

 מדבקות למכשיר )*( 3.11.1

  ק.סחורה" שתופעל כהרצה ישירה  –למערכת תתווסף תוכנית "הדפסת מדבקה למכשיר

סך רישום מתוך מסך קבלת סחורה מספק ותדפיס מדבקה לכל מכשיר שקושר לתעודה במ

 מספרי מכשירים. 

 קלט התוכנית: תעודת קבלת סחורה.

 השדות שיודפסו במדבקה: מק"ט, תאור מק"ט, מספר מכשיר, ברקוד מספר מכשיר.

  למערכת תתווסף תוכנית "הדפסת מדבקה למכשיר" שתופעל כהרצה ישירה ממסך כרטיס

 מכשיר.

 קלט התוכנית: מכשיר.

 מק"ט, מספר מכשיר, ברקוד מספר מכשיר. השדות שיודפסו במדבקה: מק"ט, תאור

 : הדפסת המדבקות מותנית בחיבור לתוכנת מדבקות, כגון ברטנדר.הערה

 החזרה סחורה לספק  3.12

 קבלת סחורה מספק

הזמנות רכש 

 לתעודה

קבלת סחורה  

 -מספק 

רישום מספרי   פרוט

 מכשירים
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

סחורה לספק   החזרהעם קבלת ההחלטה על החזרה סחורה להספק תפתח במערכת תעודת  

השורות יגיעו  שתקושר להזמנת הרכש או תעודות הקבלה בגינן הגיע הסחורה )אופציונלי(. 

 אוטומטית לתעודה והמשתמש יעדכן את כמויות הפריטים שהתקבלו.

 

 :תעודת החזרת סחורהטיפול במוצע ללהלן תהליך 

 

 

  טיוטאתעודת החזרה סחורה תפתח בסטטוס . 

 סופית סטטוסעם סיום הקלדת התעודה יעביר המחסנאי את התעודה ל. 

 

ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן  החזרות סחורה לספקסחורה מוקלדים במסך נתוני החזרה ה

 היררכית מסכים חלקית:

 

 
 

יקליד המשתמש את תאריך החזרה הסחורה, לספק, מספר התעודה, החזרה סחורה במסך 

 ונלי(.המחסן ממנו נשלחת הסחורה לספק והזמנת הרכש בגינה הגיעה הסחורה )אופצי

יפרטו אוטומטית הפריטים, והמשתמש יעדכן בהן את פרוט  -קבלת סחורה מספק במסך 

 הכמויות שנשלחו, סטטוס המוצר שנשלח להספק.

 חשבונית ספק מרכזת 3.13

 החזרה סחורה לספק

החזרה סחורה   פרטי הספק

 -לספק 

 פרוט

 טיוטא

 ()מחסנאי

 סופית 

 (מחסנאי)
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

כל חשבונית המגיעה מספק תתועד במסך חשבונית ספק מרכזת, במידה וחיוב הספק הינו  

בונית והפרוט שלהן יתמלא באופן בגין תעודות קבלת סחורה יקושרו התעודות לחש

 אוטומטי. אחרת יש לפתוח חשבונית ולפרטה באופן ידני.

 :ספק מרכזות להלן תהליך העבודה המוצע לעבודה עם החשבוניות 

 

 

  טיוטאהחשבונית תפתח בסטטוס . 

 ריגת כמות )לעומת במידה ואין בעיה בחשבונית כגון חריגת מחיר )לעומת ההזמנה( או ח

קבלות הסחורה( יפעיל המשתמש בסיום ההקלדה את תוכנית סגירת החשבונית שתבצע 

 . סופיתרישום תנועת היומן ותעביר את החשבונית לסטטוס 

  בסטטוס זה לא  בבדיקהבמידה וקיימת בעיה יעביר המשתמש את החשבונית לסטטוס(

  .ניתן לסגור את החשבונית(

 גה )אישורה ע"י מ.הרכש או פתיחת חשבונית לחיוב ספק( תועבר רק לאחר הטיפול בחרי

 .וניתן יהיה לסגור אותהמאושרת החשבונית לסטטוס 

 

נתוני החשבונית מוקלדים במסך חשבונית ספק מרכזת ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן היררכית 

 מסכים חלקית:

 

 חשבונית ספק מרכזת

תעודות קבלה 

לחשבוני

 ת

חשבוניות ספק  

 -מרכזות 

 פרוט

 טיוטא

 ()הנח"ש

 סופית 

אוטומטית עם )

סגירת 

החשבונ

 (ית

 בבדיקה

 ()הנח"ש

 מאושרת

 ()הנח"ש
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

המשתמש את הספק ממנו התקבלה החשבונית וימלא את יבחר חשבונית ספק מרכזת במסך 

תאריך החשבונית ומספרה, במידה והחשבונית מקושרת לתעודת קבלת סחורה אחת יקשר 

המשתמש תעודת הקבלה, )אם החשבונית מבוססת על מספר תעודות קבלה יפרט 

חשבוניות . במסך תעודות קבלה לחשבונית(המשתמש את מספרי התעודות במסך הבן 

יפרטו אוטומטית הפריטים מהקבלות הסחורה, והמשתמש יעדכן בהן פרוט  -מרכזות  ספק

מקבלת הסחורה )סכום החריגות בשורות יוצג את הכמויות והמחירים במידה ואלו שונים 

 בשדה הפרש מחיר בכותרת החשבונית(.

 חשבונית לחיוב ספק 3.14

לפתוח חשבונית לחיוב הספק במידה וגובה חשבונית הספק גדול יותר ממה שסוכם בהזמנה ניתן 

 עבור חיוב היתר ולקשר לחשבונית המקורית. חשבוניות לחיוב ספקבמסך 

 חשבונית עצמית 3.15

עוסק מורשה ולכן אינו יכול  וספק אשר אינקנייה מחשבונית עצמית מוציאים במקרים של 

על  במקרה כזה,כדי לתעד את העסקה במערכת, נרשום חשבונית עצמית. להוציא חשבונית מס. 

 החברה לדווח על המע"מ עבורו.

 מכללת אחוה תדווח מע"מ עבור מרצים שיוגדרו במערכת כספקים אשר אין עוסק מורשה. 

 

, 1הוא  BudgetAddVAT: מהיותה של מכללת אחוה מלכ"ר יש לוודא שערכו של קבוע הכספים הערה

 כדי שהמע"מ יכלל בניצול תקציב הרכש ובעלות הנכס.

 

 ת עצמית לספק יש לבצע את השלבים הבאים :כדי להכין חשבוני

 הגדרת ספק ואחוז ניכוי מס לספק )הספק שעבורו יש לפתוח חש' עצמית(. .1

 הקמת כרטיסי החשבון הבאים במסך חשבונות ראשיים, תוך הגדרת סעיף בדוח מס: .2

 

 תאור סעיף סעיף חשבון

 מעמ תשומות 2סעיף   מעמ תשומות

 מעמ עסקאות 1סעיף  מעמ עסקאות

 הכנסות חייבות 5סעיף  הכנסות מחש' עצמית

  ללא סעיף בדוח מס קיזוז הכנסות מחש' עצמית

 ניכוי מעמ במקור 10סעיף  ניכוי מעמ במקור

  ללא סעיף בדוח מס קיזוז ניכוי מעמ במקור
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 הגדרת סוג תנועה לחשבונית עצמית ע"פ הפירוט: .3

 מספרי החשבונות הם לצורך הדוגמא בלבד.

 בדוגמה(, יהיה חשבון הספק. 207-1יד כי החשבון הנגדי לחשבון ניכוי המע"מ במקור )יש להקפ

 בעמודה חשבון מעבר. Yיש להקפיד על סימון 

 

 אין אפשרות     תבנית התנועה שהגדרנו.ל וקישורההכנת חשבונית לחיוב ספק  .4

 להכין חשבונית לחיוב ספק כנגד הזמנת רכש.      

מיוצגת על ידי  עצמית תהיה כל חשבונית, חשבוניות לתשלום סימון בןבמסך ה. הכנת תשלום לספק .5

וז המע"מ. יש קיז כולל מע"מ ובשורה שנייה יופיע רות: בשורה אחת יופיע סכום העסקהשתי שו

 אם אתה נדרש לנכות. נטו לתשלום על מנת להכין תשלום של סכום העסקה לסמן את שתי השורות

  המתווסף לעסקה, יש להיכנס  ום המע"מהכנסה עבור הספק גם בגין סכ מס

 .קיזוז תנועת לעבור לשורת המע"מ, ולסמן את העמודה ,התשלום פירוט למסך הבן המקביל      

 

אחוז מע"מ העבודה בנוהל זה מבטיחה דווח למע"מ במקום הספק )כמע"מ עסקאות(, תוך שמירה על 

 ק.ישור לספבאמצעות חשבון ההכנסה, וכן הופעת ניכוי המע"מ בא נכון
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 מכירות 4

 ניהול לקוחות 4.1

 לקוחות 4.1.1

המערכת מאפשרת להקים מאגר נתונים של לקוחות שיכלול מידע מקיף שיסייע בניהול מערכת 

היחסים העסקיים עם לקוחות פעילים ופוטנציאליים. לכל לקוח נפתח כרטיס לקוח שבו נשמרים 

. הפרטים הכספיים של הלקוח כל פרטיו הלוגיסטיים, אנשי הקשר, סוכן )אם יש(, אתרים ועוד

נתוני אשראי, סוג החשבונית שיש להפיק עבורו, מסגרת  נשמרים במסך מיוחד, והם כוללים

 וכו'.  האשראי

 

 דוגמא לסוגי לקוחות במכללת אחוה:

  גורם משלם / מממן כגון עמותות, קיבוצים, משרדי ממשלה, מועצות איזוריות הממנים את

 שכר הסטודנטים.

 אבחון סטודנטים.גורם שולח ל 

 .זכיינים כגון קפיטריה ומכונות שתייה 

 סווג הלקוחות יוגדר בעמודת 'סווג לקוח'.

 

 רוב הלקוחות הם לקוחות בארץ, אולם יש גם לקוחות בחו"ל שינוהלו במט"ח או בשקלים. 

במסכי הבן. להלן היררכית המסכים  לקוחותנתוני הלקוח ישמרו במסך 

החלקית:

 
 להלן פירוט הנתונים העיקריים שיתועדו בכרטיס לקוח ובמסכי הבן:

o מס' לקוח 

o שם לקוח בעברית ובאנגלית 

o כתובת 

o פעיל, חסום וכו' -סטאטוס לקוח 

o סווג לקוח.  

o חתכים ללקוח.   10המערכת מאפשרת להגדיר עד  -פרמטרים ללקוח 

o .אנשי קשר ללקוח 

 לקוחות

נשי א

קש

 ר

אתרים 

לל

 קוח

 הזמנות

פתו

חו

 ת
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 ומסכים בהפעלה ישירה המכילים מידע נוסף לגבי הלקוח: קיימים מספר מסכי בן לקוחותלמסך 

o  מסך זה משמש לרישום ועיון במספרי הטלפון, הנייד וה – אנשי קשר ללקוחמסך-e-mail  של

אנשי הקשר ללקוח. אנשים אלו יופיעו ברשימות בחירה של אנשי קשר ללקוח בעת רישום 

 תנועות ללקוח.

o הזמנות הפתוחות מול הלקוח לרגע הצפיה. מציג את ה – הזמנות פתוחות ללקוח מסך 

o  מסך זה מכיל את כל המסמכים הסרוקים )קבצים מצורפים( שקושרו  – מסמכים ללקוחמסך

 ללקוח. 

o  המסך משמש לרישום הערות כלליות ללקוח. בעת פתיחת הזמנת  – טקסט –לקוחות מסך

טקסט )מסך לקוח, הטקסט הרשום במסך זה יועתק אוטומאטית במסך הבן של ההזמנה 

 (. להזמנת לקוח

o  המסך משמש לרישום הודעה פנימית העוסקת בלקוח. ההודעה  – הודעה בהקלדת לקוחמסך

תופיע בכל פעם שהמשתמש יפתח עבור הלקוח תעודה כלשהי במערכת )לדוגמא: הזמנה, 

 חשבונית או קריאת שירות(.

o  דל שונות, כגון מטבע, המסך משמש לקביעת ערכי ברירות מח – הגדרות כספים ללקוחותמסך

תנאי תשלום ללקוח ולקוח משלם. ערכים אלו הקיימים במסך זה מהווים את הבסיס לניהול 

 חשבונות הלקוחות.

 

 ניהול תהליך לפתיחת לקוח חדש 4.1.1

 פתיחת לקוח חדש יכולה להתבצע בשני אופנים:

  טאטוס מבוצע ע"י הזנת מספר הלקוח שלו. הלקוח יקבל אוטומטית ס –פתיחת לקוח קבוע

 "פעיל". כתוצאה מכך ללקוח יפתח כרטיס בהנהלת חשבונות.

  מבוצע ע"י הזנת שם הלקוח )ללא מספר(. הלקוח יקבל אוטומטית  –פתיחת לקוח זמני

 סטאטוס "זמני". ללקוח זמני לא נפתח כרטיס בהנהלת חשבונות.

 

 הגבלת לקוחות 4.1.2

 המערכת מאפשרת להתריע/ לחסום לקוח בשני אופנים:

מנגנון הסטאטוסים מאפשר להגדיר אילו תעודות ניתן להפיק  -מנגנון הסטאטוסיםבאמצעות  .1

 ללקוח )הזמנה, קריאת שירות, תעודת משלוח וחשבונית(. 

בעת חריגה ממסגרת האשראי ו/או האובליגו  -באמצעות ניהול אשראי ואובליגו ללקוח  .2

 המערכת תתריע/ תחסום )לפי הגדרה(.
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 הגדרת ספק כלקוח 4.1.3

 ם, כי אחד הלקוחות הוא גם ספק.קורה לעתי

טי, במקרה כזה, ניתן להגדיר לקוח וספק עם אותו מספר, גם בהנה"ח. לחשבון יוקצה בפריור

 הסעיף המאזני לקוחות/ספקים.

כדי לפתוח לקוח שהוא גם ספק יש לפתוח לקוח ובעמודה מספר לקוח לרשום את מספר הספק. 

 לו הסעיף המאזני המתאים. הלקוח יקושר אוטומטית לחשבון הספק ויוגדר

 ניתן לעשות את אותו תהליך מכוון הפוך של פתיחת ספק שהוא גם לקוח.

 כתוצאה מכך, כול התנועות של ספק ושל לקוח יופיעו באותו כרטיס משותף.

 

 מסלול המכירות 4.2

 

י. לא חובה ליישם את להלן תאור תהליך המכירות המלא כפי שהוא קיים במערכת הפריוריט

 התהליך כולו, וניתן להיכנס לתהליך בכל אחד מן השלבים.

 תאור התהליך:

 יוקלדו למערכת ע"י איש מכירות וישלחו ללקוחות. הצעות מחיר 

  מהלקוח תוקלד ההזמנה ע"י המשתמש המורשה למערכת )במידה  הזמנהבעת קבלת

 מנה(.וההזמנה מבוססת על הצעת מחיר תקושר הצעת המחיר להז

  ללקוח על בסיס ההזמנה )או חשבונית חו"ל(. חשבונית מרכזתהנהלת חשבונות תפתח 

 הצעת מחיר ללקוח 4.3

 הצעת מחיר ניתנת ללקוח על מנת לתעד תנאי מכירה של פריטים מסוימים לתקופה מסוימת. 

 להלן התהליך המוצע לניהול הצעות המחיר: 

הצעת מחיר 

 ללקוח

 הזמנת לקוח

חשבונית 

 מרכזת /

חשבונית חו"ל 

 / 

 חשבונית עסקה
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 טיוטא.וח תפתח ע"י המשתמש המורשה המכירות בסטאטוס הצעת מחיר ללק  

  מוכנה. עם סיום הקלדת פרטי ההצעה היא תועבר לסטאטוס 

  ההצעות המוכנות יודפסו / ישלחו במייל ללקוח, המערכת תעדכן אוטומטית את סטאטוס

 נשלחה ללקוח.ההצעה ל

 הזמנה.וס עם קישור הצעת המחיר להזמנה סטאטוס ההצעה יעבור אוטומטית לסטאט 

 

ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן  הצעת מחיר ללקוחנתוני הצעת המחיר נשמרים במערכת במסך 

 היררכית מסכים:

 

 

 הצעת מחיר ללקוח

הצעת מחיר  סל מוצרים

 -ללקוח 

 טקסט

הצעת מחיר  

 -ללקוח 

 פרוט

 טיוטא

 )פתיחת הצעה(

 מוכנה

 

 הזמנה

אוטומטית עם קישור )

 (הצעה להזמנה

 נשלחה ללקוח

אוטומטית עם )

הדפסת 

ההצעה

) 
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ימולאו הפרטים הבאים: שם הלקוח לו מיועדת הצעת המחיר, תנאי  הצעת מחיר ללקוחבמסך 

 תשלום, תאריך תפוגת ההצעה. 

 יפורטו הפריטים, כמויותיהם והמחירים המוצעים ללקוח. פרוט  –ללקוח  הצעת מחירבמסך 

 יוכלו לעדכן טקסט חופשי שיופיע בהדפסת ההצעה.טקסט  –הצעת מחיר ללקוח במסך 

 ניתן להדפיס הצעת מחיר בעברית או באנגלית.

 הזמנת לקוח 4.4

עת מחיר יגיעו ההזמנות מהלקוחות יתועדו במסך הזמנת לקוח, במידה וההזמנה מבוססת על הצ

 הפריטים והמחירים מההצעה אחרת ניתן יהיה לפרטם ידנית.

 להלן התהליך המוצע לניהול ההזמנות: 

 

ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן  הזמנת לקוחנתוני הזמנת הלקוח נשמרים במערכת במסך 

 היררכית מסכים:

 

 הזמנת לקוח

 -הזמנות לקוח  הנחיות לביצוע

 טקסט

 פירוטי הזמנה 

 טיוטא

 

 לאישור 

 (לא חובה)

 מאושרת לביצוע

 

 סגורה

ידנית עם הפקת )
 חשבונית(
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יש למלא את הלקוח המזמין, את מספר הזמנת הלקוח ,לבחור הצעת מחיר  הזמנת לקוחבמסך 

במידה וההזמנה מבוססת על הצעה וניתן לקשר לקוח משלם להזמנה במידה ולא הוגדר לקוח 

 משלם ללקוח עצמו.

יש לפרט הפריטים אותם הזמין הלקוח, כמויותיהם, תאריכי אספקה פירוטי הזמנה במסך 

  .וח )במידה וההזמנה קושרה להצעת מחיר יגיעו הפריטים אוטומטית מההצעה(והמחירים ללק

 ניתן לפרט הנחיות מיוחדות להזמנה, טקסט זה הינו פנימי ולא יוצג ללקוח, הנחיות לביצוע במסך 

ניתן למלא טקסט חופשי שיופיע בהדפסת ההזמנה ויגיע גם לתעודת טקסט  –הזמנות לקוח במסך 

 המשלוח.

 ח בגין אבחוניםהזמנות לקו 4.4.1

זמנת לקוח לאבחון נפתחת כאשר מתקבלת התחייבות מגורם שולח לאבחון סטודנט. בהזמנה ה

 נקבע גובה המימון, כלומר כמה משולם ע"י הגורם השולח והיתרה ע"י הסטודנט.

יש לפתוח את ההזמנה עם שתי שורות: שורה אחת עם הסכום אותו משלם הגורם השולח, ושורה 

ם אותו משלם הסטודנט. לשורה השנייה יש לקשר לקוח משלם, כך בעת פתיחת שנייה עם הסכו

חשבונית לגורם השולח על סמך ההזמנה, החשבונית תפתח על הסכום המשולם ע"י הגורם 

 השולח.

 תעודת הזהות ושם הסטודנט יש להזין בשדה פרטים בהזמנה.

 ההזמנה תוגדר עם סוג הזמנה אבחונים.

 נית.סגירת ההזמנה תתבצע יד

 הזמנות לקוח עבור זכיינים 4.4.2

מול זכיינים כגון קפיטריה ומכונות שתייה ההתנהלות היא בחוזה שכירות שנתי עליו מוציאים 

 חשבונית חודשית על סכום קבוע צמוד למדד המחירים לצרכן.

חודשים. יש לקשר את ההזמנה  12בפריוריטי תפתח הזמנת לקוח עבור חוזה שנתי עם כמות של 

דה. חשבונית תופק כל חודש על סמך ההזמנה, יש לשנות ידנית את הכמות בחשבונית למטבע הצמ

 לחודש אחד. המחירים בחשבונית ישוערכו בהתאם למטבע ההצמדה.

: בשלב ב' של הפרויקט ייושם מודול שירות ואחזקה. במסגרת המודול ניתן יהיה לפתוח את הערה

 נית אוטומטית על הסכום החודשי.ההזמנות מול זכיינים כחוזי שירות ולהפיק חשבו

 חשבוניות ללקוח 4.5

הפקת החשבוניות תיעשה ע"י קישור ידני להזמנה. נתוני ההזמנה יגיעו באופן אוטומטי לחשבונית 

 להלן תהליך העבודה המוצע לעבודה עם החשבוניות: ובמידת הצורך ניתן יהיה לעדכנם.
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 טיוטא החשבונית תפתח בסטטוס . 

  סופיתעם הפעלת תוכנית סגירת החשבונית תרשם תנועת יומן והחשבונית תעבור לסטטוס. 

 חשבוניות מרכזות 4.5.1

 עבור לקוחות בארץ החשבוניות יפתחו במסך חשבוניות מרכזות. 

נתוני החשבונית נשמרים במסך חשבוניות מרכזות ובמסכי הבן המקושרים לו, להלן היררכית 

 מסכים חלקית:

 

יבחר המשתמש את הלקוח עבורו תופק החשבונית, במידה והחשבונית חשבוניות מרכזות במסך 

 חשבוניות מקושרת להזמנה יקשר המשתמש הזמנה. במסך 

יפורטו אוטומטית הפריטים מההזמנה, והמשתמש יוכל לעדכן את הכמויות פרוט  -מרכזות 

 הזמנה.מהוהמחירים במידה ואלו שונים 

 

 מייל או בפקס.-ישנה אפשרות לשלוח העתק חשבונית דרך המערכת לכתובת אי

 חשבוניות חו"ל 4.5.2

 . חשבוניות חו"לחשבוניות ללקוחות חו"ל יוקלדו במסך 

 תהליך הפקת החשבונית דומה לחשבונית מרכזת. 

 הדפסת החשבונית מתבצעת באנגלית.

 חשבוניות מרכזות

תעודות 

נילחשבו

 ת

חשבוניות  

 -מרכזות 

 פרוט

 טיוטא

 ()הנח"ש

 סופית 

אוטומטית עם )

סגירת 

החשבונ

 (ית
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 כספים 5

ים במודול הכספים, תאור מפורט ומקיף ניתן להלן תאור כללי של נושאים עיקריים המטופל

 .פריוריטי למצוא במסמכי תאור המוצר של מערכת ה

חשבונות הסטודנטים ושכ"ל  כיום הנהלת חשבונות של מכללת אחוה מנוהלת במערכת אביב.

 מנוהלים במערכת מכלול.

 ניהול כרטסת חשבונות 5.1

וחשבונות ראשיים. החשבונות במערכת ינוהלו שלושה סוגים של חשבונות: לקוחות, ספקים 

הראשיים יפתחו ידנית במערכת ואילו חשבונות הספקים והלקוחות יפתחו אוטומטית עם הקמת 

 ספק או לקוח. 

 לכל חשבון ניתן לראות את יתרת החשבון והתנועות שנרשמו כנגדו.

זן בוחן, כל חשבון מאופיין ע"י הנתונים הבאים: מטבע החשבון, שיוך לדוח מאזן, שיוך לדוח מא

 חתך )אם יש(, סעיף בדוח מס )אם יש(. 

 מטבע החשבון, הפרשי שער 5.1.1

ניתן להגדיר חשבונות בשקל או בכל מט"ח אחר. כמו כן, ניתן להגדיר חשבון )שקלי או מטחי( כרב 

 מטבעי. 

בעת רישום חשבונית במט"ח שונה ממט"ח החשבון, מט"ח התנועה נשמר בתנועה. ניתן לצפות ביתרות 

 .יתרות במטבע עסקהח במסך לפי מט"

 תוכנית תיקון הפרשי שער בא לתקן את ההפרשים ביתרות החשבון שנובעים מהפרשי שער. 

עבור חשבונות רב מטבעים ההפרשים נרשמים עבור כל תנועה שמטבע העסקה שלה שונה ממטבע 

 החשבון. 

 הגדרות לדוחות כספיים 5.2

 י סעיף למאזן בוחן וסעיף מאזן/רווח והפסד.מאופיין ע" Priority -כל כרטיס הנהלת חשבונות ב

 תווים ותיאור. 3סעיף למאזן בוחן כולל קוד בן 

סעיף מאזן/רווח והפסד כולל תאור מילולי של הסעיף. שיוך זה מגדיר למערכת את זהות החשבון כמאזני 

 או תוצאתי.

 דוחות כספיים 5.3

להצגת מצבו הכספי של  מערכת פריוריטי מספקת מגוון רחב של דוחות כספיים סטנדרטיים

 לצד דוחות הרווח וההפסד והמאזן ניתן להפיק כמובן גם דוחות ביאורים. העסק וניתוחו.
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בנוסף לדוחות הסטנדרטיים יכול המשתמש להגדיר דוחות נוספים שיתאימו לצרכיו המיוחדים 

 באמצעות מחוללי הדוחות.

שינויים בנכסים נטו ודוח על תזרימי דוחות מיוחדים למלכ"ר כגון: דוח על הפעילויות, דוח על ה

 המזומנים יופקו באקסל תוך שימוש בדוחות מהפריוריטי כגון מאזן ומאזן בוחן.

 תקופות כספיות 5.4

ומסתיימת  01.10.12 -שנת כספים במכללת אחוה תוגדר לפי שנת לימודים, כלומר שנה מתחילה ב

 .30.09.13-ב

 ות לחודשי השנה הקלנדרית.לשנת כספים יוגדרו שתים עשרה תקופות, המקביל

כאשר סוגרים תקופה כספית ניתן לבצע זאת לתאריך למאזן, לתאריך אסמכתא )או לשניהם(. אם 

סוגרים תקופה לתאריך אסמכתא, חוסמים רישום של תנועות יומן שתאריך האסמכתא שלהן חל 

ריך למאזן בתקופה. אם סוגרים תקופה לתאריך למאזן, חוסמים רישום של תנועות יומן שהתא

 שלהן חל בתקופה.

 ניתן להגדיר משתמשים מורשים שיכולים לרשום פקודות בתקופות סגורות.

 המערכת תומכת בהעברת יתרות סגירת התקופה לפתיחת התקופה הבאה.

 מטבעות 5.5

, במכללת אחוה שקל, מערכת פריוריטי מנהלת רישום כפול של כל תנועה בשני מטבעות ראשי

היחסי בעת רישום התנועה. בנוסף מאפשרת המערכת ניהול חשבונות  לפי ערכם ומשני, דולר,

מט"ח במטבע שלישי )בנוסף לשקלים ודולרים( ובכלל זה רישום ערך התנועות המתאימות במטבע 

 הכרטיס.

 שערי מטבע יטענו למערכת ע"י ממשק יומי מבנק ישראל  או יוקלדו ידנית.

 מיסים 5.6

 מע"מ 5.6.1

 א מטרת רווח(, לכן קיימת התייחסות שונה למע"מ:מכללת אחוה הינה מלכ"ר )מוסד לל

 :הוצאות

o ייתוסף להוצאות ולא לכרטיס מע"מ. סכום המע"מ 

o בחשבונית יכלול מע"מ.  סה"כ המחיר 

o ולהגדיר את ההוצאות כ  מע"מ בתבנית התנועה, מרכזת, יש להוריד עבור חשבונית ספק

 הסכום. שזהו כל 1 –

 ממע"מ(: הכנסות )הפטורות
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 ללת אחוה יוגדרו כפטורים ממע"מ.לקוחות מכ

 . 874PCNדו"חות מע"מ יוגשו לצורך דווח על מע"מ בהוצאות באמצעות ממשק למע"מ 

 דווח מע"מ הכנסות בגין רווח 5.6.1.1

ה מלכ"ר, יש לדווח מע"מ על כל עסקה הגוררת רווח כגון השכרת כיתות מהיותה של מכללת אחו

 וזכיינים. 

רו בסווג לקוח. פעם בחודש יש להוציא דוח חשבוניות לקוחות שיש לדווח בגינם מע"מ יוגד

החייבות בדווח לפי סווג לקוח המתאים. המע"מ מדווח ידנית כעסקת אקראי, תנועת היומן 

 שתרשם היא: ח' הכנסה, ז' חשבון מע"מ

 ובסגירת מע"מ: ח' חשבון מע"מ, ז' בנק. 

 דווח הוצאות עודפות 5.6.1.2

 יש לדווח על הוצאות עודפות למס הכנסה.

הוצאות עודפות מוגדרות כהפרש בין הוצאה מותרת להוצאה בפועל, למשל בגין מתנה לאירוע של 

 ווח מבוצע ע"י מילוי טופס ידני.יעובד. הד

תנועת העברת הוצאות עודפות תרשם ח' מס הכנסה הוצאות עודפות, ז' מתנות לעובדים על סך 

 מההוצאות העודפות. 90%

 בעת העברת הסכום למס הכנסה תרשם התנועה ח' ניכוי במקור, ז' מס הכנסה הוצאות עודפות. 

 ניכויים במקור 5.6.2

מערכת פריוריטי מאפשרת מעקב ביצוע ניכויי מס דו"חות ניכוי מס במקור יופקו מהמערכת. 

 במקור לספקים והפקת דו"חות ניכוי מס במקור.

פטור מניכוי( ותאריך תוקף האישור שהמציא הספק. לכל ספק מוגדר אחוז ניכוי מס במקור )או 

לא הוצג אישור לניכוי מס במקור ע"י הספק, או וכמו כן מוגדר אחוז ניכוי מס מרבי במידה 

 כמו כן, ניתן להגדיר ניכוי מס מדורג לספק.  שתאריך התוקף עבר.

 יכוי מס במקור. בעת ביצוע תשלומים לספק נרשמת תנועת יומן מתאימה ובכלל זה זיכוי כרטיס נ

דו"חות ניכוי מס במקור מבוססים על ביצוע תשלומים לספק בין אם בוצעו בהמחאות או בהעברה 

, בנקאית. דו"חות ניכוי מס במקור כוללים דו"חות מסכמים, דו"חות מפורטים, אישורים לספק

הקובץ  בצורת הדוח ובצורת  856, חודשי ושנתי. כולל טופס ודו"חות בקרה הפקת קובץ מגנטי

 בפורמט שנקבע ע"י מס הכנסה.

 קופות 5.7
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 בפריוריטי ייפתחו שתי קופות: המחאות וקופה קטנה.

ישנן קופות מנוהלות במערכת מכלול. בפריוריטי הן ינוהלו כקופות וירטואליות: שכ"ל והמחאות, 

 אשר יוקמו כחשבונות ראשיים בלבד.

כת מכלול יעברו לפריוריטי קבלות, הפקדות מקופה והחזרות תשלומים אשר נרשמות במער

 כתנועות יומן מול חשבונות הקופות הוירטואליות בממשק.

במספר האסמכתא מהבנק כדי להקל על  2בהזנת הפקדה לבנק מומלץ לעדכן עמודת אסמכתא 

 התאמות בנקים.

 בנקים 5.8

 למכללת אחוה קיימים חשבונות בבנקים לאומי ודיסקונט.

 שבון בבנק הפועלים ובשאר החשבונות יש פיקדונות.רוב התשלומים וההפקדות נעשים דרך הח

 התאמות בנקים, כרטיסים ואשראי 5.8.1

 פריוריטי תומכת בביצוע ניתוח והתאמת כרטיסים והתאמות דפי בנקים. המערכת 

ביצוע ההתאמה בשני המקרים יכול להיות אוטומטי עפ"י הגדרות שיטת ההתאמה ע"י המשתמש, 

ניות עד לאישורן ע"י המשתמש. ניתוח והתאמה ידני מתבצע התאמות אוטומטיות הן זמ. או ידני

 בעזרת משטחי עבודה.

 התאמות בנקים 5.8.1.1

 התאמות בנקים מתבצעות אל מול קליטת קובץ חיצוני. 

בזק  –קיימת אפשרות לקליטת דפי הבנק לצורך ההתאמה באמצעות התוכנה של בנק הפועלים 

 זהב. 

 התאמות כרטיסים 5.8.1.2

 וח צד החובה בחשבון כנגד צד הזכות בחשבון. התאמת כרטיסים מתבצעת לנית

התאמת כרטיסים מתבצע בעזרת משטח עבודה המכיל את כל תנועות היומן הלא מתואמות של 

  . ניתן לבצע התאמות גם על מספר חשבונות בו זמנית.מבוקשהחשבון ה

 התאמות כרטיסי אשראי .3.1.1.1

תנועת יומן של ריכוז עסקאות  תנועות יומן של קבלות באשראי ייקלטו למערכת בממשק ממכלול.

 תועבר לכל יום תשלום.



92 

 

__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

קליטת ריכוז הפקדות וזיכויים מחברות האשראי השונות תתבצע  לטבלת טעינה לתנועות יומן. 

מטבלת הטעינה יש לטעון את תנועות היומן למערכת. תנועות יומן אלה ישמשו כבסיס לניתוח 

 כרטיסי האשראי.

 שטח בדומה להתאמות בנקים וכרטיסים.התאמת כרטיסי האשראי מתבצעת במ

: קליטת ריכוז הפקדות וזיכויים בממשק מחברות האשראי מותנית ברכישת מודול הערה

 התאמות כרטיסי אשראי.

 תשלומים וקבלות 5.9

 תשלומים לספקים 5.9.1

 תשלומים לספקים ניתן לבצע ב: המחאות , העברות בנקאיות ומס"ב. 

, חשבוניות אשר אינן מסומנות לבדיקה. תשלומים תלתעד תשלומים ע"י קישורם לחשבוניו ניתן

ללא  אשר קושרו לחשבוניות יתואמו אוטומטית ויגרעו מדו"ח גיול חובות. ניתן לרשום תשלומים

. את הוראות התשלום ובהמשך לבצע ניתוח כרטיסים והתאמה התייחסות לחשבונית מסוימת

 ניתן להכין באופן אוטומטי או ידני )ראה להלן(.

דיקת התשלום ואישורו, נפתחת עבורו פקודת יומן, המחייבת את חשבון הספק. בעקבות לאחר ב

כך, החשבוניות, עבורן מבוצע התשלום, מותאמות באופן אוטומטי עם התשלום. הדפסת המחאות 

 מתאפשרת לאחר אישור התשלום.לבנק או הדפסת הוראת העברה 

 

 להלן תהליך התשלום לספק מוצע:

 

 התשלום  נפתח אוטומטית בסטטוס טיוטא. 

בסיום ההקלדה יפעיל המשתמש את התוכנית סגירת המחאה או סגירת העברה בנקאית. 

 התוכנית תעביר את סטטוס התשלום ל'סופי'.

ובמסכי הבן  ותשלום בהעברה בנקאית תשלום בהמחאהנתוני תשלום לספק מוקלדים במסכים 

 ן היררכית מסכים חלקית:המקושרים אליהם, להל

 טיוטא

 )הנח"ש(

 סופי

)אוטומטית 

לאחר 

סגירת 

 התשלום(
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במסכים תשלום בהעברה בנקאית / תשלום בהמחאה רושמים את חשבון הספק, את חשבון הבנק ממנו 

 משלמים ואת מטבע התשלום.

בעמודה 'לשלם?' על מנת לסמן חשבוניות כמשתתפות  Vבמסך סימון חשבוניות לתשלום מסמנים 

 בתשלום זה.

פירוט התשלום ניתן לצפות בסכום הכולל לתשלום או להקליד סכום לתשלום במקרה  במסך

 שמשלמים שלא על בסיס חשבונית.

תשלום בהמחאה מאפשר רישום בדיעבד של המחאה אשר נרשמה ידנית או לחילופין ניתן להדפיס 

 המחאות במערכת בפורמט סטנדרטי.

 ספק נקלטו פירטי חשבון הבנק. כאשר משלמים בהעברה בנקאית התוכנית בודקת כי ל

 ניתן להדפיס מכתב לספק ומכתב העברה לבנק בעברית או באנגלית, כולל הלוגו של החברה. 

במבנה הנדרש למסלקה  ASCIIכחלק ממודול התשלומים, קיים ממשק למס"ב המכין קובץ 

מסך ב בנקאית. הכנת הקובץ מתבצעת לאחר סימון כל העברות הבנקאיות המאושרות לביצוע

 ממשק העברות בנקאיות למס"ב.והפעלת התוכנית  סימון העברות בנקאיות למס"ב

 

 תקבולים מלקוחות 5.9.2

הקבלות משמשות לתיעוד תשלומים שהתקבלו מלקוחות, ניתן לקשר קבלה למספר חשבוניות, או 

 לא לבצע קישור ולהתאים אותה מאוחר יותר.

 

 , מזומן.אמצעי תשלום הם: המחאות, העברות בנקאיות        

 הקבלות תיקלטנה לקופה או ישירות לבנק.        

 

 חלקית:המקושרים לו, להלן היררכית מסכים ובמסכי הבן  קבלותנתוני הקבלה נשמרים במסך 

תשלום בהמחאה / 

 העברה בנקאית

סימון  פירוט התשלום

חשבוניות 

 לתשלום
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יבחר המשתמש את הלקוח עבורו תופק קבלה. המשתמש יציין את תאריך הקבלה  קבלותבמסך 

 ו הבנק אליו נכנס התשלום.ואת קוד הקופה א

 .במסך סימון חשבוניות לתשלום ניתן לסמן את החשבוניות לתשלום, אם יש

יש לפרט את השקים שהלקוח העביר )תאריך, סכום, מס' חשבון בנק, בנק,  פירוט המחאותבמסך 

 סניף(.

 .יש לפרט את ההעברות בנקאיות )סכום, תאריך, מס' חשבון(  תשלומים אחרים-פירוטבמסך 

  ניתן להדפיס קבלה בכל שלב בעברית או באנגלית.

 החזר הוצאות לעובדים 5.9.3

  החזר הוצאות לעובד עבור נסיעות לחו"ל, השתתפות בכנסים ומחקרים תתועד במערכת במסך

 תשלום בהמחאות. 

סגירת התשלום תגרום לרישום פקודת תשלום שתזכה את הבנק ותחייב חשבון החזר 

 הוצאות.

 לעובדים במזומן יתועדו במערכת כקבלות במינוס. סגירת הקבלה  החזר הוצאות קטנות

 תגרום לרישום תנועת יומן שתזכה חשבון הכנסות ותחייב קופה קטנה. 

 גיול חובות  5.10

המערכת מציעה מגוון של דו"חות גיול לספקים ולקוחות )גיול וחובות פתוחים(. דו"ח גיול מפורט 

קוחות ממוינים לפי תאריך תשלום.  דו"ח תנועות לספק/לקוח מציג חובות פתוחים לספקים /מל

 פתוחות לתאריך מראה את מצב  הספק/לקוח לתאריך כלשהו בעבר. 

 יומן תנועות 5.11

יומן התנועות מהווה אמצעי לניהול תנועות יומן )זמניות, סגורות וצפויות(. תנועות היומן נוצרות 

עמודת קדה. מספר תעודה באוטומטית כתוצאה מתעודה כספית )כגון: קבלה, חשבונית, הפ

 ( או ידנית באמצעות רישום התנועה ביומן התנועות.'אסמכתא'

  המערכת מאפשרת הגדרת סוגי תנועות יומן )"תבניות"( המגדירות את אופן פיצול פקודת

 היומן לרישום החיובים והזיכויים בחשבונות המעורבים.

 קבלה

חשבוניות 

 לתשלום

-פירוט

תשלומים 

 אחרים

סימון 

חשבוניות 

 לתשלום

 

 פירוט המחאות
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 ן ובנקים. ביצוע ההתאמה המערכת מאפשרת ביצוע ניתוח כרטיסים והתאמת תנועות יומ

בשני המקרים יכולה להתבצע באופן אוטומטי על פי הגדרות שיטת ההתאמה ע"י המשתמש 

 או ידנית.

ובמסך הבן המקושר, להלן היררכית  יומן תנועותנתוני פקודת היומן ידנית מוקלדים במסך 

 מסכים חלקית:

 

מן כזמניות עד לרישומן בספרים. ברגע שנרשמה בספרים, הופכת מערכת מנהלת את פקודות היוה

פקודת היומן לתנועת יומן קבועה, מקבלת מספר תנועת יומן סידורי ייחודי והחשבונות המעורבים 

המערכת מאפשרת לבצע תיקונים משניים בפקודות יומן  בה מחויבים או מזוכים בהתאם.

במקרה  , שינוי מספר אסמכתא(, תוך תיעוד השינוי.שנרשמו בספרים )כגון: שינוי התאריך למאזן

בו נדרש לבטל תנועה, המערכת מספקת מנגנון "סטורנו" אוטומטי המופעל בלחיצת מקש, ויוצר 

תנועת ביטול מתאימה. מספרה של תנועת היומן המקורית מופיע כהערה בתנועה המבטלת, דבר 

 . "סטורנו" לאחור-המאפשר מעקב מתנועת ה

 נועות:מסך יומן ת

 

 

 תזרים מזומנים 5.12

מערכת פריוריטי מאפשרת להפיק תזרים מזומנים היסטורי בחשבונות הבנק וקופות ותזרים מזומנים 

 צפוי.

 יומן תנועות

 פירוט התנועה
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דוח 'תזרים מזומנים' מציג את סך החובות והזכות הרשומים כנגד חשבונות בנק נבחרים במסגרת זמן 

תזרים שיכול לאפשר פילוח של תנועות שנתית, חודשית, רבעונית או מפורטת. הדוח מציג את קוד ה

 התזרים )למשל בינוי, השקעות, חומרי לימוד וכד'(.

דוח 'צפי תזרים מזומנים' מציג הוצאות והכנסות צפויות של מזומנים על פני תקופת זמן נבחרת. הדוחות 

מבוססים על תנועות כספיות שכבר נרשמו במערכת, אשר תאריך פירעונן חל בתקופה המבוקשת, 

 דוגמה, תשלומים צפויים לספקים מבוססים על חשבוניות שטרם שולמו.ל

 בכלל, דוח צפי תזרים יכלול: 

o  ,חשבוניות ספרים ולקוחות שטרם שולמו 

o  ,)תנועות עתידיות בבנקים ובחשבונות שהוגדרו תחת בנקים )פיקדונות 

o כורות(,תנועות ידניות שניתן להגדיר במסך 'סכומים לצפי תזרים מזומנים' )למשל מש 

o  תנועות צפויות לתזרים שנוצרו על סמך הזמנות רכש פתוחות, הזמנות לקוח פתוחות, תעודות

 משלוח שטרם חויבו, תעודות קבלה מספק שטרם חויבו.

תאריך הופעתן בדוח של התנועות הצפויות נגזר מתאריך אספקה שמוגדר בשורת ההזמנה + תנאי 

 תשלום.

 דוחות הצפי מוצגים בש"ח בלבד.

 כזי רווח מר 5.13

מודול מרכזי רווח מאפשר להעריך את הרווחיות של חלקים שונים בארגון. למרכזי הרווח יש 

הוצאות ישירות והכנסות. ניתוח הרווחיות של מרכזי רווח עלות מתבצע על סמך פקודות היומן 

 שנרשמו למרכזי הרווח.

 . (רווחעץ מרכזי של עד שלוש רמות )מבנה היררכי במרכזי רווח  ניתן לארגן

 

במכללת אחוה לא יהיה שימוש במרכזי רווח. חלקי הארגון ורישום הכנסות והוצאות מולם 

 מתבצע באמצעות התקציב.

 אשראי ואובליגו 5.14

 המערכת מאפשרת חישוב אשראי ואובליגו של הלקוחות:

 אשראי הלקוח מוגדר כך: הזמנות פתוחות + סחורה שנשלחה וטרם חויבה + יתרת חוב בהנח"ש.

יגו הלקוח מוגדר כך: הזמנות פתוחות + סחורה שנשלחה וטרם חויבה + יתרת חוב בהנח"ש אובל

 + המחאות דחויות שטרם נפרעו.

ניתן לקבוע תקרות אשראי ואובליגו ללקוחות ולראות את הניצול ואת היתרה שלהם. כאשר לקוח 

וגדר ללקוח( חורג מתקרת האשראי או האובליגו תינתן במערכת התראה או חסימה )בהתאם למ

 בכל פתיחה של תעודה.
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 תקציבים 5.15

 על מנת לעקוב אחר תקציב המכללה )רכש או מכירות( יעשה שימוש במודול התקציבים. 

 :תקציב הוצאות

מתנהל מעקב אחר ההוצאות, הנזקפות כנגד התקציב, דרך כל "שרשרת" תנועות  Priorityבמערכת 

למחסן וכלה בחשבונית. דבר זה מושג באמצעות  הרכש: החל בדרישת הרכש, דרך הזמנת הרכש והקבלה

"גלגול" ההוצאות משלב אחד למשנהו )מהדרישה להזמנה, מההזמנה לקבלה וכו'( בכל רישום של תנועה 

הסעיף התקציבי יקושר כבר בשלב הדרישה ע"י מנהל המחלקה שפותח את הדרישה. ההנחה היא  חדשה.

 בשלב זה.שפותח הדרישה יודע מהו הסעיף שיש לקשר כבר 

 

 :תקציב הכנסות

ניתן לנהל מעקב אחר חיוב התקציב גם עבור הכנסות הנרשמות בתנועות מכירה,   Priority במערכת

  החל בהזמנת הלקוח, דרך המשלוח וכלה בחשבונית. :כלומר

 

במערכת ישנו קבוע כספים שקובע אילו חשבונות ייכנסו לחישוב ניצול בפועל של התקציב: תוצאתיים, 

, תוצאתיים + מסומנים. במכללת אחוה נבחר באפשרות של תוצאתיים + מסומנים. חשבונות כולם

 מסומנים הם חשבונות המקושרים לסעיף מאזן המסומן בדגל 'נכלל בניצול תקציב'. 

 
 :כללי –בקרה תקציבית 

עה בודקת חריגות מן התקציב בכל פעם שרושמים תנו Priority( של onlineבקרת התקציב המקוונת )

במערכת, ושולחת הודעת שגיאה או אזהרה אם מצאה חריגה. במכללת אחוה תינתן הודעת שגיאה בעת 

 חריגה מהתקציב. 

לכל סעיף ניתן לקבוע באיזו רמה מתבצעת בדיקת חריגה מתקציב; כלומר, אם נבדקות חריגות על בסיס 

חריגות נבדקות על בסיס חודשי, תתקבל הודעה כאשר מתגלה חריגה מן התקציב החודשי. אולם, אם 

 שנתי, תתקבל הודעה רק כאשר מתגלה חריגה מן התקציב השנתי כולו.

במכללת אחוה, תוגדר התרעה על חריגה מהתקציב של מחצית השנה )ההתרעות מתחשבות במהדורה 

שבתוקף שכוללת בתוכה את התקציב השנתי(. ניתן להגדיר התרעה חודשית, רבעונית חציונית או 

 שנתית.

 

 YY/1/10  –נה התקציבית במכללת אחוה חופפת לשנה הכספית. השנה התקציבית הינה החל מה הש

. הבקרה התקציבית לכל אורך תהליך הרכש, החל מבדיקת יתרת התקציב בדרישה, YY+1/30/9ועד 

דרך היתרה הנבדקת שנית בהזמנה ועד הקליטה תבוצע מול מהדורת התקציב המעודכנת עבור ולפי 

 ית הרלוונטית.השנה התקציב

 עצי תקציבבניית  5.15.1

 .ע"י שימוש במבנה עץ היררכי Priorityהתקציבים נבנים במערכת 
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רמות ומורכב משלושה אלמנטים מרכזיים: סעיפים ראשיים  5של עד כולל היררכיה עץ התקציב 

(, וברמה הנמוכה ביותר סעיפים תקציביים 4עד  2(, סעיפי משנה אופציונאליים )רמות 1)רמה 

דרים ע"י צירוף סיומות לקוד התקציב שאליו הן מוקצות. סעיפים תקציביים יוגדרו במסך המוג

רכש  – Bמכירות,  – Sרכש,  – P'סעיפי התקציב' תוך הגדרת סעיף, תאור סעיף, סוג תקציב )

 ומכירות(.

, רכש ומכירות, ולרמה הנמוכה של Bבמכללת אחוה סוג הסעיף לסעיפים ראשיים ומשנה יוגדר 

 , מכירות. S, רכש, או Pף התקציבי הסעי

 :רמות עץ תקציב במכללת אחוה

 מכללת אחוה .1

 מרכז .2

 מסלול .3

 תת מסלול / יחידות מקצועיות / פרויקטים / מלגות .4

 סעיף .5

 

 מבנה חלקי של עץ התקציב:
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 מתוך עץ תקציב זה יוגדרו הסעיפים הבאים לדוגמא: 

 שכר -. חט"ב  BAמכללת אחוה . בית ספר לחינוך . 

 ציוד -. חט"ב BAכללת אחוה . בית ספר לחינוך . מ

 חומרה -. חט"ב BAמכללת אחוה. בית ספר לחינוך . 

 שכר –מכללת אחוה . מטה . פרויקטים . כיתה חכמה 

 ציוד –מכללת אחוה . מטה . פרויקטים . כיתה חכמה 

 חומרה –מכללת אחוה . מטה . פרויקטים . כיתה חכמה 

 שכר –ת מקצועיות . תפעול מכללת אחוה . מטה . יחידו

 ציוד –מכללת אחוה . מטה . יחידות מקצועיות . תפעול 

 

: שמות הרמות והסעיפים התקציביים בדוגמא הם להמחשה בלבד. אורך אפשרי לכל רמת הערה

ים המרמזים על וים. מומלץ לתת לרמות שמות בתוותקציב המערכת הינו שלושה תו

 .משמעותן אך ניתן להגדיר גם מספרים

  פיון. יכולים לחול בה במהלך האהטבלה לעיל הינה להמחשה בלבד. שינויים  
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ניתן להשוות בין הקצאות התקציב לבין ההוצאות וההכנסות שהתבצעו בפועל, ע"י קישור סעיפים 

תקציביים לתנועות כספיות מסוימות, או ע"י קישורם לתנועת רכש, מכירה או מלאי רלוונטית 

ש, טופס קבלת סחורה, חשבונית ספק, הזמנת לקוח, תעודת משלוח )דרישת רכש, הזמנת רכ

ללקוח, חשבונית לקוח(. כאשר המעקב אחר הסעיפים התקציביים מתבצע באופן זה, ניתן לבצע 

השוואה זו בין ההקצאות לבין ההוצאות/הכנסות לכל אורך שרשרת התנועות הכספיות. כלומר, 

גם בתנועות שלא חויבו, בהזמנות פתוחות ובדרישות רכש לעיין לא רק בתנועות שחויבו, אלא  ניתן

 פתוחות.

 
 ההקצאה מתבצעת לרמה הנמוכה ביותר וניתן לראות אגריגציה לסעיף האב. 

יש לשים לב, שבמקרים בהם רמת הפירוט הנמוכה ביותר לא מתוקצבת וניצול התקציב מעניין 

תיים, סעיף פיקטיבי )כללי( בו יהיה ברמת האב בלבד, ניתן לפתוח ברמת אב, בנוסף לסעיפים אמי

 התקציב והניצול בפועל יהיה בסעיפים אמיתיים.

 

ניתן להגדיר סעיף תקציבי כלא בשימוש ע"י סימון הדגל 'לא פעיל'. כך משתמשים לא יראו סעיף 

 זה ברשימת הבחירה, ויקבלו הודעת אזהרה / שגיאה אם ינסו לקשרו לתנועה כלשהי.

 

 מסך סעיפי התקציב:

 

 קשר בין סעיפי התקציב לכרטסת חשבונות 5.15.2

 :התקציבים וכרטסת החשבונותקשרים בין 

o סעיף תקציבי אחד לכרטיס חשבון אחד 

o  למספר חשבונות אחד סעיף תקציבי 

o חשבון מסוים למספר סעיפים תקציביים 

במידה שלסעיף תקציבי מקושר כרטיס החשבון שלו, ציון מספר החשבון בתנועה מסוימת יקבע 

תקציב אותו יש לחייב. באותו אופן, אם קושר לכרטיס החשבון הסעיף התקציבי עיף הסאת ה

 שלו, ציון הסעיף יקבע את החשבון שיחויב או יזוכה.
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

במכללת אחוה, חשבון הוצאות יקושר לסעיף תקציבי. בתהליך הרכש חשבון ההוצאות יתעדכן 

 שינוי ידני. אוטומטית בחשבונית לפי הסעיף התקציבי המקושר וניתן יהיה ל

עבור חשבון ראשי כלשהו, נוכל לחייב משתמשים לרשום סעיף תקציבי בכל תנועה כספית או 

תנועת יומן ידנית בה החשבון מעורב ע"י סימון הדגל 'לחייב מילוי תקציב'. ללא רישום הסעיף 

 התקציבי המשתמש לא יוכל לסגור את התעודה או לרשום את התנועה לספרים.

 

 י תקציבהרשאות לסעיפ 5.15.3

כל משתמש יוכל לראות רק את סעיפים התקציביים הרלוונטיים לו כפי שהוגדרו ברמת 

ההרשאות. העובד יוכל להפיק דו"חות, לבחור ברשימת בחירה ולשלוף במסך רק את הסעיפים 

 שמופיעים ברשימת ההרשאות שלו.

>  לחברה נוכחיתנתונים > מסך בן  כרטיס עובדהרשאות לסעיפים תקציביים יש להגדיר במסך 

וסימון דגל 'רשאי לראות נתונים' לסעיפים התקציביים  הרשאות לפי סעיפים תקציבייםמסך נכד 

 המתאימים.

 

 לדוגמא:
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

 תקציב מהדורות 5.15.4

המערכת מאפשרת ליצור ולנהל מס' בלתי מוגבל של מהדורות תקציב. כל מהדורה מורכבת 

כספים חודשיות. מהדורות התקציב  מרשימה של סעיפים תקציביים, שהוגדרו להם הקצאות

יכולה עבור שנת כספים נבדלות זו מזו בהקצאות הכספים השונות. רק מהדורת תקציב אחת 

להיות תקפה ברגע נתון. כל שאר המהדורות נחשבות כטיוטות. השימוש במהדורות התקציב 

אוקטובר עד שנה תקציבית במכללת אחוה מוגדרת מ מאפשר גמישות בשינוי ובתכנון התקציבים.

ספטמבר. לכל שנה תקציבית תוגדר מהדורת תקציב. במידה והתקציב מתעדכן במהלך השנה ניתן 

 הקודמת מתוקף.  ותה שנה ולהוציא את מהדורת התקציבלפתוח מהדורת תקציב נוספת לא

פריסת התקציב השנתי תיעשה ע"י הכנסת כל סכום התקציב בעמודה סכום והמערכת תחלק 

 התקופות. לינארית על פני

 :תחזוקת מהדורות תקציב הנה נוחה וקלה הודות לכלים המאפשרים

o ' הוספת סעיפי תקציב למהדורהלהוסיף סעיפים אוטומטית ע"י התוכנית.' 

o ע"י תוכניות 'העתקת מהדורה עם הקצבה' ו'העתקת מהדורה בלי  להעתיק מהדורות תקציב

 הקצבה'. 

o רות מיושנות.להוסיף ולעדכן מהדורות קיימות ולמחוק מהדו 

o ' לוג שינויים ניתן לשנות את הסכומים המופיעים במהדורת תקציב תקפה, והשינוי יתועד במסך

 '.במהדורת תקציב

 

 מהדורות תקציב:מסך 

 

 

 דו"חות תקציב 5.15.5

 להלן פירוט דו"חות התקציב העיקריים:
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

o  התקציב מציג ,עבור תקופה מסוימת וסעיפי תקציב מסוימים, את ניצול  –דוח ניצול תקציב

בפועל, את סך ההזמנות הפתוחות, הדרישות הפתוחות, המלאי שטרם חויב את יתרת התקציב 

 ואת אחוז הניצול.

o  מציג ניתוח המידע מדוח ניצול תקציב, כולל כל התנועות שקושרו  –דוח ניצול תקציב מפורט

 לסעיפים התקציביים.

o ( ניתוח תקציביםBI )– .ניתוח נתוני ניצול תקציב 

o Dashboard  הכולל תקציבים.  –מנהל כספים 
 

: דוחות ניצול תקציב מציגים לכל משתמש רק את הסעיפים התקציביים אליהם הוא מורשה. הערה

מיועדים למנהלים ומציגים את כל הסעיפים התקציביים ללא  Dashboardדוחות ניתוח תקציבים ו 

 קשר להרשאות.

 

 דוגמא של דו"ח ניצול תקציב :

 

 

 אפשרת להוציא דו"חות מתקופה עד תקופה.המערכת מ 

  כל דוח תקציב יציג רק את הסעיפים המוגדרים בהרשאות של המפיק. בכלל, כל דוח שמערב

 סעיף תקציבי יציג רק את הנתונים המתאימים להרשאות של המפיק.

 מצאים ברשימה של תות במסך יציגו רק את הסעיפים הנכמו כן, גם רשימות בחירה ושאיל

 המפיק.

 

 תקציב פרוייקטים 5.15.6

התקציב של סך  קט בנוי מסעיפים של הכנסות, להם יש הקצאה במהדורתתקציב של פרוי

 יקט, וסעיפים של הוצאות שלא מתוקצבים. התקציב השנתי לפרו
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

קט לפי סעיפי התקציב כקלט הדוח. הדוח יציג את תקציב תן להוציא דוח ניצול תקציב לפרויני

 ול של תקציב ההוצאות.וניצול ההכנסות לפרויקט וניצ

 דוגמא לדוח ניצול תקציב:

 

ש"ח ונותר  1,000ש"ח מתוכו קיבלנו  20,000קט הוא הדוח מציג שתקציב ההכנסות לפרוי

 ש"ח. 19,000לנו לקבל 

 ש"ח. 1,150יקט מסתכמות ב ההוצאות לפרו

 ח ניצול תקציב לפרוייקט )*(דו 5.15.6.1

קט".  הדוחות "ניצול תקציב מפורט לפרוי -תווספו דוחות "ניצול תקציב לפרויקט" ולמערכת י

יתבססו על דוחות ניצול תקציב הקיימים ויציגו את ההפרש בין ניצול תקציב ההוצאות לניצול 

 תקציב ההכנסות.

ש"ח  1,150ש"ח. כלומר הוצאות הפרויקט המוצגות הן  150בדוח בדוגמא הנ"ל יוצג הפרש של 

 ש"ח. 150ר לנו לקבל עד לכיסוי ההוצאות ש"ח כלומר נות 1,000ובפועל קיבלנו עד כה 

 

 תקציב מלגות 5.15.7

. תקציב המלגות מנוהל בחלוקת מלגות לסטודנטים ישנן מלגות פנים מהמכללה ומלגות חוץ

יקטים, כלומר ישנו תקצוב לסעיפי הכנסות. בדוחות תקציב נדרש לראות את חלוקת בדומה לפרו

 המלגה לסטודנטים.

כתנועות יומן לפריוריטי. תנועות של חלוקת המלגות יגיעו  תנועות של קבלת המלגות יוקלדו

 בממשק ממכלול.

 תנועה של קבלת מלגה: ח' בנק

 ז' הכנסות מלגות, רישום סעיף תקציבי של הכנסות מלגות

ז' חלוקת  תנועה של חלוקת מלגה: ח' הכנסות מלגות, רישום סעיף תקציבי של הוצאות מלגות

 מלגות לסטודנטים

 צול תקציב מפורט:דוגמא לדוח ני
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

ש"ח ונותר לנו לקבל  1,000ש"ח מתוכו קיבלנו  50,000הדוח מציג שתקציב ההכנסות למלגה הוא 

 ש"ח. 49,000

 ש"ח. 500חלוקת המלגות מסתכמת ב 

 ח ניצול תקציב למלגה מפורט )*(דו 5.15.7.1

רט למערכת יתווסף דוח "ניצול תקציב למלגה מפורט". הדוח יתבסס על דוח ניצול תקציב מפו

 משורת תנועת היומן. 2ואסמכתא  1הקיים ויציג עמודות אסמכתא 

 פיצול תקציב 5.15.8

הניצול התקציבי של סעיפי המטה מועמס על הניצול התקציבי של הסעיפים תחת המרכזים 

 השונים.

במצב הנוכחי היום במערכת האביב ההעמסה באה לידי ביטוי בתנועות היומן עצמן שמפוצלות 

 לפי קוד העמסה.

. תנועות יומן לא יפוצלו לפי העמסה בדוחות מוגדרים בלבדריטי, ההעמסה תבוא לידי ביטוי בפריו

 ב לא תכלול את הסעיפים המועמסים.תקציבית ובדיקת חריגות מהתקצי

 התאמות הנדרשות למערכת:

 הגדרת קודי העמסה )*( 5.15.8.1

 ה.ימוש  היישום והצלחת יישומו באחוהנושא הינו מרכזי וקריטי למ

 תתווסף עמודה: 2הגדרת תקציב ברמה ך לטבלה + מס 

 הערות רוחב סוג שם עמודה

 דגל בוליאני CHAR 1 פיצול תקציבי ?

 של התקציב של הוצאות מטה שיועמסו על סעיפי התקציב האחרים תסומן בדגל. 2רמה 
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  עמודת המסך:הגדרת קודי פיצוללמערכת תתווסף טבלה + מסך , 

 הערות רוחב סוג שם עמודה

  CHAR 3 לקוד פיצו

  RCHAR 32 תאור קוד פיצול

 

 , עמודות המסך:תאריכים לקודי פיצוללמסך הגדרת קודי פיצול יתווסף מסך בן 

 הערות רוחב סוג שם עמודה

  DATE 8 תאריך

לקריאה בלבד, המשתמש אשר  RCHAR 20 חתימה

רשם או עדכן את קוד הפיצול 

 הנוכחי

אריך בו נרשם לקריאה בלבד, הת DATE 14 תאריך חתימה

 או עודכן קוד הפיצול הנוכחי

 , עמודות המסך:חלוקת הפיצוללמסך תאריכים לקוד פיצול יתווסף מסך נכד 

 הערות רוחב סוג שם עמודה

ניתן יהיה לקשר סעיפים  CHAR 20 סעיף תקציבי

שאינם  2תקציביים מרמה 

 מסומנים בדגל פיצול תקציבי

 בלבדלקריאה  RCHAR 32 תאור סעיף תקציבי

ביציאה מהמסך תיעשה בדיקה  REAL 6,2 אחוז העמסה

 . 100%-האחוזים מסתכם ל שסך

 יתווספו עמודות: סעיפי התקציבלטבלה + מסף 

 הערות רוחב סוג שם עמודה

 בחירה מטבלת הגדרת קודי פיצול. CHAR 3 קוד פיצול

ניתן יהיה לקשר לסעיפים 

שמסומנים  2תקציביים מרמה 

 י בלבד.בדגל פיצול תקציב

 לקריאה בלבד RCHAR 32 תאור קוד פיצול
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 דוחות ניצול תקציב כולל העמסה )*( 5.15.8.2

 "ניצול תקציב מפורט כולל העמסה". -למערכת יתווספו דוחות "ניצול תקציב כולל העמסה" ו

הדוחות יתבססו על דוחות "ניצול תקציב" ו"ניצול תקציב מפורט" הקיימים. ניצול התקציב של 

את ניצול התקציב של הסעיפים שהוגדר להם קוד העמסה לפי אחוז ההעמסה  הסעיפים יכלול

 שהוגדר לסעיף. אחוז חלוקת הפיצול יילקח מהתאריך האחרון שגדול מתאריך הרצת הדוח.

 לדוגמא:

על  40%ציוד' יוגדר קוד פיצול אשר מעמיס  –לסעיף 'אחוה . מטה . יחידות מקצועיות . תפעול 

על 'מכללת אחוה . בית ספר לחינוך .  60%ציוד' ו  –. חט"ב BAלחינוך .  'מכללת אחוה . בית ספר

BA ציוד'. –. יסודי 

 ש"ח 2000 –ציוד'  –ניצול תקציב הסעיפים:  'אחוה . מטה . יחידות מקצועיות . תפעול 

 ש"ח 500 –ציוד'  –. חט"ב BA'מכללת אחוה . בית ספר לחינוך . 

 ש"ח 800 –ציוד'  –. יסודי BA'מכללת אחוה . בית ספר לחינוך . 

 

 בדוחות ניצול תקציב כולל העמסה ניצול התקציב יחושב לפי:

 ש"ח 1300=  0.4*2000+  500 –ציוד'  –. חט"ב BA'מכללת אחוה . בית ספר לחינוך . 

 ש"ח 2000=  0.6*2000+  800 –ציוד'  –. יסודי BA'מכללת אחוה . בית ספר לחינוך . 

 

ניצול ל, מה שנרשם מול הסעיף התקציבי(, ללו: ניצול ישיר )ניצול בפועעמודות הניצול בדוח יכ

 עקיף )מה שחושב לפי קודי העמסה( וסה"כ ניצול )ישיר + עקיף(.

מבנה הדוחות יהיה זהה למבנה דוחות ניצול הסטנדרטיים, ניתן לראות צילום מסך של הדוח 

 בסעיפים הקודמים.



018 

 

__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 

 רכוש קבוע 5.16

 תיאור כללי 5.16.1

נכסי המכללה במערכות חיסולית ורם ניהול אצל רואה חשבון חיצוני. נכסי  עד היום נוהלו

 המכללה כוללים ציוד מחשוב, ריהוט ומבנים.

נועד לניהול הנכסים הקבועים שבבעלות החברה. המודול מכיל  Priority-מודול רכוש קבוע ב

ם תנועות מסכים ותכניות המשמשים לרישום הרכוש הקבוע של החברה, לחישוב פחת, לרישו

הרכוש בספרי הנהלת החשבונות ולהפקת דו"חות מגוונים, כולל הדו"חות הנדרשים על ידי 

 .כגון טופס י"א, דוח עלות ופחת, דוח רווח הון רשויות המס

 פתיחת נכס 5.16.2

. התוכנית חשבוניותבעת קליטת חשבונית מהספק ניתן לפתוח נכס באופן אוטומטי ישירות ממסך 

יס רכוש רק עבור מוצרים שהוגדרה עבורם קבוצת רכוש במסך הגדרות לפתיחת נכסים תפתח כרט

 כספים למוצרים. 

 קיימות שתי תוכניות:

o   נכס אחד לכל שורה, כרטיס רכוש קבוע ייפתח עבור כל שורה בחשבונית. –פתיחת נכסים 

o   נכס לכל יחידה, כרטיס רכוש קבוע ייפתח לכל יחידת מוצר בחשבונית. –פתיחת נכסים 

סי הרכוש שנפתחו דרך התוכניות תאריך הקנייה ותאריך ההפעלה יקבלו את תאריך בכרטי

החשבונית. תאור הנכס וקבוצת הרכוש יופיעו אוטומטית והנכס יירש את הגדרות קבוצת הרכוש 

 הקבוע.

 .רכוש קבועכמו כן ניתן לפתוח נכס ידנית במסך 

 

 חישובי פחת 5.16.3

 רות מס ולרישום בספרים.מנוהלים במקביל רישומי פחת למט Priority-ב

המערכת תומכת בחישובי פחת ליניארי ופחת מואץ ואת תוצאות החישובים ניתן לקבל בערכים 

נומינליים, ממודדים או דולריים. ניתן להגדיר הגדרות פחת שונות לפי תקופות, לספרים ו/או 

 למס.

ת ערך הפחת הנומינלי להזין למערכת א יש, Priority-ל מחיסולית או רם ניהולנתונים  בהעברת

 והמערכת תחשב פחת תוך התחשבות בנתון זה. 31.12.12-לכל נכס נכון ל הנצבר

כדי לחשב את הפחת החודשי לספרים ולמס לפי הגדרות הפחת של הנכס נריץ תוכנית 'חישוב 

 פחת'. ניתן להריץ את התוכנית לנכס בודד או לכלל הנכסים.
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 גריעות והשבחות 5.16.4

מאפשרת גריעה של חלק מנכס קיים )והפחתת ערכו בהתאם( באמצעות  Priority – גריעה חלקית

. (נכס פיצולע"י הרצת תוכנית 'פיצול נכס' )ראה סעיף  מנגנון ייחודי המפצל את הנכס לשני נכסים

גריעת הכנס ללאחר הפיצול ניתן לגרוע את הנכס החדש וכך להפחית את ערכו של הנכס המקורי. 

יש להזין קוד ותאריך גריעה, דגל 'רישום הגריעה?' יסומן אוטומטית. תנועת יומן עבור הגריעה 

 תיווצר בעת הרצת תוכנית 'רישום רכוש בהנח"ש'.

השבחות נרשמות כנכס חדש, והפחת מחושב להן הנפרד. יש לקשר את ההשבחות לנכס  – השבחה

 המקורי על מנת שיופיעו בדו"חות.

 נכס פיצול 5.16.4.1

התוכנית מורידה את ערכו של הנכס בעת גריעה / מכירה חלקית שלו. התוכנית מפצלת נכס קיים 

לשני נכסים, נכס ראשי ונכס חדש נלווה, כאשר הערכים של שני הנכסים יחדיו שווים לערך הנכס 

המקורי. הנכס הנלווה יורש את הגדרות הפחת, החשבונות בהנה"ח ומאפיינים אחרים מהנכס 

 י המקורי.הראש

לאחר הרצת התוכנית, נוכל מכור או לגרוע את הנכס החדש, והנכס המקורי ימשיך להיות מופחת 

 בקצב שנקבע לו.

 קבוע רכוש חשבונות 5.16.5

 ,נצבר פחת חשבון ,הנכס חשבון: חשבונות בהנהלת ראשיים חשבונות לארבעה מקושר נכס כל

 .פחת הוצאות וחשבון הון רווח חשבון

 במקרים. עלות/רווח מרכזי כמה בין או הוצאות חשבונות כמה בין הפחת אתהוצ את לפרוס ניתן

 .הפחת כ"סה מתוך אחוז עלות/רווח מרכז או חשבון לכל להקצות מאפשרת המערכת אלו

 רישום פחת בהנ"ח 5.16.6

המערכת תומכת ברישום אוטומטי של פקודות יומן של פחת וגריעות בהנהלת החשבונות. הפחת 

 או שנה לפי בחירת המשתמש. הגריעות נרשמות בתאריך המכירה/גריעה. נרשם בכל חודש, רבעון

 .להריץ תכנית 'רישום רכוש בהנח"שלרישום הפחת לספרים יש 

טרם הרישום לספרים יש לעדכן את המדדים החסרים בכרטיס הרכוש במידה ולא היו זמינים 

 בזמן הרכישה. לשם כך נריץ את התוכנית 'עדכון מדד לפריטי רכוש'.
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 ו"חותד 5.16.7

במערכת קיימים מספר דו"חות המספקים מידע לגבי מצב הנכסים בעסק. ניתן להפיק דו"חות 

פחת למס או לספרים. כמו כן ניתן לבחור האם נתוני הפחת יוצגו בערכים ממודדים, נומינליים או 

 דולריים. 

 הדו"חות במודול רכוש קבוע:חלק מלהלן 

o טופס י"א 

o עלות ופחת 

o רווחי הון 

o יוביים ושליליים בהוןשינויים ח 

o  לדו"ח תיאום אינפלציוני( 4ניכוי נוסף בשל פחת )נספח 

o רווח הון למס הכנסה 

o נספח לחישוב רווח הון 

o יחוס מיסים 

o דו"ח שיחלופים 

 

 הסבת רכוש קבוע 5.16.8

 .2012הסבת נכסים תתבצע אחרי סגירת רכוש חיסולית ורם ניהול לשנת 

 ופה של חודש או חצי שנה או שנה.יש להכניס למערכת היסטוריה של מדדים לכל תק

 ממשקים 6

 מכלולממשק מ 6.1

, בה מכלולכל תחשיב שכ"ל ותשלומים נוספים של חשבונות הסטודנטים נעשה בתוכנה חיצונית, 

 רואים בכל רגע את מצב החשבון של הסטודנט מבחינת התשלומים והחיובים.

ה כפול, הן במכלול והן רישום תנועות בהנהלת חשבונות של הסטודנטים ותנועות נוספות יעש

 בפריוריטי. עד היום, רישום התנועות בוצע כפול ידנית.

 

 פעל ממשק קליטת תנועות יומן שיכלול את התנועות הבאות:יו מכלולבין פריוריטי ל

 חשבוניות וקבלות לגורם משלם עבור שכ"ל סטודנטים. -

 קבלות לסטודנטים בגין אבחונים. -

 ה.תשלום נסיעות לסטודנטים של המכינ -

 זיכוי סטודנט בגין תשלום יתר. -

 חלוקת מלגות לסטודנטים. -
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 קבלות סטודנטים ששולמו בכרטיס אשראי. -

 לפריוריטי מכלולייבוא תנועות מ 6.1.1

 .מכלול באמצעות ממשקתנועות יומן מ ייקלטופריוריטי ל

 מהקובץ שיועבר ממכלולתטען את הנתונים  עם עברית של דוסטעינת קובץ תוכנית טעינה          

 .טבלת טעינה לתנועות יומןל

. התנועות המועברות יכולות במכללה התוכנית תופעל בצורה יזומה ע"י המשתמש המורשה         

חשבונות(. בכול  2-חשבונות( או מורכבות )משתתפים יותר מ 2להיות פשוטות )משתתפים 

חיצוני של מקרה, חשוב שיהיה איזון בתנועות היומן ברמת תאריך אסמכתא ומספר תנועה 

 . מכלול

מטבלת הטעינה יש להעביר את התנועות למסד הנתונים של המערכת באמצעות הרצת           

ניתן  בסיום הריצה, יוצג דו"ח עם תוצאות הריצה.. העברה מטבלת הטעינה ליומןתוכנית 

 לטעון את התנועות שלא נטענו שנית אחרי תיקון השגיאות.

 

 :כלוליתקבל מבנה הקובץ כפי שי

 

 טיפוס שדה

תו 

 רוחב תו אחרון ראשון

 חובה מכלול חובה

 CHAR 1 8 8 מספר תנועה

מספר תנועה של  חובה

 מכלול

 שורה בתנועה חובה INT 9 11 3 שורה

 CHAR 12 14 3 סוג תנועה

קבלה, חשבונית )חייב  חובה

להיות מוגדר 

 בפריוריטי(

 CHAR 15 22 8 1אסמכתא 
מספר תעודה במכלול  

 , קבלה()חשבונית

 CHAR 23 30 8  NA 2אסמכתא 

 תאריך רישום התנועה חובה DATE 31 38 8 תאריך תנועה

   DATE 39 46 8 שדה ריק

  חובה DATE 47 54 8 ןפירעותאריך תשלום/

מספר חשבון  חובה CHAR 55 70 16 חשבון
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 בפריוריטי

 CHAR 71 86 16 חשבון נגדי
מספר חשבון  

 בפריוריטי

 סעיף תקציבי בפריור  CHAR 87 102 16 תקציב

 CHAR 103 118 16  NA מרכז רווח

  חובה REAL 119 131 13 סכום בשקלים

   REAL 132 144 13 סכום בדולרים

   REAL 145 154 10 שער הדולר

  חובה CHAR 181 181 1 (C/Dחובה/זכות )

 מכלול  CHAR 182 189 8 מקור טעינה

 CHAR 190 221 32  NA הערה

 CHAR 222 229 8  NA וד תזרים מזומניםק

 NA חובה CHAR 230 237 8 קוד מיון לשורה

 CHAR 238 245 8 לשורה 1אסמכתא 

חד ערכי -ערך חד 

לטרנסאקציה 

 במכלול.

 ת.ז.   CHAR 246 253 8 לשורה 2אסמכתא 

 שם סטודנט  CHAR 254 277 24 פרטים לשורה

 CHAR 278 293 16  NA 2מרכז רווח 

 

 

 מעוצמהמשק מ 6.2

 

ממשק הפלט של מערכת עוצמה קיים ופועל גם כיום אל מול המערכת הנוכחית. יש במסגרת 

 מצד מערכת הפריוריטי .הממשק האפיון המפורט להתייחס להשלמת אפיון 
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 סבותה 7

כמוכן  יוסבו באופן עקרוני רק טבלאות הבסיס ובהכרח לא יוסבו התנועות הפיננסיות והלוגיסטיות.

 הנתונים של השנים הקודמות.לא יוסבו 

 יתרות פתיחה יועברו בתנועות פשוטות  : חשבון מול חשבון "יתרות פתיחה".       

 שורת חובה ושורת זכות. -שורות  2לכל תנועה יהיה מספר פקודה ייחודי, בכל פקודה תהיינה        
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 אנשי קשר 7.1

 :אנשי קשר לספקים

 טיפוס כותרת

רוחב 
 הערה מירבי

   CHAR 16 מס' ספק

   RCHAR 48 שם ספק

   RCHAR 24 שם איש קשר

   CHAR 20 טלפון

   CHAR 20 פקס

   CHAR 20 טלפון נייד

   CHAR 20 טלפון בבית

   CHAR 48 דוא"ל

   RCHAR 32 תאור תפקיד

 :אנשי קשר ללקוחות

 טיפוס כותרת

רוחב 
 הערה מירבי

   CHAR 16 מס' לקוח

   RCHAR 48 שם לקוח

   RCHAR 24 שם איש קשר

   CHAR 20 טלפון

   CHAR 20 פקס

   CHAR 20 טלפון נייד

   CHAR 20 טלפון בבית

   CHAR 48 דוא"ל

   RCHAR 32 תאור תפקיד
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 היבטי הדרכה 8

 כללי 8.1

 .( ,מקשים בסיסיים להכרת התוכנה ) ניווט במערכת תמוקדש ההדרכה הראשונה לכל משתמש

 .תקיימו לבעלי התפקידים הרלוונטיים לאחר הדרכת הכרת המערכתיההדרכות הייעודיות 

 הדרכה על פי נושאים נדרשים 8.2
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 כספים  8.2.1

 תכולה

 המערכת בנושאי רב שנתיות רב מטבעיות תתפיס

 כרטסת ראשית

 כרטסת לקוחות

 כרטסת ספקים

 דוחות כספיים 

 תקופות כספיותאתחול המערכת הכספית: 

 סוגי תנועה ויומן תנועות 

 תמטבעו

 תנאי תשלום

 קודי מס קניה

 אמצעי תשלום

 חתכים לחשבונות

 הגדרות ניכוי מס, הגדרות מע"מ

 קופות

 חברות אשראי, חשבונות בנקים, בנקים

 הגדרות לתעודות כספיות

 מספרי תעודות

 קבועי כספים

 נתוני  החברה

 ללקוחות,ספקים,מוצרים כספים נתוני הגדרות 

 ומחסניםהגדרות חשבונות משנה למשפחות מוצר 

 : חשבוניות ללקוחות

 חשבונית מס

 חשבונית מס  קבלה

 / חו"ל  חשבונית מרכזת

 אשראי ואובליגו ללקוחות

 גיול חובות ללקוחות

 ניהול קופה
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 בנקים

 קופות וחברות אשראי

 קבלות

 הפקדות

 החזרות שיקים

 יומן קופות

 :חשבוניות ספקים

 חשבונית ספק )מס(

 חשבונית ספק מרכזת 

 חיוב ספקחשבונית ל

 גיול חובות לספקים

 תשלומים בצ'קים ובהעברות בנקאיות

 מע"מדוחות 

 ניכוי מסדוחות 

  התאמות כרטיסים

 התאמות בנקים ואשראי

 דפי בנק

 הפרשי שער 

 רכוש קבוע 

 )בניית דוחות כספיים( הגדרות לדו"חות כספיים
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 שיווק ומכירות 8.2.2

 תכולה

 הגדרת לקוחות ותשתית לקוחות

 וני לקוחותמחיר

מחירים מיוחדים למוצר, משפחת מוצר 

 והנחות ללקוח

 מסלול מכירות 

 , ת. משלוח, חשבוניתהזמנות לקוח

 . מעקב הזמנות לקוחדוחות 

 OLAPהדרכת דוחות 

 רכש 8.2.3

 תכולה

 :תשתית נתוני הרכש

  מוצרים לספק/  ספקים

 מחירוני ספקים

  הזמנת רכשדרישות רכש / 

  דו"חות רכש

 מלאיניהול ה 8.2.4

 תכולה

חמשת מפתחות המלאי  –מלאי 

 התמקדות בכל סוגי תעודות המלאי 

 הגדרות מחסנים וטיפוסי מחסן

 מלאי למוצר 

 טוסיםאסט

 מכשירים

 מספק  קבלת סחורה
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 לספק  החזרת סחורה

 העברה בין מחסנים

 ניפוק לשימוש שוטף

 ספירות מלאי

 דוחות מלאי 

 

 המערכת ניהול 8.2.5

 תכולה

 הגדרת משתמשים

 סיסמאות כניסה

 והרשאות לפי נתונים הרשאות

ניהול חוקים עסקיים, מחולל 

 שאילתות, מחולל נתונים במערכת
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 סכםה
 

 ERPלרכישת, התקנת, הטמעת ותחזוקת מערכת 

 2013לחודש _____  , ביום ____-------------אשר נערך ונחתם ב
 

 בין
 

 המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( .1

 .           אחוה המכללה האקדמית לחינוך )ע"ר(2                                       

 79800ד.נ. שקמים מ

 (ה""אחו)להלן:  

 ;מצד אחד
 

 :לבין
 שם: 

 :ח.פ./ע.ר
 כתובת:
 טלפון:

  

  ("הספק")להלן: 
 ;מצד שני

 

 , ולצורך כךERPג לרכוש, להתאים, להטמיע, ליישם ולתחזק מערכת מידע מסו ה מעוניינתואחו הואיל

 ;לביצוע הפרויקט ות מחירהצעלקבלת  2/2013פרסמה מכרז מס' 

 

סיון, יוהוא מצהיר כי יש לו נ 2/2013במסגרת מכרז  וה הצעה לביצוע הפרויקטוהספק הגיש לאח והואיל

ידע, מומחיות וכח האדם הנדרש לשם אספקת המערכת ותחזוקתה והוא מעונין לספק אותה 

  כמפורט בהסכם זה;

 
 והצדדים מעוניינים לקבוע את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות כמפורט להלן; והואיל

 
 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, נספחים וכותרות .1

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

בלבד, ואין לעשות בהן כל שימוש לצרכי פרשנות כותרות הסכם זה נערכו לשם הנוחות וההתמצאות  .1.2

 הסכם זה.

 הנספחים להלן מצורפים להסכם זה: .1.3

  הנחיות למציעים –נספח א' 

 הצעת הספק, והמסמכים המצורפים הנוספים; – 1נספח א'
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ותצורף להצעה המוגשת ע"י תכנית עבודה ולו"ז, אשר תהיה חלק מתוצרי האפיון המפורט  –נספח ב' 
 המציע

 ;אפיון מפורט – ג'נספח 

 ;  יצורף להצעה על ידי המציע – נספח תהליך הדרכה ויישום –' דנספח 

 נספח אבני דרך לתשלום; –' הנספח 

 אישור קיום ביטוחים; –נספח ו' 

 נוסח ערבות בנקאית; – נספח ז'

 הסכם סודיות; –נספח ח' 

 ור באיזה מן הנספחים אשר זה, לבין האמהסכם בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור ב

או בין הנספחים בינם לבין עצמם, יחול סדר הקדימות שלהלן: ו/ אליו ו/או בהזמנת הרכשמצורפים 

או שצוין  ההסכם גופו יהיה עדיף על נספחיו, אלא אם כן מדובר בהוראה בעלת אופי מקצועי או טכני,

שאז תוקנה עדיפות להוראת  ם זה,באופן מפורש בנספח הרלוונטי כי הוא יגבר על אף האמור בהסכ

; בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה הנספח הרלבנטי. נספח מאוחר יהיה עדיף על נספח מוקדם יותר

 בין הסכם זה לבין האמור בהזמנת רכש שתוצא לפיו יגבר האמור בהסכם זה. 

 .ימים בהסכם זה הינם ימים קלנדריים, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת 

 ו נאמר בהסכם זה "לרבות" משמעו "לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור".כל מקום ב 
 

 העסקה .2

 המבוססת על ה פרויקט ומערכת את לספק לאחובזה מזמינה בזאת מאת הספק והספק מתחייב אחו

מסוג פריוריטי  בגרסה המתקדמת ביותר, לרבות אספקת תוכנה ורישיונות תוכנה עבור כל  ERPמערכת 

סביבת פיתוח ובדיקות, רישיונות שימוש בתוכנה, בין אם פותחה ע"י הספק ובין אם הסביבות לרבות 

ו/או חלק מהם,  "(, עבודות פיתוח, התאמה, הטמעה ואינטגרציההיצרןפותחה ע"י צד ג' )להלן יחד ולחוד "

בדיקות, הדרכות ותיעוד, שרותי אחריות ותחזוקה למערכת, הכל כמפורט בהסכם זה )כל האמור לעיל 

 "(.הפרויקט/""המערכת"קרא להלן יחד ולחוד י

  ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם זה הינו על בסיסTurn-key Project לפיו מקבל הספק אחריות לפרויקט ,

בכללותו, לבצע את כל הדרוש ולרכוש ולבצע בעצמו ועל חשבונו את כל הנחוץ לצורך ביצוע הפרויקט 

שיונות תוכנה, עבודות פיתוח, תיעוד והדרכה, יה, תוכנה, רבהתאם להסכם זה ולנספחיו, לרבות כל חומר

התאמה ואינטגרציה וכל הדרוש לצורך עמידה בכלל הדרישות המפורטות בהסכם זה, למעט אם נאמר 

 במפורש אחרת בהסכם זה. בהתאם לכך : 

התמורה הנקובה בהסכם זה כוללת את מלא התמורה עבור הפרויקט, לרבות תשלום עבור כל  .1.3.1

ות התוכנה הנדרשים, עבודות פיתוח והתאמה, תיעוד, הדרכה והטמעה, פיקוח, משלוח, שיוניר

היתרים, ביטוח, מסים למעט מע"מ, אגרות וכל מרכיב אחר הדרוש לצורך אספקת הפרויקט 

אות החלות ועמידת הספק במלוא התנאים וההתחייבויות הקבועות בהסכם זה, ולמעט הור

 וה. בהסכם זה במפורש על אח

ה כלשהו שאינו הספק, אא"כ תבחר אחוה לא תהא תחת כל מחויבות לשלם לצד ג' אחו .1.3.2

 להתקשר עם צד ג' האמור באופן ישיר.
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להלן,  8.1 כל תשלום שישולם לספק עד למתן אישור קבלה סופי לכלל הפרויקט, כאמור בסעיף  .1.3.3

ה לספק. לא היה הספק זכאי לקבלת אישור קבלה סופי ע"י אחו נה במתן אישור קבלהיהיה מות

 להלן. 18.3 ולו הוראות סעיף סופי בהתאם להוראות הסכם זה, יח

 את השירותים הבאים: יתר,בין ה ה,אחול ספקעמיד היפרויקט הבמסגרת בנוסף,            

 פיון המפורט, אשר אישורו מהווה תנאי דרישות הסכם זה להלן. האבהתאם לויקט אפיון מפורט של הפר

 ה. האפיון יכלול לפחות:ל המערכת, במשרדי אחו, מו  CRPסף לביצוע הפרויקט, יבוצע בשיטת

 ה, כפי שיופעלו בעזרת המערכת.תהליכי עבודה באחו .1.3.4

 רשימת התאמות מפורטת כולל משמעויות של כל סעיף. .1.3.5

 מפורטת.כנית עבודה ת .1.3.6

 כנית בדיקות.ת .1.3.7

 תסריטי בדיקה. .1.3.8

 כנית יישום ולו"ז ליישום.ת .1.3.9

 כנית הסבות.ת .1.3.10

 כנית ופירוט ממשקים.ת .1.3.11

  הנתונים תהסבמבנה הנדרש מהמערכות המוסבות לצורך העל הגדרת הצד המקבל והיה אחראי יהספק 

ו לספק על ידי יימסר הנתונים הנדרשים. טיוב הנתוניםלו תהיה אחראי לשליפי, אך לא ולהסבתם בפועל

. ההסבות תבוצענה על פי המוסכם הוסכם בין הצדדים במהלך האפיון המפורטה בפורמט כפי שאחו

 .(1)נספח א' בהצעת הספק

 ה יךבתהלה אחווידריך את סייע הספק י- Sizing  .ה תהא אחראית לרכישת אחושל החומרה הייעודית

וה, על גבי החומרה הייעודית, ת באתר אחתקין את המערכיהספק החומרה הנדרשת לפי הנחיות הספק. 

ה את החומרה לפי דרישות הספק, יהא הספק אחראי לתפקוד סיפקה אחולהפעלה תקינה של המערכת. 

 ולביצועי המערכת בכללותה.

 ותאושר ע"י ה לפי תכנית הדרכה שתוגש ע"י הספקה ומשתמשי המפתח של אחושל עובדי אחו הדרכה ,

 אפיון המפורט.ה , כחלק מהגשת מסמכי האחו

  נוספים מעבר במקרה שבמהלך אישור האפיון המפורט, יתברר כי יש צורך בביצוע פיתוחים והתאמות

ייפגשו הצדדים ויפעלו להסכמות בגין שינוי האפיון כך שיהיה ניתן , לאלו המוסכמים במסמכי המכרז

בהתאם לתעריפי לבצעו בתוך מסגרת המוסכמת של שעות העבודה ו/או יסכימו על תוספת תשלום 

וה כמפורט , והכול מבלי לגרוע מזכותה של אחבפורמט הגשת הצעת המחיר  5.3בסעיף השעה המצוינים 

מכל סיבה אחרת שאינה תלויה  היה והחריגה נובעת משינוי בהערכת הספק או .להלן 18.4 בסעיף 

  וספת.ה, יישא הספק בעלות הנבאחו

 ה עם ויקט מותנית בשיתוף פעולה של אחולבצע את הפרהספק של  ומצהירה שידוע לה, כי יכולת האחו

, ולפיכך ספקבצורה מלאה ובמועד, וכן בנכונות ובשלמות של כל המידע והנתונים שאחוה תספק ל הספק

 ה כדלקמן: מתחייבת אחו
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שב, מתקנים, שטח עבודה גישה ושימוש במידע, נתונים, תיעוד, זמן מח ספקלאפשר ל .1.3.12

 ושירותי משרד, ככל שיהיה בכך צורך. 

 ., במועד המוסכםלהכין את כל התשתיות ותנאי האתר הנדרשים עבור המערכת .1.3.13

לן, לא תערוך כל שינוי ו/או תוספת ו/או תיקון למערכת שלא לה 10   ףבכפוף להוראות סעי .1.3.14

 .ספקה באמצעות

וה נים או תוכנות, באופן ובמידה שאחלבצע מבחני קבלה למערכת, לבצע גיבוי קבצים, נתו .1.3.15

 תמצא לנכון ובתיאום עם מנהל הפרויקט מטעם הספק בהתאם לתוכנית הפרויקט. 

לספק התייחסות לשאלות או לתת אישור ו/או הערות לכל תוצר שלא נקבע לגביו מועד  .1.3.16

 ם מיום הגשתם בכתב. ימי עסקי 5תוך  -ספציפי אחר 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .3
 

 הספק מצהיר, מאשר ומתחייב כי, מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו והצהרותיו כמפורט בהסכם זה:

בדיקה זו זה, על נספחיו ובהתבסס על  הסכםב, המפורטות והאחהוא בדק והבין היטב את דרישות  .1

 עצוביוה בהתאם להוראות הסכם זה, וכי בויקט באחכולתו לספק ולבצע את הפרהוא מצהיר כי יש בי

ה, בהתאם להוראות הובית גקצועהתחייבויותיו על פי הסכם זה יפעל בזהירות, במיומנות וברמה מ

 ההסכם ועל פי כל דין. 

 יה מכל זכות סותרת של צד ג'. תהיה נקייה וחופש והאחיספק ל האותהמערכת  .2

היכולת  שאבים,מסיון, היצועית, כוח אדם מקצועי ובעל נאת הידע, הניסיון, המיומנות המק לו יש .3

ומיומנות מוכחת בביצוע פרויקטים ומתן שירותים למערכות הדומות באופיין וביישומן הפיננסית, 

וה את הפרויקט, בתנאים ובמועדים בהתאם לאמור בהסכם , על מנת לספק לאחלפרויקט נשוא הסכם זה

התחייבויותיו הקבועות בהסכם על הצד הטוב ביותר וברמה  זה, בטיב ובאיכות מעולים, ולמלא את

 מקצועית מעולה. 

אין ולא תהיה כל מניעה חוקית, מקצועית, כלכלית או אחרת לקיום כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכי  .4

פיו אינם מפרים ולא יפרו כל דין ו/או הסכם אחר שהספק -חתימתו על הסכם זה וביצוע התחייבויותיו על

 גופים הקשורים אליו הינם צד לו, ככל שהדבר תלוי בספק. ו/או

וה על ולתשתיות הרלוונטיות הקיימות באחהספק מצהיר ומתחייב כי המערכת תפעל ותתממשק למערכות  .5

 במערכות פגעתלא מנת שהמערכת תפעל בהתאם לאפיון המפורט שיוסכם בין הצדדים, וכי המערכת 

פקודן המלא, לרבות תוך תקופת ביצוע הפרויקט. כן מצהיר או בתה ו/אחרות הקיימות באתרי אחוה

 ה את כל מידע הדרוש לו. מידע ככל הדרוש לו וכי קיבל מאחוה פרטים וספק כי ביקש מאחוה

 הפסקה לבצע כוונה כיום אין ידיעתו מיטב לפיו שוטפים ותחזוקה בשירות הינם תהמוצע מערכתה רכיבי כל .6

 מתן מיום לפחות שנים 10 למשך ושדרוגים עדכונים ,חלפים לספק הבעי ואין בהם התמיכה של מתוכננת

 .מערכתל מותנה קבלת אישור

, וחוה, בשלוש סביבות עבודה )סביבת פיתרכת ע"ג החומרה אשר תירכש ע"י אחהספק יתקין את המע .7
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 סביבת בדיקות וסביבת הפעלה(. באחריות הספק לשמור על תאימות הסביבות עד לסיום הפרויקט.

עד לסיום בדיקות הקבלה המקדימות, וכתנאי למעבר לבדיקות  וה, ללא תמורה נוספת,ספק לאחכי י .8

התוכנה  והוראות הפעלה למערכת, לרבות , חומר הדרכהסטנדרטיהתיעוד ה הקבלה המקדימות, את כל

ה, תיעוד של עבודות הפיתוח וההתאמה של המערכת, וכן תיאור הקונפיגורציה הסופית של ב ההכלול

מר מודפס, ערוך בהתאם וה הן במדיה מגנטית והן בחועוד יסופק לאח"(. התיתיעודכת, לפי העניין )"המער

וה. הספק יעדכן את התיעוד ביחס לכל חלק מן המערכת לגביו חל שינוי או עדכון במהלך להנחיות אח

. כל התיעוד, הוראות התפעול, ההדרכה של 9 תקופת ההסכם, לרבות עקב ביצוע שינויים כאמור בסעיף 

ה יהיה בשפה העברית בלבד, למעט ספרי התפעול וההדרכה של ודות הפיתוח וההתאמה שיסופק לאחועב

מוצרי התוכנה התשתיתיים, אשר יהיו בשפה לפי בחירת הלקוח. לצורך הסכם זה יחשב חוסר בהמצאת 

 ת.מלוא התיעוד במועד כתקלה קריטי

ה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, וללא כל תשלום נוסף לספק, להכין עותקים של התיעוד, מוסכם כי אחו .9

התאמות במספר בלתי מוגבל של עותקים בהתאם לצרכיה, ולהפיץ אותם בקרב עובדיה. התיעוד עבור ה

מנהג בעלים  וה תהא רשאית לנהוג בווה, ואחוהפיתוחים שנעשו עבור אחוה יהיה רכושה הבלעדי של אח

 לכל דבר ועניין, לרבות העברתו לצד ג'.

 במסגרת ההדרכה ה.ורט בנספח ט', שייערכו בחצרי אחוה, ללא תשלום נוסף, ימי הדרכה כמפיספק לאחו .10

ה לתפעל את המערכת באופן שוטף ולתת לה תחזוקה בסיסית וכן האמורה יכשיר הספק את עובדי אחו

יתוחים למוצר )למעט בתוכנה הג'נרית(, מבלי שההדרכה האמורה ביצוע שינויים והתאמות בהתאמות ובפ

ה אשר יוכשרו ע"י הספק כאמור יגרע מאחריותו ו התאמות ושינויים ע"י עובדי אחוו/או תחזוקה ו/א

בפורמט ה, בתשלום כאמור ימי הדרכה נוספים, לפי דרישת אחווה כן יספק הספק לאח הכוללת של הספק.

 הצעת המחיר. 

 םלוחות זמני .4

כמפורט בנספח ב'  על פי הסכם זה בהתאם ללוח הזמנים והתחייבויותיאת הספק מתחייב בזאת לבצע  4.1

ה מאושיות הסכם זה, ואי עמידה בלוחות הזמנים תהווה עמידה בלוח הזמנים הינ "(.לוח הזמנים)"

   הסכם זה.ב הפרת תנאי יסודי

הזמנים הקבועים בהסכם זה, שהספק או מי  במידה שיסתבר כי קיים חשש הנובע מאיחור בלוחות   4.2

בלי לגרוע מסעד מטעמו, לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, כי אז ומ

ה לפי כל דין ולפי הסכם זה, מתחייב הספק להגדיל על חשבונו ובאחריותו את כלשהו העומד לאחו

וד בלוח הזמנים המובטח ובכל התחייבויותיו המשאבים המושקעים בפרויקט ככל שיידרש כדי לעמ

על פי הסכם זה. מובהר כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מאיזה מהתחייבויות הספק לעמוד בלוח הזמנים 

 הקבוע בהסכם זה.

להלן, עקב אי עמידת  14 ה תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכפוף להוראות סעיף אחו  4.3

לי לגרוע מן האמור לעיל, צוע התחייבויותיו בהתאם ללוח הזמנים. מבהספק במועדים הנקובים לבי

ה זכאית לפיצוי מוסכם, החל מתום השבוע השני לאיחור בקבלת אישור קבלה סופי תהא אחו

 מסך התמורה בגין המערכת, לכל שבוע של עיכוב.   1.5%מסיבות התלויות בספק, בגובה 
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 בדיקות מסירה וקבלה–נוהל קבלת הפרויקט  .5

 כללי

כל אחד מן הצדדים יהא רשאי להיות נוכח במהלך ביצוע הבדיקות שיבצע משנהו, ולצורך כך  5.1

 –יודיע כל צד למשנהו שבעה ימים לפני תחילת מועד ביצוע הבדיקות על ידו. לא הופיע הצד השני 

 לא יהא בכך כדי לעכב בכל צורה שהיא את תחילת ביצוע הבדיקות ו/או את מהלכן.

ה( או בדיקות הקבלה שייערכו ע"י אחוזה, יחשבו בדיקות הקבלה )המקדימות ו/ 5 ך סעיף לצור 5.2

כאילו עברו בהצלחה אם כל התסריטים אשר הוגדרו ונבדקו, נתונים הוסבו ונטענו, ובמערכת 

של הספק לתקן את התקלות הנותרות  מצויות אך ורק תקלות  מינוריות, הכל מבלי לגרוע מחובתו

בהקדם האפשרי אך תוך עבודה רציפה לתיקונם החל מיום גילויים ע"י הספק ו/או מיום שנמסרה 

 .הודעה לספק בדבר תקלות אלו ו/או מיום מתן אישור הקבלה הרלוונטי, המוקדם מבניהם

 לצורך הסכם זה תהיינה הגדרות תקלות כדלקמן :

תקלה המונעת שימוש ברכיב משמעותי במערכת או  המשמע -" תקלה קריטית" 5.3.1

 המשבשת באופן משמעותי את השימוש במערכת.

 משמעה תקלה שאיננה קריטית ואיננה מינורית. -"תקלה חמורה"  5.3.2

ה אפיין כלא תקלה בפונקציה שמשתמש סביר באחו המשמע -" תקלה מינורית" 5.3.3

 .תפעולית או תקלות קוסמטיות

הסכם זה, בכל מקום בו מופיע בהסכם זה "תקלה למעט אם נאמר במפורש אחרת ב 5.3.4

 קריטית" תהיה משמעותו תקלה קריטית ו/או תקלה חמורה.

 בדיקות קבלה מקדימות .6

יום לפני תחילת ביצוע בדיקות הקבלה המקדימות למערכת, כהגדרתן להלן, ובהתאם  20עד  6.1

ות הקבלה יפורטו בדיקוה מסמך ובו המפורט בנספח ב', יעביר הספק לאחללוח הזמנים 

וה תהא רשאית להוסיף למסמך בדיקות הקבלה בדיקות נוספות שיהיה על הנדרשות. אח

הספק לבצע, אותם תעביר לספק עד שלושה ימים לפני תחילת ביצוע בדיקות הקבלה 

אחוה תהא רשאית להיעזר בשירותיו של צד ג' בבדיקת מסמך בדיקות הקבלה, . המקדימות

וה, ובעת עריכת בדיקות הקבלה ע"י אח הקבלה המקדימות בלווי הספק בעת עריכת בחינות

  לנספח ח'.בכפוף לחתימת צד ג' על הסכם סודיות מול הספק, בנוסח זהה 

עם סיום שלב היישום וההתאמות, יבצע הספק בחינות קבלה למערכת, בהתאם למסמך  6.2

ימות "(. בדיקות הקבלה המקדבחינות הקבלה המקדימותבדיקות הקבלה וללוח הזמנים )"

בדיקות בדידות  , ויכללו בין היתרמערכת עומדת בכל הדרישות המוסכמותהשיוודאו 

(TEST UNIT בכל מודול ובדיקות )'יכים ברמת היישום תהל( ברמת מודול )מסך, קובץ וכו

(INTEGRATION TEST) למען הסר ספק, מסמך בדיקות הקבלה יכלול תסריטי בדיקה .
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וה , ויהוו חלק מהאפיון כי העבודה העיקריים של אחכל תהלימפורטים, אשר יכללו את 

המפורט שיגיש הספק. בדיקות הקבלה המקדימות יכללו בדיקת כל מערכת התוכנה כולל 

ת התהליכים העסקיים, הפיתוחים, השינויים והממשקים. לאחר שבדיקות הקבלה המקדימו

ה תהא כי אחו וצאות הבדיקה. מובהר בזאתוה את תיסתיימו בהצלחה יעביר הספק לאח

הספק, ולצורך כך יודיע הספק רשאית להיות נוכחת במהלך ביצוע הבדיקות המקדימות ע"י 

 ימים לפני תחילת מועד ביצוע הבדיקות המקדימות.  7ה לאחו

ה ו/או מטעמה לאחר שעברו את רך מסירת המערכת לבדיקות ע"י אחומובהר בזאת כי לצו 6.3

וה את , ימציא הספק לידי אחלעיל 6.2 בסעיף  , כאמורבדיקות הקבלה המקדימות של הספק

תוצאות המבחנים בצירוף אישור בכתב כי במערכת לא מצויות תקלות קריטיות ו/או 

 חמורות.

לאחר קבלת הודעה בכתב מן הספק כי כל התקנת המערכת וביצוע כל ההסבות, ההתאמות  6.4

הספק ואישורן ע"י שנערכו ע"י והפיתוחים הנדרשים הושלמו, עברו בהצלחה את הבדיקות 

ה תבצע בדיקות קבלה למערכת יתקין הספק את המערכת בסביבת אחוה ואחוה, אחו

למען הסר ספק,  בנספח ב'.ולמועדים המפורטים  5.3 בהתאם לפרוצדורה הנקובה בסעיף 

שלב הפיתוח ובדיקות הקבלה המקדימות לא ייחשבו כאילו הסתיימו בהצלחה אלא אם 

להלן, גם אם הספק  6.2בסעיף ה, כמפורט יקות הקבלה ע"י אחודה בהצלחה בבדהמערכת עמ

ה לצורך עריכת מו בהצלחה והעביר את המערכת לאחוהודיע כי הבדיקות המקדימות הסתיי

 בדיקות קבלה.

 והבדיקות קבלה ע"י אח .7

וה ו/או מי מטעמה תבצע את בדיקות הקבלה למערכת בהתאם למסמך בדיקות הקבלה אח 7.1

משך הזמן שנקבע לכך, לשם בחינת התאמתו לדרישות הסכם זה, ולתיעוד הסטנדרטי וב

ה תהא רשאית להוסיף ולבדוק ולאפיון המפורט. אחו נספח א'לרבות התאמתו לדרישות 

ה בלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אחובדיקות נוספות אשר אינן מצויות במסמך בדיקות הק

קיבלה את המערכת, וכי  מתחייבת להודיע לספק תוך הזמן שנקבע בלוח הזמנים, כי

"( או להעביר לו רשימת תקלות כמפורט אישור קבלה מותנההבדיקות הסתיימו בהצלחה )"

 8.1 יהיה האישור מותנה באמור בסעיף  –וה אישור קבלה מותנהלהלן. מסרה אח 7.2 בסעיף 

 להלן. 

ה לספק תוך המועד האמור רשימה של לא אישרה אחוה את קבלת המערכת, תמסור אחו 7.2

"(. מסרה תקלותהליקויים ואי ההתאמות וחוסרים שנתגלו לה בעת בדיקת המערכת )"

ה רשימה כאמור, יחל הספק באופן מיידי לטפל בתקלות על חשבונו, ובהעדר הסכמה אחו

ש יעמיד את המערכת בהקדם האפשרי, אך לא יותר מיום עבודה אחרת בין הצדדים מרא

"( בדיקות חוזרותלתקלה קריטית ושלושה ימים לתקלה מינורית, לבדיקות חוזרות )"

 הבדיקות החוזרותבמהלך . להלן 7.3 וה למשך הזמן בהתאם לאמור בסעיף שיערכו ע"י אח

וכן אם תיקון  הספקידי -את התיקונים שבוצעו על לבדוק את המערכת, ה רשאיתותהיה אח

לות אחרות שלא היו קודם לכן. על הבדיקות החוזרות התקלות הנ"ל לא גרם להופעת תק
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לעיל. היה  7.4יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים, ומבלי לגרוע מן האמור 

 להלן.  7.4הדבר להפרת ההסכם ויחולו הוראות  והמערכת לא עברה סבב בדיקות שני, יחשב

ה בהצלחה, ונמסרה לספק לשם עברה את בדיקות הקבלה שערכה אחו היה והמערכת לא 7.3

פרק הזמן ה, בהתאם לצורך, ת חוזרות, יעמוד לרשות אחותיקון התקלות ומסירה לבדיקו

זמן הבדיקות וה לצורך עריכת בדיקות קבלה חוזרות, בנוסף על הנוסף הדרוש לפי דעת אח

 . 7.4אמור בסעיף שנקבע בתחילה בין הצדדים, הכל מבלי לגרוע מן ה

לא עמד הספק במסגרת הזמן שהוקצבה לצורך הבדיקות החוזרות ו/או המערכת לא עברה  7.4

ב הדבר את הבדיקות החוזרות בהתאם למסמך בדיקות הקבלה בתוך המועד האמור, יחש

מבלי לגרוע  לעיל,   4.3כאמור בסעיף כל סעד ה תהא זכאית להפרת ההסכם ע"י הספק ואחו

 להלן. 17.3מן האמור בסעיף 

 תקופת היציבות .8

ה רשאית, כחלק מבדיקות הקבלה ולצורך מתן אישור תהא אחו נוסף על האמור לעיל, 8.1

קבלה סופי )כהגדרתו להלן( למערכת, להשתמש במערכת החל מיום מתן אישור הקבלה 

בפרויקט,  15-17שים או עד להשלמת שלבים המותנה, למשך תקופה של שלשה חוד

המאוחר מביניהם. במהלך תקופה זו יבחן תפקוד המערכת ועמידתה בקריטריונים 

וה תבחר לבצע, וכן בחינתה בסביבת מך הקבלה ו/או כל בחינה אחרת שאחהמפורטים במס

production "(תנאי למעבר בהצלחה של תקופה זו הינו תקופת ההרצה הראשונית .)"

היום האחרונים של התקופה. עם  30מערכת לא התגלתה כל תקלה קריטית במהלך שב

טית סיום תקופת ההרצה הראשונית, ובכפוף לכך שלא התגלתה במערכת כל תקלה קרי

וה לספק אישור קבלה סופי המאשר את קבלת המערכת בהתאם במהלכה, תמסור אח

לות קריטיות במהלך תקופת "(. היה ונמצאו תקאישור קבלה סופילדרישות הסכם זה )"

יום ללא תקלה קריטית וסיום מוצלח של שלבים  30ההרצה, היא תוארך עד למצב בו יחלפו 

. היה וחלפו ארבעה חודשים מיום מתן אישור קבלה מותנה, ללא תקופה נקיה וסיום 15-17

ל ביחס להפרה יסודית ע"י הספק. על כ 4.3הוראות סעיף , יחולו 15-17מוצלח של שלבים 

לרבות זמני תיקון  13.5.2תקלה במהלך תקופת ההרצה הראשונית יחולו הוראות סעיף 

 התקלות.

 

 נוהל שינויים .9

ה תהא מעוניינת בביצוע שינויים באפיון המפורט ו/או בדרישות הטכניות ו/או היה ואחו 9.1

ה ו/או בביצוע שינויים במערכת ד למתן אישור קבלה מותנה ע"י אחוהפונקציונאליות ע

מת שינויים במערכות המצויות (, הן מח"שינויים"ך תקופת האחריות והתחזוקה )במהל

ה, יפעלו הצדדים כמפורט ות לפי שיקול דעתה הבלעדי של אחוה והן מכל סיבה אחרבאחו

 :להלן

"בקשת  :)להלן והבה יפורטו דרישות אח הצעה לביצוע שינויים תבקש בכתב מהספק האחו 9.2

וקשים על ידה, בכפוף לנוהל במה את השינויים החויב לספק לאימתח הספק(. שינוי"

 השינויים דלהלן ולהתכנותו הטכנית של השינוי.
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וה הצעה בכתב לביצוע השינוי לאח הספקגיש י, פרק זמן סביר כפי שיוסכם בין הצדדיםוך בת 9.3

השפעתו  ,להלן 9.5 בהתאם לאמור בסעיף  אשר תכלול את אופן ביצוע השינוי המוצע, עלותו

נטי אחר ווכל תנאי רלו המועדים לביצועו האפשרית על כלל הפרויקט, לרבות מבחני הקבלה,

 . ולביצוע, אם ישנ

מוסכם, ה בהתאם למסר הזמנה על ידי אחוי, תהגיעו הצדדים להסכמה לעניין ביצוע השינוי  9.4

 . בכפוף להמצאת אפיון מפורט המתאר את השינוי

, עפ"י התעריפים time and materialשינויים יהיה על דרך מוסכם כי התשלום עבור ה 9.5

 priceואולם הצעת המחיר לביצוע השינוי תהא במחיר קבוע ) בפורמט הצעת המחירהנקובים 

fix)יבים.ו. על השינויים יחולו כל הוראות ההסכם, בשינויים המח 

וה בהתאם פיון הקיים תשלם אחנה מן האוי המבוקש מפחית ו/או משבכל מקרה בו השינ 9.6

לאחר קיזוז תכולת העבודה המתבטלת ו/או המשתנה כפי שנקבעה  לעיל, 9.5 בסעיף לאמור 

מראש בין הצדדים. היה ומחיר תכולת העבודה המתבטלת גבוהה מן המחיר עבור השינוי, 

 ויקט. יקוזז התשלום ממחיר הפר

 

 ניהול וארגון 10

 

ויודיע למשנהו מיהו מנהל  ,איש הקשר מטעמוכצד ימנה מנהל פרויקט מטעמו שישמש גם  כל 10.1

הספק כפופה לאישורה המוקדם של אחוה. זהות מנהל הפרויקט מטעם  הפרויקט שמונה מטעמו.

ב ה תהא זכאית בכל עת לדרוש את החלפת מנהל הפרויקט מסיבות סבירות, והספק מתחייאחו

מיום הבקשה. בנוסף, תוקם ועדת היגוי בה ישתתפו נציגי הספק ומנהל  ימים 4לעשות כן תוך

וה. כמו כן תתקיים ישיבה תקופתית בנוחות נציג יקט מטעמו ומנהל הפרויקט מטעם אחהפרו

 הנהלה בכיר של הספק.

הפרויקט של  לניהול צוות לניהול הפרויקט מן הפן הטכני, מנהל הפרויקט מטעם הספק יהיה אחראי 10.2

הדורשים תשומת לב של הנהלת  ה, להבאת נושאיםלקשר עם אחוה, להעברת הידע לאחוהספק, 

 , לזימון ישיבות מעקב  ודיווח על בסיסהספק לידיעת ההנהלה, לניהול הפרויקט בכל התחומים

ה בכל הנוגע להתקדמות הפרויקט וביצועו, לרבות תקלות שבועי עם צוות הפרויקט מטעם אחו

גלו במהלך הביצוע, דיווח בדבר עיכובים צפויים, תכנון המשך הביצוע ועדכון על בסיס יומי של שנת

יהיה בעל סמכויות לקבל החלטות  הפרויקט. מנהל האחו משימות הספק ולוחות הזמנים במחשבי

  .פרויקטן ביצוע הילעני

 אחריות מנהל הפרויקט של הספק תכלול, בין היתר:

 מנים של הפרויקט.קביעה ומעקב על לוח הז 10.2.1
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 רשימת המשימות של הפרויקט וקיומם, ביצועם והתקדמותם. 10.2.2

 ניהול צוות העבודה של הספק. 10.2.3

 פיון.פגישות ותיעוד שוטף של פגישות האסיכומי  10.2.4

 

 8.1 וה כאמור בסעיף ועד למתן אישור קבלה סופי ע"י אחבתקופה שתחל ביום חתימת הסכם זה  10.3

כן, כל צוות הפרויקט  וה  כמו( ישהה מנהל הפרויקט באח"תקופת ביצוע הפרויקט"לעיל )

 ה.סבה יבוצעו כולם במשרדי אחופיון ההתאמות וההומשימות הא

ה לצורך ביצוע ההסכם, לרבות מנהל הפרויקט מטעם אחוה ישמש כאיש הקשר המוסמך של אחו 10.4

פי ההסכם, לבצע תיאומים, לקבוע פגישות, למסור מידע -הגורם המוסמך ליתן לספק אישורים על

  ה לא תהיינה סמכויות בנושא כספים.מטעם אחו ועוד. למנהל הפרויקט

, וישתפו פעולה טוס תקופתיותאהלי הפרויקט יקיימו ביניהם קשר שוטף לרבות פגישות סטמנ 10.5

יחייבו את שני הצדדים. . סיכומי דיון חתומים על ידי שני מנהלי הפרויקט במהלך ביצוע הפרויקט

מנהלי הפרויקט יהיו נוכחים בכל מקום שנוכחותם נדרשת לצורך ביצוע הפרויקט ו/או לצורך מתן 

ללוות את ה נהל הפרויקט מטעם אחואפשר למהספק י אישור כלשהו במסגרת ביצוע הפרויקט.

 פרויקט ובכלל זה להיות נוכח בכל מקום בו יתבצע. ביצוע ה

הפרויקט, ה את רשימת האנשים מטעמו שיהיו מעורבים באספקת ה של אחוהספק יעביר לאישור 10.6

ה תעביר לספק את רשימת האנשים שהספק לא יוכל להחליף במהלך בצירוף קורות חיים. אחו

תקופת ביצוע הפרויקט, למעט במקרים שאינם תלויים בספק )כגון התפטרות העובד או פיטוריו 

ה את הסכמתה להחלפה מראש ובכתב. אם נתנה אחו אמונים וכדו'(, אלא בנסיבות של הפרת

כם זה יהיה ייעודי וה בפרויקט האמור בהסכי כח האדם שיעבוד מטעם הספק באחהספק מתחייב 

אישור קבלה ה לא יעבוד בפרויקטים אחרים עד למתן מצד אחו ה, ובהעדר הסכמה מפורשתלאחו

מים סבירים, הוצאתו של עובד וה רשאית לדרוש, מטעמותנה לפרויקט ע"י אחוה. כן תהא אח

 15ך ה, והספק מתחייב להחליף את העובד האמור בתועם הספק מביצוע הפרויקט עבור אחומט

ו/או מי מאנשי צוות  ה. למען הסר ספק, אין בהחלפה של מנהל הפרויקטימי עבודה מדרישת אחו

חלות עליו עפ"י בכדי לגרוע מאחריותו של הספק לביצוע המטלות ה, מכל סיבה שהיא, הפרויקט

 והדבר לא יקנה לספק ארכה כלשהי לקיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במועדן. הסכם זה

קבלת רק לאחר עסיק קבלני משנה לצורך ביצוע חלק מהתחייבויותיה על פי ההסכם י ספקה 10.7

הכוללת של  ו. העסקת קבלני משנה כאמור לא תגרע מאחריותוהאחאישור מוקדם בכתב של 

 .כמפורט בהסכם זה ובנספחיווה אחכלפי  ספקה

בקשר וה, טעמה של אחמהספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם יועצים ו/או ספקים אחרים  10.8

 .עם הפרויקט

 . מעמד הספק ועובדיו11

 הספק מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך אספקת השירותים,   11.1 

 על כוח האדם וכל דבר אחר הכרוך בכך.את ההשגחה                   
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  בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על הספק    11.2 

  נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון או עובדים אשר  להעסיק              

 היתר כאמור לפי העניין.             

  מוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בין מוצהר ו   11.3

 מזמין לבין קבלן המבצע הזמנות או בין מוכר שירותים לבין קונה שירותים או בין           

  מוכר ידע לבין קונה ידע בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין הספק או           

 . אחוהמטעמו ובין  המועסקים          

 לפקח, להדריך או להורות  לאחוהאין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה      11.4       

 לספק או למי מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה                   

 במלואן.                  

 מעביד בין הספק ו/או מי מטעמו לבין  –לא יתקיימו יחסי עובד  מוסכם בין הצדדים כי       11.5     

 .אחוה                 

  הספק מצהיר בזה כי הודיע והבהיר לכל המועסקים על ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי         11.6   

 מעביד. -לא יתקיימו יחסי עובד  אחוהבינם ובין                 

 למועסקיםשלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר ת לא אחוה        11.7  

 על ידי הספק.          

   הספק מתחייב לשלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים         11.8  

 הקיבוציים הכללים  שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים                

 שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר                 

 תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי                  

 האמור לעיל, את תשלום מס הכנסה, ביטוח הסכמים אלה לרבות ומבלי לפגוע בכלליות                 

 לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר                  

 מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצ'.                 

המועסקים מטעמו בביצועו של  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הספק לקיים לגבי .11.9

 הסכם זה את האמור בחוקים המפורטים להלן: 

 1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט 

  1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 

 1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 1951 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

  1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 1996 – חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 1953 -חוק החניכות, תשי"ג 
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 1949 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט 

 1958 –חוק הגנת השכר, תשכ"ח 

 1963 –חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

  1995 –חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה 

 1987 –חוק שכר מינימום, תשמ"ז 

 2001 -עה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס"אחוק הוד

 2002 -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב 

 1957-צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע  11.10

 הלאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב ממנו על פי כל דין

לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על ידי  האו מי מטעמ אחוה

הראשונה בגין  העם דרישת אחוהישפה הספק את משנה,  הספק בביצוע הסכם זה, לרבות קבלן

בנוגע  מאחוהמוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא לשלם כאמור. הספק  הכל סכום שחויב

 לסכומים כאמור לעיל. 

 התמורה .12

  ה וקיום כל התחייבויות הספק עד לתום תקופת האחריות בתמורה לאספקת הפרויקט לאחו 12.1

  ( "התמורה"ה לספק __________)כם זה, במלואן ובמועדן, תשלם אחוכאמור בהס    

 לפורמט בהתאם ה חשבוניות נפרדות לכל אבן דרך, יא לאחווספת מע"מ כדין. הספק יוצבת   

 הצעת המחיר.     

           וה ע"י הספק, בצרוף לחשבון בנק שפרטיו ימסרו לאחבהעברה בנקאית  התשלומים יבוצעו 12.2

  וכנגד  כנגד הוצאת חשבונית מס כדיןהתשלומים יבוצעו  נטי.וואישור מסניף הבנק הרל          

     12 שורים תקפים בדבר ניכוי מס במקור וניהול ספרים וכנגד העמדת ערבות כאמור בסעיףאי          

    לא  החשבונית. מתאריך הוצאתיום  55שוטף + וישלמו בפועל ביום העסקים הראשון לאחר , להלן   

    אישור בדבר ניכוי חלקי, תנכההמציא הספק אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור ו/או המציא    

  מס במקור, מלא או חלקי, בהתאמה.אחוה    

גיעה לו בגין וה חשבונית מס וחשבון אשר בהם יפורטו, בין היתר, התמורה המהספק ימציא לאח 12.3

ה, מספרי תעודות המשלוח וההזמנות אשר בגינן הוגש החשבון והונפקה המוצרים שסיפק לאחו

 ידי הספק. -החשבונית על

מן התמורה בגינה  _____וה %_תשלם אחלהלן,  14 בסעיף ר רותי תחזוקה כאמויבתמורה לש 12.4

מובהר בזאת כי התמורה עבור שירותי  .ה שירותי תחזוקה מן הספק, לכל שנת תחזוקהרוכשת אחו

תאמה. שיונות בלבד, למעט תשלום עבור כל עבודות פיתוח והיהתחזוקה תחושב כאחוז ממחיר הר

התמורה עבור שרותי התחזוקה תשולם בארבעה תשלומים רבעוניים שווים, בתנאי התשלום 

  לעיל. 12.2 המפורטים בסעיף 
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 בטוחות 13

מיום ימים  7ה, עד ת אחולהבטחת ביצוע התחייבות הספק על פי ההסכם יעמיד הספק לטוב 13.1

בהתאם להסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנת, לפרעון  הצדדיםחתימת ההסכם ע"י 

כנספח על פי הנוסח המצורף להסכם זה  ₪  40,000בסך של אחת או בתשלומים, -עם דרישה, בבת

יאושר מראש ע"י  (. הערבות תהיה מטעמו של בנק מסחרי ישראלי אשר"ערבות הביצוע")להלן:  'ז

הערבות תהא בתוקף לתקופה של החל  ה למדד המחירים לצרכן.( ותהיה צמוד"הבנק"ה )אחו

מתחילת ביצוע הפרויקט ועד לסופו. במידת הצורך יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאם 

 ה. ולדרישה מאח

צוע לטובת מובהר בזאת כי הספק לא יהיה זכאי לקבלת תשלום כלשהו בטרם העמיד ערבות הבי 13.2

 בסעיף לעיל.וה כמפורט אח

ה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ומבלי שתזדקק לנמק ו/או להסביר ן הצדדים כי אחומוסכם בי 13.3

לחלט את ערבות הביצוע כולה או חלקה, אם הפר הספק את התחייבויותיו לפי  –את החלטתה 

לעיל, מבלי לפגוע מזכותה לקזז קנסות   4.3כאמור בסעיף הסכם זה, לרבות בגין קנסות פיגורים 

תשלומים, ובלבד שנתנה על כך הודעה לספק שבעה ימים מראש והספק לא  פיגורים כאמור כנגד

וה לתבוע בכל עת כל פי סעיף זה לא יגרע מזכותה של אחתיקן את ההפרה. חילוט ערבות הביצוע ל

 נזק שנגרם לה וכל סעד אחר לו היא זכאית לפי ההסכם ו/או לפי כל דין. 

 , כנגד ערבות בנקאיתלאחר מתן אישור קבלה סופי יום 60כעבור  הספקהביצוע תוחזר לידי  ערבות 13.4

 5%בגובה אחת או בתשלומים, -רעון עם דרישה, בבתיבלתי מותנת, לפ( "האחריות ערבותלן: "ה)ל

 תוםעד לוה, ותהיה בתוקף וסד פיננסי אחר שיאושר על ידי אחבנק או משתוצא על ידי  מהתמורה,

 תקופת האחריות 

לפני מועד  ימים 7 הספק, מכל סיבה שהיא, תוארך תוקפה ע"י שיהא צורך להאריך תוקפה ערבות 13.5

 אי הארכה במועד תהווה עילה למימוש הערבות. פקיעתה.

וה ערבות ם זה בתוקפו, יפקיד הספק בידי אחחולטה הערבות, כולה או חלקה, וכל עוד עומד הסכ 13.6

 ין.יחדשה או משלימה, לפי הענ

 

 אחריות ותחזוקה 14

 למערכת, החל מיום מתן  להלן, 14.2 בסעיף זוקה כמפורט וה שרותי תחהספק יספק לאח 14.1

  וה ום מתן אישור הקבלה הסופי ע"י אחחודשים מי 12אישור קבלה מותנה ועד לתום          

 (."תקופת האחריות"לעיל, ללא כל תמורה נוספת )להלן:  8.1 בסעיף לפרויקט כאמור          

  וה זכאית, אך לא חייבת, לרכוש שרותי תחזוקהלאחר תום תקופת האחריות תהיה אח 14.2

ה לרכוש שרותי תחזוקה, יספק עיל. היה ותבחר אחול 12.4 בסעיף למערכת, בתמורה כמפורט 

 ( למשך כל תקופת התחזוקה :"שרותי התחזוקה"לאחוה את השירותים הבאים )להלן הספק 

, help-desk -ה לרכת באמצעות פניה טלפונית של אחוהמע תפעולהקשורות בסיוע בפתרון תקלות  14.3
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

וה גישה לבסיס שר הספק למשתמשי אחחמישה ימים בשבוע. כן יאפ 17:30 -ל 08:00בין השעות 

ת טכניים, מידע על גרסאות וכדו'. הספק יהא רשאי לתקן תקלות מרחוק, מידע בו נמצאים פתרונו

 להלן.  14.5 בסעיף וה, הכול בלוח הזמנים כמפורט מראש ובכפוף לנהלי האבטחה של אח בתאום

   תחייב כי כל ינהל מעקב בנוגע לכל התקלות שנמצאו במערכת והתיקונים שבוצעו. הספק מ 14.4

וה דו"ח שבועי המפרט את התקלות הספק יעביר לאחינוהלו עבורם רישום. התקלות הפתוחות 

ה, את הסטאטוס של תקלות הדורשות את טיפולה של אחו לרבותשעדיין לא באו אל פתרונן, 

וה ביחס לפתרונן, ואת התחייבויותיה של אחהספק לבצע על מנת להביא  תקלות אלו, מה בכוונת

        תקלות אלו, ככל שיש. ל

 ני השירות יהיו כמפורט להלן: זמ 14.5

 א, תהביחס לתקלה קריטית ו/או תקלה חמורה14.5 בסעיף לא עמד הספק במועדים הנקובים  14.5.1

 דין : למבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לה עפ"י הסכם זה ו/או כו במצטבר, וה זכאיתאח

 $ לכל שעת איחור.250לפיצוי מוסכם בסך 

להתקשר עם צד שלישי על מנת לקבל פתרון  -לאחר ארבע שעות של איחור     14.5.2

ה ו/או יגרע י שהדבר יהווה הפרת חוזה ע"י אחולתקלה, על חשבון הספק, מבל

וה תהא רשאית למסור לצד השלישי כל מידע הדרוש כת. אחמאחריות הספק למער

התקלה ע"י הצד השלישי מבלי שהדבר יהווה הפרת חוזה זה, לרבות לשם פתרון 

 בו. 19 סעיף 

לבטל את שרותי התחזוקה שרכשה,  -לאחר עשרים וארבע שעות איחור במצטבר    14.5.3

ככל שרכשה, לאלתר, ולקבל לאלתר בחזרה כל סכום ששילמה מראש, ככל 

 .שרותי התחזוקה לתקופה שלאחר מועד ביטול השרות כאמור לעיל ששילמה, בעד

יבות הספק כמפורט ה את שרותי התחזוקה שרכשה עקב הפרת התחיביטלה אחו

ה רשאית להתקשר עם צד שלישי, לרבות ניהול מו"מ, לשם קבלת לעיל, תהיה אחו

, שרותי תחזוקה כאמור, ולמסור לצד השלישי כל מידע הדרוש לשם מתן השירות

  להלן. 19 מבלי שהדבר ייחשב הפרה של סעיף 

 וה יהיו רשאים לבדוק כי נציגיה המוסמכים כאמור של אח למען הסר ספק מובהר בזאת,  14.5.4

   את המוצרים ולתקן אותם בהתאם לרמה בה יוסמכו, מבלי שביצוע פעולות אלו יגרע ו/או       

 יפחית מאחריות הספק ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה.     

 לרבות תכונות  major releaseשדרוגים ) ה,ויתקין, לאחר תיאום מוקדם עם אחויספק   14.5.5

 , אם וככל שתוכרזנה ( לתוכנה הכלולה במערכתminor releaseועדכונים שוטפים ) חדשות(      

    .דורות כאמור תהיינה זמינות מסחריתהיצרן, ללא תשלום נוסף, מיד לאחר שמהעל ידי      

   הספק יבצע את כל ההתאמות הנדרשות לגרסה החדשה, בהתאם לדרוש בהסכם זה, על מנת     

    שהמערכת תפעל באופן תקין בהתאם לדרישות הסכם זה. הספק מתחייב כי שדרוג ו/או     

   כת שהיו בגרסה המוחלפת, וכל עדכון כאמור לא יפגע בכל פונקציונאליות ו/או ביצועי מער    



034 

 

__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 שינוי ו/או שיפור שיידרש לצורך אי פגיעה כאמור יבוצע ע"י הספק ועל חשבונו. היה ושדרוג     

 הגרסה דורש חומרה חדשה, הרי שאם הדבר נובע מהוספת פונקציונאליות נוספת והצורך    

 ה בעלות זו.א אחותיש –בהרחבת תשתיות     

  כאמור, ילווה בכל התיעוד וההדרכה הדרושים לשם תפעול המערכת  כל שדרוג ו/או עדכון 14.5.6

  ה תהא רשאית לבצע בדיקות אחו והבהרת השינויים מהגרסה הקודמת, ללא תשלום נוסף.    

  קבלה לשדרוגים ו/או העדכונים שיספק הספק ובמקרה בו תתגלינה תקלות יהא הספק     

  את התקלות בהתאם ללוח הזמנים כאמור  אחראי להחזיר את המצב לקדמותו, לתקן    

 בהסכם זה ובהתאם לחומרת התקלה, ולהתקין את הגרסה בשנית.      

וה שירותי תחזוקה אך בחרה שלא לקבל שדרוגי תוכנה, יהא הספק ה אחמובהר כי במקרה בו רכש  14.5.7

 ה תרכושבמלואם לגרסה שתהיה בידי אחוה, כל זמן שאחו מחויב לספק את שרותי התחזוקה

וה . בחרה אחEnd-of-Lifeשרותי תחזוקה כאמור, בכפוף לכך שהגרסה לא הוכרזה ע"י היצרן 

העדכונים  לקבל עדכון ו/או שדרוג תוכנה לאחר שבחרה לא לקבל, מתחייב הספק לעדכן את כל

וה בחרה להתקין, ללא נחוץ על מנת להתקין את הגרסה שאחה וכל דבר הוהשדרוגים החסרים לאחו

 סף.כל תשלום נו

וה, אשר אינה בגדר עדכון או שדרוג או גרסה חלופית לגרסה הקיימת באחהיה והיצרן יפתח תוכנה ו/ 14.5.8

 18ה, יתן הספק הודעה בת סיק לתמוך בגרסה המצויה בידי אחו"( ויודיע כי הוא מפגרסה חלופית)"

ות על ה תהא זכאית לקבל את הגרסה החלופית, לרבות ביצוע ההתאמות הנדרשדשים מראש, ואחוחו

מנת שהמערכת תפעל באופן תקין בהתאם לדרישות הסכם זה, כחלק משירותי התחזוקה וללא 

ה תשלם עבור לחומרה שהתמיכה בה הופסקה, ואחו תשלום נוסף. האמור בסעיף זה לא יחול ביחס

 חומרה כאמור. 

, ויעדכנו ה, לרבות כל הממשקים והפיתוחים שנעשוגיבוי של קוד המקור הייחודי לאחויחזיק עותק  14.5.9

 מעת לעת כך שיכיל את כל התכונות הנדרשות להפעלת המערכת בהתאם להסכם זה

האחריות, התמיכה, והתחזוקה לרבות בתקופת האחריות, אינם כוללים טיפול בנזק או  שירותי 14.5.10

המערכת או של כל חלק  שלאו הפעלה  שימוש( 1תקלה אשר נגרמו בשל המקרים המפורטים ללן: )

( ביצוע עבודה או שינויים במערכת או בכל חלק ממנה, 2ראות מפורשות של הספק; )ממנה בניגוד להו

, ללא אישור הובכלל זה ממשק המערכת על ידי גורם כלשהו לבד מעובדי הספק או קבלני משנה של

זדון, תאונה, כוח עליון, הזנחה, נזק בשל אש או מים,  מעשה( 3; )או בניגוד להוראות הסכם זה הספק

היה והספק טיפל בתקלה הנובעת  של הספק. ושמליות או סיבות אחרות שמעבר לשליטתהפרעות ח

ה לספק בגין הטיפול בתקלה בנפרד, בהתאם לשעות העבודה הנסיבות המתוארות לעיל, תשלם אחומ

  בפורמט הצעת המחיר. שהושקעו ע"י הספק בפתרון התקלה, על פי התעריפים הנקובים 

ה תחליט לרכשם, לתקופה שלא תפחת כאמור, היה ואחו שרותי תחזוקה ההספק מתחייב כי יספק לאחו 14.6

אחריות (. תקופת התחזוקה תחל בתום תקופת ה"תקופת התחזוקה"מעשר שנים מתום תקופת האחריות )

יום לפני תום כל שנת תחזוקה כי אין ברצונה להפסיק את רכישת  60ה עד ולמשך שנה. לא הודיעה אחו

כאמור.  תקופת התחזוקה למשך שנה נוספת וחוזר חלילה עד לתום עשר שניםשירותי התחזוקה, תמשיך 
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

יום מראש ובכתב, לבטל את שרותי התחזוקה  60וה זכאית, בהודעה של על אף האמור לעיל תהא אח

שרכשה, ככל שרכשה, או חלקם, ולקבל חזרה כל סכום ששילמה מראש עבור התקופה שלאחר שישים ימי 

 ההודעה המוקדמת. 

 

 ויות בפרויקטהזכ 15

להעניק בעל הזכויות ו/או מוסמך מטעם בעלי הזכויות )היצרן(  אהו יהספק מתחייב ומצהיר, כ 15.1

יות יוצרים ו/או וכזוה את זכויות השימוש בתוכנה הכלולה במערכת ובכל חלק ממנה, לרבות לאח

ם הנדרשים יזכויות קנין רוחני ו/או כל זכויות מכל מין וסוג שהוא, לבצע את ההתאמות והפיתוח

רותים ולמלא אחר כל התחייבויותיו הכלולות בהסכם זה, וכי יוה, לתת שלשם עמידה בדרישות אח

כויות כלשהן של כל צד שלישי זלא הפר ואין בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם כדי להוות הפרה של 

 וכיו"ב.  חריקנין רוחני, סוד מס תכלשהו, לרבות זכויו

 רישוי שימוש 15.2

תח ו/או הותאם לפי ת מלוא זכויות הקנין הרוחני מכל סוג שהוא בכל חלק שפוה תהא בעלאחו 15.3

ה ו/או בעבורה וכן במסמכי האפיון ובכל מסמך שאיננו חלק מן התיעוד דרישתה של אחו

 ה, כתנאי לתחילת תקופת ההרצה הראשונית, את קוד המקור שלוהסטנדרטי. הספק ימסור לאח

. למען הסר ספק מובהר כי האמור לעיל לא יחול על וההתוכנה שפותחה בהתאם לדרישות אח

התוכנה הג'נרית ועל פיתוחים שהיו ברשות הספק או מי מטעמו טרם התקשרותו בהסכם זה, 

והספק, היצרן ו/או מי מטעמו יישאר הבעלים הבלעדי ובעל מלוא זכויות הקניין מכל סוג שהוא 

 לעיל. 14.1ף ה, כמפורט בסעיכנה, בכפוף למתן זכות שימוש לאחובתו

ה בעלת כל הזכויות, מכל סוג שהוא בשינויים, לעיל, תהא אחו 9 בוצעו שינויים, כאמור בסעיף  15.4

כל שימוש ובכלל זה בעלת זכויות הקנין הרוחני מכל סוג שהוא, והספק לא יהא רשאי לעשות בהם 

 ה.  ובכתב, ובתנאים שתקבע אחו ה מראשאא"כ קיבל את הסכמת אחו

הספק מצהיר ומאשר כי כל הצהרותיו לענין התוכנה כאמור בהסכם זה יחולו גם על כל גרסת עדכון  15.5

 ה, לרבות כל תוכנה של צד ג'.ושדרוג של התוכנה אותה יספק לאחו

ות , במקרה שתוגש תביעה או דרישה שעניינה הפרה זכויעילל 14.5מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  15.6

קנין רוחני מכל סוג שהוא, לרבות הפרת סימן מסחרי, סוד עסקי ו/או זכות קנין רוחני אחרת בקשר 

בדרכים הבאות,  לפרויקט ו/או המערכת, מתחייב הספק לפעול באופן מיידי ועל חשבונו, בין היתר

ק ו/או ה ו/או מי מטעמה יופסמנוע כל אפשרות כי שימושה של אחווה, על מנת ללפי בחירתה של אח

 וה ובהתאם להנחיותיה:לשהו, והכול לשביעות רצונה של אחיוגבל באופן כ

 להסיר כל דרישה ו/או תביעה כאמור; 15.6.1

ט ו/או מנת לאפשר את המשך ביצוע הפרויק-שיון שיידרש עלילהשיג כל אישור ו/או היתר ו/או ר 15.6.2

 ה בהתאם להוראות ההסכם;ידי אחו-השימוש במערכת על

ויקט ו/או המערכת, לרבות מרכיבי התוכנה, באופן שלא יהא בהם הפרה לשנות ולהתאים את הפר 15.6.3

של זכות כלשהי של צד שלישי כלשהו, ובאופן שיאפשר את השימוש בהם בהתאם להוראות 
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

 ההסכם.

ה לפי ר העומד לאחולהלן, ומכל סעד אח 16.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, על אף האמור בסעיף  15.7

מפני כל תביעה שתוגש ה, על פי דרישתה הראשונה, שפה הספק את אחוהסכם זה ו/או לפי כל דין, י

שעילתה הפרת פטנט ו/או זכויות יוצרים ו/או  בהליך כאמור, ובכלל זה שכה"ט עו"ד ה,נגד אחו

השיפוי כאמור כפופה  חובת. בפרויקט ו/או חלקו הפרת כל זכות קנין רוחני אחרת של צד ג' כלשהו

שיפוי, ירוע שעלול להקים חובת א לוה תודיע לספק עם התנאים המצטברים הבאים: )א( אחלקיו

הדין, להתגונן בכל הליך כאמור,  תה תאפשר לספק, בכפוף להוראועם ידיעתה על כך; )ב( אחו

יועציה להוראות  ככל שיידרש לשם הגנה כאמור, הכל בהתאם ירו פעולה באופן סבמעי ותשתף

ו לתת הודאה מכל סוג שהוא ה. מובהר כי הספק אינו רשאי לאשר כל פשרה אהמשפטיים של אחו

ה מראש ובכתב. כן מובהר כי הספק לא יתן כל הצהרה ו/או בשם אחוה, אלא אם אישרה זאת אחו

 וה.שיש בו כדי לפגוע במוניטין של אחהודאה ו/או יעשה מעשה ו/או מחדל 

 

 ושיפוי אחריות 16

ד מן הצדדים יהיה אחראי כלפי משנהו לכל נזק ישיר שייגרם למשנהו, וכן לנזקים עקיפים כל אח 16.1

שעניינם אובדן נתונים ו/או אובדן הכנסה. למען הסר ספק מובהר כי נזק ישיר כולל גם את עלות 

החלפת המערכת במערכת חלופית. אחריות הצדדים בגין נזקים כאמור תהא מוגבלת לפי שלוש 

הגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג בהתאם להסכם זה. מסך התמורה 

, לרבות פיצויים וכל סעד אחר שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת

 המגיע לצד הנפגע, למעט בגין השבה.

 ביחס ל : חולתל, לא לעי 16.1  ףהגבלת האחריות שבסעי 16.2

 ו/או נזק לנכסים מוחשיים. גוף יבגין נזק יםפיצוי 16.2.1

 פיצויים בגין נזק שנגרם בכוונה ו/או בזדון.  16.2.2

 . לעיל 15.7  -ו 15.6 פים  כאמור בסעי ויות קניין רוחנישיפוי בגין הפרת זכ 16.2.3

 להלן. 22.4 מעביד, כאמור בסעיף -שיפוי בגין תביעה לקיום יחסי עובד 16.2.4

 

 ביטוח 17

ולקיים על חשבונו  מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הספק לערוך

"( למשך כל תקופת ההסכם, אישור עריכת ביטוחבנספח ו' )"ם ה את ביטוחים המפורטיבשמו ובשם אחו

 .  אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין

ה אישור על עריכת מציא לידי אחולפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הספק לה 17.1

את הספק מתחייב לערוך  להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו. ו'הביטוחים בהתאם לנספח 

לתום תקופת האחריות, הביטוחים המפורטים בנספח ו' להסכם זה למשך תקופת הפרויקט ועד 

 וה אישור קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח ו'.ולהמציא לאח

וה וכי ודמים לכל ביטוח הנערך על ידי אחביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם ק 17.2

וה. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו ף ביטוחי אחישה ו/או תביעה לשיתוהמבטח מוותר על כל דר
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__________                        __________________                _________________ 

 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על  מתחייב המבטח כי ביטוחי הספק לא יצומצמו

 יום מראש. 60 ה,לידי אחוכך בדואר רשום 

וה או מי מטעמה בגין נזק או דרישה או תביעה כנגד אח ,הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה 17.3

זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה  שהוא

וה מאחריות לכל נזק כאמור פ הסכם זה, והוא פוטר בזאת את אח"בפוליסות הנערכות על ידו ע

 לעיל.

הספק מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי  17.4

וה מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח אחריות לאחהספק יודיע  הביטוח.

 מקצועית ו/או אחריות כלפי צד שלישי ו/או חבות מעבידים.

ק בהמצאת אישור הביטוח על ידי הספ ו/או מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הספק 17.5

תם למוסכם ו/או כדי לפטור ה ו/או להוות אישור בדבר התאמכדי להטיל אחריות כלשהי על אחו

 את הספק מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

ה רשאית, אך לא יו לערוך על פי הסכם זה, תהא אחואם לא יבצע הספק את הביטוחים אשר על 17.6

ת, חייבת, לערוך את הביטוחים תחת הספק ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפו

 ספקה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לאחוריבית ו/או הפרשי הצמדה, ו

ל בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהספק בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל ע

וה ספק מוותר בזה על כל טענה נגד אחה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור הספק, והאחו

 .ר, טיבם והיקפםבדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמו

 תנאי יסודי וה הינצאת האישור לידי אחומותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמ 17.7

בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה 

 .יסודית של ההסכם

 

 עדים ותרופותס 18

  ליתר ו/או לגרוע מזכות כל צד  אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי 18.1

 פי ההסכם ו/או על פי כל דין, אלא אם נקבע אחרת -לתרופה וסעד אחרים הנתונים לו על         

 ובמפורש בהסכם זה.         

 מתן  ידי-על ,זכאי לסיים הסכם זה למעט אם נאמר אחרת בהסכם זה, כל צד להסכם יהיה 18.2

 למשנהו, בקרות אחד האירועים הבאים )או יותר(: בם בכתימי 14של הודעה מוקדמת        

  -במקרה שהצד השני הפר הוראה מהוראות ההסכם, והפרה זו לא תוקנה על 18.2.1

 יום ממועד קבלת הודעה לענין זה מהצד הנפגע. 14ידו בתוך       

 במקרה שהצד השני הפר את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה  18.2.2

 ימים ממועד קבלת הודעה לענין זה מהצד הנפגע.  7היסודית בתוך             

  הוגשה בקשה לפירוק זמני ו/או קבוע של הצד השני ו/או  לכינוס נכסי הצד השני או  18.2.3

  חלק מהם ו/או למינוי מפרק זמני או קבוע לצד השני ו/או למינוי כונס נכסים זמני           

 יוחד לצד השני ו/או הוחל במשא ומתן ו/או קבוע לצד השני ו/או למינוי מנהל מ          
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

  לקראת הסדר לטובת נושי הצד השני או דיון בהסדר כזה ו/או הוטל צו עיקול כנגד          

  מרבית נכסי הצד השני ו/או נפתחו הליכי הוצאה לפועל ביחס למרבית נכסי הצד          

  סרו או הפסקו, לפי הענין, השני, והכל אם הבקשה או המשא ומתן לא בוטלו או הו         

 יום, או במועד בו התנהל דיון בענין בפני ביהמ"ש המוסמך במעמד הצד השני,  21תוך           

 והבקשה ו/או הצו לא הוסרו, לפי המוקדם מבניהם.         

 יום רצופים. 30אחד הצדדים הפסיק את פעילותו למשך  18.2.4

 לעיל. 7.4 התקיים האמור בסעיף        17.2.5

 

ה החליטה, לפי , ואחו18.2 התקיים אחד מן התנאים המקנה אפשרות לביטול ההסכם, כאמור בסעיף  18.3

ע את ווה לתבם, הרי שמבלי לגרוע מזכותה של אחשיקול דעתה הבלעדי, כי ברצונה לבטל את ההסכ

לעיל, בכפוף  0 ה זכאית להשבת מלוא הסכום ששולם כאמור בסעיף נזקיה לפי הסכם זה, תהא אחו

 להשבת המערכת וכל מה שנתקבל מאת הספק במסגרת הפרויקט, ככל שניתן להשבה. השבת הסכומים

וה, בתוספת הצמדה למדד מקורי אותו שילמה אחהתאם למחיר הוה תתבצע בשקלים בששילמה אח

המחירים לצרכן המתפרסם ע"י החברה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר שער הבסיס הינו השער הידוע 

 המועד התשלום המקורי. ההצמדה תתבצע כלפי מעלה בלבד.

פורט, הדרך של האפיון המ ה על השלמת אבןישור אחויום ממועד א 21מבלי לגרוע מן האמור לעיל, עד  18.4

וה תודיע "(.  ככל שאחנקודת יציאה)" הסכם לכלל סיום, בהודעה בכתבהזכאית להביא את  התהא אחו

 האפיוןבגין שלב ₪ ה לספק סך של ________  תשלם אחו על סיום ההסכם בנקודת היציאה, לספק

הסכם זה ה בגין הפסקת הפרויקט ו/או ביטול היה כל טענה ו/או תביעה כלפי אחולספק לא ת .המפורט

האפיון בנקודת היציאה, ובלבד ששולמה לו התמורה המגיעה לו כמפורט לעיל. במקרה כזה, מסמכי 

ה והיא תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים ואף להעבירם לצד ג', אך יהיו רכושה הבלעדי של אחו

 וה באמצעות גוף אחר על בסיס מסמכי האפיון. א תהא אחריות על היישום שתבצע אחלספק ל

פיון המפורט אינו תואם את המוסכם לא יחול במקרה בו מסמך הא 18.4 מובהר בזאת כי האמור בסעיף  18.5

פיון המפורט לצורך דרישת תשלומים נוספים שאינם מגיעים לספק ין הצדדים ו/או במקרה בו נוצל האב

סכם זה עקב הפרתו הוה רשאית לבטל מה, ובמקרה זה תהא אחהגיעו להסכ לפי הסכם זה והצדדים לא

 היסודית על ידי הספק בהתאם לנוהל הביטול בגין הפרה יסודית בהסכם זה.

או ביטולו, מכל סיבה שהיא, לא יפגע בזכויות  פקיעתו ההסכם,סיום למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  18.6

 הצדדים שעילתם נוצרה לפני אותו מועד. 

ם זה ימשיכו הוראות ההסכם שמטבען נדרשות להמשיך להיות בתוקף גם לאחר סיום עם ביטול הסכ 18.7

 ההסכם.

 

 ; מידע סודיסודיות 19

מבלי לגרוע מזכויות הצדדים הקבועות בהסכם זה, כל צד להסכם זה מתחייב לשמור בסוד כל מידע סודי 
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 הספק                   אחוה המכללה האקדמית לחינוך     המכללה האקדמית אחוה       

ודיות המצורף כחלק , והכול כמפורט בכתב הסהסכםברות תקשהעקב ה ואשר יגיע לידיעתשל הצד השני 

הספק מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו אשר יהיה שותף  '.חכנספח ומסומן  סכםההבלתי נפרד מ

 ה.כלפי אחו 'בביצוע הפרויקט יחתום על הסכם הסודיות המצורף כנספח ח

 

 שיפוטסמכות  20

ו, אופן , יישומובקשר להסכם זה, פירוש ביניהםהצדדים ינסו לפתור כל מחלוקת שתהא        20.1

ביצועו וכל הנובע ממנו בהסכמה בין הפונקציות השונות בפרויקט, ויבצעו אסקלציה פנימית 

 במידת הצורך.

תהא סמכות שיפוט לעניין מחלוקות ימים,  21לא הצליחו הצדדים להגיע להכרעה בתוך        20.2

 הנובעות מהסכם זה נתונה לבתי המשפט שבמחוז תל אביב בלבד.  

, לא תהא להליכים משפטייםומה של מחלוקת בין הצדדים, אף אם זו הגיעה מוסכם כי קי      20.3

ה, והספק ימשיך לספקם לאחו עילה להפסקת אספקת הפרויקט ו/או מתן שירותי התחזוקה

  .עד לפתרון המחלוקת

 

 איחוד מכללות 21

מצהיר, שידוע לו, כי המוסדות המוסמכים של אחוה המכללה האקדמית לחינוך ושל  ספקה  21.1

"העמותות"( החליטו על איחודן של העמותות  –ה האקדמית אחוה )להלן בסעיף זה המכלל

וכי משמעות ההחלטה כאמור ו/או ביצועה עשויה להוות ו/או לגרום להליך של פירוק מרצון 

של אחת העמותות או של שתיהן, ו/או לאיחודן לעמותה אחרת או לאיחוד אחת העמותות 

(, וכי ככל שיארע הליך כזה, לא יהיה בכך כדי להוות "האיחוד" –לעמותה האחרת, )להלן 

 .  הספקכלפי  של אחוההפרת התחייבויות 

, בכפוף להוראות כל דין ו/או רשות יך של איחוד כהגדרתו לעיל, תפעל אחוהככל שיארע הל  21.2

על פי הסכם זה לא תפגענה ולכך כי הוראות ההסכם ספק מוסמכת, כדי לדאוג לכך שזכויות ה

 לבין התאגיד המשפטי שיאגד ו/או יחליף את העמותות בקמפוס. ספקן התחולנה בי

ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג, בקשר עם העניינים האמורים  ספקל  21.3

לעיל, כלפי מי מהעמותות ו/או התאגיד שיאגד או יחליף את העמותות ו/או כלפי כל הפועלים 

 בשמם.

 

  שונות 22

כולו או כל חלק ממנו לאחר/ים, אינו רשאי  חוזהאינו רשאי להסב את ה צדדיםאף אחד מן ה       22.1

כולן או מקצתן לאחר/ים בכל דרך שהיא, בין חוזה ה פי-ללהעביר את זכויותיו וחובותיו ע

  לכך.הצד השני במישרין ובין בעקיפין, מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת 

בכל עת להסב את החוזה כולו או כל  תהא רשאיה תחוף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי אעל א        22.2

חברת ל ו/או לאפשר את השימוש במערכת ו/או לתת שירותים באמצעות המערכת חלק ממנו
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ה )כהגדרת המונחים: ברה קשורה ו/או לבעל השליטה באחובת ו/או לתאגיד ו/או ח

את (, 1968 -ח "שליטה", "חברה בת" ו"חברה קשורה" ו"תאגיד" בחוק ניירות ערך, התשכ"

 ימצא לנכון.תבכל דרך כפי ש ,כולן או מקצתן הסכם,ה פי-לע הוחובותי הזכויותי

או בתנאי  הסכם זהוכי אין ב ,הינו בבחינת "קבלן עצמאי" ספקהצדדים מצהירים כי ה       22.3

כמו כן,  .הספק ו/או מי מטעמו לבין אחומעביד בין ה-יחסי עובד יצירת מתנאיו משום 

ים כי אין בהסכם זה ו/או בתנאיו דבר אשר יש בו כדי ליצור ו/או להוות קשר הצדדים מצהיר

 של שותפות, מיזם משותף, ו/או סוכנות בין הצדדים. 

בגין כל נזק, הוצאה,  והאחישפה ויפצה את  ספק, ההסכםמבלי לגרוע מכלליות האמור ב       22.4

או דרישה ו/או תביעה של מי עקב טענה ו/ והאחהפסד ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו ל

 כ"ט עו"ד. ש, לרבות הוצאות משפט והאחו, שעילתה קיום יחסי עובד מעביד בינו לבין מטעמו

הסכם זה מבטא וממצה את זכויות וחובות הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו,        22.5

רים וכל מסמך משא ומתן, זיכרון דבמסמך עקרונות, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, 

אחר, ששררו או הוחלפו, בין בכתב ובין בעל פה, בין הצדדים, בנושאים האמורים, קודם 

 לחתימתו של הסכם זה.

זולת אם נקבע אחרת בהסכם, כל ויתור, ארכה, הנחה, הקלה, ביטול ו/או שינוי כלשהו בחוזה,        22.6

 ידי הצדדים.-לא יהיו בני תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על

או  או בדואר אלקטרוני זה תשלחנה בכתב בדואר רשום או בפקסימיליה הסכםהודעות על פי        22.7

זה. הודעה שתישלח בדואר תיחשב כאלו נמסרה הסכם תימסרנה ביד לפי המען המופיע ב

או שעות מעת מסירתה למשלוח והודעה שתימסר ביד או תישלח בפקסימיליה  72לאחר 

ב כנמסרת במועד מסירתה או שליחתה כאמור, אם נמסרה או תיחשתשלח בדואר אלקטרוני 

 נשלחה בימי ושעות העסקים המקובלים. 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

_________________________   ___________________________ 
 

 הספק                       המכללה האקדמית לחינוך האחו
 
 

________________________ 
 

 המכללה האקדמית אחוה
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 נספח אבני דרך לתשלום –נספח ה' 
 

 אבני הדרך כדלקמן :

 עם חתימת הסכם זה. –מן התמורה  10%עבור  .א

 עם אישור האפיון המפורט. –מן התמורה  15%עבור  .ב

 ם מבחני הקבלה. עם סיו  –נוספים מן התמורה  25%עבור   .ג

   לאוויר. המלאה מהתמורה , עם העלייה 25%עוד  .ד

   מהתמורה , חודש לאחר העלייה לאוויר. 25%עוד  .ה
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 ו' נספח 
 אישור עריכת ביטוח

 
 לכבוד

 אחוה המכללה האקדמית לחינוך

 המכללה האקדמית אחוה 

 )להלן "המכללה"(

 08-8501901בפקס :
 הנדון: הקבלן: ______________

 
 -ו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנ

 

 ___________________ עיסוקו : .1
  אתר העבודה: הקמפוס האקדמי אחוה  .2
 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .3
 ___________________ : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .4

 (לתקופה סה"כ  ₪ 2,000,000 לאירוע ו₪   2,000,000לפחות  (

 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 .  .…………השתתפות עצמית :    

 ."פוליסה מורחבת לכסות מכירת מזון ומשקאות ומבוטלים הסייגים בגין נזק ממזון וממשקאות 

 : בגבולות אחריות של ביטוח אחריות מעבידים .5
 $ למקרה ולתקופה. ……………… -בד  ו.. $  לעו………………

 $ למקרה ולתקופה[ -.$5,000,000 לעובד ו   -.1,500,000]לפחות :  

 ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

 השתתפות עצמית: _____________

קדמית אחוה והם לא ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע"י המכללה הא .6
 ידרשו להפעיל את ביטוחים.

ו/או קבלנים ו/או המכללה האקדמית אחוה בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח :  .7
+ סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות  קבלני משנה  ו/או עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם"

 כלפי צד שלישי(.
 

מקרה של  סדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכלהננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים ה .8
יום ממועד  60חלפו  השינוי ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם –שינוי ו/או ביטול הפוליסה 

אחוה המכללה  האקדמית לחינוך ו/או מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל
 המכללה האקדמית אחוה "

 

 בכבוד  רב,
 

 ...  חברה לביטוח בע"מ………
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 קאיתבנ תרבוענוסח  –ח ז' ספנ

 לכבוד 

 המכללה האקדמית לחינוך -אחוה

 המכללה האקדמית אחוה

 79800ד.נ. שקמים 

 א.ג.נ.,

על פי בקשת _____________________ )להלן: "המבקש"(, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם  .1

____ ש"ח(, לכם כל סכום עד לסך של __________ ש"ח )במילים: ________________

בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלם )להלן: "סכום הערבות"( בקשר עם מכרז מס' 

______________ 

 בערבות זו:

 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "מדד"

 המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.         "המדד הבסיסי" 

 המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. בע" "המדד הקו

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב, כנגד קבלת דרישתכם  .2

הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי, ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את 

 תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם  .3

על פיה בהליך משפטי, או בל אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על 

 את המבקש.פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, או לדרוש תחילה תשלום מ

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות. .4

תוקף ערבותנו זה יהיה בכל עת עד ליום __________, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי  .5

 הכתובת ___________, לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 

  

 בכבוד רב        
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 ח' נספח

 התחייבויות והצהרות עובד )שם הספק(

 לכבוד

 אחוה המכללה האקדמית לחינוך

 המכללה האקדמית אחוה 

 "(המכללהביחד ולחוד )להלן "

 א.ג.נ.,

 התחייבויות והצהרות עובד )שם הספק(הנדון: 

 

ספק "( מעניק לכם שירותים לרכישה, התקנה, )שם הספק( )להלן "ה________ו  הואיל :

ביום ספק בהתאם להסכם שנחתם ביניכם לבין ה ERPקת מערכת הטמעה ותחזו

 ______ )להלן "השירותים"(;

 

 מתקיימים יחסי עובד מעביד; ספק, וביני ובין הספקוהנני מועסק על ידי ה       והואיל:

 

, אבצע בחצרי המכללה את השירותים אותם התחייב ספקוכחלק מעבודתי אצל ה והואיל:

 לתת למכללה;   ספקה

 

 אי לזאת, הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 העדר יחסי עובד מעביד .1

, לא יתפרש ספקכי מתן השירותים על ידי במסגרת קיומם של יחסי עובד מעביד ביני ובין ה .1.1

ליצור יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שולח שלוח כלשהם ביני לבין המכללה ו/או עובדיה  יםכבא

י מהמכללה לתשלום שכר עבודה ו/או זכויות ו/או מי מהפועלים מטעמה, ולא אהיה זכא

סוציאליות ו/או כל זכות שהיא המוקנית ו/או יכולה להיות מוקנית לעובד כלפי מעבידו מכוח 

 כל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי.

ושלו בלבד.  ספקמעביד, הנני עובד של ה -כי ביני ובין המכללה לא מתקיימים יחסי עובד  .1.2

יד והבלעדי כלפיי ו/או כלפי מי מטעמי, בגין כל אחריות, חובה או האחראי היחהוא  ספקה

לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  -חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 

לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג 

, פיצויי פיטורים כמשמעותם 1958-כר תשי"חשהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת הש

, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות 1963-בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל 1951-עבודה ומנוחה, תשי"א

הסכם והסכם קיבוצי, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא, עפ"י כל דין, 

 תשלומים עפ"י חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם, או במקומם. 
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היה ותקבע ערכאה שיפוטית כלשהי, בניגוד לאמור במסמך זה בצורה מודעת ובמפורש, כי  .1.3

מעביד ביני לבין -, באמצעותי, יש בו כדי לכונן יחסי עובדספקבמתן השירותים על ידי ה

מכללה, וכי מגיעים לי כספים ו/או תשלומים ו/או זכויות סוציאליות למיניהן מהמכללה, כי ה

אז מסכים אני כי השכר החודשי שהיה מגיע לי לו היו מוגדרים מלכתחילה יחסיי כעובד 

מהתמורה החודשית המשולמת לי על ידי המשרד בגין עבודתי במסגרת  60%המכללה, הנו 

 מתן השירותים למכללה.

 תחייבות לסודיותה .2

ובמהלך ביצוע השירותים, תהיה לי גישה למידע, לחומר, לניירות ולמסמכים שונים  מאחר  2.1

" ( והכוללים נתונים שונים וכן מידע, כמו גם מידע בעל פה )להלן: המסמכים)להלן: "

"( של המכללה, וכי גילוי המידע, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים שלישיים נזקים המידע"

 כבדים.

מבלי לגרוע מחובתי לשמור על סודיות על פי כל דין ו/או כללי אתיקה ו/או מקצוע, אני   .2.2

מתחייב בזאת לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לעשות כל שימוש, לא לגלות ו/או למסור 

לכל אדם ו/או גוף, ולא להביא לידיעת כל אדם או גוף או להעביר בכל דרך אחרת לצד שלישי, 

ובין בעקיפין, בין במשך תקופת תוקפו של הסכם זה, ובין לאחריה, ללא הגבלת בין במישרין 

זמן, כל מידע ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תוכניות ו/או עובדות מכל מין וסוג שהוא שיגיעו 

 לידי עקב מתן השירותים על ידי על פי ההסכם.

ם, לא לגעת בחומר אני מתחייב לשמור על כל המסמכים במקומות בהם יבוצעו השירותי .2.3

כלשהו, או להעבירו ממקום למקום, אלא אם הדבר דרוש לצורך ביצוע השירותים ולהחזיר כל 

 חומר שהועבר כאמור למקומו. 

אני מתחייב לנקוט באמצעי זהירות קפדניים ולעשות כל הדרוש לקיום התחייבותי על פי כתב  .2.4

 זה.

ידע וכי חשיפת המידע לצד שלישי אני מצהיר כי ידועה לי הרגישות הרבה בכל הקשור במ .2.5

 כלשהו עלולה לגרום לבנק ו/או לגורמים הקשורים עמו נזקים חמורים.

אני אהיה אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לכם ו/או לכל צד ג' כלשהו כתוצאה מהפרת  .2.6

 איזו מהתחייבויותיי על פי כתב סודיות זה. 

ינן ניתנות לשינוי ויחולו עלי הן בתקופת ההתחייבויות המפורטות לעיל הנן בלתי חוזרות וא .2.7

 מתן השירותים נשוא ההסכם והן לאחריה, ללא הגבלת זמן כלשהי. 

 ביום _________ לחודש _________ שנת ____________ ולראיה באתי על החתום

 שם העובד _________________

 ת.ז. ______________________

 חתימת העובד: ______________
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