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 )הודעת פרסום( א  –מסמך        

 

 

 )להלן : "אלעין"( לעין בע"מאתאגיד מים והמים והביוב האזורי 

  ,התקנה שירותי למתן 12/2020מכרז פומבי מס' 

  ,תשתית מחשוב מערכות של תחזוקהו

 תאגיד אלעין.ב טכנית ותמיכה

 

 

 מערכות של תחזוקה , להתקנה חוץ מיקור-ב שירותים למתן הצעות בזאת מינהאלעין מז
 הכול שלוחותיה על במשרדי אלעין  טכנית תמיכה מתן כולל המחשוב ותקשורת תשתיתו המחשוב
 .המכרז במסמכי למפורט בהתאם

סמרי  לקבל ממשרדי התאגיד, בכפר יאסיף, אצל מזכירת המנכל גב' נגוא ניתן המכרז מסמכי את

    www.elain.org.il, או להוריד מאתר התאגיד 13:00עד  10:00מיום א עד יום ה' בין השעות 

 במעטפה להכניס, המציע י"ע חתומים כשהם המכרז מסמכי כל ואת האישורים ההצעות את  

 בתיבת  )בדואר לשלוח לא ( ידנית ולהפקידם   12/2020 'מס מכרז – מצוין כשעליה ,סגורה

  לא, mhashvem@elain.org.ilאו להעביר לתיבת מייל ייעודית   אלעין,  ל"מנכ בלשכת המכרזים

  .בצהרים 12:00 שעה 08/12/20 מיום אוחרי

 הכל והמלצות ניסיון לו יש וכי ,כחוק חשבונות ספרי מנהל ,הינו כי אישור להמציא חייב המציע
 .המכרז בתנאי כמפורט

 נימוקים במתן צורך ללא ,המשתתפים בין הזכייה את לפצל הזכות את לעצמה שומרת אלעין 
 .כלשהם

 .שהיא כל הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אלעין  אין

 כמיל פרג, עו"ד 

 מ.מ. מנכל   
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 הזמנה להגיש הצעות  -ב מסמך

  

 12/2020  מכרז :הנדון

 תשתית מערכות של תחזוקה ,והתקנה תשתית מחשוב שירותי למתן

 אלעין-ב טכנית ותמיכה

 

 כללי:  .1
 

 מערכות של תחזוקה ,להתקנה חוץ במיקור שירותים למתן הצעות לקבל מבקשתאלעין  .א
 שלוחותיה על משרדי אלעין ב טכנית תמיכה שת הכוללת ו ר תשתיתתקשורת,   ,מחשוב

 ,תקשורת ,שרתים כוללות השירות נשוא שהן המחשוב תשתיות .זה במכרז כהגדרתם
 וכ... ווירטואליזציה גיבויים ,אחסון ,רשת ניהול

 משמעות להן לתת ואין ,בלבד לנוחיות הינן זה מכרז מסמכי בכל הסעיפים כותרות .ב
 .כלשהי פרשנית

 .להיפך וכן ,רבים בלשון גם משמעו ,המכרז מסמכי בכל יחיד בלשון האמור כל  .ג
 .להיפך וכן ,נקבה בלשון גם משמעו ,ולהלן לעיל זה בפרק זכר בלשון האמור כל .ד
 והתחייבויותי וכל המציע על המוטלים ,והחיובים החובות כל כי ,יאמר להבהרה .ה

 .לגרוע ולא באו זה על זה להוסיף ,המכרז מסמכי בכל השונים בסעיפים
 ולברר לבדוק ,במלואם המכרז מסמכי כל את לקרוא ,זה במכרז המשתתף ,המציע על  .ו

 לתמחור בשיקוליה אותם ותכלול ,בהם הכלולות ,אלעין לדרישות הקשור כל לגבי היטב
 .הצעתה

 הדרישות ,התנאים ,ההוראות כל כי המציע מאשר ,זה למכרז הצעתו הגשת בעצם .ז
 וכי רםלאש לו ומובנים ברורים ,נהירים ,ידועים ,זה מכרז מסמכי בכל ,ההתחייבויות

 מסוגל הינו כי מצהיר הוא ובזאת ,זה למכרז הצעתו להכנת בשיקוליו אותם כלל אהו
 טענה כל על בזאת ומוותר ,זה מכרז מסמכי בכל המפורטות ,התחייבויותיו כל את למלא

 ,שהיא סיבה מכל ,ידו על בדיקה אי או/ו הבנה אי או/ו ידיעה אי או/ו מצידו טעות של
 .שהיא סיבה מכל לתקנה או/ו זה במכרז מהצעתו לסגת זכאי יהיה ולא

 
 שנקבע , כפי החודשי המקסימלי ממחיר הנחה בשיעור תנקוב במכרז המציע הצעת  .2

 המכרז מסמכי את מהווים מטה המפורטים המסמכים המכרז מסמכי .במכרז
 :והחוזה

 הודעת פרסום.  -מסך א .א

 .הצעותלהגיש  הזמנה -מסך ב .ב

 המציע. והצעת הצהרת -מסמך ג'  .ג

 .חוזה -מסמך ד .ד

 טבלת ריכוז נסיון.  -מסך ה .ה

 מסמך התחייבות לשמירה על סודיות.  -מסמך ו .ו
 

 .האמורים והנספחים מהמסמכים יותר או באחד שאוזכר נספח או/ו מסמך כל .3
 הנחיותפי  על הזוכה יפעל המכרז מסמכי בפרשנות בהירות אי או סתירה של במקרה

 .ועניין דבר לכל אותו תחייבנה אשרהתאגיד 
 

 : הבהרה ושאלות הרותהב .4
 

  המציע יודיע ,למכרז ההצעות להגשת האחרון המועד לפני ימים - 10 מ יאוחר לא  .א
קבלת הפקס לטלפון  טלפונית לוודא ) 04-9962216ש התאגיד בכתב לפקס מס' "ליועמ
 אם שמצא בהירות חוסר או התאמות אי ,שגיאות ,סתירות כל(  נשוא  04-9961820מס' 
 או פרט או סעיף של למובנו בקשר אצלו שהתעורר מציע כל ועל ,המכרז במסמכי מצא
 המציע מסר המכרז מפרטי כלשהו לפרט הנוגע או המכרז במסמכי הכלול כלשהו עניין
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ימים  5עד   ,בכתב תשובות ,לכך לנכון תראה אם , אלעין  תמסור ,לעיל כאמור הודעה
 .הצעות להגשת האחרון המועד לפני

 בלתי כחלק יצרפם מציע וכל מהמצעים אחד לכל ימסרו והתשובות השאלות של עותק .ב
 .מהצעתו נפרד

 מי אואלעין  י"ע שנתנו תשובות על הסתמך בהצעתו כי לטעון רשאי יהא לא מציע .ג
 .בכתב ניתנו אלה תשובות אם אלא ,מטעמה

 אלעין  .שאלתו מכוונת אליו והסעיף העמוד ומספר המסמך שם את המציע יציין בפנייתו .ד
 לכל התשובה העתק את ותשלח לנכון שתמצא ככל ,בכתב כאמור ופניות לשאלות תשיב

 השתתף במכרז ו/או שלח שאלות הבהרה נשוא המכרז.  מי

 ותיקונים שינויים להכניס ,המכרז להגשת האחרון למועד קודם עת בכל רשאית אלעין  .ה
 השינויים .במכרז המשתתפים לשאלות בתשובות או/ו ביוזמתה ,המכרז במסמכי

 או\ו אלקטרוני בדואר ,בכתב ויובאו המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו והתיקונים
 את להכניס חייבים יהיו המכרז משתתפי ,במכרז המשתתפים לידיעת בפקסימיליה

 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי כחלק ישמשו ואלה והתשובות השאלות מסמכי

 :ההצעה הגשת 5.

 מסמכי כל של העתקים ,בלבד המכרז מספר את הנושאת סגורה במעטפה יגיש המציע .א
 במקומות מלאה וחתימה תיבות בראשי עמוד כל בתחתית המציע בידי חתומים המכרז

 כל וכן ,המכרז למסמכיג'   מסמך גבי על ימולאו הצעתו פרטי כאשר ,לכך המיועדים
 .המכרז תנאי פי על הנדרשים האישורים

 .המעטפה את ויחתום למעטפה לעיל כאמור המסמכים כל את יכניס המציע  .ב

 או \ דיו בעט בכתב מודפסת ו/או  תהיה ,להלן הנזכר מנציגו או /ו מהמזמין תשובה כל  .ג
 .אחרת בדרך שתינתן תשובה לכל תוקף ואין אלקטרוני דואר באמצעות

 תוספת ידי על אם בין לגביה הסתייגות כל או המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל .ד
 עלולים או ,קיימים אינם כאילו יחשב אחרת דרך בכל לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף

 .ההצעה לפסול

 אלעין  ל"מנכ בלשכת הנמצאת ההצעות לתיבת ידנית להכניס יש הסגורה המעטפה את .ה

 , 12:00 שעה עד ל"הנ לכתובת תגיע שלא מעטפה. . 12:00 בשעה  08/12/20 ליום עד
 .במועד שנמסרה כמעטפה תיחשב לא

לאור המצב בריאותי, והסגר הקיים, דבר שיש בו להקשות על הגעת חרף האמור לעיל,  .ו
. אלעין פתחת תיבת מייל ייעודית כאמור לעיל ציעים למשרדי אלעין והגשת הצעותמה

, וזאת mhashvem@elain.org.ilנשוא המכרז אשר ניתן להגיש בה את ההצעות 
 המצוינים לעיל.  וההוראות מועדיםהבמסגרת 

 

 להשתתפות תנאים 6. 

 סף תנאי

 ,הבאים המוקדמים התנאים את ולקיים להלן המפורטים המסמכים את להגיש המציע על
 לפסילת לגרום עלול מתאים מסמך צירוף אי או זה בסעיף התנאים אחר מילוי אי :לב לתשומת

 .המכרזים ועדת י"ע ההצעה

 לפחות דומה או המכרז נשוא מחשוב שירותי במתן מוכח ניסיון בעל תאגיד או אדם הוא המציע 

 להוכחת האחרונות השנים 4 - ב משתמשים 40 לפחות מהם אחד שלכל בישראל גופים 2 -ל

 מכתבי כולל כאמור שירותים ניתנו להם, לקוחות רשימת יצרף המציע זו בדרישה העמידה
  ה'.  -   נספח גבי על הפרטים את ימלא וכן ,המלצה

 

 נוספים תנאים. 7

 - : הבאים המסמכים את 'לעיל לאמור בנוסף להצעתו יצרף המציע

mailto:mhashvem@elain.org.il
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 גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על המיסים מרשות תקף אישור .א
 ושכר כדין זרים עובדים העסקת ,מס חובות תשלום ,חשבונות ניהול אכיפת( ציבוריים

 . 1976 – ו"התשל ,)מינימום
 . במקור מס לניכוי תקף אישור .ב

    .מורשה עוסק אישור .ג
 של צילום : יצרף ,המציע . תאגיד המציע היות בדבר אישור תאגיד הוא המציע אם  .ד

 רישום של ,למכרז ההצעות הגשת למועד נכון מעודכן תדפיס .התאגיד של הרישום תעודת
 אנשים בדבר ח"רו או ד"מעו אישור .המניות בעלי רישום לרבות ,החברות מרשם החברה

 .המכרז מסמכי על בחתימתם התאגיד את ולחייב התאגיד בשם לחתום המוסמכים

  ו'.  כנספח ב"המצ בנוסח סודיות שמירת בדבר הצהרה המציע יחתום על  .ה

 מבלי .לעיל הרשום הסדר ולפי יחדיו מאוגדים כשהם להגיש יש הנדרשים המסמכים את .8
 ,הבלעדי דעתה שיקול לפי ,הזכות את לעצמה שומרת אלעין ,לעיל האמור מכלליות לגרוע

 מסמכים או/ ו חסר מידע להשלים למכרז ההצעות הגשת לאחר עיםמהמצ אחד מכל לדרוש

 בכל המציע של עמידתו הוכחת לצורך וזאת ,רלוונטיים אישורים או/ ו המלצות או / ו חסרים
 .המכרז תנאי

 לקבל מנת על, המציע עבד עימם שונים לגורמים לפנות הזכות את לעצמה שומרת אלעין  .9
 שקיים לפעילות ביחס מקיפה דעת חוות לבקש וכן העניק אותו השירות לטיב ביחס דעת חוות

 .גוף באותו המציע

 לביצוע המועמד של ניסיונו אודות נוסף מידע לדרוש הזכות את לעצמה שומרת .אלעין 10
 של ניסיונו בדבר משלה בדיקות לערוך רשאית תהא אלעין -ו ,המכרז פי על התחייבויותיהם

 לבחירתאלעין  שיקולי במסגרת תכללנה ,תעשנה בכלל אם ,ל"הנ הבדיקות תוצאות .המועמד
 .במכרז הזוכה

 הזוכה ההצעה בחירת אופן  .11

ים שהמציע מבקש לקבל עבור מתן השירות חודשי  מחיר הינו 'ג במסמך המצויין המחיר .א
  החודשי בהתאם לדרישות התאגיד )ללא הגבלה בשעות /ימי עבודה(. 

 בתנאי עומדת ,זה מכרז הליכי במסגרת שהוגשו מההצעות אחת כל האם ,תבחןאלעין  .ב
 ההצעה בעל ייבחר המכרז בתנאי העומדות ההצעות מבין ,זה במכרז שהוצגו המכרז

 .ביותר הטובה הכספית

 זהות ותהיינה ביותר הטובות כהצעות תיקבענה אשר כשרות מחיר הצעות של במקרה .ג
 המציעים ידרשו בה נוספת התמחרות ביניהן לערוך אלעין  רשאית תהיה, בסכומיהן

 .הזוכה ההצעה תיקבע וביניהן משופרת הצעה להגיש

ידרש המציע לעמוד  השרות ביצוע תחילת במועד הזוכה והתחייבויות השירות לביצוע תנאים12.
 :בדרישות של 

 ומאות שרתים עשרות (הסיסטם בתחום ניסיון שנות  3לפחות -רשת  מנהל -

 GPO, ExchangeA.DWindows , מיקרוסופט בסביבת מלאה שליטה )משתמשים

Server,   ווירטואליים פיזיים שרתים מול בעבודה יסיוןנ. 

 ידעFirewalls, Enterprise AV - כגון מידע אבטחת מוצרי ניהול ויכולת רותהיכ -
 .אחסון מערכות של מלא בתפעול וניסיון

 עם בעבודה וניסיון עיד Networking, Firewalls חומרה תקלות באיתור ניסיון ידע 

 – ושרתים עבודה לתחנות הפעלה מערכות ותוכנה

 מידע ואבטחת רשת בפרוטוקולי עיד . ותחזוקת הקמה בווירטואליזציה וניסיון ידע 

 ידעscripts, batch files  בכתיבת וניסיון ידעXenCenter  - בסביבת שרתים

 .365 אופיס בסביבת עבודה וניסיון

גיבוי מערכות עם היכרות. 
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גבוהה ברמה אנגלית. 

רלוונטיות והסמכות תעודות. 

 :ושירות תמיכה 

מהירה הסתגלות ויכולת בצוות עבודה יכולת, מעולים אנוש יחסי, גבוהה שירות תודעת. 

גדול ראש מערכתית ותפיסה מעמיקה הבנה יכולת ת/בעל - 

משימות וריבוי לחץ במצבי עמידה. 

נוספות ולשעות מאומצת לעבודה ונכונות עצמאית למידה יכולת. 

להשקיע נכונות עם ת/אחראי. 

קצה במשתמשי תמיכה כולל ,למשתמשים שוטפות בקשות ,לתקלות מענה ומתן שירות מתן. 

מחשבים ת/כטכנאי לפחות שנים שלוש של מוכח ניסיון. 

מרחוק השתלטות תוכנות ,ובקרה שליטה ,וירוס אנטי ,גיבוי תוכנות עם מצוינת היכרות, 

 ’וכו גוסט

365 אופיס בסביבת מלאה שליטה מיקרוסופט מבוססות הפעלה במערכות נרחב ידע. 

והרשתות הסיסטם בתחום וניסיון ידע, 

מערכות עם היכרות .-Active Directory & Exchange Servers מערכות עם היכרות 
 .ווירטואליות

בסיסיים תקשורת ופרוטוקולי מתגים ,נתבים ,טלפוניה ,אש חומות עם בסיסית היכרות 

Tcp/IP, Dhcp, Dns טובה ברמה אנגלית  רלוונטיות והסמכות תעודות.

  

 ההליך נשוא השירות למתן והרשאה מקצועית יכולת , ניסיון , ידע בעל להיות בהליך הזוכה על 

 כל את בתוכו המכיל , סופי תשלום הינו השירות עבורחודשי  התשלום כי בזאת מובהר .13

 תמורה כל תשולם לא לכך ומעבר , השירות עבור הספק של והעקיפות הישירות העלויות

 . השירות עבור נוספת

 התקשרות שנת כל בתום( לשנה אחת ויעודכן וסופי קבוע הוא ,המציע שבהצעת המחיר .14
 לצרכן מחירים למדד בהתאם )תוארך שההתקשרות ככל ,העוקבת השנה במשך ויחול
 הגשת במועד הידוע לצרכן המחירים מדד יהיה הבסיס מדד .העדכון במועד הידוע

 לפגוע ומבלי ,שהיא סיבה מכל לשינוי ניתן יהיה לא המחיר לאמור מעבר .ההצעה
 .למיניהן והתוספות המרכיבים כל את המחיר יכלול לעיל האמור בכלליות

 על בכתב – הודעה לו ותימסר )"הזוכה" להלן( זוכה הצעה ותהיה תתקבל שהצעתו מציע  .15
 חתום כשהואאלעין -ל ולהחזירו נספחיו כל על ההסכם על לחתום עליו יהא ,זכייתו

 וכן ,במכרז זכייתו בדבר לזוכהאלעין  הודעת מתאריך ימים 7 תוך ן, אושר ע"י עורך דיומ
 ם.ההסכ החזרת במעמדאלעין -ל להמציא

 תוארך החוזה תקופת ,החוזה על החתימה מיום חודשים 12 - ל הינה החוזה תקופת  .16
 אלעין הודיעה אם אלא ,)שנים 5 כ"סה( אחת כל שנה של נוספות תקופות לארבע מאליה

 הארכת אי על ותקופה תקופה כל תום לפני יום 30 הבלעדי דעתה שקול פי על בכתב
 . החוזה תנאי כל יחולו הנוספות בתקופות ,נוספת לשנה החוזה
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 י"עפ ,מראש יום 45 של בהתראה הזוכה לבין בינה ההסכם את לבטל רשאית אלעין  .17
 תהיה ולא הסבר מתן או נימוק כל ללא ,והמוחלטים הבלעדיים דעתה ושיקול רצונה
 זכויות .לה להיגרם עשויים או נגרמו שלטענתה ,נזקים על תביעה להגיש עילה למציע

 לחתימת הכרחי תנאי ומהוות - לשינוי או לערעור ניתנות אינןאלעין לביטול ההסכם 
 ם.הצדדי בין ההסכם

 

 שונות .18

 זכאים יהיו לא והמציעים שלב בכל המכרז את לבטל המוחלט דעתה שיקול לפי רשאית אלעין  .א
 . שהוא וסוג מן מכל פיצוי לכל

 חלקים או וחלק אחד לזוכה זה מכרז נשוא השירות לביצוע למסור להחליט רשאית אלעין  .ב
 לא ,לעיל כאמור אלעין  החליטה .בעצמה לבצעם או ,אחרים זוכים או לזוכה השירות מן אחרים

 פי על ,ביצוען את לו למסור שהוחלט השירות את לבצע הזוכה של בחובתו לפגוע כדי בכך יהא
 .העניין פי על המחויבים ובשינויים בתיאומים המקורית הצעתו

 אם ,קבלתה ממועד ימים 7 תוך ,ההתקשרות התחלת כצו תחשב במכרז הזכייה בדבר ההודעה .ג
 .בנפרד יימסר התקשרות התחלת צו כי בה נאמר לא

 הן אלה הוראות ,שהיא הצעה איזו או ,ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה. אלעין  ד
 .מההסכם נפרד בלתי חלק

 

 

 

 

 חתימת המציע ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג'   מסמך -הצהרה והצעה 
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 והצעה הצהרה

 לכבוד

 אלעין 

 ____________:תאריך 

 

 :המציע פרטי

 ____________________שם: 

 __________________ת.ז ___

 .נ.ג.א

 

 ותמיכה תשתית ,מחשוב מערכות של תחזוקה ,התקנה שירותי למתן 12/2020מס'  מכרז :הנדון

 .שלוחותיה על העיןבמשרדי אלעין  טכנית

 

 :המציע והצעת הצהרת

 / הצעתי את בזאת מגיש ___________________________________ ,מ"הח אנו/אני
 עלאלעין ב טכנית ותמיכה תשתית ,מחשוב מערכות של תחזוקה ,התקנה שירותי למתן נו

 כל בעיון שקראתי לאחר מוגשת הצעתי כי בזאת ומצהיר מאשר הנני .הנדון המכרז לפי שלוחותיה
 .המכרז במסמכי ומצויים המכרז בתיק המצורפים המסמכים

 לביצוע הנדרשים התנאים שאר ואת המקום של המיוחדים התנאים את למדתי כי ,מצהיר הנני
 טענות על המבוססות דרישות או תביעות אציג לא .הצעתי את ביססתי לכך ובהתאם ההתקשרות

 טענות על מראש בזה מוותר ואני ל"הנ המסמכים יתר של או החוזה תנאי של כלשהי הבנה אי של
 .אלו

 אם .זה מכרז נשוא ההתקשרות לביצוע הדרושים והניסיון המומחיות ,הידע לי שיש מצהיר הנני
 :כדלקמן מתחייב הריני במכרז אזכה

 כמתואר בהצעתי שרשמתי המחיר לפי יחד כולם ל"הנ למסמכים בהתאם ,לפועל להוציא  1.

 .והחוזה המכרז תנאי שאר לכל וכפוף ל"הנ במכרז -

 זכיתי כי לי תודיעו בו מהתאריכים ימים משבעה יאוחר לא חוזה על אצלכם לחתום  2.

 - במשך ל"כנ אתכם אחתום לא אם כי לי ידוע כי מצהיר ואני ממנו חלק או כולו במכרז
 .ההתקשרות לקבלת זכויותיי את אאבד ,לעיל האמורה התקופה

 במועד או במכרז הזכייה על הודעה שאקבל מהתאריך ימים 7 תוך בהתקשרות להתחיל  3.
 התחלת צו כי נקבע בו במקרה ,התקשרות התחלת בצו בהתקשרות להתחיל בכתב שנקבע

 .בנפרד יימסר התקשרות

 אחרי מציעים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי ,בזאת מצהירים הננו    4.

 לבין מטעמה מי או/ו המציעה בין עניינים ניגוד כל אין כי ,בזאת מצהירים הננו .5
 אלעין.

 ,המכרז במסמכי מוסרים שאנו ,הפרטים כל כי ,בזאת ומתחייבים מצהירים הננו .6
 שהוזהרנו לאחר וכי ומדויקים מלאים ,נכונים הינם ,זו ובהצעתנו ב"הרצ בחוזה
 או/ו נכונים לא פרטים מסירת וכי המציע הצהרות נכונות אי כי לנו ידוע ,בזאת
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 הסעדים ובמלוא בכל אלעין  את ותזכה המציע הצעת לפסול עלולים פרטים השמטת
 .ההסכם של ביטולו לרבות ,דין כל פי ועל ב"הרצ החוזה פי על לה העומדים

 
 לכל ובהתאם על מבוססת המציע של המחיר הצעת כי ,בזאת מצהירים הננו  .7

 .ב"הרצ ובהסכם המכרז במסמכי המפורטים ,התנאים
 

 במסמכי הכלולים התנאים לכל הסכמתנו נותנים הרינו זו הצעה הגשת עצםב .8
 לכל בקשר טענה כל על מסויג ובלתי מוחלט ,סופי ויתור בזאת מוותרים והננו,המכרז

 .דרישותיו לרבות במכרז הכלולים הוראה או/ו המכרז תנאי
 

 לפני מע"מ₪  4,000מוד על סך בגין כל השירותים לעיל, יעהמחיר החודשי הכולל,  .9
 אשר על המציע לתת הנחה נשוא התמורה. . לפני הנחה

 

 במיקור שירותים מתן בגין נו/ידי על המוצע ההנחה שיעור :כדלקמן הינה הצעתי .10

 על באלעין   טכנית ותמיכה תשתית ,מחשוב מערכות של תחזוקה ,להתקנה חוץ

 הינו סימוםהחודשי המק  ממחיר, זה מכרז לתנאי בהתאם שלוחותיה

%__________ . 
 

 או/ו מחיקה של ובמקרה וברור קריא בכתב , בעט למלא יש המחיר הצעת את .11

 ביום ניתנה זו הצעתנו .התיקון ליד ולחתום )בטיפקס ולא( בעט למחוק יש תיקון

 .החופשי ורצוני הבנה מתוך

 _________________________ כתובת ______________________ :המציע שם

 ______________________ :פ.ח/.ז.ת 'מס

 _____________________ פקס ___________________ :טלפון

 _______________________________________________ רוניאלקט דואר

_________ ___________                                                                            

 חתימה חותמת                                                                       

 - המציעה של הדין עורך אישור

 מאשר ,לעיל הרשומה המציעה של ד"עו , _________________________ ,מטה החתום אני
 כי

 המשמשים , ____________________________ ה"ה בפני הופיעו ___________ביום

 על בפני וחתמו ,)"המציעה" :להלן( ______________________________ החברה כמנהלי

 והאישורים ההחלטות כל המציעה אצל נתקבלו וכי ,זו והצעה הצהרה ,החוזה ,המכרז מסמכי

 לעיל המפורטים ה"ה של חתימתם וכי ,זו והצעה הצהרה על לחתימתם דין כל פי על הדרושים

 .ועניין דבר לכל המציעה את מחייבת

 _____________________                                         __________________ תאריך

 - דין העורך וחותמת חתימת                                                                              
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 חוזה - 'ג מסמך

 תאגיד המים והביוב האזורי אלעין בע"מ )להלן :אלעין(

 חוזה

 

 על אלעין -ב טכנית ותמיכה תשתית מערכות של תחזוקה ,והתקנה תשתית מחשוב שירותי למתן
  שלוחותיה

 ___________ שנת __ ________ חודש ______ ביוםאלעין  -ב ונחתם שנערך

 

 

 תאגיד המים והביוב האזורי אלעין בע"מ )להלן :אלעין( :ן י ב

 אחד מצד

 

 ____________________________ ן י ב ל

 ________________רישום/זהות 'מס

 _______________________ מרחוב

 _____________________ י"ע והמיוצג "הספק" להלן יקרא אשר

 שני מצד

 ,מחשוב מערכות של תחזוקה ,התקנה שירותי למתן  12/2020 'מס כרזאלעין פרסמה מו :הואיל
 המכרז במסמכי כמפורט שלוחותיה על שלוחותיה על במשרדי אלעין טכנית ותמיכה תשתית

 ;)החוזה להלן( זה לחוזה המצורפים

 ;ל"הנ למכרז הצעה הגיש והספק :והואיל

 כושר ,ניסיון ,מיומנות ,מקצועיות ,כישורים ,יכולת ,ידע לו יש כי ,בזאת מצהיר והספק :והואיל
 השירותים לביצוע שידרשו ,בכמות במספרו ,והמתאימים הדרושים האמצעים וכל ,פיננסי

  .זה וחוזה המכרז מסמכי י"ועפ בהתאם

 ציבוריות רשויות :מחשוב מומחי שירותי בתחום עוסק הוא ,כי ,בזאת מצהיר והספק : והואיל
 .ואילך 2016 משנת לפחות ותאגידים חברות ,ומקומיות

 במסמכי ולדרישות לתנאים בהתאם ,השירותים למתן הספק הצעת את קיבלה אלעין ו:  והואיל
 .זה ובחוזה המכרז

 במסמכי כמפורט וזכויותיהם יחסיהם את ולקבוע להגדיר מעוניינים הצדדים ושני : והואיל
 .להלן זה ובחוזה המכרז

 :כדלקמן הצדדים בין והוצהר הותנה הוסכם כן על אשר

  

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווה זה לחוזה המבוא .1

 .תנאיו ובחזקת מהחוזה נפרד בלתי חלק יהוו המכרז מסמכי כל כי מסכימים הצדדים  .2
 

 :הספק והתחייבויות הרותהצ .3
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 ביצוע לשם הדרוש והמכשור הציוד ,הניסיון ,הידע בעל הוא כי ומתחייב מצהיר ספקה .א
 .השירותים ואספקת העבודות

 ,במיומנות ,במומחיות זה חוזה נשוא השירותים כל את לספק בזה מתחייב הספק  .ב
 בתחום הגבוהים המקצועיים לסטנדרטים בהתאם ובנאמנות בחריצות ,ביעילות
 .אלעין של המלא רצונה לשביעות ,המחשוב

 ,הדרכות ,תיקונים לרבות עליו שתוטל המחשוב בתחום מטלה כל לבצע מתחייב פקהס .ג
 .'וכו התקנה הטמעה ,ציוד העברת ,מקצועיות הכשרות

 קבוע קשר לצורך גלישה חבילת עם חכם סלולארי טלפון ,רכב , להחזיק מתחייב ספקה .ד
 . עובדי התאגיד  -הנהלת ו עם

 .)"המנהל" : להלן(אלעין  ממנהל שתתקבל הוראה כל אחר למלא מתחייב ספקה .ה

, ככל עבורו שהוכנה העבודה בתוכנית שינוי לכל המנהל אישור את לקבל מתחייב הספק .ו
 שתוכן לבקשת אלעין. 

 לא או/ו עניינים בניגוד מצוי ואינו הסכמית או/ו חוקית מניעה כל אין כי ,מצהיר הספק .ז
 הסכם הוראות לקיים מהספק המונעת עילה או/ו ,זה הסכם לקיום אחרת מניעה קיימת

 או אישי עניינים בניגוד להימצא עלול או מצוי הוא בו מצב כל אלעין  לידיעת יביא וכי ,זה
 .אחר

  :השירות מתן והיקף אופן 4.

היענות לקריאות אלעין לטיפול בתקלות תוך שעתיים מקבלת הקריאה. ל מתחייב הספק
  הגעה לתאגיד ו/או התחברות מרחוק.  ע"יהן 

הספק ביקר במשרדי אלעין, ובשלוחותיה, התרשם מהיקף השירותים המבוקשים, ומספר 
העמדות שקיים וכן אפשרות הרחבת השירותים בעתיד. לכך הצעת הספק הינה בהתאם 

 לאמור. 

 :החוזה תקופת 5. 

 את המציע יבצע החוזה תקופת כל במשךחתימת ההסכם.  מיום החל שנה הנה החוזה תקופת .א
 .אלעין  רצון ולשביעות זה חוזה נשוא השירותים

 כ"סה( אוטומטי באופן אחת כל שנה של נוספות תקופות לארבע מאליה תוארך החוזה תקופת .ב
 או ההסכם תקופת לסיום קודם יום 30 , ההסכם סיום על בכתב הודעה נמסרה אם אלא  )שנים 5

 .כאמור בה המאורכת התקופה

 הודעה משלוח ידי על זה חוזה פי על ההתקשרות להפסיק רשאית אלעין  לעיל האמור למרות .ג
 בגין כלשהם פיצויים בתשלום חייבת שתהא מבלי ההתקשרות סיום למועד קודם יום 45 בכתב

   .ההתקשרות הפסקת

 : אחריות .6

 ולכל לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי ,ולרכוש לגוף נזק לכל אלעין  כלפי אחראי יהיה הספק .א
 כתוצאה ,לרכושו או שלישי צד לכל או אלה של לרכושם או לעובדיה אואלעין ל שייגרמו אבדן

 בין למרותו שנתון מי ידי על או הספק ידי על אליהן בקשר או העבודה בביצוע מחדל או ממעשה
 .העבודות לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו ובין באקראי נגרמו הקלקול או שהנזק

 כתוצאה- ,אחר אדם לכל או לעובד דין פי על המגיעים פיצוי או נזק כל לשלם מתחייב הספק .ב
 .בעקיפין ובין במישרין בין עמה בקשר או ,העבודה ביצוע כדי תוך שנגרמו כלשהם נזק או מתאונה

 תאונה או מנזק כתוצאה תחויב בו סכום כל בגין אלעין  את ולשפות לפצות מתחייב הספק .ג
 .לעיל כאמור

 : ביטוח .7

 - ,הסכם או דין פי על או/ו )מציע להלן מטעמו ומי הספק של חוקית מאחריות לגרוע מבלי .א
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וא ספק ו/או מי מטעמו נשהמתאים לכיסוי אחריות ה בתוקף ביטוחים להחזיק ספק ה מתחייב
  ההסכם. 

 :התמורה 8. 

 _______ * :של סך לספק אלעין  תשלם זה חוזה י"עפ הספק של התחייבויותיו תמורת .א
  .בחוק כשיעורו מ"מע בתוספתחודש עבודה  עבור ₪

 בתקופת חודש כל בתום חשבון אלעין ל יגיש הספק כי הצדדים בין בזאת מוסכם .ב
 שהחשבון ובתנאי יום 30 + שוטף של בתנאים החשבון את לספק תשלם אלעין  ,ההסכם

 .כדין מס חשבונית המצאת כנגד ו מטעמ מי או/ו המנהל י"ע אושר

 :החוזה הסבת 9.

 למסור או להעביר רשאי הוא אין וכן ממנו חלק כל או החוזה את להסב רשאי אינו הספק .א
 .ובכתב מראש אלעין  בהסכמת אלא ,החוזה לפי זכות כל לאחר

 המתחייבים התנאים פי על ,עובדים להעסקת הספק של בזכותו לפגוע בא לעיל האמור אין .ב
 .מהחוזה

 הספק את פוטרתאלעין  הסכמת אין ,לעיל 'א קטן בסעיף לאמור בהתאםאלעין  הסכמת ניתנה .ג
 .זה בחוזה האמור לכל מלאה באחריות יישא והספק ,זה חוזה פי על ומהתחייבויותיו מאחריות

 :הספק מעמד 10.

 ייווצרו ולא אין וכי עצמאי ספק בגדר הנו ,הספק כי ,מפורשות הצדדים בין ומוצהר מוסכם .א
 או/ו נזק כל בגין אחריות לרבות ,הספק לביןאלעין  בין ומעביד עובד יחסי ,וצורך עניין לכל ,בעתיד
 נוהג או/ו דין כל י"עפ המגיעים שהם זכויות או/ו תשלום לכל זכאי ,הספק ואין לו שיגרמו תאונה
 .אלעין  מאת ,ממעבידו לעובד

 כולל ,מועסקיו או/ו עובדיו עבור מעביד על החלים התשלומים לכל אחראי יהיה הספק .ב
 וכול סוציאליות קרנות תשלום ,בריאות מס ,לאומי ביטוח ,הכנסה מס וניכויי תשלומים ,משכורת

 כל קיום וכן ומעביד עובד של וזכויות בחובות הדן דין כל וקיום לבצוע וכן ,חוק פי על אחר תשלום
 .מעבידים י"ע עובדים בטוח לעניין החוק הוראות

 לעובד כרגיל המשתלם למועסקיו או/ו לעובדיו או/ו לספק כלשהו בתשלוםאלעין  ותחויב היה .ג
 ושכר משפט הוצאות לרבות כאמור תחויב בו סכום בכל אלעין  את המציע וישפה יפצה ממעבידו

 .ד"עו טרחת

 אלא אינהאלעין ל השמורה העבודות ביצוע על הפיקוח זכות כי הצדדים בין ומוצהר מוסכם .ו 
 מזמין בין יחס מאשר אחר יחס יוצרת היא ואין במלואו זה חוזה יקיים הספק כי להבטיח אמצעי

 .שרות לנותן שרות

 סודיות 11.

 בסודיות השירותים לאספקת בקשר לידו יגיע אשר מידע כל ישמור מטעמו מי או/ו הספק .א
 ,לפרסם לא מתחייב והוא השירותים אספקת לצורך ורק אך שימוש בהם ולעשות מוחלטת
 בהתחייבות כאמור והכול ,האמור המידע את אדם כל לידיעת להביא או למסור ,להודיע ,להעביר

 שאי לו ידוע כי מצהיר הספק .מזמין כל מול יחתום שעליה או/ו למכרז המצורפת סודיות לשמירת
 לחוק )רשמיים סודות( 'ה סימן ,'ז פרק לפי עבירה מהווה זה קטן סעיף פי על התחייבויותיו מילוי

 . 1977 -ז"התשל ,העונשין

 אבטחת להסדרת זה ובכלל ,הסודיות לשמירת הקשור בכל אלעין  הנחיות פי על יפעל הספק .ב
 הוא כי ,מצהיר הספק .הנתונים ולעיבוד לאימות ,לסימון ,לאיסוף ,למידע הגישה ונוהלי המידע

 יפעל וכי ,פיו על שהותקנו והתקנות , 1981 -א"התשמ ,הפרטיות הגנת חוק הוראות את מכיר
 .ברשותו שימצא המידע של וסודיותו לשמירתו הנוגע אחר חיקוק ומכל זה מחוק כמתחייב
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 סודיות לשמירת התחייבויות על הוחתמו אשר עובדים ידי על יבוצע ,אלעין בפני הספק יצוג .ג
 כי לבקש רשאי יהיה המזמין ,לעיל האמור אף על .אלעין הנחיות פי ועל במכרז המופיע בנוסח

 טעם ומכל סודיות מטעמי כנחוץ זאת ראה אם ,באחר ויוחלף הספק את ייצג לא מסוים עובד
 .החלטתו את לנמק חייב שיהיה ומבלי ,הבלעדי דעתו שיקול לפי ,אחר

 הסודיות חובת .דרישתה לפי לאלעין  יועברו האמורות הסודיות לשמירת ההתחייבויות העתקי .ד
 ,סודיות לשמירת התחייבות הפרת עקב שלא הכלל נחלת יהפוך או היה אשר מידע על תחול לא

 שלא עצמאי ממקור בעתיד החברה לידי יגיע ,ממשנהו לקבלתו קודם וברשותו החברה בידי היה
 נתונים לעיבוד הנוגע מקצועי ידע ,לגלותו דין פי על חובה ,סודיות לשמירת התחייבות כך עקב הפר

 .במשרד עבודה בעקבות נצבר ושלא למשרד ייעודי או ייחודי שאינו חשובומ

 :תרופות 12. 

 נזקיה מלוא עלאלעין   את יפצה ,מהן איזו או זה חוזה י"עפ התחייבויותיו את הספק יפר. ה  א
 בגין ₪ 000'1 החוזה משכר לנכות של סך הבלעדי דעתה שיקול פי על רשאית אלעין  תהא או/וגם
 אלעין ל העומדת אחרת זכות מכל לגרוע מבלי וזאת ,כראוי בוצע שלא או בוצע שלא שירות כל
 .דין כל י"עפ

 מאת לספק המגיע סכום מכל ,לעיל האמורים הפיצויים סכום את לנכות רשאית תהיה אלעין .ב
 כדי הניכויים או הפיצויים בתשלום אין .אחרת דרך בכל מהמציע לגבותו רשאית תהא וכן הרשות
 .זה חוזה לפי העבודה את לסיים מהתחייבויותיו המציע את לשחרר

 ולא חוזה כל ובגין דין כל י"עפ והן זה חוזה פי על הן לאלעין  בתשלומו חייב שהספק סכום כל .ג
 חוזה פי על הן ,לספק לשלם שעליה סכום כל כנגד לקזזו רשאיתאלעין  תהא ,הקבוע במועד שולם

 .אחר חוזה כל פי על והן זה

 התרופות בכל המפר הצד כנגד לנקוט זה חוזה המקיים הצד מזכות לגרוע כדי לעיל באמור אין .ד
 .דין כל לפי

 :זכויות על ויתור אי 13.

 לא ,זה חוזה פי על בזכויותיה מסוימים במקרים או מסוים במקרה תשתמש לא אלעין ש במקרה
  .אחרים מקרים לגבי ולא המסוים המקרה לגבי לא ,זכויותיה על אלעין של כוויתור הדבר ייחשב

  

 :ההסכם שינוי 14.

 תשמע ולא ,הצדדים של החתימה מורשי ובחתימת בכתב אלא זה בהסכם הוראה כל לשנות אין
 .מכללא או פה בעל שינוי על טענה כל

 כתובת הצדדים:  

 כאילו תראה ,לעיל המפורטות הכתובות אחת פי על למשנהו אחד צד י"ע שתשלח הודעה וכל
 .מסירתה מעת ביד נמסרה ואם ,הדואר בבית מסירתה מתאריך שעות 96 כעבור לתעודתה הגיעה

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

 הספק /מציע _________________    אלעין __________________  
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  -נספחים רשימת 'ד מסמך

  

 ::דרישות דף

 .חתומה במעטפה המציע בידי חתומים המכרז מסמכי כל של העתקים

 .במקור מס לניכוי תקף אישור

  .מורשה עוסק אישור

 )לתאגידים רק  ( תאגיד המציע היות בדבר אישור
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 ה'  נספח

 הסף נשוא נסיון  תנאי הוכחת לצורך המציע של לניסיונו באשר הפרטים ריכוז בלתט

 __________________________________________ גוף / הלקוח פרטי .1

 __________________________________________________ מספר

 ______________________________________________ משתמשים

 ________________________________________ השירות מתן מועדי

 ___________________________________________ אצל קשר איש

 ____________________________________________ ופרטי הלקוח

 

 __________________________________________ גוף/  הלקוח פרטי .2 

 __________________________________________________ מספר

 ______________________________________________ משתמשים

 ________________________________________ השירות מתן מועדי

 ___________________________________________ אצל קשר איש

 ____________________________________________ ופרטי הלקוח

 

 __________________________________________ גוף/  הלקוח פרטי .3

 __________________________________________________ מספר

 ______________________________________________ משתמשים

 ________________________________________ השירות מתן מועדי

 ___________________________________________ אצל קשר איש

 ____________________________________________ ופרטי חהלקו

 

 __________________________________________ גוף/  הלקוח פרטי .4

 __________________________________________________ מספר

 ______________________________________________ משתמשים

 ________________________________________ השירות מתן מועדי

 ___________________________________________ אצל קשר איש

 ____________________________________________ ופרטי הלקוח

 

  

        ________________ 

  חתימת הציע        
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 או אישי עניינים ניגוד ולהיעדרלחבר הנהלה בתאגיד  או\ו לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה
 אחר

 

 :כי ולהצהיר להודיע מבקש הנני  

 אח, בת או בן , הורה , זוג בן : לי איןהנהלת התאגיד/ עובדים בכירים בתאגיד   חברי בין  .1
 .שותף או סוכן לא ואף ,אחות או

 זו בהצהרה והאמור , ומלאים נכונים הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזאת מצהיר אני .2
 .אמת הינו

       ________________________________ 

 חתימת המציע         
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 נספח ו'         

 סודיות לשמירת התחייבות טופס

 

 בחודש _______ ביום ב ונחתמה שנערכה סודיות לשמירת השירותים נותן התחייבות

 ___________בשנת_______________

 _____________________ .ז.ת ____________________ ידי על 

 )השירותים נותן :להלן(

 ,התקנה שירותי למתן  12/2020 'מס במכרז כמפורט שירותים להזמין מתכוונת ין אלעו  :הואיל

 :להלן( שלוחותיה עלבמשרדי אלעין   טכנית ותמיכה תשתית ,מחשוב מערכות של תחזוקה
 .במכרז כמפורט השירותים למתן בקשר מועסק והנני והואיל .)המכרז

 הנני לפיכך .להגן אלעין  מעוניינת עליהם מקצועיים לסודות להיחשף עשוי והנני:  והואיל
 כדלקמן :  כלפי מתחייב

 ,נתון ,תוכנית ,תכתובת ,מסמך ,ידיעה ) Know How ( ידע ) Information - ( מידע כל "מידע
 ,השירותים למתן הנוגע או/ו הקשור ,ב"כיו אחר דבר וכל מסחרי סוד ,מסקנה ,דעת חוות ,מודל

 אלקטרונית או/ו חשמלית בצורה ידיעות שימור של דרך או צורה בכל או/ו פה בעל ובין בכתב בין
 .אחרת או/ו מגנטית או/ו אופטית או/ו

 - למתן בקשר מטעמו מי לידי או השירותים נותן לידי יגיע אשר מידע כל "מקצועיים סודות"
 מתן במהלך ,השירותים מתן תחילת לפני נתקבל אם בין ,בעקיפין ובין במישרין בין ,השירותים
 על לחברה יימסר אשר מידע לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות ,מכן לאחר או השירותים

 .ל"הנ אחד כל של מטעמה מי או/ו מעובדיה מי או/ו אלעין  ידי

 מידע כל כלשהו מוסד או/ו גוף או/ו אדם לכל למסור או/ו לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור 1.
 .המבוקשים השירותים למתן בקשר מקצועיים סודות או

 ,כאמור המקצועיים הסודות או/ו המידע לקבל כלשהו מוסד או/ו גוף או אדם לכל לאפשר לא 2.
 הסודות או/ו המידע את אדם כל לידיעת להביא או למסור ,להודיע ,להעביר ,לפרסם לא

 .זה התחייבות בכתב המפורטים מהעניינים עניין בכל המקצועיים

 סודות או/ו מידע כל ,שהם אופן או דרך בכל ,לנצל לאחרים לאפשר או/ו לגרום או/ו לנצל לא 3.
 .זה התחייבות בכתב כמפורט מקצועיים

 דרך בכל התקבלו אשר ,כאמור המקצועיים הסודות או/ו המידע של העותקים שעל לי ברור 4.
 .זה התחייבות כתב הוראות כל יחולו ,שהיא

 הנדרשים הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המקצועיים הסודות או/ו המידע את בהקפדה לשמור 5.
 .ים/אחר לידי הגעתם או/ו אובדנם מניעת לשם

 ולא ,אחרים באמצעות ובין בעצמי בין ,המקצועיים בסודות או/ו במידע שימוש כל לעשות לא 6.
 סיבה ומכל מטרה לכל שלישי לצד ,כאמור מקצועיים סודות או/ו מידע כל למסור או/ו להעביר

 .כלשהי בדרך מהם חלקים או המקצועיים הסודות או/ו המידע לפרסם לא .שהיא

 היו אשר מקצועיים סודות או/ו מידע כל בעניין יחול זה התחייבות בכתב האמור כי לי ברור 7.
מנכל  מ כתב פי על התחייבותי ותקופת ,שהוא זמן ובכל מועד בכל ,בידיעתי יהיו או/ו ,בידיעתי

 .מוגבלת בלתי הינה זה התחייבות/יועמ"ש אלעין. 

 מעיין או משפטי בהליך 'ג צד כלפי אפתח לא סודיות על שמירה לצורך כי ומתחייב מצהיר הנני 8.
 .מראש בכתב והודעה תאום ללא במשרד הקשור משפטי
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 או - המקצועיים הסודות או/ו מידע כל לכם יוחזר דרישתכם לפי או עמכם קשריי סיום עם 9.
 לגרוע מבלי אך ,לרבות ,ברשותי שימצא המקצועיים הסודות או/ו המידע עם בקשר אחר חומר

 מתייחסים או/ו הנוגעים או/ו לכם השייכים שהוא וסוג מין מכל מסמכים ,לעיל האמור בכלליות
 .לעסקיכם או/ו שבשליטתכם לגופים או/ו לכם

 ,בידיעתי היו אשר מקצועיים סודות או/ו מידע כל בעניין יחול זה התחייבות בכתב האמור 10.
 הינה זה התחייבות כתב פי על התחייבותי ותקופת ,שהוא זמן ובכל מועד בכל ,בידיעתי יהיו או/ו

 .מוגבלת בלתי

 יחסי ,המדינה ביטחון( 'ז פרק לפי עבירה מהווה התחייבותי מילוי שאי לי ידוע כי מצהיר אני 11.

 . 1977 - ז"תשל ,העונשין לחוק )רשמיים וסודות חוץ

 התחייבות הפרת עקב שלא הכלל נחלת יהפוך או היה אשר מידע על תחול לא הסודיות חובת 12.
 עצמאי ממקור בעתיד לידיי יגיע ,ממשנהו לקבלתו קודם וברשותו בידיי היה ,סודיות לשמירת

 לעיבוד הנוגע מקצועי ידע ,לגלותו דין פי על חובה ,סודיות לשמירת התחייבות כך עקב הפר שלא
 אלעין. ב עבודה בעקבות נצבר ושלא למשרד ייעודי או ייחודי שאינו ומיחשוב נתונים

 :החתום על נו/באתי ולראיה
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