
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
מערכת אוטומטית וערכות לביצוע בדיקות לגילוי   לאספקת  לקבלת מידעבקשה 

  חיידקי מעיים ופרזיטים בצואה בשיטה מולקולרית
 ("הבקשה" –)להלן 

 
 כללי .1

מערכת לאספקת מידע "מכבי"( מעוניינת לקבל  –כבי שירותי בריאות )להלן מ .1.1

אוטומטית וערכות לביצוע בדיקות לגילוי חיידקי מעיים ופרזיטים בצואה בשיטה 

 "המוצרים והשירותים"(, כמפורט בבקשה. –)להלן מולקולרית 

לדואר  בקי כירשלוח אל לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.2

  11.7.2016יום לעד  kir_beki@mac.org.ilאלקטרוני 

 מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא.  .1.3

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.5

עבור אבלואציה ,  מערכת וערכות  מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעהצורך, ה במידה .1.6

 בתיאום עם הנהלת המגה לאב.

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.7

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

ות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, זו על מנת לבטל ו/או לשנ

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.8

הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 ם.בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחת
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 המפרט המבוקש:  .2
 

 :מוצר .2.1
 בצואה ופרזיטים מעיים חיידקי לגילוי בדיקות לביצוע וערכות אוטומטית מערכת
 .מולקולרית בשיטה

 

 יש לתאר את תכונות מרכיבי המערכת והריאגנטים  ולהתייחס לכל אחד מהסעיפים בטבלה

מרכיבי המערכת הרלוונטיים וכל ( של specificationsיש לצרף מסמכים מהיצרן לגבי המאפיינים )

 הריאגנטים בשימוש.

 

 התייחסות המציע נושא/ דרישה 

  כללי: .1

 של אוטומטי יש  להציע מערכת הכוללת מכשירים וערכות לביצוע  1.1

 בדיקות מולקולריות לגילוי פרזיטים וחיידקי מעיים בדגימות צואה.

 

 300-צואה לחיידקים ו דגימות 300-כמות הדגימות היומית הצפויה: כ 1.2

דגימות צואה לפרזיטים. יש להתייחס לכמות המכשירים הנדרשים 

 TAT  (Turn Around Time.) -ולהעריך את ה

 

לתאר את הניסיון בעולם ובארץ בשימוש במכשירים/ בערכות  יש 1.3

 בבדיקות אלו.

 

  עבור המכשירים והערכות.   ו/או אמ"ר CEו/או FDA יש לצרף אישורי   1.4

יש לתאר את שיטת הבדיקה ועקרונות הפעולה של המערכת, לצרף   1.5

מידע על תיקוף השיטה ולצרף פרסומים בספרות המקצועית, באם 

 קיימים.

 

יש לתאר את כל שלבי הביצוע כולל טיפול פרה אנליטי בדגימות ואופן  1.6

 הטיפול בתוצאות.

 

יש להעריך את השטח המעבדתי הנדרש בהתאם לכמות המכשירים  1.7

 והמחשבים המוצעים. 

יש להתייחס לדרישות ספציפיות כגון: מרווחים סביב המכשירים, חדרים 

 נפרדים וכד'.

 

יש   יש לפרט את רשימת הריאגנטים בהם שימוש במכשירים המוצעים. 1.8

 עבור כל החומרים. MSDSלצרף 

 

המתאימים למערכות ולערכות  Package inserts -יש לצרף את ה 1.9

 המוצעות. 

 

   

  דגימות  .2

 יש לפרט את תנאי שמירת הדגימות לפני ביצוע הבדיקות.  2.1

נחוץ/ מפריע/ לא  Carry Blairמסוג  Agar Transportיש לפרט האם  

 משפיע על ביצוע הבדיקות.

 

   

  ערכות: 3

  יש לפרט תכולת כל ערכה מוצעת: שמות הפתוגנים והבקרים.  3.1

יש לפרט באם קיימות בדיקות נוספות )לפרט מה הם הבדיקות(  3.2

 המותאמות למערכת ולאילו דגימות ) צואה, מטוש וכד'(.

 יש להתייחס לניסיון בביצוע בדיקות אלו בארץ ובעולם.

 

 , sensitivityיש לספק מידע אנליטי עבור הבדיקות, אשר יכלול   3.3



specificity  .והדירות 

יש לפרט האם הערכות מכילות ריאגנטים מוכנים לשימוש  ו/או אופן  3.4

 הכנת  הריאגנטים. 

 

  יש לתאר אופן שמירת הריאגנטים וזמן תפוגה לאחר פתיחת האריזה.  3.5

  לבדיקות. interferences – limitationsיש לתאר  3.6

יש להצהיר מה תוקף הערכות אשר יסופקו למעבדה תוך התייחסות  3.7

 לאספקה של חומרים לפי דרישת הלקוח.

 

 בקרת איכות פנימית:  3.8

 לפרט את: יש

 סוגי הבקרים ואופן הכנתם לשימוש 

 אופן הביצוע  

 אופן הצגת התוצאות  

 סקרים אחרונים(. 3יש לצרף דוחות )לפחות  בקרת איכות חיצונית:

 

   

  מכשיר: .4

של המכשירים עבור הבדיקות המבוקשות ואת  throughputיש לתאר  4.1

  הזמן הנדרש לקבלת תוצאות.

 

יש לתאר את מכלול המכשירים, המתכלים והריאגנטים הנדרשים לביצוע  4.2

הנדרש(. יש לפרט את הנפח  )כולל הטיפול הפרהאנליטי הבדיקות

 והמשקל של מארזי הריאגנטים השונים.

 יש לתאר את אופן פעולת המכשירים.

יש לפרט האם אפשר לעצור את ההרצה לאחר תחילתה, באלו שלבים 

 ולכמה זמן.

 

  יש לתאר אופן כיול המערכת )אם קיים(  4.3

 . יש לתאר כיצד ובאיזה שלב ניתן לחזור על בדיקות 4.4

 Carry  -ויש להתייחס לנושא של מיהול אוטומטי של דגימות )באם קיים( 

over. 

 

יש לפרט את הפעולות והזמן הדרוש לתחזוקה יומית , שבועית, חודשית,  4.5

 .צוות המעבדה או טכנאי החברה(שנתית ובאחריות מי הטיפול )

 יש לתאר את אופן הזיהוי והטיפול ב"זיהומים "  במכשיר.

 

  תקלות. logיש לתאר את יכולת השמירה, הצגה והדפסת  4.6

יש לתאר אפשרות זיהוי דגימות ע"י  קורא ברקוד, אינטגראלי או חיצוני,  4.7

  לפרט את סוג הברקוד הניתן לשימוש עם המערכת )חד מימד / דו /  יש

 RFI )'וכו 

 

לאומיים -יש לפרט התאמת המכשירים לדרישות התקנים הבין 4.8

 והישראלים המקובלים, לרבות תקני בטיחות, חשמל ועוד.

יש לצרף מסמך טכני של היצרן המפרט את ההגנות הקיימות במערכת 

 למניעת פגיעה בעובדים

 

ואופן הטיפול בתקלות  יש לפרט יכולת המכשיר להתריע על תקלות 4.9

 נפוצות.

 

המים/  יש לפרט האם יש אפשרות )במידת הצורך( לחיבור למערכת 4.10

 הביוב המרכזית של המעבדה.

 

   

  בטיחות ותנאים סביבתיים .5

 בהם עומדת  יש לפרט את התקנים )ישראלי/אירופאי/ארה"ב( 5.1



 המוצעת בנושאים הבאים:  המערכת

 הגנת מכונות 

 חשמל 

, תכימי הנוצרת בתהליך העבודה: הפסולת סוג וכמותאת פרט ליש  5.2

 (.ניקל, קדמיוםלדוגמה מתכות קשות ), ת, כימי+ביולוגיתביולוגי

 

( והקרינה db(, הרעש )BTU/hrיש לפרט את כמות החום ) 5.3

( הנפלטים מהמערכת )האוטומציה milligaussהאלקטרומגנטית )

 והמכשירים( כאשר כלל מרכיבי המערכת בפעולה

 

  תוכנה .6

נבדקים יש לפרט יכולת התוכנה להציג לאחסן ולהדפיס תוצאות )של  6.1

 ובקרים(

 יש לפרט את אופן אחזור התוצאות.. 

 .יש להתייחס לנושא תצוגה גרפית של התוצאות, באם קיים

 

)סוג הממשק ,  LISיש לפרט יכולת התוכנה לממשק עם מערכת   6.2

 פרוטוקול הממשק וכל פרט מידע רלוונטי לנושא( .

 

יש לפרט האם נדרשות פעולות תחזוקה תקופתית או שוטפת לצורך   6.3

 שמירת המידע, המערכת, המכשיר וכו'.

 

האם ניתן לעבוד בו זמנית עם מספר ערכות ואצוות שונות יש לפרט  6.4

 מאותה ערכת ריאגנטים.

 

יש לפרט את משך הזמן וכמות תוצאות נבדקים שהמערכת יכולה  6.5

ניתנות לאחזור על פי המדדים:  מספר דגימה, לשמור.  האם התוצאות 

  סוג בדיקה, זמן ביצוע.

 

  ממשק המשתמש.יש לתאר את  6.6

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 נספח א'1
 אבטחת מידע   -מענה טכני 

 יש לענות על כל הסעיפים בטבלאות שלהלן
 

כמפורט  2MDS)צירוף מסמך  1.1חלק א' באמצעות מענה על סעיף ניתן לספק מענה ל .א
 כלל. 2MDS, ללא צירוף 8-2להלן( או לחילופין מענה לסעיפים 

 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 10/2013גרסת תבנית  2MDSטופס  .1

 10/2013גרסת תבנית  2MDSהספק יצרף טופס  .1.1

שימולא וייחתם ע"י יצרן המכשור הרפואי. )מצורפים 
 כקובץ נפרד הטופס והסבר למילויו(.

 
מייתר לחלוטין הצורך  2MDSטופס צירוף  .1.1.1

 לאספקת מענה לשאלות בהמשך פרק זה
 במפרט אבטחת המידע.

אי צרוף הטופס או שימוש בטופס מתבנית  .1.1.2
איננו חלופה למענה לשאלות  2004/2008

 בהמשך פרק זה.

 מצורףלא     /    מצורף

 פרטים לגבי המכשיר הרפואי .2

 ____________________ שם המכשיר ע"פ היצרן. .2.1

____________________ 

מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי )שם מלא כולל גרסה  .2.2
 אם רלוונטי(. SP-ו

____________________ 

____________________ 

 ____________________ שם/גרסת התוכנה שתסופק עם המכשיר. .2.3

____________________ 

 ____________________ לעבוד על פיהםפרוטוקולי התקשורת שהמכשיר יכול  .2.4

____________________ 

 Antivirus (AV:)תוכנת  -מענה לקוד זדוני  .3

 ופרט כמבוקש:ורק אחת מהן חובה לציין אחת מחמשת החלופות להלן 

הרשאה להשתמש באנטי וירוס לפי בחירת המזמין  .3.1
 כאשר היצרן מתחייב שאין לכך השפעה על המערכת.

 מאשר

במערכת אנטי וירוס פעיל ומתעדכן אוטומטי/מעודכן כלול  .3.2
מותקנת   AVע"פ הוראות היצרן. ציין איזה תוכנת

 וכדומה( ומה שיטת העדכון. Norton ,McAfee)לדוגמא: 

 פרט:

____________________ 

____________________ 

אנטי וירוס מומלץ ע"י היצרן, אך איננו מסופק על ידו. ציין  .3.3
 Norton ,McAfeeמומלצת )לדוגמא:   AVאיזה תוכנת

 וכדומה(.

 פרט:

____________________ 



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

____________________ 

 פרט השיטה החלופית: היצרן מספק שיטה חלופית כמענה לסיכוני קוד זדוני .3.4

____________________ 

____________________ 

היצרן אוסר על שימוש באנטי וירוס במערכת ואיננו  .3.5
 חלופית לטיפול בקוד זדוני. מספק כל שיטה

 מאשר

 הזדהות ווידוא הזדהות. לענות על כל השאלות. .4

האם  בכניסת למערכת נדרשת הזדהות באמצעות שם  .4.1
 משתמש וסיסמא. 

 כן   /   לא

האם  תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי )לכל משתמש  .4.2
 במערכת זיהוי אישי וסיסמה אישית(.

 כן   /   לא

שימוש בסיסמאות הכוללות צירוף של האם נתן לאכוף  .4.3
 אותיות ומספרים )מורכבות תוכן הסיסמה(.

 כן   /   לא

 כן   /   לא האם נתן לאכוף תאריך תפוגה לסיסמא.  .4.4

האם נתן להגדיר את המערכת שתבצע נעילת משתמש  .4.5
לאחר מספר ניסיונות כניסה עוקבים כושלים לדוגמה 

 אספקת סיסמה שאיננה נכונה. 
 לאכן   /   

ניתן להגדיר את המכשיר כך שאי פעילות  האם .4.6
משתמש במשך זמן שהוגדר מראש יחייב את 
המשתמש להזדהות מחדש? )לדוגמה ע"י: ביצוע 

logoff נעילת ,session או העלאת שומר מסך מוגן ,
 סיסמה(. 

 כן   /   לא

האם המשתמש יכול באופן יזום לבצע את פעילות  .4.7
 ? 4.6הנעילה המתוארת בסעיף 

 כן   /   לא

 כן   /   לא האם נתן לשנות סיסמאות ברירת המחדל במערכת? .4.8

 הרשאות .5

במערכת ממומש מנגנון הרשאות גישה למידע  .5.1
 המאפשר התאמה לפרופילי תפקיד שונים. 

 כן     /     לא

 חיווים ולוגים  .6

 האם המכשיר הרפואי יכול לייצר תיעוד )רישום בלוג(:  .6.1

 
 :כן, ענה על השאלות הבאותרק בתנאי שהמענה היה 

 

 כן   /   לא

 כן   /   לא האם הרישום בלוג כולל רישום של שם המשתמש? .6.2



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 כן   /   לא האם הרישום בלוג כולל רישום של תאריך/שעה? .6.3

 כן   /   לא כלול בלוג?  Login/Logoutהאם רישום של  .6.4

מידע מידע אישי/מידע רפואי/האם צפייה ברשומה שבה  .6.5
 רפואי אישי כלולה ברישום בלוג? 

 כן   /   לא

מידע האם יצירה/עדכון/ביטול של רשומה שבה  .6.6
אישי כלולה ברישום -רפואימידע מידע אישי/רפואי/
 בלוג? 

 כן   /   לא

מידע מידע רפואי/האם יצוא/יבוא של רשומה שבה  .6.7
אישי באמצעות מדיה ניידת כלולה -רפואימידע אישי/

 ברישום בלוג?
 לא   /כן   

מידע מידע רפואי/שיגור/קבלה של רשומה שבה  האם .6.8
 אישי בתקשורת כלול ברישום בלוג? -רפואימידע אישי/

 כן   /   לא

 (Data at restהגנה על מידע הנשמר מקומית  במערכת ) .7

האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי הנשמר  .7.1
 מקומית במערכת מוגן ע"י הצפנה.

 כן  / לא

 מידע אישי/רפואי אישי)לא רלוונטי 

 (לא נשמר מקומית
  ממשקים למול מכבי .8

האם המכשיר מספק מנגנון זיהוי הדדי בינו ובין מערכת  .8.1
למול מערכת למניעת התחזות המכשיר המעבדות 

 המעבדות במכבי ולהיפך?
 כן   /   לא

האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי  .8.2
 שיגורו?יוצא מהמערכת מוצפן לפני המשוגר/מ

 כן  / לא  /

מידע אישי/רפואי )לא רלוונטי  

 (אישי לא משוגר/מיוצא מהמערכת

האם המכשיר תומך במנגנון שמטרתו הגנה מפני שינוי  .8.3
 המידע העובר בממשק?

 כן  / לא  /

מיוצא /מידע לא משוגר)לא רלוונטי 

 (מהמערכת

 
 
 
 . אי אספקת מענה תחשב כ "לא קיים / אין"מידע נוסף .ב
 
 

 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

 חיצונייםממשקים  .1

ממשקים חיצוניים לתמיכה ותחזוקה מחוץ לרשת  .1.1
מכבי לרבות רשת האינטרנט )תחזוקה מרחוק, 

 כיול מרחוק, וכד'(.

 

 קיים .1

פרטים לגבי הממשק: סוג  ספק

הממשק, המידע שיועבר בו, האמצעים 

לשמירה על סודיותו, שלמותו ואמינותו 

 של המידע המועבר בו:

  



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

__________________________ 

  

__________________________ 

  

__________________________ 

  

__________________________ 

 לא קיים .2

 לא יודע .3

  של מידע מחיקה מאובטחת .2

כדי לוודא  היצרןמחיקה מידע המומלצת ע"י  .2.1
מחיקה מאובטחת )מחיקה שאיננה מאפשרת 

נייה שחזור מידע(. אם קיימת, ציין כיצד, או הפ
למסמך היצרן המפרט את השיטה + צרוף 

 המסמך.

 

 

 

 

 

 קיימת .1

 פרט כיצד:

     

_________________________ 

     

_________________________ 

     

_________________________ 

 לא קיימת .2

 לא יודע .3

 :Cyber Securityבנושא  FDA-התייחסות להנחיית ה .3

האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות  .3.1
 :Cyber Securityבנושא  FDA-להנחיית ה

Content of Premarket Submissions for 

Management of Cybersecurity in Medical 

Devices  

Guidance for Industry and Food and Drug 

Administration Staff 

Document Issued on: October 2, 2014 

 כן     /     לא  /  לא יודע

 מעבדה: התייחסות לתקן אבטחת מידע למערכות .4
 In Vitro Diagnostic Instruments and software systems; Approved Standard-2nd Edition – 

October 2014  Published b: Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI 

האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות  .4.1
 כן     /     לא  /  לא יודע לנ"ל.

  Cyber Securityאיכות הקוד מנקודת מבט של  .5

האם גרסת הקוד המוצעת נכתבה ע"י צוות  .5.1
שהוכשר לכתיבה ע"פ מתודולוגיית פיתוח 

 מאובטח. 
 כן     /     לא  /  לא יודע



 מענה הספק )לסמן בעיגול( נושא

האם גרסת התוכנה המוצעת עברה בחינת קוד  .5.2
(Code Review( מבדק חדירה/)Penetration Test )

 ופרט כלי הבדיקה.

כן. פרט אלו בדיקות נעשו, באלו  .1

נעשה שימוש )אם כלים )תוכנות( 

נעשה(: 

_______________________

__ 

     

_________________________ 

     

_________________________ 

 לא .2

 לא יודע .3

הייתה  5.2האם תוצאת המבדקים כאמור בסעיף  .5.3
משביעת רצון וכי במידה והיו ממצאים חמורים, 

 אלה תוקנו, נבדקו ונמצאו תקינים.
 לא יודעכן     /     לא  /  

 

 

 

 

 :תקנים בהם צריך לעמוד .2.2
ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות  CEו/או  FDAיוצעו מכשירים בעלי אישורי  .2.2.1

ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי ( HEALTH CANADAבקנדה )
 .TGA)אישור של רשות הבריאות באוסטרליה )

 
ביום הגשת  רישוםחובה לקיום האמ"ר )אין הרישום בפנקס בעל  ציודיסופקו  .2.2.2

תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, ימציא הזוכה למכבי, אישור כי הגיש  ההצעה(. 
 3בקשה לקבלת אישור אמ"ר לציוד, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

חודשים ממועד החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא 
 הבקשה.

 

שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר לשיווק  באם נדרשת אבלואציה, חובה .2.2.3

 ה מוכרת ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו.נבמדי
 

יוצע ציוד הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או   .2.2.4
   אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.

 
יוצע ציוד הנמכר משך שנה לפחות למוסד ציבורי  FDAבאם לציוד אין אישור  .2.2.5

 בישראל.
 
 
 



 
 
 

באם למכשיר יש פלט להדפסה, המדפסת תסופק על ידי הספק מתוך רשימת  .2.2.6
המדפסות המאושרות במכבי: על הספק לציין איזו מדפסת מתוך הרשימה בכוונתו 

 לספק.
 

 תאור

     Epson tm-88 מדפסת תרמית

 Brother 5350 DNמדפסת לייזר 

 6125מדפסת זירוקס 

  D5340 Brotherמדפסת לייזר 

  Brother 4150  * מדפסת לייזר צבעונית 

  - 7050Brother  * מדפסת לייזר צבעונית 

 
 
 

 שירות, תחזוקה, עדכוני גרסאות ואחריות .2.3
 

יהיו כלולים במחיר המוצע  כולל שדרוגים ועדכוני גרסאותהשירות , התחזוקה  .2.3.1
 .לאורך כל תקופת ההסכם והאופציות 

 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3
 

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .3.2

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .3.3

 

 .                                                                                                         דגם:  .3.4
 

 ___________________________________________ . ארץ ייצור .3.5
 

 לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: .3.6

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    

    

 
 
 



 
 
 

 מחיר המערכת והערכות : .3.7
 

 80,000 -גנטים שתכלול מערכת וערכות שיתנו מענה לכעל הספק להציע עסקת ריא
 בדיקות פריזיטים בשנה . 80,000 -בדיקות צואות בשנה +כ

 
 :קה השוטפת אספה תחילתהצבת המערכת ו תקופת הערכות נדרשת לשם  .3.8

_____________________ 
 

 

 

 להצעה:מסמכים שיש לצרף   .3.9
 

 מפרט מלא של המוצע. 
 איכות. ניתק 

 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 
  מסמךMDS2 )והסבר למילויו )במידה והספק בוחר לספק את המסמך 

 

 
 
 הערות .3.10

 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
 המחירים אינם כוללים מע"מ  

 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 
 $/דולר /ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/אירו/ארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח

. לכל מטבע אחר יש לבקש , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי
  אישור מראש.

  ימים 90תוקף ההצעה. 

 


