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 3/2021מכרז פומבי מס' 

 לביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידע הזמנה לקבלת הצעות  

 

רשויות   .1 אשכול  ערים  מערביאיגוד  הצעות    גליל  לקבל  בזאת  סיכונים  מזמין  סקר  לביצוע 

מידע   העריםואבטחת  העריםלרשו   ,לאיגוד  באיגוד  החברות  מקומיות  לרשויות    יות  וכן 

(, והכל בהתאם  המכרז""-ו"איגוד הערים", "הרשויות"    )להלן ובהתאמה:מקומיות אחרות  

הטכניים,   במפרטים  זה,  מכרז  במסמכי  המופיעות  השירות להגדרות  ובנספחים    אמנת 

 . פתהמצור אמנת השירותהמצורפים למכרז ול

 

החל  ₪    1000השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של   .2 מראש,  בתאום  האיגוד  במשרדי 

המכרז פרסום  השעות    מיום  במ16:00-08:30בין  ההשתתפות  עלות  את  לשלם  .  ניתן  כרז 

באמצעות הפקדתו בחשבון האיגוד בהעברה בנקאית. מובהר ומודגש בזאת, כי תשלום עבור  

   .לא יוחזר בשום מקרה וכלי סיבה שהיאההשתתפות במכרז 

 

ביום .3 הינו  ההצעות  להגשת  האחרון  השעה  ,18.02.2021  חמישי,  המועד  לא    .10:30  עד 

ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או  . את  תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה

 בכל דרך אחרת( במשרדי החברה.

 

ניתן לעיין בתנאי המכרז טרם תשלום עבור ההשתתפות במכרז, באתר האינטרנט של איגוד   .4

 ./https://wegalil.org/tender-procurement-and-servicesהערים 

 

בי .5 הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייב  האיגוד  רשאי  אין  האיגוד  שהיא.  הצעה  כל  או  ותר 

ונ בכושרו  השאר,  בין  המציע  ילהתחשב,  של  מידעסיונו  ואבטחת  סיכונים  סקר  , בביצוע 

 לרבות לאור ניסיונו הקודם של האיגוד או הרשויות עם המציע.

 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר,  .6

ת משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים  שהינו אישיו 

 ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. 

 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של   .7

נושא   ו/או  מנהל  ו/או  מניות  בעל  ו/או  )בעלים  הצעתו  המציע  את  הגיש  שותף(  ו/או  משרה 

 למכרז.

 

ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות הסכם הספק על נספחיו(   .8

תוגש בתוך מעטפה סגורה, ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע,  
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. ההצעה  מקור ועותק נוסף  –  ( עותקים2ידי המציע בשני )- כאשר היא ממולאת וחתומה על

. יודגש  10:30, עד השעה  18.02.2021יום חמישי,  לעד    ,בוץ כבריקילתיבת המכרזים ב  תוגש

ייגבר    –כי שני העותקים יהיו זהים לחלוטין לעותק המקור, במקרה של סתירה בין עותקים  

 הנוסח שבעותק המקור. 

 

 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

רשו בפורש ובכתב  , מלבד אלו אשר יידחלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( .9

אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל,  על ידי הרשות במסגרת הליך בדיקת ההצעות,  

 ידי החברה. -ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על

 

בכל  .10 במלואם במסמכי המכרז.  המופיעים  תנאי המכרז  אינו ממצה את  זו  במודעה  האמור 

 במסמכי המכרז.מקרה יגבר האמור 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 כ"ל נממ"מ , טל כהן

 רשויות  אשכול איגוד ערים

 גליל מערבי 
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 ביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידע  –מכרז פומבי 

 

 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪  1,000  – עלות חוברת המכרז

 .13:30 שעה, עד ה07.02.2021תאריך ב , ראשון  יום – שאלות הבהרהועד אחרון להגשת  מ

 . 10.02.2021תאריך ב,  רביעי יום  –מועד אחרון למתן תשובות לשאלות הבהרה 

 10:30, עד השעה 18.02.2021יום חמישי,   – להגשת ההצעותמועד אחרון  

 .בקיבוץ כברי  משרדי האשכול  – תיבת המכרזיםמיקום 

 11:00בשעה , 18.02.2021יום חמישי,  – תיבת המכרזיםמועד פתיחת 

 בקיבוץ כברי.  משרדי האשכולתיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה בפתיחת 

הערבות תהיה  .  ₪  30,000  בלבד על סך  הצעה  הגשת  עבורערבות בנקאית    -   להצעה  סוג וסכום הבטוחה

 . 31.04.2021 תוקף עד ליוםב

 

 רקע: .1

 חברות בו  איגוד ערים  הינו  (  "האשכול")להלן:  גליל מערבי  רשויות  אשכול  איגוד ערים   .1.1

נהריה,    תושבים:  230,000רשויות בהן מעל    13 עיריית עכו, מועצה אזורית  עיריית 

תרשיחא, מועצה מקומית בית ג'אן, מועצה אזורית מעלה  -מטה אשר, עיריית מעלות

מועצה מקומית כפר ורדים,    ,יוסף, מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית חורפיש

פס מקומית  מועצה  מזרעה,  מקומית  מעיליא  מועצה  מקומית  מועצה  מועצה  ווטה, 

וכל רשות שתצטרף לאשכול בתקופות המנויות במכרז  מקומית תעשייתית מגדל תפן 

חברתי  -. האשכול הוקם במטרה לקדם פיתוח כלכלי("רשויות האשכול")להלן:  זה  

 ושירותים מוניציפאליים, זאת תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום משאבים.  

רשויות  הובאשכול עצמו קיימים מאגרי מידע שונים, אשר על    המקומיותברשויות   .1.2

הפרטיות,   המקומיות הגנת  חוקי  להוראות  בהתאם  באבטחתם  חייבים  והאשכול 

 , והתקנות שהותקנו מכוחו. 1981-תשמ"א

היתר .1.3 מחויבים  בין  בהתאם    המקומיותרשויות  ה,  סיכונים  סקר  בביצוע  והאשכול 

ביצוע סקר    .2017-)אבטח מידע(, תשע"ז  לתקנות הגנת הפרטיות  5להוראות תקנה  

)להלן:   לעיל  כאמור  סיכונים"סיכונים  רשויות  "סקר  עבור  יאפשרו    מקומיות( 

המידע    המקומיותולרשויות  לאשכול   אבטחת  את  ויקדמו  הדין,  בהוראות  לעמוד 

 . הנמצא ברשותם

  מעוניינות להגביר את מוכנותם ולחזק את אבטחת המידע, וזאת   המקומיותרשויות  ה .1.4

בין היתר באמצעות שכירת שירותי מומחים כגון מנהל אבטחת מידע וממונה אבטחת  

 מידע. 
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את מערכת אבטחת המידע   .1.5 נדרשות לשדרג  המקומיות  האחרונות הרשויות  בשנים 

הפרטיות    ן שלה הגנת  חוק  לרבות  והחוקים  הרגולציה  בדרישות  לעמוד  במטרה 

 שהותקנו מכוחו. והתקנות 

, קיימות  המקומיות  ת יושדרוג מערך אבטחת מידע ברשו בכדי לעמוד בדרישות הללו, .1.6

 . פעילויות מגוונות לביצוע ובעלי תפקידים חדשים, אותם יש למנות

ל .1.7 יספקו  במכרז  המידעהמקומיות  רשויות  הזוכים  אבטחת  בתחום  ילוו ו   ,שירותים 

אבטחת המידע והגנת    ביישום הוראות החוק ובמימוש תוכניות עבודה בתחום  ן אות

 . הפרטיות

 

 מטרות העבודה: .2

לתקנות    5שירותים שיבצע את העבודות המנויות בתקנה    ןנותתקשר עם  י  אשכולה .2.1

,  ("מתן שירותי אבטחת מידע")להלן:    2017- הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז

מאגרי   ברישום  הרשויות  מידעיסיעו  ובמוכנות  איומי  המקומיות  ,  עם  להתמודדות 

 . סייבר

 

 :ותקופת ההתקשרות העבודה כולתת .3

 עבודות איתור הסיכונים בכל רשות מרשויות האשכול יכללו:  .3.1

 ביצוע סקר סיכונים.  .3.2

 .החדיר מבדק  .3.3

 רישום מאגרי מידע.  .3.4

 שירות ממונה אבטחת מידע.  .3.5

 טכנולוגי(. שירות מנהל אבטחת מידע )שירות מעשי  .3.6

השירותים ישכרו על ידי הרשויות תמורת ריטיינר, והיקף    –  3.6-ו  3.5לעניין סעיפים   .3.7

בהתאם לבקשת הרשות המקומית. בכל מקרה היקף המשרה לא  המשרה יקבע לפי  

 .בשבוע 1יום עבודה  מ יפחת 

לאשכול זכות    . חודשים  36במכרז זה תעמוד לתקופה של    ההצעת המחיר של הזוכ  .3.8

 12התקופה בה תעמוד הצעת המחיר בתוקף בשתי תקופות נוספות בנות להאריך את 

חודשים כ"א, כך שבסך הכל תעמוד הצעת המחיר לכל היותר לתקופה של חמש שנים  

 .("תוקף הצעת המחיר")להלן: 

במכרז זה    הרשאי האשכול לפנות לזוכוקף יהיה  בכל עת בה תהיה הצעת המחיר בת  .3.9

האשכול  בדרישה   עבור  או  מקומיות,  רשות  עבור  העבודות  לביצוע  הצעות  לקבלת 

 עצמו. 

 . חודשים 6של לכל הפחות  הפו לתקיהיו  שירותי ממונה ו/או מנהל אבטחת מידע  .3.10

או רשות מקומית רשויות האשכול    פנו  לאבמועד פרסום מכרז זה  מובהר בזאת, כי   .3.11

 יבצע   במכרז  הכוהז  כי   מתחייב  האשכול  אין,  עבורן  עבודותאת הבבקשה לבצע  אחרת  

 .בכלל או, עבודותה ביצוע היקףאת  או, עבודותאת ה
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 השירותים לרשויות  .4

 :לקבל את השירותים מהזוכה במכרז זה הרשויות שלהלן סכימובמועד פרסום מכרז זה ה

מועצה מקומית שלומי, מועצה מקומית כפר ורדים, מועצה מקומית   – סקר סיכונים   .4.1

 ןתפ לתעשייתית מגד מקומית מעיליא, מועצה 

אשר  –מידע    מאגרירישום   .4.2 מטה  אזורית  מועצה  מועצה  שלומי,  מקומית  מועצה    ,

 תפן  לתעשייתית מגדמקומית ה מקומית כפר ורדים, מועצה מקומית מעיליא, מועצ

בשבועיים(   .4.3 אחד  יום  של  עבודה  )בהיקף  מידע  אבטחת  ממונה  מועצה   –שירותי 

 מקומית כפר ורדים, מועצה מקומית מעיליא 

 .ההתקשרות בתקופת זה להסכם להצטרף הזכות לעיל נזכרות שאינן נוספות לרשויות

 

 ניסיון נדרש ותנאי סף: ודרישות התפקיד  .5

ציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים  להשתתף בהליך זה אך ורק מרשאים  

 הבאים, במצטבר: 

 . או יחיד הרשום בישראל המציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי דין .5.1

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת    אינו  המציע .5.2

 .רגל

לפי  ה .5.3 בדרישות  עומד  התשל"ומציע  ציבוריים,  גופים  עסקאות  )להלן:    1976-חוק 

 "(, כדלקמן: חוק עסקאות עם גופים ציבוריים"

בהתאם   .5.3.1 כדין  ספרים  ניהול  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור  בעל 

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ולהוראות  

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו   .5.3.2

- מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"ו  מנהלול

1975 . 

תשלום שכר    ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין  2מציע עומד בדרישות סעיף  ה .5.4

 . מוגבלות עם לאנשים הולם ייצוג ומתן ,  מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

  הולם  ייצוג  לעניין  ציבוריים  גופים  עסקאות  לחוק  1ב2  סעיף   בדרישות  עומד  המציע .5.5

 . מוגבלות  עם לאנשים

  אלף שלושים  )  ₪  30,000הבטחת קיום ההצעה בסכום של  ל  בנקאית המצאת ערבות   .5.6

 . 31.03.2021עד ליום  בתוקף(, שקלים חדשים

 להזמנה זו.   9דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  םמציע שילה .5.7

 על המציע לעמוד בכל תנאי הסף להלן:  .5.8

לפחות   .5.8.1 של  מעשי  ניהול    5ניסיון  או  בליווי  המידע  אבטחת  בתחום  שנים 

 משתמשים.   200ארגונים בעלי היקף מינימלי של  בשניאבטחת מידע 
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, כגון  מאגרי מידע ויותר 5בעל    אחד לפחות  ציבורייםבליווי לפחות גוף    ניסיון  .5.8.2

מקומית,   )מיפוי    חלקיו  כל  על  הפרטיות  הגנת  חוק  דרישות  ביישום רשות 

  נהלים   כתיבת,  ספקים  מיפוי,  תפקידים  בעלי  דרכותה,  מאגרים  ורישום

 . (והטמעתם

  לקוחות   10לפחות    של  הרשימו  המלצות  3  לפחות  להצעתו  יצרף  המציע .5.8.3

 .עמם  קשר  ליצירת וטלפונים קשר אנשי המפרטת, ממליצים

  תקנות   כניסת,  8.5.2017לאחר    ובוצע,  5.8.3בסעיף    המוצגות  ההתקשרות  .5.8.4

 . לתוקף, 2017-"זתשע(, מידע)אבטחת  הפרטיות  הגנת

הציבוריים    לאיתורהמציע    שיציג   עבודות  .5.8.5 הגופים  עבור  שבוצעו  הסיכונים 

(,  מידע)אבטחת    הפרטיות  הגנת  תקנותל  5  תקנה  להוראות  בהתאםהייתה  

 . 2017-"זתשע

 . 25ביחד יהיה לפחות  הציבוריים  גופיםבהמידע  מאגריכל  סך .5.8.6

  אבטחת  שירותי  מתןביצעו    עבורן  הציבוריים  גופיםיצרף להצעתו אישור מה  המציע .5.9

יהיה    אישורכאמור או תצהיר מעו"ד או    מידע זו. באישור  רו"ח המאמתים עובדה 

  מועד סיום  ,המידע  מאגרי  מספר ,  העבודות  ביצוע  מועד,  הציבורי  הגוףרשום את שם  

 הות העבודה שבוצעה. ומ  העבודות ביצוע

, להוכחת , מכל לקוח בנפרדהמשתתף יצרף להצעתו אישור להוכחת תנאי סף אלו,  

, 12-, או מסמך אחר שאינו נספח א12-אנספח  שבהניסיון כאמור בנוסח האישור  

א בנספח  המופיעים  הנתונים  שכל  המציע    12-ובלבד  שיצרף  במסמך  גם  יופיעו 

 להצעתו

ב .5.10 העסיק  המפרטים    עובדים  3לפחות    2020-2015  שניםהמציע  בתחומים  שעסקו 

 . במכרז זה

 הנתונים הבאים:   אתיפרט בהצעתו   מציעה .5.11

 רקע כללי. .5.11.1

 . הםמרכיביאת ו סקר סיכונים ומבחן חדירה,מתודולגיה לביצוע  .5.11.2

,  לקוחהמנהל  ידה וההצעה מוגשת ע"י חברה או שותפות, יש לציין במפורש את שם  במ .5.12

 .  מאוגד  שאינו למציע גם  להלן מתייחס" לקוח המנהל  " המונח כאשר

 :מנהל לקוח מטעם המציע על החלים הסף  תנאי פירוט להלן .5.13

 . מידע אבטחת בתחום עסקית  תכנית בהקמת ניסיון .5.13.1

בתפקיד   .5.13.2 לשמש  המוצע  המציעהאדם  מטעם  לקוח  ניסיון    יהיה  מנהל  בעל 

  לפחות   םשבה  ציבוריים  גופים  שנילפחות ל  מידע  אבטחת   שירותיבניהול  מוכח  

 . מאגרי מידע 8

תוכניות עבודה שנכתבה עבור מקבל שירות  להציג    המוצע  הלקוח  מנהל  על .5.13.3

הצורך   את  יתארו  התוכניות  האחרונות.  השנים  מחמש  עמלו,  פרי  בעבר, 

הפעולות שבוצעו על מנת לענות על  המתודולוגיה והארגוני ו/או האסטרטגי,  
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ת הפתרון ולאשרו בארגון על מנת למצוא א  מנהל הלקוחהצורך, תהליך שערך  

 בהנהלה, המודל הכלכלי תפעולי של הפרויקט ותהליך ההטמעה שנדרש. 

ה מלקוחות  מכתבי המלצ  שלושה להציג לפחות    מנהל לקוח מטעם המציע על   .5.13.4

פחות לא  ממליצים  ,מידע  מאגרי  8-מ  שלהם  שלושה  של  ודרכי    ,ורשימה 

 . מידע  מאגרי 5-שלהם לא פחות מ   מלקוחות ,התקשרות עימם

המקצועי   הניסיוןו  האקדמי  הרקע,  ההכשרותלצרף מסמכים שיגבו את    יש .5.13.5

המציע  של   מטעם  לקוח  יהיו    –מנהל  שיצורפו   המסמכיםהמסמכים 

של    .זה   לעיל  5  בסעיף  הנזכרים מניסיונו  תתרשם  המכרזים  מנהל  ועדת 

 המוצע בין היתר ממסמכים אלו.לקוח ה

ייבחן בין היתר לפי מאפייני העשייה הייחודיים  לקוח מטעם המציע  המנהל   .5.13.6

 : התפקיד של

 . שונים גופים בכמה במקבילמשימות  ביצוע .5.13.6.1

 . ןומחוצה לה   הגופים בתוךעבודה מול גורמים רבים  .5.13.6.2

 שירותיות.  .5.13.6.3

 . )אירועי סייבר( עבודה בשעות בלתי שגרתיותל זמינות  .5.13.6.4

 על סודיות של מידע.  שמירה .5.13.6.5

להתקשרות עם המציע הוא, כי מנהל הלקוח  מובהר ומודגש בזאת כי תנאי  

בפועל.   לעיל  יהיה מי שיבצע את העבודות  זה  מטעם המציע המוצע במכרז 

מנהל הלקוח מטעם   צורך להחליף את  נוצר  ובתקופת ההתקשרות  במקרה 

שהיא, סיבה  מכל  יאושר    המציע  המציע  מטעם  הלקוח  מנהל  של  מחליפו 

 האשכול. מראש ובכתב ע"י 

הכישורים    המציע .5.14 עם  עובדים  באמצעות  בפעול  העבודות  את    המינימליים יבצע 

 הבאים: 

 המידע  אבטחת למנהל הסף  תנאי .5.14.1

שנים בתחום אבטחת המידע בליווי או    5ניסיון מעשי של לפחות   .5.14.1.1

של   מינימלי  היקף  בעלי  ארגונים  בשני  מידע  אבטחת    200ניהול 

 משתמשים. 

של מוסד    CISO  ניהול אבטחת מידע  הכשרה מקצועית ב  קורס  בוגר .5.14.1.2

מאחד    ו/או בעל הסמכה  לפחותשעות    150אקדמאי רשמי בהיקף  

 .CISSP \ CISM \ CEH  ים הבאים:סוגה

לביצוע    תכניתלהיות בעל ניסיון בבניית    ת המידע אבטח  מנהלעל   .5.14.1.3

, והכנת הצעות לתיקון ליקויי אבטחה  מידע  אבטחת  שירותי  מתן

 . ציבוריים בגופים מידע מאגרי של

 . מידע אבטחת בתחום עסקית  תכנית בהקמת ניסיון .5.14.1.4

 .מידע אבטחת מתודולוגיה הקמת  ניסיון .5.14.1.5

 .נהלים  בכתיבת ניסיון .5.14.1.6
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 . הדרכות  בביצוע ניסיון .5.14.1.7

 : לממונה אבטחת מידע הסף  תנאי .5.14.2

בעל ניסיון    יהיה   ממונה אבטחת מידעהאדם המוצע לשמש בתפקיד   .5.14.2.1

רשויות    שנילפחות ל   מידע  אבטחתממונה    שירותי  מתן  ביצועמוכח ב

 מאגרי מידע.  8לפחות  שבהםמקומיות 

בשני  תפקיד ממונה אבטחת מידע  ב  תייםניסיון מעשי של לפחות שנ  .5.14.2.2

   מאגרי מידע. 5ארגונים בעלי היקף מינימלי של 

 . הדרכות  בביצוע ניסיון .5.14.2.3

 .נהלים  בכתיבת ניסיון .5.14.2.4

ומאגרי    מעמיק   ידע .5.14.2.5 מידע  לאבטחת  הקשור  בכל  החוק,  בדרישות 

 מידע. 

 

  מסמכי ההצעה  .6

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו,   .6.1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו    וחתומיםכשהם מלאים  

"(. הצעת המציע מסמכי ההצעה" או "הצעת המציע את הצעת המציע בהליך )להלן: "

את    לעיל, גם  7המצויינים בסעיף    , בנוסף למסמכיםתכלול כחלק בלתי נפרד ממנה

 המסמכים דלהלן: 

א'   .6.1.1 ו/או ההבהרות    -מסמך  ו/או השינויים  וכל העדכונים  זה  מכתב הזמנה 

עלישי למציעים  מפגשי  האשכולידי  -   שלחו  סיכום  לרבות  שיהיו,  ככל   ,

 , אליו מצורפים: מציעים

 המציע.   הרתהצ –  1-נספח א .6.1.1.1

 הצעת המחיר.  –  2-אנספח  .6.1.1.2

 .להבטחת קיום ההצעה מבנק בישראל יות/תהערבו –  3-נספח א .6.1.1.3

  7.1נדרש בסעיף  בהתאם ל תעודת התאגדות של המציע    –   4- אנספח   .6.1.1.4

 לעיל. 

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה    –  5-אנספח   .6.1.1.5

 וזכויות החתימה במציע. 

סעיפים    -  6-אנספח   .6.1.1.6 לפי  הנדרשים  ו 2אישורים  לחוק    (ב)2-)א( 

 .ציבוריים גופים עם עסקאות  

עסקאות    לחוק  1ב2- ו  ב2תצהיר כנדרש בסעיף    -  8- א-ו  7-נספחים א .6.1.1.7

 . עם גופים ציבוריים

  20-2015  שניםהמציע העסיק בכי  אישור רואה חשבון    -  9-נספח א .6.1.1.8

 ;שעסקו בתחומים המפרטים במכרז זה עובדים  10לפחות 
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אישור עדכני של רו"ח על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא  ו

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק    אינו 

 לעיל.  7.2ו/או פשיטת רגל בהתאם לנדרש בסעיף 

 תצהיר בדבר אי תאום הצעות.  - 10-נספח א .6.1.1.9

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית.  – 11-נספח א .6.1.1.10

אישור מרשויות מקומיות על התקשרות והיקפה עם    –  12-נספח א .6.1.1.11

 . המציע

 . תשלום דמי ההשתתפות במכרזקבלה על  .6.1.1.12

 חתום על ידי מורשי חתימה אליו מצורפים: חוזה – 'ב מסמך .6.1.2

 . תכולת סקר סיכונים – 1-ב נספח .6.1.2.1

 . נוסח הזמנת עבודה  – 2-נספח ב .6.1.2.2

 . נוסח ערבות הביצוע  – 3-נספח ב .6.1.2.3

נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן. תשומת    -  4-נספח ב .6.1.2.4

עמוד על מילוי דרישות הביטוח  י  שהאשכוללב המציעים מופנית לכך 

המציע.   התחייבויות  להפרת  תיחשב  בהן  עמידה  ואי  על  במלואן 

ל המבטח    צרףהמציע  אישורי  נוסח  ע"י את  חתומים  הם  כאשר 

יועלו אך  הביטוח  ביחס לדרישות  הסתייגויות ו/או הערות    .המבטח

 הגשת ההצעה.במסגרת פניה לקבלת הבהרות לפני ורק 

היה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה  י  האשכול .6.2

הבלעדי, והללו יחשבו לחלק    ו זו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעת

 בלתי נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע. 

יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כמפורט לעיל או    אשכולה .6.3

ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה    לדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי

 .ו/או זכות כלפי האשכול בגין השימוש בזכותו זו

רשאי,   .6.4 נכללו  אשכול  שלא  מסמכים  להשלים  מהמציעים  לבקש  דעתו,  שיקול  לפי 

 בהצעה. 

 

 :ערבות לקיום ההצעה .7

  המזמין המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת   .7.1

  מאה אלף ₪ )  100,000  להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה בסכום

חדשים( ת   שקלים  ליום  בתוקף  היה  הערבות  רשאי  י  המזמין.  31.03.2021עד  היה 

 לדרוש מהמציעים להאריך את משך תוקפה של הערבות.

ה .7.2 כי  בזאת  שהוגשו    מזמיןמובהר  בערבויות  התאמות  אי  עקב  הצעות  לפסול  עלול 

מציעים לוודא זמן מספיק לפני המועד האחרון ה  לעלהבטחת קיום ההצעה. לפיכך,  

המונפקת עבורם מטעם הבנק הוא כנדרש על פי  להגשת ההצעה, כי נוסח הערבות  

 .להזמנה זו את הנוסח המצורף במדויק סעיף זה ותואם
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התחייבויותיו  .7.3 כל  ולמילוי  המציע  ידי  על  ההצעה  לקיום  כביטחון  תשמש  הערבות 

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע  מציעכמפורט בהזמנה זו ובהצעת ה

הצעת המציע  הזמנה זו ובייבויות המפורטות בשהצעתו תתקבל לא ימלא את ההתח

ובמועדן,   במלואן  היכאמור  ייחשב    מזמיןהיה  וסכום הערבות  ערבותו  רשאי לחלט 

ומוערך מראש ש מוסכם  היכפיצוי  ל מזמיןקבל  שנגרמו  נזקים  על  מילוי    ו,  אי  בשל 

ו/או  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  זאת,  ההליך.  ניהול  במהלך  ו/או  המציע  התחייבויות 

 . על פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך מזמיןה אחרת הנתונה ל תרופ

לחלט    ,היה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעוןי  מזמיןהמבלי לגרוע מהאמור,   .7.4

יותר   או  אחד  היתר,  בין  בהתקיים  חלקו,  או  כולו  בה,  הנקוב  הערבות  סכום  את 

 מהנסיבות המפורטות להלן: 

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .7.4.1

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   מזמיןהמציע מסר ל .7.4.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .7.4.3

ב .7.4.4 הקבועות  ההוראות  לפי  פעל  לא  בהליך  כזוכה  שנבחר  מסמכי  המציע 

 . מזמיןאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם ה, שהן תנ, כולן ו/או חלקןהזמנהה

על פי כל דין    מזמיןהכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל 

 ו/או על פי מסמכי ההליך. 

הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור    ו, על פי שיקול דעתמזמיןקבע ה .7.5

 רשאי לפסול את אותה הצעה.  מזמיןהיה ה י – לעיל 

 

 שאלות הבהרה  .8

 בנוסח שלהלן: בלבד ולא בטבלה wordבקובץ , ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב .8.1

 

 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 ______ )השאלה(  -סעיף ____, בעמוד ___ למסמכי המכרז   .1

 

,  07.02.2021יום ראשון, תאריך    Tal@wegalil.org.ilטל כהן ל  שאלות הבהרה יפנו .8.2

 . 04-9576207. חובה על המציע לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון 13:30עד השעה  

י .8.3 ההבהרה  לשאלות  האשכול  תשובות  באתר  בתאריך  עד  פורסמו  רביעי,  יום 

התשובות לשאלות ההבהרה יהיו חלק ממסמכי הפניה, ויצורפו להצעה .  10.02.2021

 כאשר הם חתומים ע"י המציע. 

מובהר בזאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי המכרז על נספחיו, לרבות ביחס  .8.4

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור  

ובמועד שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז  
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לדרישות הביטוח(, לאחר ח ביחס  )לרבות  נספחיו  לוף המועד לשאלות הבהרה על 

 .אמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנהכ

ל .8.5 שהופנו  לשאלות  והבהרות  שיימסר   מזמיןתשובות  והמידע  לעיל,  כאמור  בכתב 

 . רכש את מסמכי המכרזבמסגרת מפגש/י המציעים יופצו בכתב לכל מי ש

יחייבו  ע"י האשכול  יפורסמו באתר האשכול  אך ורק תשובות, הבהרות ועדכונים ש .8.6

והם   , והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע  מזמיןאת ה

 יצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש.

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז .9

נים בתשלום  מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותרכישת  השתתפות במכרז,   .9.1

שקלים חדשים(, אשר לא יוחזרו    אלף₪ )  1,000  השתתפות במכרז בסך כולל של  דמי

 מכל סיבה שהיא.  

עבור  נ .9.2 לשלם  מסמכי  ב   השימושיתן  הגשת  במועד  לרבות  בהמחאה,  המכרז  מסמכי 

לאשכול   שישלח  ובתנאי  בנקאית  העברה  באמצעות  גם  לשלם  ניתן  בנוסף,  המכרז. 

על   הבנק  של  מועד  אישור  הבנק,  חשבון  מספר  המשלם,  פרטי  יפורטו  בו  ההעברה 

האשכול. במשרדי  קבלתו  לוודא  האישור  שולח  על  התשלום.  וסכום  את   התשלום 

 הקבלה על התשלום יש לצרף למסמכי המכרז. 

ההשתתפות   .9.3 דמי  מיום   ותאפשרי תשלום  ה  07.02.2021  החל  בימי    אשכולבמשרדי 

, תשלום דמי  אית, כמתואר באתר האשכול, או באמצעות העברה בנק בלבד  קבלת קהל

כאמור במכרז.  ההשתתפות  להשתתפות  תנאי  הגעה    מהווה  לתאם  יש  הסגר  עקב 

 054-5491895 –מראש בטלפון 

 באתר האשכול. תשלום דמי ההשתתפות  ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם  .9.4

 

 הגשת ההצעות  .10

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.  .10.1

המועד  ל  ע .10.2 לאחר  חודשים  שישה  למשך  חזרה,  זכות  ללא  בתקפה,  לעמוד  ההצעה 

ה ההצעות.  של    מזמין להגשת  תוקפן  משך  את  להאריך  מהמציעים  לבקש  רשאי 

ההצעות והערבות להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד  

ת קיום רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטח  מזמין היה ה ילהוראות סעיף זה,  

 . הצעתו, גם אם באותה עת טרם נקבע הזוכה בהליך

בעותק אחד  ההצעה .10.3 תוגש  תוגש  למעט הצעת המחיר אשר  עותקים,  . מסמכי  בשני 

לתיבת  שתוכנסנה  להלן(,  )כמפורט  ונפרדות  סגורות  מעטפות  בשתי  יוגשו  ההצעה 

אשר עליה יצוין מספר המכרז המלא של    המכרזים במעטפה ראשית משותפת אחת

   ז בלבד.המכר
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המעטפ .10.4 הסגור  האת  הנמצאת   ההראשית  המיועדת  המכרזים  לתיבת  להכניס    יש 

 במשרדי האשכול. 

 . 10:30, עד השעה  18.02.2021יום חמישי,  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:  .10.5

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח    הצעה שתוגש לאחר מועד זה,  .10.6

ככל שיהיה    –אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח  

 בכך צורך.

ב  .10.7 ,  11:00, בשעה  18.02.2021יום חמישי,  תיבת המכרזים תיפתח במשרדי האשכול  

 . וכל אדם רשאי להיות נוכח בפתיחת תיבת המכרזים

ידי - מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים עלכל   .10.8

ידי המציע   על  ייחתמו  וחותמת המציע  -המזמין,  כחול  חתימה מלאה  למעט  בדיו   ,

 . הערבות  אשר תיחתם על ידי הבנק

 . בצבע כחול  הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו  כלעל המציע למלא את   .10.9

להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור לכל מי  רשאי  המזמין .10.10

שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף כדי להבטיח מתן 

 ארכה להגשת הצעות.

  מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה המזמין .10.11

  ציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד,רשאי לפסול את כל ההצעות שהגיש המ

 או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד   .10.12

 עות מיזם משותף או בכל דרך אחרת. גם באמצ

עה או  הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצ .10.13

ההליך,  של  מוטעית  הבנה  על  מבוססת  נכונות,  בלתי  הנחות  על  מבוססת  מוטעית, 

הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות ההזמנה, הכוללת הסתייגות כלשהי לגבי תנאי  

מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל  

הבלעדי   ולהיפסל על פי שיקול דעתעלולה    -דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד  

 . מזמיןשל ה

 

 :ההצעה הזוכה בחירת  שקלול .11

ההצעות יהיו לפי מספר התושבים ברשות המקומית כפי שפורסמה בפרסום של רשות   .11.1

 : 2020האוכלוסין אוגוסט 

מקומית    –תושבים    10,000עד    –   Aרשות   .11.1.1 מועצה  מזרעה,  מקומית  מועצה 

מעיליא,   מקומית  מועצה  תפן פסוטה,  מגדל  תעשייתית  מקומית  ,  מועצה 

מקומית   חורפיש,  ,  ג'וליסמועצה  מקומית  מועצה  שלומי,  מקומית  מועצה 

 מועצה מקומית כפר ורדים. 
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מקומית  עמו  – תושבים    35,000ועד    10,001-מ   –  Bרשות   .11.1.2 ,  מכר -ג'דידהצה 

,  מועצה אזורית מעלה יוסף , ג'אן-, מועצה מקומית ביתירכאמועצה מקומית 

יאסיףמועצה מקומית   עיריית מעלותכפר  אזורית מטה  ,  תרשיחא- ,  מועצה 

 .אשר

 עיריית עכו, עיריית נהריה.  –תושבים  70,000ועד  35,001- מ – Cרשות  .11.1.3

 : יקבל ניקוד לפי הנוסחה שלהלן המוצע המחיר .11.2

 :  עבור מחיר  הנוסחה לחישוב הניקוד

(
ההצעה  הזולה  ביותר  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  ביצוע  סקר סיכונים 

הצעת  המציע  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  ביצוע  סקר סיכונים 
) ∗ 15 

+ 

(
ההצעה  הזולה  ביותר  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  רישום  מאגרי  מידע 

הצעת  המציע  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  ביצוע  רישום  מאגרי  מידע  
) ∗ 10 

+ 

(
ההצעה  הזולה  ביותר  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  ממונה  אבטחת  מידע 

הצעת  המציע  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  ממונה  אבטחת  מידע 
) ∗ 10 

+ 

(
ההצעה  הזולה  ביותר  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  מנהל  אבטחת  מידע 

הצעת  המציע  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  מנהל  אבטחת  מידע 
) ∗ 10 

+ 

(
ההצעה  הזולה  ביותר  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  מבחני  חדירה 

הצעת  המציע  עבור  ממוצע  המחירים  לשירות  מבחני  חדירה 
) ∗ 5 

= 

 מהציון הסופי בסך הכל 50%

  

 המחיר: לעניין חישוב ניקוד הצעות  

ביותר מההצעות המחיר שנפתחו  –  "ביותר  הזולה"ההצעה   ועמדו    ההצעה הזולה 

 . בתנאי הסף

מחולק    2- סכום המחירים המוצעים באותו סעיף שבנספח א  –   "ממוצע המחירים"

)סעיף  -במספר תתי מידע"  אבטחת  "ממונה  עבור  א  2הסעיפים. למשל:  (  2-בנספח 

 . 5-מחולק ב  2.5-2.1סיכום ההצעות שבסעיפים 

  בפני  להתרשמות  נויוזמ  ומנהל אבטחת המידע  מנהל לקוח מטעם המציע,  המציע .11.3

,  50%משקל של    -  הזוכה  בבחירת לה משקל רב    אשר  התרשמות ,  המכרזים  תוועד

 מטה. 1בטבלה על פי החלוקה 
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 ת המכרזיםניקוד וועד – 1בלה ט

מירבי   אופן בדיקה  רכיב משקל 

 )באחוזים מסך הציון( 

 ניסיון

   המציע

המקצועיתהתרשמות   סיון ימנ  הוועדה 

מסמכים  להמלצות/  בהתאם  המציע 

 במסגרת ההצעה. שיוצגו

רשימת   להצעתו   יצרף   המציע   המלצות/ 

  קשר   אנשי  המפרטת,  ממליצים  לקוחות

 .עמם  קשר ליצירת וטלפונים

 דעתו  שיקול  לפי,  רשאי  יהיה  האשכול

  או  כולם,  אלה  לממליצים  לפנות,  הבלעדי

  שקיבלו   אחרים  לגורמים  וכן,  חלקם

  פרטים  קבלת  לשם ,  מהמציע  שירותים

 רצונם  ושביעות  שקיבלו  השירות  אודות

 . ממנו

 דעתו  שיקול  לפי ,  רשאי  יהא  האשכול

 אשר,  מציע  עם  להתקשר  שלא,  הבלעדי

  או /ו  לגביו  שליליות  יהיו  עליו  הדעת  חוות

  ידו  על   ניתנו  אשר   השירותים  טיב  לגבי

 בעבר.

הבאים הפרמטרים  ע"פ  יבחן    : הניסיון 

לנדרש    - היקף   )מעבר  תקופה  מבחינת 

עבורם  מזמינים  מספר  וכן  הסף(  בתנאי 

בוצע השירות, סוג הניסיון, שביעות רצון  

 המזמין. 

15% 

מנהל  מ התרשמות

הלקוח מטעם  

 המציע

המקצועית   הועדה  מראיון  התרשמות 

 :ופרזנטציה

גופים  .  1 בכמה  במקביל  משימות  ביצוע 

 שונים.

גורמים רבים בתוך הגופים עבודה מול  .  2

 ומחוצה להן.

 שירותיות.. 3

זמינות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות  .  4

 )אירועי סייבר(.

 שמירה על סודיות של מידע. 5

10% 
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המקצועיתועדההתרשמות     מעבודה   ה 

הלקוח שהכין   המציע  מנהל  בין  מטעם   .

 היתר יבחנו: 

ו/או תיאור   .1 הארגוני  הצורך 

 האסטרטגי,

 המתודולוגיה .2

על   .3 לענות  מנת  על  שבוצעו  הפעולות 

 הצורך

תהליך שערך מנהל הלקוח בארגון על  .4

ולאשרו  הפתרון  את  למצוא  מנת 

 בהנהלה 

 המודל הכלכלי תפעולי של הפרויקט .5

 תהליך ההטמעה.  .6

15% 

ממנהל   התרשמות 

 אבטחת המידע 

תיבחן בקיאותו של מנהל אבטחת המידע  

)משרדי ממשלה,  בגופים ציבוריים גדולים  

רשויות מקומיות, חברות ציבוריות, חברות 

אבטחת   מנהל  של  ניסיונו  עירוניות(, 

בגופים   שהוביל  תהליכים  המידע, 

 ציבוריים וחברות גדולות

10% 

 

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה של מציע אשר קיבל התייחסות   .11.3.1

 שלילית מהמליצים ו/או ממקבלי השירות כאמור לעיל. 

 

מובהר בזאת כי מציע אשר לא צירף להצעתו המלצות מגורמים להם ניתנו  .11.3.2

השירותים לא יקבל ניקוד עבור כלל פרמטרי הטיב והצעתו תיפסל על הסף.  

 למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו  זו. 

עמידה    בעת להלן:  השיקולים  היתר,  בין  ישקלו,  לעיל  הפרמטרים  ניקוד 

ליקויים,   תיקון  אמינות,  עמידה  שירותיותבזמנים,  סדר,  עבודות,  איכות   ,

, הגשת חשבונות מסודרים,  עדכונםבחוזה ובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או  

  המכרזים   וועדתהגשת חשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה,  

 . לעיל הרשומים  השיקולים  על נוספים  שיקולים לשקול רשאית

נקודות   0מסוים גם  ההצעות רשאי האשכול להעניק בפרמטר   דירוג  במסגרת

 להצעה.

הוועדה המקצועית  יינתן על סמך מסמכי ההצעה, חוו"ד  הטיב והניסיון  ניקוד   .11.3.3

ועל סמך שאלות הבהרה שהמציעים ישאלו ע"י ועדת המכרזים באופן ישיר.  
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  יום המתכנסת ב  כרזיםהמ  תוועדעל המציע להכין עצמו להופיע בפני  לכן,  

השעות  24.02.2021רביעי,   בין  במשרדי  14:00-17:00,  האזורית ,    המועצה 

אשר באמצעות  .  מטה  תערך  הפגישה  הקורונה,  הוראות  שעקב  ייתכן 

במועד זה המציעים  אפליקציית הזום. על המציעים להיערך לאפשרות כזו.  

את   המידעיציגו  אבטחת  ומנהל  המציע  מטעם  לקוח  בפני    מנהל  ידיהם  על 

 הוועדה המקצועית.

ו  , כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע, בעלי השליטה בו, מנהלי יובהר .11.3.4

ובעליו. כמו כן, רשאי האשכול לבחון שירותים קודמים אותם נתן המציע,  

על השונים  המזמינים  מול  כך  לשם  טלפונית  מידע  -ולהתקשר  לקבל  מנת 

על שבוצעו  העבודות  ו/או  השירותים  מתן  טיב  השתתפות  -אודות  בעת  ידו. 

כל   ולקבל  למזמינים  לפנות  הזכות  לאשכול את  הוא  מעניק  במכרז,  המציע 

 ידו. -ע אודות השירותים אשר בוצעו עלמיד

/  רשאי    בחינת ההצעותבמסגרת   .11.3.5 להביא במסגרת  האשכול  ועדת המכרזים 

ל   ושיקולי היו  אשר  באמינות  בעיות  ו/או  שלילי  רשויות  ניסיון  ו/או  אשכול 

עם משתתף במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו    האשכול

 ו/או להימנע להתקשר עימו ולבחור משתתף אחר תחתיו.

הינו סיכום הנקודות   עבור רכיב האיכות  הכולל אותו תקבל כל הצעה  הניקוד .11.3.6

 . 11.2הנקובים בטבלה בסעיף של הפרמטרים 

מסמכים ו/או אישורים ו/או  האשכול יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת   .11.3.7

מתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח  

כאמור, רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף  

 לפסול את ההצעה. 

המרביים   .11.3.8 מהמחירים  הגבוהים  במחירים  תנקוב  אשר  מחיר  הצעת  הגשת 

 תיפסל.  

- יל, יצוין כי באם ימצא האשכול/ ועדת המכרזים עלמבלי לגרוע מהאמור לע .11.3.9

י שיקול דעתו כי הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל  פ

חוסר התייחסות לתנאי המכרז ודרישותיו, באופן שלדעת האשכול מונע את  

ועדת המכרזים לפסול את   יהיה בסמכות האשכול/  הערכת ההצעה כראוי, 

כל טענה    פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שתעמוד למציע-הצעתו של המציע על 

פי  -בעניין וזאת בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע נדרשת על 

 דין. 

שבסעיף   .11.4 המחיר  רכיב  עבור  שתקבל  הניקוד  הינו  הצעה  כל  שתקבל    11.1הניקוד 

 .11.2.7ורכיב האיכות שבסעיף 

 במכרז זה.  ההזכ  הההצע ההיתאת הניקוד הגבוה ביותר   ה שתקבלההצע .11.5



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

מתן   .11.6 ו/או  אישורים  ו/או  מסמכים  השלמת  מציע  מכל  לדרוש  רשאי  יהיה  האשכול 

כאמור,   ניתוח  ו/או  הסבר  למסור  יסרב  שהמציע  ככל  להצעתו.  ניתוח  ו/או  הסבר 

 רשאית תהא וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

פי שיקול  - וין כי באם ימצא האשכול / ועדת המכרזים עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יצ .11.7

דעתו כי הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל חוסר התייחסות  

כראוי,   ההצעה  את הערכת  מונע  האשכול  באופן שלדעת  ודרישותיו,  לתנאי המכרז 

יקול  פי ש-תהיה בסמכות האשכול / ועדת המכרזים לפסול את הצעתו של המציע על

שימוע   לעריכת  בכפוף  וזאת  בעניין  טענה  כל  למציע  שתעמוד  מבלי  הבלעדי  דעתו 

 פי דין. - למציע, כאשר עריכת שימוע נדרשת על

 

 :תשלום נאית .12

זה    ההתקשרות במכרז  הזוכים  להיות  עם  ע"י  עשויה    תקציב   באמצעותהמדינה  ממומנת 

סכום התקציב המאושר עבור עלות ההתקשרות בכל מקרה לא תחרוג מ,  לכן.  מוגבל  ייעודי

יום מיום קבלת החשבון   45בנפרד. התמורה תשולם בתוך  ביצוע עבודה לכל רשות מקומית  

. למרות האמור לעיל, מכיוון שמלוא התמורה לנותן התחרותי הנוסףמנותן השירותים הזוכה  

ת רשוה  תממומנת מגורמי חוץ כאמור לעיל, רשאי  בהליך התחרותי הנוסףהשירותים הזוכה  

הציבורי   הגוף  או  בהמקומית  התמורה  תשלום  את  קבלת    10-לדחות  מיום  עסקים  ימי 

 יום.  150המימון, ובלבד שישלם את התמורה בתוך 

 

 ה התקשרות עם המציע הזוכ .13

שהצעתי  אשכול ה .13.1 למציע  את    בהליך   ה הזוכ  הכהצע   ה נבחר  וודיע  יפרסם  וכן  זה, 

ערבות  במכרז ידרש להפקיד בידי האשכול    ה הזוכ  תוצאות המכרז באתר האשכול.

, לקיום התחייבויות המציע,  אשכולאוטונומית בלתי הדירה ובלתי מותנית לטובת ה

 ( ₪.שלושים אלף) 30,000סך של ב

יהיה  סכום   לצרכן  למדד    צמוד הערבות  במועד  המחירים  )להלן:    הקובע הידוע 

האשכול""ע הערבות  (רבויות  ערבות    א וצת.  בישראל.  בנק  ידי  היה  ת  האשכולעל 

הזוכבתוקף   זהות  על  המכרזים  ועדת  החלטת  ממועד  שנתיים  נוסח העד    הערבות   . 

 . נוסח המובא להזמנה זובותנאיה יהיו 

במועדן .13.2 בחלקן  או  האמורות  בדרישות  המציע  עמד  הי  , לא  שלא  רשאי    אשכולהיה 

הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות    ובהתאם לשיקול דעת  לאשר את זכייתו בהליך

היה  יעל פי כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה,    אשכולו/או תרופה אחרות המוקנות ל

קיבלה את ההצעה הגובה  רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר שהצעתו    אשכולה

 . ביותר במקום המציע שנפסל, ולחלט את ערבות המשתתף
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( אשר תבקש להזמין ביצוע  "הרשות המקומית" )להלן:    ף ציבורי  ואו ג  מקומיתרשות   .13.3

נה לאשכול באמצעות הזמנת עבודה  תפבאמצעות האשכול  עבודות מנותני השירותים  

 . 2-ב נספח 

אישור עריכת ביטוח בהתאם לנוסח מסמך  נותן השירותים ימציא לרשות המקומית  

 ל. להזמנה זו חתום ע"י חברת ביטוח בישרא 4-ב

 עבודה תתבצע בהתאם להזמנת עבודה שתומצא לזוכה ע"י הרשות המקומית. 

 תשלום  ופיקוח על ביצועו  המכרזלאשכול עבור ניהול    םישל   ה הזוכ  השירותים  ן נות .13.4

מ  מהתמורה  3%של    בשיעור ת  תמור(.  "האשכול"תמורת  )להלן:    האשכולשיקבל 

לנותן השירותים הזוכה במכרז  תקוזז מכל סכום אותו חייב האשכול לשלם  האשכול

עבור מלוא התמורה   ימסור לאשכול חשבונית מס  זה, כך שנותן השירותים הזוכה 

 . המגיעה לו, והאשכול ימסור לנותן השירותים קבלה עבור תמורת האשכול

 

 תנאים נוספים  .14

ההזמנה    מזמין ה .14.1 את  לבטל  ההסכם  רשאי  ו/או  במכרז  הזכייה  ו/או  המכרז  ו/או 

מבלי לגרוע  . של המזמין הבלעדי ועל פי שיקול דעתם במכרז וזאת שייחתם עם הזוכי

אישורים שונים, מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת  

 ו/או הסכמות שונות, של גורמים אחרים  היתרים ו/או אישורים  קבלת תקציבים ו/או  

או ההסכם שייחתם עם  /ו/או הזכייה במכרז ולפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז  

או לדחייה במועד ההתקשרות עם הזוכים במכרז ו/או  כאמור לעיל    הזוכים במכרז

. בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים  מתן השירותלדחייה במועד תחילת  

ו/או  דרישה  טענה,  כל  על  וכמוותרים  לעיל,  את האמור  ומאשרים  כמי שמסכימים 

 . באופן מלא וללא כל סייג בעניין זהתביעה כנגד המזמין 

, מובהר, כי בכל מקרה התחייבות האשכול לא תחרוג מהתקציב שיועד לפרויקט זה .14.2

לאשכול   קיימת  עת  בכל  לפיכך,  תוקצבה.  שלא  בהתקשרות  יתקשר  לא  והאשכול 

זכות לסיים את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או אף לא להתקשר עימו כלל, אם  

 . מהתקציב שיועד לפרויקט זה עלות ההתקשרות תחרוג

לקבל להמציא אישורים ומסמכים הנדרשים  המציע  אין באמור כדי לגרוע מחובתו של   .14.3

 במקרה של עיכובים בקבלתם. המציע ממנו כאמור במסמכי המכרז, ומאחריותו של 

מסור    מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והדבר  ואינ   מזמיןה .14.4

דעת  ולהחלטת  ה  וושיקול  של  ו/או  הבלעדי  טענה  כל  למציע  שתעמוד  מבלי  מזמין 

 . דרישה כנגד המזמין בגין שימוש בזכות זו

של   .14.5 דעתו הבלעדי  שיקול  עפ"י  לפסול הצעה המעלה חשש,  זכותו  על  שומר  המזמין 

ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז, במחיר המזמין, באשר  

 שהוצע על ידו. 

ביחס   .14.6 הבהרות  למתן  בבקשה  מהם  מי  או  המציעים  אל  לפנות  זכאי  יהיה  המזמין 

 . להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה
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קשר   .14.7 כל  בלי  המציע  חשבון  על  יהיו  בהליך  בהשתתפות  הכרוכות  ההוצאות  כל 

 ההליך. לתוצאות  

ההזמנה וכל המסמכים המצורפים אליה ו/או שיצורפו הם רכושו של המזמין, הם   .14.8

ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמין עד  

למועד הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי,  

לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש    בין בעצמו ובין ע"י אחרים, להעתיקם או

 בהם לכל מטרה אחרת. 

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי   .14.9

כי   ראיה,  ומהווה  תנאיו  כל  על  הסכם  המכרז  כדאיות  את  בעצמו  בדק  המציע 

ה  מסמכי  ויתר  לו,  מכרזההתקשרות  שיש  אחר  דבר  וכל  בו  המשפטיות  הזכויות   ,

עם    ו,תלדע להתקשר  ואם  הצעה  להגיש  אם  בהחלטתו  משקל  או  המזמין  חשיבות 

תזכה שהצעתו  במידה  כלפי    בהסכם  טענה  כל  מלעורר  מנוע  מי והוא  ו/או    המזמין 

 . בעתיד מטעמה

כי   .14.10 מוסמך,  בימ"ש  ה קבע  של  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  ו/או  מזמין  נפל 

  ציעבמכרז, יהיה זכאי המ  ציעהמבהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה  

, עקב אי זכייתו, אך ורק את  את המזמיןשלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ

ההישירות  ההוצאות   בגין  ה שהוציא  פרט  כנת  המכרז.  מסמכי  רכישת  ובגין  ערבות 

ו/או מי מטעמו ו/או בעלי החוזה עימו  הנ"ל    ציעלתשלום האמור לא יהיה זכאי המ

בג אחר  פיצוי  לו,  לכל  נגרמו  לטענתו,  אשר,  נזק  ו/או  רווח  אובדן  ו/או  הפסדים  ין 

לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות    ציעכתוצאה מהפגם בתהליכי המכרז ולמ

 . וו/או מי מטעמהמזמין  מכל סוג שהוא כלפי  

מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז    שמ"קבע בי .14.11

מפ וכתוצאה  המהאחרים  במכרז  זכה  זה  מ  ציעגם  לכך,   ציעולא  זכאי  שהיה  אחר 

החוזה שנחתם    ע"פ, להפסיק עבודתו  מזמיןדית עם הודעת הי, מציע שזכהמתחייב המ

המכרז  במסגרת  שהוא  עימו  שלב  הבכל  למי  מזמין .  עבור    ציעשלם  התמורה  את 

לא תהיינה כל תביעות    ציעכפוף לתנאי החוזה ולמ  ההפסקה העבודה שביצע עד למועד  

 . וו/או מי מטעממזמין או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי ה 

אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו    המזמין .14.12

כהצעה   הצעתו  קביעת  אי  בשל  גם  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה,  בהליך 

 המתאימה ביותר. 

 

 בכבוד רב,                 

 מ"מ מנכ"ל  – טל כהן 

  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
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 1-א נספח

 1202/3פומבי  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 מציע ה  הרתהצ

 

 : ________________________ מציעשם ה

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 

 ("האשכול"איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי )להלן: 

 

 א.ג.נ.,

 1202/3מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות     הנדון:

 ביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידע 

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

,  נספחיהמסמכיה והצעות, על כל    להציעאנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה   .1

נספחיה  מסמכיה ו", וכוללים אותה, מצורפת וחתומה, על  ההצעה"מסמכי    –הנקראים ביחד  

 כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

, עיינו במסמכים  יםהמפרטו ים החוז  מסמכי ההצעה לרבות אנו מצהירים כי קראנו בעיון את  .2

החוזה  והעתידים כולם יחד להוות את    להציע הצעות האחרים אשר צורפו למכתב ההזמנה  

לביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידע לרשויות האשכול וגופים ציבוריים אחרים שיתקשרו עם  

 . האשכול

מסמכי   .3 כל  את  הבנו  כי  מצהירים  האחרים    ההצעה הננו  הגורמים  כל  וכן  פרטיהם  על 

הוצאות   על  השירותים  המשפיעים  את  מתן  ביססנו  לכך  בהתאם  וכי  לנו  ומוכרים  ידועים 

הבנה או  - הננו מצהירים כי לא נציג תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי.  הצעתנו

ואנו מוותרים בזה מראש על טענות   כלשהו מתנאי מסמכי ההצעה ידיעה כשלהי של תנאי -אי

 כאלו. 

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכים הנ"ל    יםהאמורתת את השירותים  הננו מתחייבים ל .4

  תת את השירותים והננו מקבלים על עצמנו ל  המחיר   בהצעתנו  כולם יחד, לפי המחירים שהצע

 . ההצעהבמסמכי  רשויות האשכול כאמורהגמור של   ןלשביעות רצונ  יםהאמור
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רשויות האשכול, או כל גוף ציבורי אחר, לא פנה לאשכול בבקשה  הננו מצהירים כי ידוע לנו ש  .5

יב כי תוזמן מאיתנו עבודה  , והאשכול אינו מתחימתן שירותי אבטחת מידעלבצע עבורו את ה

כלשהי או את היקף העבודות שיוזמנו מאיתנו. אולם ידוע לנו כי הצעתנו הינה כלפי כל רשויות  

האשכול יחד וכל אחת לחוד, לרבות רשויות שיצטרפו לאשכול בעתיד, וכן עבור כל גוף ציבורי  

 . אחר שיפנה לאשכול בבקשה שיבצע את העבודות עבורו

שלוש שנים מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול, כאשר בתקופה  הצעתנו זו הינה ל .6

זו יוכל האשכול להזמין מאיתנו עבודות עבור כל אחת מרשויות האשכול, או כל גוף ציבורי  

 אחר, בהתאם להצעתנו זו. 

שנקבל מכם הזמנה לביצוע עבודות ברשויות  ( ימים מיום  עשרה)  10תוך    כיהננו מתחייבים  כן   .7

,  שלא יפחת מעשרה ימים   כםיאו תוך זמן אחר שייקבע על ידו בגוף ציבורי כלשהו,  האשכול א 

 . ח אלינול העבודות בהתאם להזמנה שתשנתחיל בביצוע  אנו

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה   .8

 .ידינו-בודה כלשהי עלבוצעה עבמכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא 

שהוא   .9 סוג  מכל  משפטית  מניעה  ותהיה  תתקבל  הצעתנו  אם  כי  ומתחייבים  מאשרים  אנו 

למימוש הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת  

הסכם אתנו ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם  

 וזאת אף אם התחלנו במתן השירותים ובכל מקרה של עיכובים בביצוען או הפסקתן. 

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת   .10

 . ו/או לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין אותנו לתקופה הנקובה

זמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת  כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בה .11

אם   בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בתנאים הכללים.ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם  

על   ההודעה  עם משלוח  ובעונה אחת  בעת  תשחררו את הערבות  לא תתקבל, אתם  הצעתנו 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. אם הצעתנו    120דחיית הצעתנו, אך לא יאוחר מאשר  

מועד חתימת החוזה, לאחר שנמציא לכם ערבות  סמוך לתתקבל, אתם תשחררו את הערבות ב

 בנקאית מתאימה.

אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצעה   .12

לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או    זו. כן הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום

וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש    ם שירותיםגופים אחרים המגישים הצעות לביצוע אות

בדרישה להימנע מהגשת הצעות  או  הצעה במכרז ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה  

 במכרז.

ידוע לנו .13 לא ביקשו  ציבורי אחר  או כל גוף  רשויות האשכול  כי    אנו מצהירים ומאשרים כי 

להתקשר    ו חייבאינאו כל גוף ציבורי אחר,    ,מכרז זה, ורשויות האשכול  פרסםמהאשכול ל

באמצעותנו העבודות  לביצוע  תביעות עמכם  ו/אות  דרישות  ו/או  טענות  כל  לנו  יהיו  ולא   ,

או חלקן,   כולן  רשויות האשכול,  עמכם מהאשכול אם  יתקשר  לא  ציבורי אחר,  גוף  כל    או 

 . בחוזה למתן השירותים נשוא מכרז זהכאמור  צוע העבודות באמצעותנולבי



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

לאשכול עבור ניהול מכרז זה ופיקוח על ביצוען סכום השווה לשיעור  במידה ונזכה אנו נשלם   .14

נותנים בזאת לאשכול הוראה בלתי  מכל תמורה שנקבל    3%של   ביצוע העבודות. אנו  עבור 

 . ל את הסכום הנ"לחוזרת לקזז מכל סכום שיגיע לנו מהאשכו

 

 אנו מצהירים:  .15

עות בתזכיר החברה ובתקנונה או  וכי הצעתנו זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקב  .15.1

 בהסכם השותפות או בתקנות האגודה השיתופית. 

קיימות כל הגבלות במסמכים הנ"ל    ושלאאנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל  כי   .15.2

 ההצעה. מסמכי המונעות בעדנו לחתום על  

ההזמנה להציע  נשוא  מתן השירותיםיש לנו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לכי  .15.3

 . הצעות

 נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ.כי  .15.4

 נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה. כי  .15.5

 נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור.כי  .15.6

שיועסקוכי   .15.7 המשנה  קבלני  יהיו    כל  ידינו  למתן  על  מתאימים  רישיונות  בעלי 

לא תותר העסקתו של כל קבלן ללא    וכי  האשכול,  ומחייבים קבלת אישור  השירותים,

 אישור זה. 

 ו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. אנ .16

לנו .17 מוס  ידוע  ערך  מס  וכי  מוסף  ערך  מס  כוללים  אינם  בהצעתנו  הנקובים  המחירים  ף,  כי 

במועד   וישולם  לתשלום  יתווסף  התשלום,  במועד  בתוקף  שיהיה  בחוק  הקבוע  בשיעור 

 התשלום. 

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי   .18

מילוי או הפרה של הוראה  -מילוי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף או אי

 ל תשמש במקום התראה כנ"ל. כלשהי מההוראות הנ"

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.  .19

של   .20 בתוקף לתקופה  הינה  כל המשתמע ממנה,  על  זאת,  מהיום האחרון    חודשים  6הצעתנו 

 והמזמין רשאי להאריך תקופה זו.   להגשת ההצעות

 

 

 ________________                     __________________ 

 המציע                                  תאריך          

 ( מציע)מורשי החתימה וחותמות ה                                                                                            

 

 

 אישור

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני  

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/  

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה  

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 וחותמת    חתימה  תאריך 

 

 

 _____________________    : מציעשם ה 

 

  _____________________ שמות מורשי החתימה*: 

 

 _____________________   כתובת: 

 

 _____________________  מס'  טלפון: 

 

 _____________________  מס' פקס: 

 

 _____________________ מספר עוסק מורשה: 

 

 

  מציע יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את ה     הערה:*   

 .  [4]נספח   בחתימתם
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 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 2-א נספח

 

 הצעת מחיר 

   1202/3פומבי  מכרזל
 

 ביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידע ל

 

 ( עותקים שניב  - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 

 מידע ומבחני חדירה: הצעת מחיר עבור סקר סיכונים, רישום מאגרי  .1

  10,000עד    -  A  רשות 

בש"ח   -תושבים     מחיר 

 לא כולל מע"מ 

  10,001-מ  -  B  רשות

ועד     35,000תושבים 

בש"ח    -  תושבים מחיר 

 לא כולל מע"מ 

  35,001-מ  -   C  רשות

ו    70,000עד  תושבים 

בש"ח    -  תושבים מחיר 

 לא כולל מע"מ 

 המרבי  המוצע  המרבי  המוצע  המרבי  המוצע  

 22,000  15,000  10,000  סקר סיכונים ביצוע 

 10,000  8,000  5,000  רישום מאגרי מידע 

 15,000  10,000  8,000  ה מבחני חדיר 

 

 מחיר חודשי מוצע עבור שירות ממונה אבטחת מידע )בש"ח לא כולל מע"מ( בהיקף:  .2

 ( 20,000 המחיר המוצע __________ )המחיר המרבי:  – ימי שירות בשבוע 5 .2.1

 ( 16,400  המחיר המוצע __________ )המחיר המרבי:  – ימי שירות בשבוע 4 .2.2

 ( 12,800  המחיר המוצע __________ )המחיר המרבי:  – ימי שירות בשבוע 3 .2.3

 ( 9,200  המחיר המוצע __________ )המחיר המרבי:  – ימי שירות בשבוע 2 .2.4

 ( 5,600  __________ )המחיר המרבי:    המחיר המוצע – שירות בשבוע יום .2.5

 ( 3,000  __________ )המחיר המרבי: המחיר המוצע  – ייםיום שירות בשבוע .2.6

 

 מחיר חודשי מוצע עבור שירות מנהל אבטחת מידע )בש"ח לא כולל מע"מ( בהיקף:  .3

 ( 30,000 המחיר המוצע __________ )המחיר המרבי:  – ימי שירות בשבוע 5 .3.1

 ( 24,600 המחיר המוצע __________ )המחיר המרבי:  – ימי שירות בשבוע 4 .3.2

 ( 19,200 המחיר המוצע __________ )המחיר המרבי:  – ימי שירות בשבוע 3 .3.3

 ( 13,800 המחיר המוצע __________ )המחיר המרבי:  – ימי שירות בשבוע 2 .3.4

 ( 8,400 __________ )המחיר המרבי:     המחיר המוצע – שירות בשבוע יום .3.5

 ( 5,000  __________ )המחיר המרבי: המחיר המוצע  – ייםיום שירות בשבוע .3.6
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 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 
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רשויות רשאיות  השעות עבודה.    182  – המונח "משרה מלאה"    3-ו  2לעניין סעיפים קטנים    .4

מ"משרה מלאה", והתמורה תחושב בשיעור    ותשונ חודשיות  לרכוש שירות לפי מספר שעות  

בכל מקרה רשות לא תוכל לרכוש פחות    השינוי בין כמות השירות בפועל ל"משרה מלאה".

 משרה.  10%מ

 

 לא כולל הפסקות. – שעות עבודה  8.5- יום עבודה מוגדר כ .5

 

  שיינתן ע"י הממונה על אבטחת מידע או ע"י הממונה אבטחת המידע וסך כל השירות  במקרה   .6

ימי שירות    5למספר רשויות גם יחד יהיה בהיקף של    ("הממונה"זה:    5)להלן לצורך סעיף  

החודשי   המחיר  מחירבשבוע,   יהיה  זה  שירות  עבור  שירות    עבור  בשבוע    5זה  שירות  ימי 

 . בלת שירות זה מאותו ממונהעבור כל רשות המק בהתאמה(  3.1-ו  2.1)סעיפים  

 

 שעות העבודה המקובלות הן שעות פעילות הרשות המקומית  .7

 

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  .8

 

ההצעה כוללת את כל ההוצאות הנדרשות שלם ביצועה המלא, לרבות עלות עובדים, הוצאות   .9

 נסיעה, עלויות רכיבים, תקורות וכיוב', לרבות כל תוספת שהיא. 

 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם המציע: _________________________________________ 

 

 שמות החותמים בשם המציע: ____________________________ 

 

   חתימה וחותמת של המציע:_____________________________ 

 

 בשני עותקים  - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס
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 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 3-אנספח 

 3/2021פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל    _____  סניף_________אנו הח"מ בנק    ____________ לבקשת  

לסך עד  אלף   )במילים:  30,000  סכום  חדשים  (  אלף  שלושים  מאת  שקלים  שתדרשו 

 . 1202/3פומבי   בקשר עם מכרז )המציע(_______________ 

 

 

 . כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

לכם את סכום הערבות בתוך עשרה  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם  

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא    -זאת. למען הסר ספק  

 באמצעות פקס או בהעתק צילומי. 

א יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום  מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות ל 

 שלא חולט.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 . 31.01.2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 בכבוד רב, 

 ____________________ 

 )בנק(
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 4-אנספח 

 3/2021מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד 

 הגשת ההצעות המאשרת 

 כי המציע הינו תאגיד רשום 

 המתנהל על פי דין
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 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

 5-אספח נ

 3/2021המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 

 זכויות החתימה במציעאישור עדכני של עו"ד או רו"ח על 

 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 

 

 אישור זכויות חתימה  הנדון:

 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד / רו"ח**, המשמש כעו"ד / רו"ח** של המציע:  

שאישורי זה  ____________________ )שם התאגיד ומס' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה  

מצורף לה חתמו ה"ה _____________________,  _____________________ וכי חתימת ה"ה  

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת  

 את שם המציע כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 

 

      

 ____________________    _ תאריך: ___________________

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר. 
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 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

 6-אנספח 

 3/2021המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 

 :יש לצרף

בהתאם    .1 כדין  ספרים  ניהול  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור 

  - פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו להוראות 

1975 . 

הכנסותיו  אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על    .2

לפי    מנהלול מס  עליהן  שמוטל  עסקאות  על  מוסף, מע"מ  ערך  מס  חוק 

 .  1975 -התשל"ו 

 .  (8- ו 7- א ים)נספח להלן יםהמופיע יםבנוסח  יםתצהיר  .3
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 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

 7-אנספח 

 

 3/2021המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

 (."מציע"הבעל מניות ב _________________________ )להלן: /מנהלאני משמש/ת כ .1

 

  1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

איגוד ערים אשכול  של    3/2021ממכרז פומבי  ( וכחלק  "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  

 .ביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידע ל רשויות גליל מערבי

 

 [ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח   מציעעד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  שכ  1991-העסקה  חוק  מינימום, ולפי  ר 

 ; 1987-התשמ"ז

 

 –או 

 

 ה זה  תצהירי  עריכת  למועד  בחוק   מציעעד  זה  מונח  )כהגדרת  אליו  זיקה  בעל  ו/או 

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  מינימום,   1991-העסקה  שכר  חוק  ולפי 

, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות 1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה.  

 

,  מציעהצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם ה .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה    תאריך 

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני  

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/  

ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה  המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת    תאריך 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

 8-נספח א

 

לחוק   1ב2קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  בדבר  נוסח תצהיר 

 1976-ציבוריים, תשל"ועסקאות גופים 

 

וכי   את האמת  לומר  עלי  כי  לאחר שהוזהרתי  ת.ז. _______________  הח"מ __________  אני 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

מס'   .1 פומבי  מכרז  ממסמכי  כחלק  זה  תצהיר  עושה  עבור  ל,  3/2021הנני  מידע  אבטחת  מתן 

" )להלן:  מערבי  גליל  רשויות  אשכול  ערים  איגוד  שפרסם  מקומיות  , "(אשכולהרשויות 

כמורשה מטעם המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר  

 זה בשם המציע. 

 

רשות מקומית או גוף ציבורי    ידי-עלככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז   .2

, מתחייב המציע כי  הסכם שירותיםרשות המקומית או הגוף הציבורי  וייחתם בין המציע ל

המועסקים מטעמו,  מוארכת( לקיים כלפי  ההסכם  )לרבות כל תקופת    ההסכםבמהלך תקופת  

האמור   עסק  1ב 2בסעיף  את  תשל"ולחוק  ציבוריים,  גופים  הולם    1976-אות  ייצוג  בדבר 

 לאנשים עם מוגבלות. 
 

 . זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .3

 

 _______________ 

 המצהיר             

 

 דין -אישור עורך

 

כי היום ת.ז.    , הופיע_________________  הנני מאשר  ה"ה ____________________ הנושא 

__________________ עוה"ד  מס'  בפני  מרחוב  _______________,   ,

,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  ____________________ 

  הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני. 

_______ ________ 

 דין -עורך          

 )חתימה וחותמת(     

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

 

 9-אספח נ

 3/2021פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 לכבוד 

 חברת _____________ 

 

 5201-2020 –שנים העסקת עובדים ב על  אישור הנדון:

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או    אינוואישור כי המציע  

 פירוק ו/או פשיטת רגל

 

 

  3לפחות    2020-2015  שניםב  תםהעסקאתם  לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כי  

 לשירותי אבטחת מידע.  3/2021פומבי שעסקו בתחומים המפרטים במכרז   עובדים

 

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל.  אינוהמציע 

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 רו"ח  חתימת וחותמת         

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

 10-אנספח 

 1202/3המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 הצהרת מציע בדבר אי תאום הצעות 

 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 א.ג.נ.

 

   1202/3הצעה במכרז פומבי  הנדון: 

 ביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידע 

 

 תצהיר

  _________ מיום   _____________________________ להחלטות  בהתאם  כי  להצהיר,  הריני 

( הנני המוסמך להצהיר בשם החברה בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר  "מציע"ה)להלן  

   כדקלמן: 

 

 במכרז עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי.   ם את הצעתולא תא מציעה .1

מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנתה לגורם כלשהו  מ  מציע לא מנעה .2

 בהצעה, בקשה או דרישה כאמור.

שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות    מציע מתחייבה .3

 המכרז.

 . זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיה באתי על החתום אני מצהיר/ה כי זהו שמי, .4

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 אישור

__________ התייצב/ה  אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום _ 

בפניי מר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי  

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא  

 יי. צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפנ

  מציע מר'/גב' _______________ מוסמך להצהיר בשם ה מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות ה

 את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 _________________ 

  עו"ד )חתימה + חותמת( 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

 11-אנספח 

 1202/3 המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 האשכולהצהרת מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד 

 אשכולה או חבר מועצת

 

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:  אשכול

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה   .א

ברווחיו, או שאחד מהם    10%על   צד    מנהלבהונו או  יהיה  בו, לא  עובד אחראי  או 

זוג, הורה, בן או בת, אח או    –לחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב   בן 

 אחות". 

ללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  של הכ  12הוראה זהה קיימת גם בכלל   .ב

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

אם ישנה או אין לך קירבה משפחתית,  בהתאם לכך הינך מתבקש להודיע בהצהרה שבנספח   .2

 ., או עם עובדהאשכוללפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה  

 

 המכרז. הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי   .3

 

ובפרט .4 בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ל   אין  המתירות    מועצתההוראות 

ובלבד שלא יהיה  כאמור  או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות    החברי   ברובהאשכול  

 .בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב

 

_________________________________________ _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 הצהרה 

 

שפורסמו ע"י    3/2021  אני הח"מ ___________________________ המעונין להשתתף במכרז מס'

 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר  .1

יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף  האשכול    מועצתבין חברי   א.

 לא סוכן שותף. 

לתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(   ב.

על   העולה  חלק  לעיל  כאמור  "קרוב"  במונח  המוגדרים  מאלה  או    10%לאחר  בהון 

 כעובד אחראי.  או מנהלברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כ

 . אשכוליש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ב ג. 

 

של   .2 ועדת המכרזים  כי  לי  לי קרבה    האשכולידוע  יש  לפסול את הצעתי אם  תהיה רשאית 

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .3

 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ______________     שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _________ 

 

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

   21-נספח א

 3/2021המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

   קבלת שירותי אבטחת מידענוסח אישור על 

 )יש לצרף אישור נפרד מכל מקבל שירות(  

 

)שם   ( מס'  נותן השירותיםאני החתום מטה מאשר בזה כי ____________________________ 

" )להלן:   ____________ וכיוב'(  ח.פ  )ת.ז.,  המשתתף  של  השירותיםרשום  עבור  נותן  ביצע   )"

 .קבלת שירותי אבטחת מידע___________________________ )שם מקבל השירות( 

 

 ל השירות מתאריך __________עד תאריך  ___________. ניתן למקבשירותי אבטחת מידע 

 

 : ______________.  רותישל מקבל השמספר המשתמשים 

 

 מספר מאגרי המידע אצל מקבל השירות: _____________. 

 

 : את השירותים שניתנו( -)לסמן ב השירות כלל

  מאגרים ורישוםמיפוי; 

 מבדקי חדירה ; 

 סקר סיכונים ; 

  מידעניהול אבטחת; 

)אבטחת    הפרטיות  הגנת  תקנות  כניסת,  8.5.2017לאחר    בוצעו,  5.8.3בסעיף    המוצגות  ההתקשרות

 . לתוקף, 2017-"ז תשע(, מידע

 

 פרטי מקבל השירות ופרטי המאשר:

   מקבל השירות העבודה 

 

 

 תפקיד   טלפון   שם ושם משפחה של המאשר 

 

 

  

 

    תאריך:  

 

 או מנכ"ל הרשות המקומית  המקומית גזבר הרשות  חתימה וחותמת



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

  
 

 

 ' מסמך ב

 

 

 החוזה

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 3/2021ממכרז פומבי 

 
  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 חוזה למתן שירותים 
 2021___ בחודש ___,   ביום כבריבשנערך ונחתם 

 

 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי  ב י ן : 

 מ____  

 

 ("המקומיתרשות "האו  "המזמין")להלן:       

 

  ל ב י ן :

  

 ( "נותן השירותים")להלן:       

 

  מכרזפרסם  (  "האשכול"רשויות מקומיות גליל מערבי )להלן:  אשכול  איגוד ערים  ו :הואיל

 (; "המכרז" :)להלן לשירותי אבטחת מידע עבור רשויות מקומיות 3/2021מס' פומבי 

 

השירותיםו :והואיל הצעה    נותן  המכרז  הגיש  _____________________ במסגרת  מיום 

 (;"ההצעה"  :נשוא המכרז )להלןלביצוע בקר סיכונים ואבטחת מידע  

 

 והצעת נותן השירותים היא ההצעה הזוכה במכרז; :והואיל

 

  לספק את השירותים על פי הוראות כל דין    ךא מוסמומצהיר כי ה  נותן השירותיםו :והואיל

ב  ,זה  חוזהנשוא   נספחיו  חוזהכמפורט  העבודותומתחייב    ,על  את    בהתאם   לבצע 

 ; להוראות כל דין

 

השירותיםו :והואיל הינ   נותן  כי  המכרז,  במסמכי  כאמור  הידע  ומצהיר,  המיומנות    ,בעל 

ו  צורך אספקת השירותיםוהניסיון הדרושים ל כל האמצעים, הכלים    ובידיכאמור 

  ו וכי הינ  ביותר  גבוהה הברמה    לאספקת השירותיםוכוח האדם המיומן, הדרושים  

 ; התקנת ותחזוקת תשתיות ציבוריותאת ו  עצמעל לקבל  ןמוכ

 

זו תהיה    והצדדים :והואיל כי התקשרות  עובד    עלמסכימים  יחסי  ולא תיצור  בסיס קבלני 

וזאתהשירותיםנותן  לבין    האשכול בין  סיק  מע היתר,  ,  בין  בתנאי    בהתחשב, 

   סיק;ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מע
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 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע
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 : אי לכך באו הצדדים לידי חוזה כדלקמן

 

 המבוא .1

 המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  1.1

לעשות בהם כל שימוש בפרשנותו של  כותרות הסעיפים מצוינות לנוחיות בלבד ואין   1.2

 חוזה זה.

 הגדרות:  1.3

 .חוזה זה על נספחיו –" חוזה זה" / "החוזה" 1.3.1

אשר פורסם על ידי איגוד ערים אשכול רשויות    3/2021מכרז מס'    –"  המכרז" 1.3.2

 . על נספחיו  ,גליל מערבי

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי.  – "האשכול" 1.3.3

מקומית"   1.3.4 קבלת    –"רשות  יזמין  אשר  ציבורי  גוף  כל  או  מקומית  רשות 

 השירותים נשוא חוזה זה. 

המקומית  נציג    –  "המנהל"או    "המפקח" 1.3.5 על  הרשות  שוטף  פיקוח  לצורך 

על פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו    נותן השירותיםביצוע התחייבויות  

 . בכתב לספקתימסר 

השירותים״ 1.3.6 השירותים,    –״  נותן  נותן  של  נציגיו  לרבות  השירותים,  נותן 

שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או  

 או כל חלק מהן.  העבודותמטעמו בביצוע  

"מידע" 1.3.7 מידע",  "מאגר  מידע",  מאגר", "אבטחת  "מנהל  רגיש",  מידע   ,

 . 1981-, תשמ"אכמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות –" "הפנקס

של    –  ״העבודות״ 1.3.8 מעודכנת  מצאי  ורשימת  המידע  מאגרי  מבנה  רישום 

המאגר,   המידע,  מערכות  מאגרי  במרשם  מידע  מאגרי  סקר  רישום  ביצוע 

הגדרות  (, הצעה לעדכון מסמך "הסקר"לאיתור סיכוני אבטחת מידע )להלן:  

תוצאות הסקר בעקבות  נוהל האבטחה  או  הליקויים  ,  המאגר  לתיקון  סיוע 

, ממונה אבטחת מידע, מנהל אבטחת  , מבחני חדירהשהתגלו במסגרת הסקר

 מידע. 

ובד  -  ״ביצוע העבודות״ 1.3.9 קתן, וביצועו של  יביצוע העבודות, לרבות השלמתן 

 בהתאם להוראות החוזה. פרט מפרטי העבודות 

 . הרשות המקומיתאצל  מקום ביצוע העבודות – ״מקום העבודות״ 1.3.10

עבודה״ 1.3.11 בכתב    -  ״הזמנת  השירותיםל  המזמיןמהוראה  ל   נותן  נותן  המורה 

המקומית בהתאם להזמנה של  רשות  האצל    העבודותבצע את  ל  השירותים

 . הרשות המקומית, ובהתאם להצעתו של נותן השירותים בהליך המו"מ
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לצרכן" 1.3.12 המחירים  בכל    –"  מדד  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  מדד  משמעו 

שיבוא   אחר  גוף  כל  ו/או  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על  חודש, 

 . במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו

 15.01.2021מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  –" מדד הבסיס" 1.3.13

 . המדד ביום התשלום בפועל –" המדד החדש " 1.3.14

עור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד  ריבית פיגורים בשי  –"  ריבית" 1.3.15

 . הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל

 

 :גופו הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה 1.4

 נותן השירותים במכרז.   הצעת -  2-נספח א 1.4.1

 . תכולת סקר סיכונים – 1-ב נספח 1.4.2

 . נוסח הזמנת עבודה  – 2-נספח ב 1.4.3

 . ערבות הביצוענוסח   – 3-נספח ב 1.4.4

 נוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי הקבלן.   - 4-נספח ב 1.4.5

נותן השירותים מצהיר כי הוא    .גופומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה   1.5

הנ"ל המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה,  העבודות  קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי  

לאחר שבדק והגיע למסקנה כי יוכל  כי הוא מסכים לכל תנאיהם וכי חתם על החוזה  

 לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם.

 

 העסקה .2

ל  בזאת  מוסר  השירותיםהמזמין  השירותים ו  נותן  עצמו  נותן  על  בזאת  את  ל  , מקבל  תת 

ל מקומית  השירותים  כמפורט רשות  שיידרש  א'  ב  ככל  זה המצ"ב  נספח  )להלן:    לחוזה 

 חוזה זה. וזאת בהתאם להוראות ( "םשירותי"ה

 

 נותן השירותיםהצהרות והתחייבויות  .3

  נספחיו על  מצהיר בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה    נותן השירותים 3.1

 על פי חוזה זה.  והיטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותי   ול  יםברורו

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:  השירותים  נותן 3.2

 . השירותיםלמתן כי הינו בעל הידע, היכולת והניסיון  3.2.1

ל 3.2.2 הנדרשים  הכישורים  בעל  עובדים  צוות  לרשותו  עומד    , םשירותיה  מתןכי 

 . השירותים  מתןוכל זאת במספר הדרוש ל ,ועובדים אחרים סוקרים, לרבות

בהתאם    ,השירותים  מתןל  , לרבות אמצעים כספיים  , כי ברשותו כל האמצעים 3.2.3

 זה. לכל הוראות חוזה 
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ידווח ל 3.2.4 על כל קשר עסקי או אחר  רשות המקומיתכי  לפני כל התקשרות,   ,

יו לבין מי מהגורמים אשר  מנהלשבינו ו/או בין מי מבעלי מניותיו ו/או בין מי  

למזמין או לרשויות המזמין ו/או מי מבעלי מניותיהם ו/או    םיספקו שירותי

 יהם.מנהלמי מ

לא יפגע בביצוע    שירותים אחריםמקבלי  מתן שירותים כלשהם על ידו ל  כי 3.2.5

 התחייבויותיו כאמור בחוזה זה.

לו    השירותים מצהיר  נותן 3.3 ידוע  ו/או    מוכרתשהרשות המקומית  כי  כ"מפעל חיוני" 

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות    והוא"כמפעל למתן שירותים קיומים"  

 הבאים:המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום   3.3.1

 . 1973- )סמכויות מיוחדות( תשל"ד

בסעיף   3.3.2 כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב  על  ההתגוננות  9הכרזה  לחוק  ג 

 .1951- האזרחית, תשי"א

א לפקודת המשטרה  90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף   3.3.3

 .1971- תשל"א )נוסח חדש(,

 לחוק יסוד הממשלה.  38על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  הכרזה 3.3.4

- אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

כלי    1967 ו/או  שירותי  ו/או  עובדי  על  גם  אחר,  רלבנטי  דין  כל  הוראת  נותן  ו/או 

 .המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה השירותים

בשים לב להנחיות והמלצות ארגונים רלוונטיים    השירותיםייתן את    השירותים  נותן 3.4

הפניםן:  כגו המשפטים,    משרד  משרד  הלאומי,  הדיגיטל  התקשורת משרד  משרד   ,  

 . וכיוב'

ין מספור  י , לרבות לענלסביר והמקובלבהתאם    השירותים את  ייתן    נותן השירותים 3.5

 . , סטנדרטיים למערכות מחשב ולתוכנותמסמכים, העברת מסמכים, שרטוטים

 ,השירותים   מתןכי בדק ובחן את הפרטים הנדרשים ל  ,מצהיר ומאשר  ן השירותיםנות 3.6

לענ וכל הדרישות  הביצוע  ואופן  צורת  ו/או  י לרבות  טענות  כל  לו  ולא תהיינה  זה  ין 

 ן זה.ידרישות ו/או תביעות לעני 

המקצועיות    השירותים את    יתן י  השירותים  נותן  3.7 הטכניות  לדרישות  בהתאם 

 המקובלות, והכל בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת. 

 

 נותן השירותים ת יוהתחייבו .4

 על פי חוזה זה:    נותן השירותיםהאחרות של ו  מבלי לגרוע מהתחייבויותי

 זה.   חוזהפורט בהעבודות, כמאת לבצע מתחייב  נותן השירותים 4.1

 למפורט בהזמנה והנחיות הרשות המקומית. העבודות יסופקו בהתאם   4.2
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ה  4.3 , באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במקצועיות  עבודותנותן השירותים יבצע את 

ועמידה בדרישות הבטיחות והביטחון, אבטחת    ביצוע העבודות קיום כל נהלי    ותוך

 . עבודותוכיו"ב המתחייבים מכוח הדין ומכוח חוזה זה, לרבות ממפרט ה  המידע

על ידו יתאימו להוראות כל דין והוא   מבוצעותה  עבודותירותים מתחייב, כי הנותן הש 4.4

 . עבודותלמלא הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים על ה מתחייב 

נותן השירותים ישתף פעולה בצורה הטובה, המלאה והיעילה ביותר האפשרית עם כל   4.5

ביצוע  של  , בכל שלב  הרשות המקומיתמטעם    עבודותהמעורבים בביצוע ה  הגורמים

,  הרשות המקומיתולאחריהם. בכלל זה, יעביר נותן השירותים, לפי הנחיית  העבודות  

 עבודות. ל  מסמכים ונתונים הנוגעים

החוזה   4.6 עבור  בנאמנות  השירותים  נותן  יפעל  זה,  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  בביצוע 

ם, כי  . כמו כן, יקפיד ויוודא נותן השירותיהרשות המקומיתהאינטרסים של    ולטובת

וכל  עובדיו  ה   גם  ביצוע  במסגרת  ידו  על  עבור  עבודותהמועסקים  בנאמנות  יפעלו   ,

 . הרשות המקומיתהאינטרסים של  החוזה ולטובת

כח  עבור הרשות המקומית    ביצוע העבודות מתחייב להעסיק במסגרת  נותן השירותים   4.7

ובאיכות בהיקף  ל  אדם  העבודות הנדרשים  ובהתאם    הגבוההברמה    ביצוע  ביותר 

המקומית לדרישות   ב  הרשות  המפורט  בהיקף  לפחות  מקרה  העבודה ובכל    הזמנת 

 בהצעה ובמכרז.  בחוזה זה ונספחיו, לרבות 

כי   4.8 נותן השירותים  ככל והעבודות יבוצעו במוסד הנותן שירותים לקטינים מתחייב 

אישור לפי תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות    גיצי

תשס"ג המשטרה(,  )אישור  למתן  2003-לקטינים  מטעמו  הפועלים  כל  עבור   ,

 השירותים.

ו/או המפקח בכל    הרשות המקומיתמתחייב בזאת לציית להוראות  נותן השירותים   4.9

לעבודות ו/או בכל הכרוך  בקשר    ו ו/או התנהגות כל מי מטעמו  של  והנוגע להתנהגות 

  בכך.

למניעת נותן השירותים   4.10 הזהירות  בכל אמצעי  ביצוע העבודות  בעת  לנקוט  מתחייב 

 . תאונות ומפגעים

מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם    לרשות המקומיתדווח  למתחייב  נותן השירותים   4.11

 עבודות. ה במהלך ביצוע 

 

 השירותים .5

הרשות  של  הוכל חלק מהם כפופים לאישור  1-בנספח המפורטים בביצוע השירותים   5.1

הרשות המקומית תהא רשאית לעדכן את נספח השירותים    .המקומית או מי מטעמה

 מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה. 
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אורים ו/או  יב  , הראשונה  העפ"י דרישת  לרשות המקומית,להמציא    נותן השירותים על   5.2

נשוא חוזה    יוהכין ו/או ערך כפועל יוצא מהתחייבויות  נותן השירותיםאשר    ,מסמכים

 זה.

היה  ת  רשות המקומיתכי ידוע לו שה  , מאשר בזאת  נותן השירותיםלמען הסר כל ספק,   5.3

ש  ת,רשאי מועד  לנכוןתבכל  בנוסף    ,מצא  השירותיםלהעסיק,  ו/או  יועצים  ,  לנותן 

ל ייעצו  אשר  אחרים  המקומיתגורמים  אש  רשות  לשירותים  הנוגע  על  בכל  נותן  ר 

שכרה הרשות המקומית יועצים כאמור בסעיף    לבצע בהתאם לחוזה זה.השירותים  

זה, לא יישא נותן השירותים באחריות כלשהי בגין ייעוץ שקיבלה הרשות המקומית  

שלא באמצעות נותן השירותים, והרשות המקומית פוטרת את נותן השירותים בגין  

 יף זה. כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור בסע

וזאת    ,כוח אדם איכותי  ,כאמור בחוזה זה  ,ימנה לביצוע השירותים  נותן השירותים 5.4

 בכל הדרגים. 

מי מטעמו של  של    הזכות לדרוש את השעייתם מביצוע השירותים  רשות המקומיתל 5.5

בלבד אינו מתאים לביצוע השירותים    רשות המקומית, אשר לדעת הנותן השירותים

יהיה עליו להשעות לאלתר    ,דרישה כאמור  נותן השירותים נשוא חוזה זה. הופנתה ל

אדם אותו  נדרשה  ,את  השעייתו  מיומנות  אשר  בעל  חלופי  עובד  לאלתר  ולהעמיד   ,

כפופה   העמדתו  אשר  זה,  בחוזה  הנקבע  ע"פ  גם  תפקיד  לאותו  כנדרש  ומקצועיות 

החלפת כוח אדם כאמור תהא   "(.העובד החלופי)להלן: "מקומית  לאישור הרשות ה

 נותן השירותים. על חשבון 

 

 פיקוח .6

 , לפקחםמטעמ שימונה  למי או  לרשות המקומיתלאשכול ו  יאפשר  נותן השירותים 6.1

טיבם  על העבודות,  על  ואיכותם ביצוע   מילוי אופן על ולפקח לבדוק מנת , 

 .התחייבויותיו

 מנהל הלקוח  6.2

, בעל הידע,  מטעמו נציג  נותן השירותים ימנה,  ההתקשרות תקופת כל במהלך 6.2.1

נותן   בין בלעדי קשר איש ישמש אשרי,  המקצוע והניסיוןהכישורים, היכולת 

המקומית,   השירותים  כל וביצוע יישום לצורך,  הדרוש ככללרשות 

מנהל  )להלן: " ובמועדן , במלואןההסכם פי-על נותן השירותים  התחייבויות

 "(. לקוחה

 ,לא" דו וכתובת הטלפון מספרי לרבות מנהל הלקוח, עם ההתקשרות פרטי 6.2.2

 .חוזהה  על החתימה במועד למזמין יימסרו

מנהל הלקוח יהווה את הכתובת אליה תפנה הרשות המקומית בכל בקשה,   6.2.3

הצעה, דרישה, תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם נותן השירותים  
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אשר כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו לו  

נותן   מטעם  יפקח  הלקוח  מנהל  השירותים.  נותן  את  יחייבו  ידו,  על  ו/או 

המקומית.   הרשות  כלפי  השירותים  נותן  התחייבויות  קיום  על  השירותים 

דוא"ל   נייד,  טלפון  באמצעות  העבודה  שעות  בכל  זמין  יהיה  הלקוח  מנהל 

הלקוח   למנהל  המפקח  ו/או  המקומית  הרשות  של  הודעה  או  פניה  ופקס. 

 תיחשב כפניה או הודעה לספק.

,  18:00עד    08:30השעות  איש הקשר יהיה זמין בימים א' עד ה' לפחות בין   6.2.4

 . 13:00עד  08:00ובימי ו' וערבי חג לפחות בין השעות 

,  הבלעדי ודעת  שיקול לפי,  עת בכל ש,לדרו הזכות אתו  לעצמ  רשומהמזמין   6.2.5

 מובהר,  ספק הסר למען ימי עסקים.  10  של מוקדמת בהודעה והחלפת  את

 בשום לעכב או/ו לגרוע מנת על  מנהל הלקוח בהחלפת  יהיה לא , כיבזאת

 .זה הסכם פי -שעל נותן השירותים התחייבויות ביצוע את ואופן צורה

 

 רמת השירות  6.3

התחייבות נותן השירותים במסגרת חוזה זה הינה למתן שירותים אשר יעמדו   6.3.1

. נותן השירותים מתחייב להעסיק  בחוזה זהמוגדרת, כמפורט    ברמת שירות

וברמת  בכמות  תגובה  המקצועיות    עובדים  בזמני  לעמוד  מנת  על  הנדרשים 

 השירותים.  וברמת השירות כאמור במפרט

זמני תגובה של נותן השירותים לתיקון תקלות, רמת השירות הנדרשת לגבי   6.3.2

מדידת עמידת נותן השירותים ברמת השירות    שירותי נותן השירותים, אופן

 . בעניין זה לרשות המקומיתהנדרשת והדיווחים 

מק 6.3.3 בכל  כי  הזמנים  מוסכם,  בלוחות  עומד  אינו  השירותים  שנותן  רה 

להזמין אנשי מקצוע    הרשות המקומיתרשאית    המוסכמים לתיקון תקלות,

שיקול לפי  וזאת  התקלה,  תיקון  לצורך  כאשר    חיצוניים  הבלעדי,  דעתה 

תנאי למימוש זכותה של הרשות  הוצאות תיקון זה יחולו על נותן השירותים. 

הינו   זה  סעיף  לפי  בו  המקומית  ותתרה  התקלה,  על  לספק  בכתב  תודיע  כי 

 . שעות 24לתקן את ההפרה בתוך 

הדבר מהתחייבויות של נותן השירותים מכוח    בוצע התיקון כאמור, לא יגרע 6.3.4

לגבי טיב  התיקונים שבוצעו כאמור. למען    חוזה זה, ולא תשמע מפיו טענה 

ל סעד  בנוסף לכ   לתיקון עצמי כאמור תהיה   הרשות המקומית הסר ספק, זכות  

 . אחר או נוסף מכוח כל דין

,  לאמור בחוזה זהלא עמד נותן השירותים ברמת השירות הנדרשת בהתאם   6.3.5

והרשות  התחייבויות נותן השירותים בהתאם לחוזה זה,    יראו בכך הפרה של

ההתקשרות עם נותן השירותים    לבטל את  תהיה רשאית, בין היתר,  המקומית
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, וזאת בנוסף  כולה או חלקה  –ל  האשכו  לחלט ערבות לבקש מהאשכול  ו/או  

הפיצויים לרשות    לתשלום  יתר הסעדים העומדים  ו/או  הרשות  המוסכמים 

החוזה  המקומית ו/או  לדין  המקומית  בהתאם  שהרשות  לכך  בכפוף  וזאת   ,

ימים על ההפרה ועל הכוונה    10מסרה לנותן השירותים הודעה מוקדמת של  

כל סעד או  לבטל את ההסכם  או  לרשות    לחלט את הערבות  אחר המוקנה 

 . המקומית לפי חוזה זה

היה ויסתבר שלצורך עמידה באיכות השירות ו/או ברמות השירות המפורטות   6.3.6

זה ו/או  בחוזה  אדם  כוח  ו/או  אמצעים  להוסיף  השירותים  נותן  יידרש   ,

כלשהם ביחס לאלה המפורטים במפרט או למפורט בהצעתו    משאבים אחרים

וללא כל תוספת לתמורה המפורטת בחוזה  חשבונו    למכרז, תעשה ההוספה על

 זה.

או   6.3.7 נותן השירותים עקב מעשה  ידי  על  וחלק מהשירותים אינו מתבצע  היה 

מלא או חלקי, ו/או חלה ירידה באיכות השירות ו/או ברמת    מחדל שלו, באופן

באופן מידי ורצוף, לתיקון הליקויים ולהשבת    השירות, יפעל נותן השירותים

ובכלל זה, יספק נותן השירותים על  בחוזה זה  איכות ורמת השירות לנדרש  

 הנדרשים לשם כך. חשבונו את האמצעים, כוח האדם והמשאבים

 : סקר סיכונים 6.3.8

הסקר   .6.3.8.1 ביצוע  זמן  צו    30  –משך  קבלת  מרגע  קלנדרים  ימים 

 התחלת עבודה. 

פיסי .6.3.8.2 באופן  יתבצע  הנהלת    הסקר  עם  פרונטליות  שיחות  ויכלול 

בסקר יבוצעו על  והאבטחה הפיסית  הארגון. הנושאים הטכניים  

ידי בדיקה בשטח. תיעוד מצולם של החומרה יצורף לתיק הגשה  

 כנספחים.

כולל   .6.3.8.3 העבודה  צוות  את  הלקוח  מול  מועד  מבעוד  יאשר  המציע 

ביצוע   לתחילת  בכתב  אישור  וקבלת  חיים  קורות  שליחת 

 .  הפעילות

 רישום מאגרי מידע: 6.3.9

ימים קלנדרים מרגע    60  –  רישום מאגרי המידע משך זמן ביצוע   .6.3.9.1

 קבלת צו התחלת עבודה. 

פגישות עם מנהלי מאגרי המידע,  וניהול מיפוי המאגרים, תיאום  .6.3.9.2

כל החומרים הדרושים למשרד המשפתים,  מילוי הטפסים והגשת  

מלא באופן  רישום  ביצוע  נותן    לצורך  של  המלאה  באחריות 

 השירותים.  

הרשות מחוייבת לשתף פעולה עם נותן השירותים על מנת לאפשר  .6.3.9.3

 . לו לעמוד ביעדים
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 ממונה אבטחת מידע:  6.3.10

את  .6.3.10.1 לספק  יבקש  השירותים  שנותן  באמצעות  השירותים  ככל   ,

"העובד   )להלן:  למכרז  ההצעה  במסגרת  הוגשו  שלא  עובדים 

נותן   יציג  על  החלופי"(,  המעידים  מסמכים  את  השירותים 

למזמין,   במכרז  משרה  לאותה  הקובעים  הסף  בתנאי  עמידתם 

 ולמזמין תינתן הזכות היחידה לאשר את העובד החלופי.

 מה היקף המשרה המתבקש.הרשות תודיע לנותן השירותים,  .6.3.10.2

יום להביא לראיון אצל מנהל העבודה    14לנותן השירותים יינתן   .6.3.10.3

 מטעם נותן השירותים.  דעממונה אבטחת מיברשות 

את קבלת    כתובה,  מנהל העבודה ברשות יאשר בהודעה רשמית .6.3.10.4

 השירותים באמצעות בעל המקצוע אותו ראיין. 

לנותן   .6.3.10.5 אותו  תציע  היא  לתפקיד,  מומלץ  מועמד  ולרשות  במידה 

שימצא  וככל  המועמד  את  יבחן  השירותים  נותן  השירותים. 

ב החוזה  שתנאי  וככל  השירותים  לנותן  יוסדר,  מתאים  יניהם 

זאת,   כל  המוצע.  לתפקיד  המועמד  את  השירותים  נותן  יקלוט 

 מבלי שנותן השירותים מתחייב להעסקה במשרה מלאה. 

יגיע    10 .6.3.10.6 האישור,  קבלת  לאחר  המידע ימים  אבטחת    ממונה 

 להתחלת עבודה ברשות. 

המידע  .6.3.10.7 ועל מחוייבות    וםיחת   ממונה אבטחת  סודיות  על הסכם 

 ראשונה לרשות. 

ש .6.3.10.8 פיתוח  תהיה  כל  המקומית  ברשות  העבודה  במסגרת  יעשה 

 שייכת לרשות המקומית. 

כנית העבודה המאושרת  ויפעל בהתאם לת ממונה אבטחת המידע   .6.3.10.9

 והעדכונים בה, כפי שיקבעו בפגישות הרבעוניות. 

שיתבקש    הממונה .6.3.10.10 וכפי  לצורך  בהתאם  ברשויות  לפגישות  יגיע 

 ממנו. 

מ  .6.3.10.11 הן  המקומיות  ברשויות  העבודה  ייתכנו  8:00-17:00  -שעות   ,

נותן   הרשות.  לבקשת  בהתאם  נקודתיות  והתאמות  שינויים 

 השירותים יספק את השירותים בשעות העבודה הללו. 

שעות העבודה הקבועות, בימי העבודה הקבועים יקבעו בתיאום   .6.3.10.12

 . , בהתאם להיקף המשרהעם הרשות המקומית

ידווח על שעות העבודה באמצעות מערכת   ממונה אבטחת המידע .6.3.10.13

סמך   על  יספרו  העבודה  שעות  המקומית,  הרשות  של  הנוכחות 

 מערכת שעות זו ובהתאם לדו"ח זה תונפק דרישת תשלום
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נעדר מיום עבודה בעקבות: ימי    ממונה אבטחת מידעבמקרה שבו   .6.3.10.14

נותן   של  הכשרה  ימי  השירותים,  נותן  של  צוות  ימי  חופשה, 

יבה אחרת שאינה באה בדרישת המזמין, בחובת  השירותים וכל ס

 נותן השירותים לספק מחליף ראוי. 

שבו   .6.3.10.15 בעקבות    המידע  אבטחת   ממונהבמקרה  עבודה  מיום  נעדר 

נותן השירותים לספק מחליף ראוי. יחד עם   ימי מחלה, בחובת 

השירותים   לנותן  אפשרה  לא  המחלה  על  ההודעה  אם  זאת, 

יתאמו   ראוי,  למציאת מחליף    והרשות נותן השירותים  להיערך 

מועד למתן השירותים ע"י בעל התפקיד. עם זאת, החל מהיום  

להיעדרות יגיע עובד חלופי אשר ישלים את כל משימות    השלישי 

 העובד הנעדר מפאת מחלה. 

 כח האדם החלופי יאושר על ידי הרשות המקומית. .6.3.10.16

ימי עבודה לפני    10נותן השירותים יודיע למנהל העבודה ברשות   .6.3.10.17

 ממונה אבטחת המידע רות מתוכננת של היעד

היא   .6.3.10.18 מרוכזת  לחופשה  לצאת  תבחר  המקומית  שהרשות  ככל 

עבודה   ככל שלרשות תהיה  כוונתה.  על  לנותן השירותים  תודיע 

  10תודיע הרשות המקומית לספק    ממונה אבטחת המידע עבור  

של   המשימות  מה  לפני  המידעימים  אבחת  יגיע  ממונה  ואלו   ,

המשימ  את  לבצע  לנותן  לרשות  תודיע  לא  שהרשות  ככל  ות. 

של   המשימות  מה  המידעהשירותים  אבטחת  בזמן    ממונה 

מ יאוחר  לא  הרשות,  של  המרוכזת  לפני    10-החופשה  ימים 

יגיע לא  לא  הממונה    החופשה,  אלו  וימים  המקומית  לרשות 

 ישולמו לנותן השירותים. 

 מנהל אבטחת מידע:  6.3.11

המאושרת    יפעל בהתאם לתכנית העבודהאבטחת המידע  מנהל   .6.3.11.1

 והעדכונים בה, כפי שיקבעו בפגישות הרבעוניות. 

מנהל אבטחת המידע יגיע לפגישות ברשויות בהתאם לצורך וכפי   .6.3.11.2

 שיתבקש ממנו. 

המידע יעדר עקב חופשה, הכשרה, ימי צוות   אבטחתככל שמנהל  .6.3.11.3

כך   על  להודיע  עליו  מראש.   10  לרשות ימים    10וכדומה,  ימים 

באופן    לרשות במקרה של היעדרות עקב מחלה עליו להודיע על כך  

 מידי. 

המידע .6.3.11.4 אבטחת  מחוייבות    וםיחת  מנהל  ועל  סודיות  הסכם  על 

 ראשונה לרשות. 
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ה  .6.3.11.5 ברשות  העבודה  במסגרת  שיעשה  פיתוח  תהיה  כל  מקומית 

 שייכת לרשות המקומית 

שעות העבודה הקבועות, בימי העבודה הקבועים יקבעו בתיאום   .6.3.11.6

 , בהתאם להיקף המשרה עם הרשות המקומית

ידווח על שעות העבודה באמצעות מערכת    מנהל אבטחת המידע  .6.3.11.7

סמך   על  יספרו  העבודה  שעות  המקומית,  הרשות  של  הנוכחות 

 ונפק דרישת תשלוםמערכת שעות זו ובהתאם לדו"ח זה ת

 PENETRATION TESTחוסן ה/חדיר  מבדק 6.3.12

 ימים.   30מבחני החדירה יערכו תקופה שלא תעלה על  .6.3.12.1

ניסיונו .6.3.12.2 סוגי  את  המאפיין  מפורט  דוח  יוגש  התקופה    תבתום 

מערכות   על  הגנה  לשיפור  המלצות  התוקף,  תוצאות  החדירה, 

 מידע. 

 

 תקופת מתן השירותים .7

העבודות  7.1 את  להתחיל  ערוך  יהיה  השירותים  ממועד    נותן  שירותים  שבועיים  הזמנת 

רשות  ה בשבועיים עד מועד מתן השירות יצור נותן השירותים קשר עם    . מרשות מקומית 

מסודר   המקומית  עבודה  נהלי  לקבוע  המקומית. כדי  ברשות  הקשר  איש  עם  נותן    ים 

 . חוזה זה השירותים יסיים את ביצוע העבודות בהתאם לאמור ב 

חודשים נוספים שיחלו    ני( ש )   2- ב מתן השירותים  זכות להאריך תקופת    רשות המקומית ל  7.2

 לעיל.    7.1המפורטת בסעיף    ה תקופ ה מיד עם סיום  

מהשירותים המפורטים בהסכם זה בהתאם לקבוע  נותן השירותים ייתן את כל שירות   7.3

לא    רשות המקומית וזאת כל עוד ה ,  רשות המקומית ורה ה ת , או במועד עליו  בהסכם זה 

 .כלשהו תבמתן שירובמעשה או מחדל לעיכוב במודע   גרמה 

  רשות המקומית שמקורם ב   העבודות מוסכם ומוצהר בזאת כי עיכובים שיגרמו בביצוע   7.4

 . נותן השירותים לא ייחשבו כהפרה של ההסכם על ידי  

 

 התמורה .8

שלם  י בתמורה לביצוע כל התחייבויות נותן השירותים כלפי הרשות המקומית במועדם,   8.1

השירותים ל   האשכול  ביניהם    נותן  ההתקשרות  לתנאי  בהתאם  המגיעה  התמורה  את 

 ולמסמכי המכרז, בהתאם למפורט בטופס ההזמנה ולעבודות שבוצעו בפועל, בתעריפים 

 תוצאות ההליך התחרותי. למכרז, או בהתאם ל  בהצעתו  נותן השירותים  ידי  על  שצוינו 

נותן השירותים  ל  ישולם  והמכרז,  ההסכם  במסגרת  שאינו  עבודה או שירות  כל  כי  מובהר  8.2

הרשות   של  החתימה  מורשי  י "ע  החתומה  ומראש  בכתב  להזמנה  רק בכפוף  אשכול ה  ידי  על 

 .המקומית 
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 של  התחייבויותיו  כל  ביצוע  עבור  וסופית  מלאה  תמורה  הינה  לעיל  המפורטת  התמורה  8.3

 של  הוצאותיו  חישוב  את  גם  היתר,  כוללת, בין  והיא  דין  ולפי  ההסכם  נותן השירותים לפי 

דין, השינוע, השיווק,   פי  על  אדם, תשלומים  כוח  והעסקת  שכר עבודה  בגין  נותן השירותים 

מיסים  לספק  הרווח  מרכיב  הניפוק,  ההצעה    – והיטלים   הדלק,  הגשת  במועד  שהיו 

נותן   ידי  על  השירותים  לביצוע  הדרושה  שהוא  סוג  מכל  אחרת  הוצאה  כל  וכן  למכרז, 

ה  באופן  אם  ובין  קבוע  באופן  אם  בין  ם, תנאי ההסכ  לפי  השירותים    לא   אשכול ארעי. 

נוסף  או  תוספת  כל  שלם י  אף  לתמורה  ביחס  תשלום  נותן   תשומות  גדלו  אם  כאמור, 

 משאבים  או / ו  אדם  כוח  או / ו  להוסיף אמצעים  נותן השירותים  נדרש  אם  השירותים, אף 

 .אחרת  סיבה  ומכל  התחייבויותיו  ביצוע  לשם  אחרים 

מוסכם ומותנה כי מן התמורה לה יהיה זכאי נותן השירותים על פי מסמכי המכרז ינוכו   8.4

סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם בגין ליקויים ו/או פגמים וכן כל סכום אחר  

ו/או נוסף שהרשות המקומית זכאית ו/או מחויבת, על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז,  

 להפחית, לקזז או לנכות.  

המחירים המפורטים בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת נותן השירותים לא יהיו צמודים   8.5

 למדד ו/או לכל הצמדה ו/או תוספת אחרת. 

  בשיעור   תשלום  ופיקוח על ביצועו  המכרזלאשכול עבור ניהול    םישל  השירותים  ןנות 8.6

מ  מהתמורה  3%של   האשכול תמור(.  "האשכול"תמורת  )להלן:    האשכולשיקבל   ת 

מכל סכום אותו חייב האשכול לשלם לנותן השירותים, כך שנותן השירותים    תקוזז

ימסור לאשכול חשבונית מס עבור מלוא התמורה המגיעה לו, והאשכול ימסור לנותן  

 . השירותים קבלה עבור תמורת האשכול

 

 

 תנאי התשלום .9

המכרז,   9.1 לתנאי מסמכי  ובכפוף  במועדן,  השירותים  נותן  התחייבויות  כל  לקיום  בכפוף 

 את הסכומים שיגיעו לו בתנאים כמפורט להלן:    נותן השירותים ל   אשכול שלם ה י 

ל  9.2 החשבונית  המצאת  מועד  להוכיח  השירותים  נותן  הצגת    אשכול באחריות  באמצעות 

 .  אשכול ידי ה - אישור קבלתו על 

"ח העבודות שהוגשו על ידי נותן השירותים כאמור לעיל והעברתם  בדיקת החשבון ודו  9.3

ימים ממועד הגשת החשבון על ידי נותן    15הרשות המקומית, יתבצעו תוך  מנכ"ל  לאישור  

 השירותים.  

ימים מיום המצאת    45בתנאי תשלום של שוטף +    נותן השירותיםתשולם ל  התמורה  9.4

ל בכפוף  אשכולהחשבון  והעבוד,  החשבון  ובכפוף  לאישור  המקומית  הרשות  ע"י  ה 

 .  אשכוללקבלת החשבונית ב

 :  עדכון הסכומים במהלך ההתקשרות 9.5



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

, ישולמו לספק הפרשי  אשכוללא הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה ב 9.5.1

תשכ"א והצמדה,  ריבית  פסיקת  בחוק  כקבוע  וריבית  החל  1961-הצמדה   ,

 לפיגור ועד ליום  התשלום בפועל.   16מהיום  

יום מהמועד הקובע לעיל לא יישא כל הפרשי הצמדה    15לום של עד  פיגור בתש 9.5.2

 וריבית.  

, לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם  והא רשאי, לפי שיקול דעתי  אשכולה 9.5.3

לפי החוזה. במקרה שכזה,   נותן השירותים אינו ממלא אחר התחייבויותיו 

הי בכתב  אשכול  יתן  השירותיםלהודעה  לעיכוב  נותן  הסיבה  תצוין  בה   ,

 החשבון או דחיית הפירעון כאמור. 

שהי בגינן,  לא תשלום תמורה כל אשכול  תשלום בגין ביצוע עבודות שלא אושרו על ידי ה  9.6

 ויראו את נותן השירותים כמי שהתנדב לבצען. 

חוזה  איחר נותן השירותים בהגשת החשבונית ו/או לא הגישה בהתאם להוראות מסמכי   9.7

, יידחה ביצוע התשלום בחודש ימים, ובגין תקופה זו לא יהיה נותן השירותים זכאי  זה 

 לכל תוספת, הצמדה ו/או ריבית.  

 

 שמירת סודיות .10

נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, לא לשתף   10.1

יד  ו/או  נתון  ו/או  ו/או מסמך  מידע  כל  כל אדם אחר  לידיעת  להביא  ו/או  ו/או  יעה 

תוכנית ו/או מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על  

" )להלן:  עמו  בקשר  ו/או  זה  חוזה  ביצוע  בעת  אחרת המידעידו  נקבע  אם  אלא   ,)"

 במפורש ובכתב בחוזה זה ובמסמכי המכרז.  

ות סעיף  נותן השירותים מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הורא 10.2

 זה באמצעות עובדיו והפועלים מטעמו.  

על   10.3 עובדיו  את  להחתים  השירותים  מנותן  לדרוש  רשאית  תהיה  המקומית  הרשות 

הצהרה והתחייבות לסודיות גמורה כאמור לעיל. במידה ותבוא דרישה כאמור יפעל  

מסמך   על  לחתום  שיסרב  עובד  העבודות  בביצוע  יעסיק  ולא  לפיה  השירותים  נותן 

 סודיות.

חובת הסודיות כאמור לעיל לא תחול על מידע שנותן השירותים יוכיח כי היה מצוי   10.4

בידיו ערב הגשת הצעתו למכרז ו/או הינו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי נותן השירותים  

מקרה בו  בבאופן עצמאי וללא קשר לחוזה ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי, או  

 . דין ו/או צו של רשות מוסמכת לגלות את המידענותן השירותים נדרש על פי  

 

 איסור העברת ו/או המחאת זכויות ו/או התחייבויות נותן השירותים  .11
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ו/או   11.1 יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות  ולא  נותן השירותים אינו רשאי 

לשעבד לאחר או לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו  

או הנובעים מחוזה זה או מהזמנת העבודה ע"י הרשות המקומית, כולן או מקצתן,  ו/

פי חוזה זה זו ו/או חובותיו  - עלהאשכול  לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לידיו מאת  

 כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת האשכול. 

בשעבוד מסוג    מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות  נותן השירותים של    וזכויותי 11.2

 כלשהו או מדרגה כלשהי.  

רשאי למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר    האשכול 11.3

מצא לנכון,  יהכל באופן שו, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה  וו/או להעביר את זכויותי

דעת שיקול  פי  שיהיו    ועל  ובלי  והמוחלט  השירותיםלהבלעדי  תביעות    נותן  או  כל 

 על פי חוזה זה לא תיפגענה.  נותן השירותיםטענות בקשר לכך ובלבד, שזכויות 

 

 סיק מע-היעדר יחסי עובד .12

עובד  12.1 יחסי  שהיא,  עת  בכל  קיימים,  יהיו  ולא  אין  כי  ומוסכם  בין  -מוצהר  מעסיק 

לבין נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או עובדים של    האשכול

לפי    ו/או מיקבלני המשנה   נותן השירותים  מטעמם בכל הנוגע למילוי התחייבויות 

 חוזה זה.

  נותן השירותים מצהיר, כי מעמדו בחוזה זה הינו של ספק עצמאי וכי כל העובדים  12.2

השירותים   ונותן  בלבד,  ידו  ועל  מטעם  המועסקים  כעובדים  וייחשבו  יהיו  מטעמו, 

  בגין העסקתם על ידו, או מטעמובאופן בלעדי בכל האחריות והחובות כלפיהם    יישא

נוסף    במסגרת החוזה, לרבות בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או

לרבות הזכויות   שחל או יחול בגין העסקת עובדים ותנאי העסקתם, בהתאם לכל דין,

 הסוציאליות, שיפוי בגין נזק או פיצויים וכיו"ב. 

  וו/או מי מטעמ   האשכולבכל עת שהיא, בין    מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו קיימים, 12.3

לבין נותן השירותים ו/או מי מטעמו יחסי שליחות, סוכנות, נציגות וכיוצא באלה. אם  

עלות או חבות בשל קביעה שיפוטית לפיה הציג    וו/או מי מטעמ  האשכול   תושת על

את   , ישפה נותן השירותיםהאשכולכסוכן, כשלוח או כנציג של  עצמו נותן השירותים

 בגין כל עלות כאמור. האשכול

כל ההוצאות הנובעות, נוגעות או קשורות, במישרין ו/או בעקיפין, לביצוע העבודות   12.4

והטובין מושא חוזה זה ו/או קיום התחייבויות נותן השירותים, לרבות תשלום לעובדי  

נותן השירותים )לרבות, שכר עבודה, מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי וכל מס או 

ו/או  הי מיסים  תשלומי  ואחרים(,  ביטוחים  סוציאלי,  תשלום  וכל  מלווה  או  טל 

על  כולם  שהוטלו  העברות  ו/או  ניכויים  ו/או  יתר  -הפרשות  וכל  ביטוחים  דין,  פי 

השירותים   נותן  ו/או  השרות  ביצוע  עם  בקשר  והאחריות  הסיכונים  וכל  ההוצאות 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
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היה אחראי לכך בכל צורה  ילא    האשכוליחולו על נותן השירותים וישולמו על ידו, ו

 ואופן לתשלומים אלה, לא כלפי עובדי נותן השירותים ולא כלפי רשויות כלשהן.  

נותן השירותים מתחייב למלא את כל חיוביו כלפי עובדיו, לרבות   12.5 למען הסר ספק, 

דין,   כל  פי  על  שנדרש  ככל  סוציאליות  זכויות  נלווים,  תנאים  עבודה,  שכר  תשלום 

י ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי נותן השירותים. בנוסף,  לרבות הסכם קיבוצ

וכללי   עבודה  לסביבת  ידאג  וכן  כנדרש,  הרשויות  לכל  כדין  ידווח  השירותים  נותן 

עבודה הוגנים וכנדרש על פי דין, לרבות שמירה על שוויון הזדמנויות כנדרש בחוק,  

 כך.  מניעת הטרדה מינית וקביעת אמצעים מתאימים לטיפול ב

בכל עת דו"ח רו"ח על אישור    האשכולנותן השירותים מתחייב להמציא לפי דרישת   12.6

 ביצוע חיובים אלה.  

בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו    האשכולנותן השירותים מתחייב לשפות את   12.7

כנגד   הפועלים  ו/או  סוכניו  מטעמ  האשכולו/או  מי  ו/או    וו/או  במישרין  הנובעת 

ימים מדרישה    14בעקיפין מאספקת השירותים והטובין מושא חוזה זה, וזאת תוך  

ידי   על  השירותים  נותן  אל  שתופנה  הוצאותי   האשכולבכתב  בגין  זה  של    וובכלל 

הנובעות מהתגוננות מן התביעה האמורה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו    האשכול

 ונן מפני כל תביעה של עובד כאמור.  של נותן השירותים להתג 

הצדדים מצהירים ומסכימים מפורשות כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת  12.8

 .וולאחרי  חוזה ה

מעסיק בניגוד  -לשפות ו/או לפצות אדם בגין טענה שעילתה ביחסי עובד  האשכולנדרש   12.9

ד עם קבלת  מי  האשכוללהצהרות נותן השירותים בחוזה זה, ישפה נותן השירותים את  

ו/או חויב לשלם ו/או כל סכום    האשכול  םדרישה ראשונית על כך, בשל כל סכום ששיל

בגין הטיפול בדרישה    וא עשוי להיות מחויבת בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה לושה

מעסיק, לרבות אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות,  -ו/או בתביעה שעילה יחסי עובד

הודעה מראש ובכתב על כל תביעה ו/או דרישה  רותים  נותן השיל והכל בתנאי שניתנה  

 כאמור והתאפשר לספק להתגונן מפניה. 

 על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה. נותן השירותים  למתחייב להודיע  האשכול 12.10

  

 זכויות קניין וקניין רוחני  .13

ב 13.1 יהיה  ולא  ומתן השירותים  אין  זה  מושא  ביצוע העבודות  ו/או  חוזה  משום הפרה 

הפגיעה של זכויות הקניין, לרבות אך לא רק, קניין רוחני של צד ג' כלשהו וכן אין ולא  

 יהיו בהם כדי ליצור על הרשות המקומית כל מגבלה.  

נותן השירותים לשפות את   13.2 ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב  הרשות  האשכול 

ישה ו/או תביעה שתופנה כנגד המקומית, מיד עם קבלת דרישה על כך, בגין כל דר 

ו  את  האשכול  לשפות  זה  ובכלל  כאמור,  נטענת  הפרה  עם  בקשר  המקומית  הרשות 
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ו  דעתהאשכול  שיקול  פי  על  להוציא,  שתידרש  הוצאה  כל  בגין  המקומית    םהרשות 

 הבלעדי, להתמודד עם טענה מעין זו.  

הצדדים 13.3 על  ל   ,מוסכם  השירותיםכי  בתכנו  נותן  יוצרים  זכויות  כל  ו/או  אין  נים 

במסמכים ו/או  במפרטים  ו/או  סוגיהם  ,בתוכניות  כל  הנוגע    ,על  בכל  הוכנו  אשר 

, וזאת לצורך  בלבד  רשות המקומית ת ו/או תוקנה לי, והבעלות בהם מוקנשירותיםל

לנותן   השייכים  עבודה  שיטות  ו/או  מסחריים  סודות  למעט  השירותים,  מתן  זה 

 .השירותים

כבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל  יכות הע מוותר בזאת על ז נותן השירותים 13.4

המסמכים    העבודותתוצרי   המפרטים,  התוכניות,  לכל  וביחס  מהם  חלק  כל  ו/או 

 כפועל יוצא מביצוע השירותים.  נותן השירותיםהאחרים אשר נמסרו ל

 נותן השירותים אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו. לעיל, של  יתור כאמורו הו 13.5

 

   דיניםשמירת  .14

ובכלל    ,תוך ציות לכל דין  העבודות ו/או השירותיםמתחייב לבצע את    נותן השירותים 14.1

זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות  

מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע  

ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות,    הן,ב  וכל הכרוך עבודות ו/או השירותים,ל

ר ה יקבלת  בגין  החל  אחר  תשלום  וכל  אגרות  מסים,  ותשלום  ו/או שיונות  עבודות 

 .השירותים

מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה    נותן השירותים  14.2

.  שירותיםעבודות ו/או הו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע ה  ועל שלומם של עובדי 

,  ו, על חשבונוו/או לכל הפועלים מטעמ  וו/או לשולחיו  ספק לעובדיי  נותן השירותים 

נהוג   אשר  ו/או  החוק  להוראות  בהתאם  הדרוש  הבטיחותי  והציוד  המגן  ציוד  את 

 . עבודותלהשתמש בו לשם ביצוע ה

שיון אשר יינתן  ימתחייב לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או ר   נותן השירותים 14.3

 שר לפרסום ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא. בק

 

 היתרים, רישיונות ואישורים .15

השירותים 15.1 בכל   נותן  מחזיקים  מטעמו,  מי  ו/או  הוא  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר 

האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות ו/או השירותים, כאמור  

השירותים מתחייב בזאת להציג בפני  בחוזה זה, על נספחיו, ובהתאם לכל דין. נותן  

 הרשות המקומית את האישורים ו/או הרישיונות, כאמור לעיל, לפי דרישתה. 

השירותים 15.2 ו/או    נותן  רישיונות  ו/או  אישורים  החזקת  כי  לו  ידוע  כי  בזאת,  מצהיר 

לעיל, הינה תנאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות   15.1היתרים תקפים, כאמור בסעיף  
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ן השירותים כאמור לעניין סעיף זה, כולן או חלקן, תיחשב הפרה יסודית  הצהרות נות

 של החוזה. 

מתחייב בזאת ליידע את הרשות המקומית מיד על כל שינוי שיחול   נותן השירותים 15.3

ו/או   האוסר  כנגדו,  שניתן  צו  מתן  לרבות  זה,  לסעיף  בהתאם  הצהרותיו,  בתוקף 

 ת העבודות ו/או השירותים. לבצע א המגביל, את יכולתו של נותן השירותים

 

 אחריות בנזיקין .16

נותן השירותים יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה,   16.1

לרשות המקומית ו/או למשתמשים  לאשכול ו/או  גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו    בין נזקי 

ו/או מחדל של נותן  לכל צד שלישי כתוצאה מכל מעשה    בשירותים לפי חוזה זה ו/או 

ו/א ידו  ו/או בביצוע    ביצועו העבודותפועל בשמו בו  השירותים ושל כל המועסק על 

ונותן השירותים ינקוט בכל הצעדים    התחייבויותיו של נותן השירותים שבחוזה זה,

 והוצאה כאמור.  והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן

השירותי 16.2 נותן  זה  חוזה  על  את  בחתימתו  ומראש  לחלוטין  משחרר  ו/או ם    האשכול 

ו/או    ם ומטעמ  םוכל הפועל בשמ  ם , שלוחיהםעובדיה,  ם נבחריה,  הרשות המקומית

נזק, אבדן והוצאה כאמור    מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה,

מאחריות לא יחול, עת יוכיח נותן   ברישת סעיף זה לעיל. מובהר שהאמור בדבר פטור

בשליחותה ביצע היזק    אוהרשות המקומית  תים מעבר לכל ספק, שמי מטעם  השירו

 בזדון. 

כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו  והבלעדית  נותן השירותים יישא באחריות המלאה   16.3

נותן השירותים    ו/או מטעמו במתן של  בביצוע התחייבויותיו  ו/או  השירות  שירותי 

זק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף  חבלה ו/או נ  שבחוזה זה, בגין כל תאונה ו/או

במהלך ו/או כתוצאה ממתן שירותי השירות לפי    ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם

 חוזה זה.

את   16.4 לפצות  מתחייב  השירותים  ו/אונותן  המקומית    האשכול  את  הרשות  ו/או 

מיד לשפותם,  ו/או  הענין,  לפי  נזק,    הניזוק/ים,  כל  בגין  ראשונה,  דרישה  אבדן  עם 

לעיל, ובכל    16.2ו/או    16.1  והוצאה שנותן השירותים אחראי להם, כאמור בסעיפים 

ו/אומקרה   ו/או תשלום אחר   צואלישהרשות המקומית    שהאשכול  פיצויים    לשלם 

כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שנותן השירותים אחראי להם כאמור מתחייב 

השירותים   כאמ   –נותן  תשלום  או  פיצוי  כל  הוראותיהלשלם  לפי  זאת  םור  וכל   ,

 וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך. בתוספת הפרשי הצמדה

ו/או 16.5 המקומית    האשכול  נזק    וישא ילא  הרשות  ו/או  אובדן  לכל  כלשהי  באחריות 

של לציוד  ו/או  לרכוש  ביצוע    שייגרמו  במהלך  עובדיו  של  ו/או  השירותים  נותן 

חוזה זה נותן השירותים מוותר בזה    עלהשירותים ו/או כתוצאה מביצועם, ובחתימתו  
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הרשות המקומית    האשכול ו/או  בוויתור מלא, סופי ומוחלט על כל תביעה וטענה כלפי

 בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור.

נותן השירותים יהיה אחראי לכל קלקול, נזק או אובדן שייגרמו לגופו ו/או לרכושו   16.6

תאגידים קשורים  לרשות המקומית ו/או  ד, לרבות לאשכול ו/או  של כל אדם ו/או תאגי

בה ו/או מי מטעמם ו/או הבאים בשעריהם, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו ו/או מעשיו  

ו/או מחדליהם ו/או מעשיהם של עובדיו ו/או ספקיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבורו  

 וינקוט בכל האמצעים למניעתם. 

המקומית לשפות ו/או לפצות אדם ו/או תאגיד בגין נזק נדרשו האשכול או הרשות   16.7

ו/או הפסד אחרים שנותן השירותים   נזק  כל  בגין  ו/או  לעיל  שנגרם, לרבות כאמור 

פי חוזה זה, ישפה נותן השירותים את האשכול ו/או  -פי דין ו/או על-אחראי להם על

שש סכום  כל  בשל  כך,  על  ראשונית  דרישה  קבלת  עם  מיד  המקומית  ילמו  הרשות 

האשכול ו/או הרשות המקומית ו/או חוייבו לשלם ו/או כל סכום שהם עשויים להיות  

מחוייבים בו, וכן בגין כל הוצאה שנגרמה להם בגין הטיפול בנזק ו/או בניזוק, לרבות 

אך לא רק, הוצאות משפט ממשיות, והכל בתנאי שנתנו לספק הודעה מראש ובכתב  

 יפשרו לספק להתגונן מפניה.  על כל תביעה ו/או דרישה כאמור וא 

האשכול או הרשות המקומית מתחייבים להודיע לספק על כל מקרה בו נתבעו על פי   16.8

 סעיף זה.  

 

 ביטוח .17

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות נותן השירותים על פי כל דין ועל פי הסכם זה,   17.1

מתחייב נותן השירותים לבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט  

להלן   המפורט  מן  יפחתו  לא  אשר  בתנאים  כדלקמן,  ביטוחים  האחריות,  ותקופת 

השירותים,   נותן  ביטוחי  קיום  על  ההזמנה    4-ב  נספחכ   המצורףובאישור  למסמכי 

( וזאת לפי המוקדם "האישור"להציע הצעות ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  

יום העמדת אתר העבודה, כולו ו/או מקצתו, לרשותו של נותן השירותים, או   –מבין  

העבודה,   התחלת  בהסכם    אויום  הקבוע  פי  על  לאתר,  חומרים  או  ציוד  הגעת  יום 

 (:וחי נותן השירותים""ביט)להלן: 

שלישי 17.1.1 צד  כלפי  אחריות  של    ביטוח  אחריות  לאירוע    2,000,000בגבול   ₪

   ולתקופת הביטוח

מעבידים  ביטוח 17.1.2 של    חבות  אחריות  לאירוע    20,000,000בגבול  לתובע,   ₪

 ולתקופת הביטוח 

  2,000,000על בסיס יום התביעה בגבול אחריות של אחריות מקצועית  ביטוח 17.1.3

ולתקופת הביטוח. בביטוח זה יהיה תאריך רטרואקטיבי לא יאחר  ₪ לאירוע  

גילוי   תקופת  ויכלול  בפרויקט,  השירותים  נותן  של  העבודה  תחילת  מיום 

 חודשים.  6מורחב בת  
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ולהחזיק   17.1.4 להמשיך  הרשות  נותן  מתחייב  מקצועית,  אחריות  ביטוח  בעניין 

עם    שנים מתום תקופת ההתקשרות  3בפוליסה לאחריות מקצועית לפחות  

 המזמין  

בישראל  17.2 מורשית  ביטוח  בחברת  השירותים  נותן  ביטוחי  את  יבצע  השירותים  נותן 

, ימלא בהקפדה אחר כל תנאי הפוליסות  אשכולובעלת מוניטין, אשר תאושר על ידי ה

 והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים. 

 . נזק  של במקרה עצמיות  תהשתתפויו לתשלום אחראי  לבדו השירותים  נותן 17.3

  האשכול ביטוחי נותן השירותים יכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של   17.4

המקומיתו/או   ביטוחי    הרשות  שיתוף  זכות  על  מוותר  המבטח  ו/או    האשכולוכי 

 בגין נזק המכוסה בביטוחי נותן השירותים. הרשות המקומית

על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  ביטוחי נותן השירותים ייכללו תנאי מפורש   17.5

  30הודעה על כך בדואר רשום    אשכוללצמצם את היקפם אלא אם כן מסר המבטח ל

והשלושים) ו/או הצמצום כאמור  של הביטול  לתוקף  כניסתו  לפני  יום    ן נת  אשכול( 

 , בכתב ומראש, לכך.ואישור

"אישור על קיום ביטוחי נותן השירותים מתחייב להמציא למזמין העתק מקור של   17.6

ולא    ההזמנהע"י המבטח, במועד    כדין( כשהוא חתום  4- נותן השירותים" )מסמך ב

)שבעה( ימים לפני מועד כניסתו לאתר העבודות או מועד תחילת העבודה    7- יאוחר מ

זה,   באישור לאמור בהסכם  בין האמור  של אי התאמה  )לפי המוקדם(. בכל מקרה 

 מתחייב נותן השירותים לגרום לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות הסכם זה. 

. על פי דרישת  אשכולו חלקן על ידי ההמצאת האישור הינה תנאי לקבלת העבודות א 17.7

יחזור נותן השירותים וימציא את האישור מדי תום תקופת ביטוח, כל עוד    אשכולה

 מתקיימת אחריותו על פי דין ו/או הסכם בקשר עם העבודות.

מוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי נותן השירותים ו/או בהמצאת האישור ו/או בדיקתם   17.8

אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או בכדי להוות הטלת   ו/או בשינויים בכדי להוות

על   כלשהי  נותן    המזמיןו/או    האשכול אחריות  של  לאחריותו  צמצום  להוות  בכדי 

 השירותים, לפי הסכם זה או כל דין. 

בנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים נותן השירותים בין אם בעצמו ו/או בין אם על   17.9

 רט להלן:ידי צדדים אחרים ביטוחי רכב כמפו

 ביטוח חובה על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש ברכבי נותן השירותים.  17.9.1

ביטוח אחריות נותן השירותים לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות   17.9.2

  כמקובל , כתוצאה משימוש ברכב, בגבול אחריות  המזמיןו/או    אשכולשל ה

 . הישראלי בשוק

זה,    17.9ביטוח חובה, כאמור בסעיף  ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים ב 17.9.3

)מיליון( שקלים חדשים לכל כלי    1,000,000בגבול אחריות למקרה אחד של  

 רכב.
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מנופים,   17.9.4 כולל  זה  נספח  לעניין  "רכב"  המונח  כי  מוסכם  ספק,  הסר  למען 

 מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 

  וכל ,  ם, וכל הפועלים מטעמרשות המקומיתהאו  /ו  ולהאשכנותן השירותים פוטר את   17.10

הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד  

המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר ושהנו זכאי לקבל שיפוי בגינו ע"פ ביטוחי הסכם זה  

סעיף השתתפות עצמית או הפרת תנאי   בגינו, אלמלא  זכאי לקבל שיפוי  )או שהיה 

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון. הפוליסה או ביטוח חסר(. הפטור לא יחול 

נותן השירותים יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף   17.11

ה עם  ו/או    עבדותבקשר  לרכוש  השירותים  נותן  שיערוך  נוסף  ביטוח  שכל  ובתנאי 

אחריות   את  לכסות  יורחב  מקצועית,  אחריות  ביטוח  במפורש  לרבות  לאחריותו, 

למעשיו ומחדליו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, ובכל  המקומית   רשותהו/או   האשכול

ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא שיערוך נותן השירותים, ייכלל ויתור המבטח על זכותו  

כלפי   מטעמהמזמין  ו/או    האשכוללשיבוב  הבאים  כל  במקומ  םוכלפי    וכל   םו/או 

תור על זכות  הקשורים לביצוע העבודות וכל הבאים מכוחם, ובלבד שהאמור בדבר וי

 תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

עם   17.12 פעולה  לשתף  מתחייב  השירותים  ו/או  נותן  ככל    המקומית  הרשותהאשכול 

זכויות   של  ומימוש  שמירה  לשם  נותן    המקומית   הרשות שיידרש  ביטוחי  פי  על 

 השירותים לרבות הביטוח הנוסף. 

נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה   17.13

, באשר לתוכן ו/או היקף הביטוחים, המזמיןו/או    האשכולמכל מין וסוג שהוא כלפי  

סוי שיינתן על  אשר הוא נדרש לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל והכי

ידם והוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. נותן השירותים מאשר כי  

הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך. למען הסר ספק, מוסכם כי גבולות 

מינימאלית   דרישה  בבחינת  הינם  באישור,  כמפורט  השונים,  בביטוחים  האחריות 

ו השירותים  נותן  על  גבולות המוטלת  את  ולקבוע  לחבות  חשיפתו  את  לבחון  עליו 

 האחריות בהתאם. 

  האשכול הא  יאם לא יבצע נותן השירותים את הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה,   17.14

רשאי, אך במפורש לא חייב, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את דמי  

ה רשאי לנכות כל סכום ששולם בגין  יהי   האשכול  הביטוח ככל שמתחייב מהעניין.  

הביטוחים כנ"ל וכן כל הוצאה נלווית וכן הפרשי הצמדה וריבית, מכל סכום אשר יגיע  

 מצא לנכון. יבכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת ש ו מנמנותן השירותים  ל

עם דרישתם    מיד  המקומית הרשותו/או    האשכולנותן השירותים מתחייב לשפות את   17.15

עליההראשונה   שיושת  סכום  כל  נותן    םבגין  ידי  על  הפוליסה  תנאי  הפרת  עקב 

 השירותים ו/או הפועלים מטעמו. 

ידו   17.16 יועסקו על  נותן השירותים מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר 

הביטוחים   כל  את  הם  אף  ויקיימו  יערכו  יבצעו,  עמן,  בקשר  או  העבודות  בביצוע 
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יותם, כמפורט באישורים וכי ביטוחים אלו יכללו את  הנדרשים לעיל, לרכושם ולאחר

השירותים,   נותן  בביטוחי  הנדרשים  תחלוף  על  והוויתורים  ההרחבות  התנאים,  כל 

 כמפורט לעיל.  

נותן השירותים על כך בכתב למבטח,  17.17 יודיע  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות 

א ומתן עם המבטח  המקומית. נותן השירותים מתחייב לנהל כל מש  רשות, לאשכולל

בכל הדרוש למימוש הזכויות על    המקומית  הרשותו/או    האשכולבשיתוף פעולה עם  

לנהל המשא    המקומית   הרשותו/או    האשכול פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכות  

 ומתן בעצמם.

נותן השירותים יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החומרים   17.18

נות )שעל  עלוהמבנים  בגינם(  רכוש  מס  לשלם  השירותים  וקרן -ן  רכוש  מס  חוק  פי 

נותן   מרבי.  באופן  הנ"ל  החוק  פי  על  מלחמה  נזקי  מפני  מבוטחים  יהיו  פיצויים, 

ו/או שתהיה לו    המקומית  רשות ו/או ל  אשכולהשירותים מסב בזה ל כל זכות שיש 

יע להם עפ"י  עפ"י החוק הנ"ל ומיפה את כוחם באופן בלתי חוזר לגבות כל סכום שיג

 החוק הנ"ל. 

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות 17.19

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן:  17 ףבכפוף לאמור בסעי

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:   17.19.1

את   17.19.2 יידע  השירותים  המקומיתנותן  מתלונן    הרשות  מצד  דרישה  כל  אודות 

כלשהו, בגין כל אירוע באתר או סמוך לו, בתקופת פעילותו, לרבות דרישה  

הנמוכה מגובה ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב  

 ויתור. 

ו/או   17.19.3 המקומית  האשכול  כל    וידע יהרשות  בדבר  השירותים  נותן  את  בכתב 

ם שאירעו, על פי טענת המתלונן, בעת  , בגין נזקיםדרישה כספית שתוגש לה

 פעילותו של נותן השירותים באתר העבודה. 

של   17.19.4 תקופה  בתוך  מתחייב,  השירותים  ממועד  -)עשרים   21נותן  יום  ואחד( 

למסור   אליו,  המכתב  ו/או  שיגור  המקומיתלאשכול  או    לרשות  ויתור  כתב 

ודעה  ה  הרשות המקומית האשכול ו/או  סילוק מצד המתלונן, או להעביר אל  

 בדבר הסתייגות מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדם. 

לסלק כל    הרשות המקומיתהאשכול ו/או  נותן השירותים מסמיך בזאת את   17.19.5

תביעה עד לסך בו תעמוד ההשתתפות העצמית כלפי המבטח, מעת לעת, וזאת  

הרשות  האשכול ו/או  של    םהעל חשבונו של נותן השירותים, ועל פי שיקולי

, ובלבד ששוגרה אליו הודעה כאמור, והוא לא פעל כמפורט בסעיף  המקומית

 לעיל.  17.19.4קטן 

רשאי לחייב את חשבון נותן השירותים בכל עת, אשר יהא חייב    ההיהאשכול י 17.19.6

 )שבעה( ימים ממועד קבלת הדרישה.  7לפרוע את הסכום, תוך  
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 טיפול בתביעות קטנות  17.20

נותן השירותים מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת   17.20.1

  כתביעה הנופלת לסמכותו של בימ"ש לתביעות קטנות, ולגרום לחיובו, בכל 

 מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית. 

או    ן הרשות המקומית ביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי חיוב חשבו 17.20.2

, לפי שיקול דעת  זה  17סעיף  האמור בידי חיובו של נותן השירותים על פי  -על

 . רשות המקומיתההאשכול ו/או  

כל תביעה המוגשת  נותן השירותים  לעביר  ת  הרשות המקומיתהאשכול ו/או   17.20.3

, כתביעה קטנה, בין אם הוגשה נגדם באופן בלעדי, ובין אם הוגשה נגדם  םגדנ

ביחד עם נותן השירותים, ועל נותן השירותים תוטל החובה לטפל בתובענה  

 זו, לרבות ע"י שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות. 

מזכות   17.20.4 לגרוע  כדי  ו/או  אין באמור  המקומיתהאשכול  עצמ  הרשות    ם לייצג 

 בכך.  צוחפים  בבית משפט, א

חויב בביהמ"ש  ילחייב את נותן השירותים בכל סכום בו    י זכא  היה האשכול י 17.20.5

השירותים   נותן  של  עבודתו  לתקופת  המיוחס  אירוע  בגין  קטנות,  לתביעות 

)ואף אם הוגשה במועד מאוחר ממועד סיום עבודתו(, ולתחום עבודתו, לרבות  

  17.20.3כמפורט בסעיף קטן    ה בהליך בו נמנע הוא מלייצג עצמו, ובלבד שפעל

 לעיל. 

זה תחול    17.20למען הסר ספק נותן השירותים, מוצהר בזאת כי הוראת סעיף   17.20.6

 בכל עת שהיא, לרבות לאחר סיום העבודות ועריכת חשבון סופי. 

רשאי לקזז    ההי האשכול ילמען הסר ספק נותן השירותים, מוצהר בזאת כי   17.20.7

, מכל מקור  נותן השירותיםל  ו נמכספים המגיעים, או אשר עשויים להגיע מ 

שהוא, לרבות על פי כל הסכם אחר שנחתם עמו או שיחתם עמו, מכל סכום  

 . ולו יהא זכאי כלפי

 

 הפרות וסעדים .18

 . 1970- על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א 18.1

לחוזה, הינם סעיפים    17-ו  15,  14,  13,  11,  10,  7,  6,  5,  4,  3מוסכם בזאת כי סעיפים   18.2

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.   נותן השירותיםיסודיים ועיקריים שהפרתם על ידי  

תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה   הרשות המקומית 18.3

יום מראש,    (7שבעה )  לספקו/או על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, על ידי מתן הודעה  

 ורטים להלן:במקרים המפ 

ימים    5, וההפרה לא תוקנה בתוך  הפר תנאי יסודי של חוזה זה  נותן השירותים 18.3.1

 . מיום שהודיעה על כך הרשות המקומית לספק
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הפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית,    נותן השירותים 18.3.2

ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה    14את ההפרה תוך    ן ולא תיק

 .  מקומיתהרשות המ

צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או    נותן השירותיםניתן לבקשת צד ג', נגד   18.3.3

צו הקפאת הליכים ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה  

, באופן שיש בו כדי  נותן השירותים כונס נכסים ו/או הוטל עיקול על נכסי    ול

זה זה והכל במקרה שהללו  על פי חו  ולעמוד בהתחייבויותי   ולפגוע באפשרות

תוך   בוטלו  תוך    45לא  או  הינתנם,  אם    7יום ממועד  הינתנם  ממועד  ימים 

 . ועצמ נותן השירותיםהוגשה בקשה למתן אילו מהצווים הנ"ל ע"י 

המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא    נותן השירותים 18.3.4

 , כמפורט בחוזה זה. הרשות המקומיתאישור 

לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת    ובא בדברים עם נושי  השירותים נותן   18.3.5

 פירעון. 

נשוא חוזה   העבודותאו מלבצע את   וחדל בפועל מלנהל עסקי  נותן השירותים 18.3.6

 זה.

הורשעו בעבירה שיש    וו/או מי מנושאי המשרה שב  השירותים   נותן מנהל/י   18.3.7

, עשוי  המקומיתהרשות  עמה קלון או עשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת  

של   הטוב  בשמה  המקומיתלפגוע  של    הרשות  באינטרסים  הרשות  ו/או 

 . המקומית

הרשות כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי  הודעה על ביטול הסכם זה   18.4

על פי החוזה, פרט    והיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיי   ונותן השירותים   המקומית

 לקיימן.   וממנ תמנע הרשות המקומיתלהתחייבויות ש 

 

 הוראות כלליות  .19

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג   19.1

שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר  

זכאי,  להבאתו לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה  

לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו  

אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה  

של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא יהיה נותן השירותים רשאי למנוע מסירת העבודות 

 לאחר. 

 ויתור או שינוי 19.2

ל צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  הסכמה ש 19.2.1

בזכויות   מהצדדים  מי  השתמש  לא  אחר.  למקרה  שווה  גזירה  ממנה  ילמדו 

שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות  
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במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי  

 זה.חוזה 

יחשבו   19.2.2 לא  שתינתן,  ארכה  או  במועדה,  מפעולה  הימנעות  או  ויתור,  שום 

של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן    ויתורוכ

 או מקצן בכל עת שימצא לנכון. 

נותן השירותים מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה  19.3

 מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין. לעניין חוק מס ערך 

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא   19.4

 כן, לא יהיה להם כל תוקף. 

 קיזוז 19.5

נותן השירותים מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין   19.5.1

 . האשכולכנגד 

ו/או נכס    ו/או לגבות כל סכום  וד היה זכאי לקזז ו/או לעכב תחת יהאשכול י 19.5.2

, מכל מין וסוג  נותן השירותיםמן    וזכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו ל  ו/או

ישא בו, בגין מעשי ו/או  י א עלול לשאת בו ו/או  ו כל סכום שה   שהם, לרבות

ובלבד הסכומים קצובים ועילתם ההתקשרות נשוא  ,  נותן השירותיםמחדלי  

לבצע את הקיזוז    ובכתב על כוונתן השירותים  נותל חוזה זה, ולאחר שהודיע  

 . ( ימים לפני ביצועו7שבעה )

 במקום הצד האחר או ביצוע עבודה  תשלום 19.6

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על   19.6.1

והצד   לשלמו,  בכתב  בהודעה  האחר  בצד  שהתרה  לאחר  וזאת  האחר,  הצד 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. )שבעה(  7האחר לא שילמו, תוך  

שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם   19.6.2

השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו    רשאי לדרוש את 

עם   מיד  הסכום,  להחזר  או  הסכום  לקיזוז  זכאי  יהיה  המשלם  הצד  צד. 

י זה  ליום  ידרישתו הראשונה, כשסכום  ועד  מיום תשלום הסכום  שא, החל 

השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים  

 בע"מ. 

השירותים עבודה שהוא חייב לעשותה בהתאם להראות חוזה  לא ביצע נותן   19.6.3

ובלבד  זה השירותים,  נותן  במקום  לבצעה  המקומית  הרשות  רשאית   ,

על כך יומיים מראש. ביצעה הרשות המקומית את    נותן השירותיםשהודיעה ל

העבודה במקום נותן השירותים, היא זכאית לגבות את עלות ביצוע העבודות  

 כל סכום.תקורה מ 15%בתוספת 

 שיפוט והדין החל סמכות 19.7
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הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין   19.7.1

 שלו.  

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית   19.7.2

המשפט עניינית לבית  מבחינה  המוסמך  השיפוט    ,  לתחום  לפי  ומקומית 

ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין  ,  כתובתה של הרשות המקומית

 זה.

כל   19.8 הצדדים,  בין  המוסכמים  התנאים  כל  את  ומבטא  ממזג  מגלם,  מכיל,  זה  חוזה 

הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה  

ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביט  וי  זה שניתנו או נעשו על 

מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים  

הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה  

 זה.

 

 הודעות .20

תחשב כמתקבלת    –לנמען המצוין להלן    –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו   20.1

 בעת מסירתה. 

כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין   20.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום    –להלן  

לא   ואם  המקובלות  העסקים  ובשעות  העסקים   –עסקים  ביום  כמתקבלת  תיחשב 

שברשות   בתנאי  והכל  תשלח  העוקב,  שבמקביל  קבלתה,  על  בכתב  אישור  השולח 

 ההודעה בדואר רשום כאמור להלן. 

פי הכתובת המצוינת להלן   20.3 ידי צד למשנהו בדואר רשום, על  כל הודעה שתשלח על 

שעות    48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך    –ציון הנמען המצוין להלן    ותוך

 ממועד הישלחה. 
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   – ערים אשכול רשויות גליל מערביאיגוד  

 ___________________________________________   המען:

 :__________________  'טלפון:_____________________ פקס 

 

   – נותן השירותים

 __________________________________________  _ המען: 

 :___________________ 'טלפון:____________________ פקס
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 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

  __________________  __________________ 

 נותן השירותים  רשות המקומית ה 

 

 

 אישור 

 

"( מאשר בזאת כי ביום  נותן השירותים אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "

  ,_____________ ת.ז.   ,_______ ה"ה  ונספחיו  זה  הסכם  על  בפני  חתם/מו   _________

בשם    ,____________ ת.ז.  השירותים_________,  אצל  נותן  כי  השירותים,  כל    נותן  התקבלו 

של   ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  השירותיםההחלטות  דין    נותן  כל  פי  ועל 

  נותן השירותים וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את    הז  חוזה על    נותן השירותים לחתימת  

 לכל דבר ועניין. 

 

                                ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1- בנספח 

 סיכונים  סקר תכולת

 

 המקומיתרשות סקר סיכונים תהליכי ברמת תהליך/אגפי ה .1

 יחידות ארגוניות בתהליך.  .1.1

 מערכות משתתפות.  .1.2

 גורמי חוץ מעורבים.  .1.3

 תיאור החקיקה.  .1.4

 בדיקות ממוקדות )הדרכות, הרשאות, העברת מידע וכדו'(. .1.5

 סקר סיכונים למערכות.  .1.6

 סביבות ועוד.  .1.7

 

 מיפוי פערים מול דרישות תקנות הגנת הפרטיות  .2

 בחינת סטטוס רישום מאגרי מידע.  .2.1

. המסמך אמור לכלול את פרטי המאגר 2מאגר בהתאם לנדרש מתקנה  מסמך הגדרות   .2.2

שבידי העיריה, סוגי המידע השונים הכלולים במאגר, העברת מידע, פעולות עיבוד,  

 סיכוני אבטחת מידע ואופן ההתמודדות עימם. 

 מינוי ממונה אבטחת מידע.  .2.3

בסעיף   .2.4 כנדרש  מידע  אבטחת  נהלי  הגנת  בתקנ  2)א( 18,  1)א(18,  4כתיבה/עדכון  ות 

 הפרטיות אבטחת מידע". 

מיפוי מערכות המאגר )כולל תשתיות ומערכות חומרה, סוגי רכיבי תקשורת ואבטחת   .2.5

 מידע, תוכנות וממשקים, תרשים רשת וכדו'(. 

 סטטוס סקרי סיכונים. .2.6

 אבטחה פיסית וסביבתית של מערכות המאגר.  .2.7

 אבטחת מידע בניהול כח אדם. .2.8

 הדרכות מודעות.  .2.9

 הרשאות גישה. ניהול  .2.10

 מדיניות סיסמאות.  .2.11

 רישום לוגים במערכות ההיקפיות.  .2.12

 גיבויים.  .2.13

 תיעוד אירועי אבטחת מידע.  .2.14

 מדיניות שימוש בהתקנים ניידים.  .2.15

אבטחה   .2.16 עדכוני  מערכות,  בן  )הפרדה  המאגר  מערכות  של  ומעודכן  מאובטח  ניהול 

 וכדו'(. 

 ציבורית, הצפנה וכדו'(. הגנות ברמת תקשורת ותחנות עבודה  )חיבור לרשת  .2.17
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 ברמה הטכנולוגית  סקר  .3

 \ .White Box-ו Black Boxמבדקי חדירה לאתר האינטרנט של החברה בתצורת  .3.1

 . Black Boxמבדק חדירה חיצוני תשתיתי בתצורת  .3.2

 .FIREWALL-סקר על רכיב ה .3.3

 על רשת החברה.  SCAN Vulnerabilityמבדק  .3.4

 בדיקת אתר מחשוב מרוחק.  .3.5

 . IDMניהול קבוצות והתאמה ל   : מבנה, ADבדיקת  .3.6

 בדיקת קונפיגורציה של רכיבי התקשורת המרכזיים.  .3.7

 בדיקת קונפיגורציה של רכיבי אבטחת מידע מרכזיים.  .3.8

 

 בדיקת מערכות מידע בסקר אפליקטיבי ותשתיתי:  .4

   מערכת לוגיסטית.  .4.1

 מערכת כח אדם,  .4.2

 מיפוי ממשקים בין אתר האינטרנט למערכות ברשת ואופן אבטחתם. .4.3

 ות נוספות מערכ .4.4

 .EXCHANGE הארגוני  הדואר  יבדיקת שרת .4.5

 .Mail Relayבחינת ניהול והגדרות   .4.6

 תחנות קצה מבחינת הקשחות וכדומה.  3בחינת   .4.7

 .NACבחינת הגדרות ואכיפת  .4.8

 . Adminבדיקת מדיניות סיסמאות   .4.9

 . בעמדות קצה Administratorבדיקת שימוש במשתמש  .4.10

 

 IT תכולת סקר סיכונים .5
 ארכיטקטורה בחינת   .5.1

 בחינת טופולוגית רשת.  .5.2

 שרטוט רשת כולל הסבר.  .5.3

דוגמת היעדר או מיקום  )ניתוח המצב הקיים והצפת פערי אבטחת מידע בטופולוגיה   .5.4

דלף מניעת  גישה,  לבקרת  בקרה המשמשים  רכיבי  של  נכון  כניסת    לא  מניעת  מידע 

 '(. פוגעניים וכו

 תהליכי זרימת המידע. שרטוט תהליך זרימת המידע כולל תיאור והסבר  .5.5

 

 

 ( נתבים ומתגים ) בחינת הקשחת ציודי תקשורת .6

 הגדרות להגנת ממשק הניהול. .6.1

 בקרת גישה.  .6.2

6.3. ACL .ים 
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 שירותים פתוחים.  .6.4

 ממשקים פתוחים.  .6.5

 חיוויים.  .6.6

 הרשאות משתמשים. .6.7

 

 בדיקת הקשחת שרתים/תחנות עבודה  .7

 עדכוני מערכת הפעלה.  .7.1

 קיום אמצעי אבטחה לוגיים. .7.2

 מובנים. חשבונות  .7.3

 מידור מנהלי רשת.  .7.4

 אבטחת חשבונות משתמשים. .7.5

 מדיניות חשבונות משתמשים. .7.6

 חיוויים במערכת.  .7.7

 זכויות משתמשים.  .7.8

 מדיניות אבטחה.  .7.9

 מערכת הקבצים.  .7.10

 שירותי מערכת.  .7.11

 הקשחת המערכת.  .7.12

 

   FWבחינת  .8

 FW -בדיקות תשתית ה  .8.1

 וחוקי אפס.  FWהקשחת  .8.2

 ממשק הניהול. .8.3

 הגנות והגדרות פנימיות.  .8.4

 חיוויים וגיבויים.  .8.5

 בדיקת חוקים רלוונטיים למערכת הנסקרת בהתאם ללוגיקה התפעולית והעסקית.  .8.6

 

9. Exchange 

 עדכונים לשירות.  .9.1

 אמצעי אבטחה לוגיים. .9.2

 שירותי מערכת.  .9.3

 - Rolesהגדרות אבטחה של ה  . .9.4

 הגדרות חיווי בשירות.  .9.5

 בחינת הפרוטוקולים.  .9.6

 הגדרות חיבור לשירות.  .9.7

 הקבצים. הרשאות במערכת  .9.8
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  ADבחינת קבוצות השירות ב . .9.9

  distribution groupsבחינת . .9.10

 

 בחינת הגדרות ואופן אבטחת השירות.-OFFICE 365בדיקת הקשחת מערך הדואר  .10

 אמצעי אבטחה לוגיים /מסנני דואר.  .10.1

 הגדרות חיווי בשירות.  .10.2

 בחינת הפרוטוקולים.  .10.3

 הגדרות חיבור לשירות.  .10.4

 בחינת קבוצות השירות.  .10.5

 ניטור אבטחתי. בחינת   .10.6

 מעבר על הרשאות משתמשים חזקים.  .10.7

 .IMAP- בדיקה כי התווך מוצפן ב .10.8

 בשירות והגדרותיהם. CONNECTORS -מיפוי רשימת ה  .10.9

 בשירות.  DLP -הגדרות ה  .10.10

 בשירות.  MDM -הגדרות ה  .10.11

10.12. Data and disaster recovery. 

 

   ADבחינת שירות   .11

 בחינת קבוצות אדמיניסטרטיביות.  .11.1

 מבוטלים. חשבונות  .11.2

 ( . password never expiresחשבונות) .11.3

 חשבונות ללא סיסמא.   .11.4

   OUוחלוקה ל . ADמבנה  .11.5

 מדיניות סיסמאות לכלל החשבונות.  .11.6

 

  MS SQLבדיקת אבטחת מידע לבסיסי נתונים מסוג  .12

  DBAבחינת השירות מבוצעת מול . .12.1

 עדכונים לשירות בסיס הנתונים.  .12.2

 במערכת הקבצים. הרשאות על קובצי בסיס הנתונים  .12.3

 הזדהות מול שירות בסיס הנתונים.  .12.4

 חיוויים.  .12.5

 חשבונות מובנים.  .12.6

 פרוטוקולים. .12.7

 

  Windowsדיקת שרתים מבוססי ב .13

 עדכוני מערכת הפעלה.  .13.1



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 אמצעי אבטחה לוגיים. .13.2

 חשבונות מובנים.  .13.3

 מידור מנהלי רשת.  .13.4

 אבטחת חשבונות משתמשים. .13.5

 מדיניות חשבונות משתמשים. .13.6

 חיוויים במערכת.  .13.7

 זכויות משתמשים.  .13.8

 מדיניות אבטחה.  .13.9

 מערכת הקבצים.  .13.10

 שירותי מערכת.  .13.11

 הקשחת המערכת/ הקשחת ממשק המשתמש.  .13.12

 יישום הצפנת ניידים.  .13.13

 

   VMWareמיפוי ובדיקה של התשתית הווירטואלית  .14

   ESXעדכוני שירות התשתית הווירטואלית   .14.1

 הפרדת רשתות  .14.2

 הגדרות אבטחה במכונות הווירטואליות.  .14.3

 מערכת. שירותי   .14.4

 חיבור מרחוק לשרת הווירטואלי.  .14.5

 הרשאות במערכת הקבצים של השרת.  .14.6

 חיוויים.  .14.7

 הגדרות מתג וירטואלי.  .14.8

   Firewallהגדרות . .14.9

  iSCSIהגדרות . .14.10

 

 בדיקת אבטחת מידע לאנטי וירוס   .15

 בחינת ממשק הניהול.  .15.1

 הגדרת הורדת עדכונים לשירות. .15.2

 אופן הפצת עדכונים. .15.3

 הגדרות סריקה.  .15.4

 

 מסמכים הגשת  .16

מילולי   .16.1 ב   הסקר   - דוח  יכלול  PDFפורמט  ו  WORDבפורמט  קובץ  יוגש  הסקר   .

תכנית העבודה תלווה בפרק כלכלי הכולל    לטיפול בליקויים.מוצעת  תכנית עבודה  

 אומדנים לביצוע תיקונים. 

 .EXCELרשימת האתרים הנסקרים, המערכות ואיפיונם יועברו בקובץ    -דוח טכני   .16.2
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 .  בליווי מצגת מקצועית הנהלההצגה לדרג   כלולההגשה ת -להנהלה פרזנטציה  .16.3

 

 מיפוי ורישום מאגרי מידע 

של   .17 מול המחלקות  אודות    הרשויותבדיקה  גופי הסמך  של  ומול  מידע קיומם  ואופן    מאגרי 

  בהם. השימוש

המידע .18 מאגרי  את  מנהלים  אשר  לספקים  ופניה  המידע  מאגרי  של  תשתיות  עבור    מיפוי 

 .המועצה

 ליווי מנהלי המאגרים וניהול תהליך מילוי טפסים הדרושים לצורך רישום המאגרים  .19

 הגשת בקשת רישום של מאגרי מידע מול רשות להגנת הפרטיות  .20

 חופש המידע   תחת  –את פרטי מאגרי המידע הרשומים    הרשויותהאינטרנט של    יהוספה לאתר .21

 .בדרישות הניהוליות והטכנולוגיות שחלות על מנהלי המאגרים סיוע .22

 ביעת הרשאות גישה למאגר וניהול רשימה של מורשי הגישה למאגר ק .22.1

 קביעת הוראות עבודה מול מערכות המאגר  .22.2

 של מורשי גישה לשמירה על סודיות )עובדים וספקים(  החתמה .22.3

מאגר  .23 רישום  תהלים  הציבוריה  ביצוע  במרחב  והנגשתומצלמות  האינטרנט    ,  של באתר 

 הרשויות 

 הכנת תיקי מסמכים עם כלל החתימות הנדרשות של מנהלי מאגרים ובעל המאגר   .24

ביצוע הדרכה אישית לכל מנהל מאגר בדבר אחריותו לניהול המאגר, בעלי תפקידים, הרשאות   .25

 גישה ועוד. 

בהינתן אישור מהרשות להגנת הפרטיות על רישום תקין של מאגרי המידע    –סיום העבודות   .26

 ולאחר אישור המנהל על סיום ביצוע העבודות הנדרשות ברשות

דוח מפורט להנהלת הרשות הכולל: רשימת כלל המאגרים שנרשמו, כל מאגר מידע   .27 הכנת 

 יצוע הרישום.ברשימה יהיה משויך למנהל המאגר, אישורים מהרשות להגנת הפרטיות על ב

מאגר  .28 את  לרשום  כיצד  המקומית  ברשות  המידע  מאגרי  מנהלי  את  ידריך  השירותים  נותן 

 המידע שבאחריותם.

 

 

 ממונה אבטחת מידע  

המציע והמבצע שיוצע על ידו יהיו אחראיים על תחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע ברשות   .29

עמידת הרשות בכל דרישות חוק  לרבות, הקמה ותחזוקה של מערך אבטחת מידע בדגש על  

 הגנת הפרטיות. 

 1981לחוק הגנת הפרטיות ה'תשמ"א  17המבצע ימונה לממונה אבטחת מידע לפי סעיף   .30

ויישום רגולציה במטרה להגביר את רמת אבטחת   הרשותזיהוי, ניטור, ניתוח ופיקוח פעולות  .31

 . ברשותהמידע 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

והגנה עליו, במטרה לחזק את הגנת  ייעוץ והעלאת מודעות בנושאים הקשורים לאבטחת מידע   .32

 (.On Lineבפני מתקפות סייבר, פרצות אבטחה ומתקפות נוספות )פיזיות /  הרשות

)גורמים ציבוריים/מפקחים,    הרשות איש קשר בין   .33 לבין גורמים חיצוניים הקשורים למידע 

 נשוא המידע(. 

 :לרבותציה הדרושות לעמידה ברגוללמימוש כלל המשימות  המבצע יהיה אחראי בלעדי  .34

 2017יישום תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע תשע"ז חיות ובקרה על הנ .34.1

ואישורה    תקנות הגנת הפרטיותכתיבת נהלים ומסמכים הדרושים בחוק ו .34.1.1

 בהנהלה הבכירה 

 בהתאם למפורט בפרק זה מעלה.   – רישום מאגרי מידעמיפוי ו .34.1.2

 סקר פערים למול דרישות תקנות הגנת הפרטיות  .34.1.3

 הדרכות לעובדים ביצוע  .34.1.4

 ביצוע ושחזור גיבוייםבקרה על  .34.1.5

 תכנית התאוששות מאסון בקרה על כתיבת  .34.1.6

 ביצוע תרגול אירוע סייבר  .34.1.7

 שנה פחות אחת נוהל אבטחת המידע ל עדכון   .34.1.8

תוכנית לבקרה שוטפת על העמידה בדרישות התקנות, יבצע אותה ויודיע  הממונה יכין   .34.2

   ממצאיו.להנהלת הארגון ולמנהל המאגר על 

 קבלת דיווח חודשי על סיכול אירועיי סייבר ממנהל אבטחת מידע או מנמ"ר הרשות  .34.3

 על עמידה בדרישות הרגולציה ואירועי סייבר למנכ"ל הרשות   רבעוני דיווח .34.4

  אל   פערים  על  כתובים  ודוחות  להנהלה  דיווחים,  התקנות  פי  על  הפערים  כל  השלמת .34.5

 . התקנות מול

 מקסימלי  ז"לו אבן דרך

 בהתאם להוראות המכרז  מנהליים  והליכים  עבודה הזמנת

 

 מתחילת עבודה עד חודשיים  . לרשותמיפוי מצב קיים והגשתו  עריכת

 חודש מתום שלב קודם  עד נוכחית  עבודה לשנתר תכנית עבודה  ושיש ואוביג

 . לתוכנית, כפי שאושרה על ידי המזמין רבעוניתכנון מול ביצוע  הצגת

עם כל אחד מאנשי הקשר    "ר המנמלרבעון תערך פגישת עבודה של    אחת

ייערך   ביצוע,  מול  תכנון  דו"ח  יימסר  בפגישה  שירות.  ברשויות המקבלות 

 פרוטוקול ויאושר על ידי הרשות המקומית. 

עד שלושה חודשים מרגע אישור 

 תכונית העבודה. 

 

 שנה  –התחייבות הרשות המקומית 

 

 מנהל אבטחת מידע  

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

וייתן מענה לכלל דרישות ההגנה  ברשות  ישמש כמנהל אבטחת מידע    מנהל אבטחת המידע .35

 דרשות.  

 לפעול בין היתר לפי החוקים הבאים:על מנהל אבטחת המידע  .36

 יסוד: כבוד האדם וחירותו. -חוק .36.1

 והתקנות שהותקנו מכוחו.  7818- חוק האזנת סתר, תשל"ט .36.2

 והתקנות שהותקנו מכוחו.   7897-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  .36.3

 .7885- בים, תשנ"החוק המחש .36.4

 התקנות שהותקנו מכוחו 7889- חוק חופש המידע, תשנ"ח .36.5

המידעבאחריות   .37 אבטחת  שנת    מנהל  תוך  שתסתיים  עבודה,  תוכנית  ולאשר  להציג  לגבש, 

 . פעילות אחת

יהיה אחראי למימוש כלל המשימות הדרושות למימוש תכנית העבודה    מנהל אבטחת המידע .38

 לרבות: 

 המידע ובקרה על יישומה. תכנון מדיניות אבטחת   .38.1

שמירה ואבטחת המידע ברשות תוך דגש על אבטחת מידע רגיש ו/או מסווג   .38.1.1

 נוספים בהתאם להוראות הדין הקיים.  והיבטים

מערכות   .38.1.2 מנהל  בשיתוף  ברשות  המידע  אבטחת  מדיניות  ואשרור  הגדרה 

 הרשות.   המידע והנהלת

  מערכות המידע יצירה ותחזוקה של רשימת מאגרי המידע העיקריים של כלל   .38.1.3

 והתקשורת בהתאם לדרישות החוק. 

המידע   .38.1.4 אבטחת  בקרות  והגדרת  רגישותם  רמת  לפי  המידע  נכסי  סיווג 

 הנדרשות להם. 

 הערכת סיכוני אבטחת מידע במערכות המידע והתקשורת. .38.1.5

עדכון פרטי הערכת הסיכונים עם שינויים משמעותיים בתהליכים במערכות   .38.1.6

 באיומי אבטחת מידע.  המידע או

רישום מאגרי מידע ועמידה בדרישות החוק בנושא אבטחת  אי שיתבצע  אחר .38.1.7

 מידע והגנת הפרטיות. 

הגדרת דרישות אבטחת המידע ההכרחיות ליישום בתהליך העברת המידע   .38.1.8

 מחוץ לרשות המקומית.  ברשות ואל 

 הגדרת אירועי אבטחת המידע וצורת התגובה לאירועים אלה  .38.1.9

מ .38.1.10 בהפניית  המקומית  הרשות  הנהלת  להטמעת  הנחיית  נאותים  שאבים 

אבטחת  במערכות    אמצעי  המידע  אבטחת  סיכוני  בסקרי  ולמיקוד  מידע 

 המידע והתקשורת. 

 הדרכת משתמשים בנושא אבטחת מידע. .38.1.11

 בקרה על יישום נוהלי אבטחת המידע ברשות  .38.1.12

אחריות להחתמת עובדים חדשים ברשות המקומית בהתייחסות לאחריות   .38.1.13

 מידע, וילווה בהצהרת סודיות.הנוגע להיבטי אבטחת  העובד בכל



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

כתיבת נהלים לכל תהליך המטפל בניהול, הכנסה, תפעול, תחזוקה, והוצאה   .38.1.14

ברשות המקומית בהתאם למדיניות וצרכי אבטחת המידע ברשות   של מידע

 עם כתיבתם ו/או שינויים ויפעל להטמעתם. המקומית ויאשרם

 תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע.  .38.2

מי .38.2.1 אבטחת  סקרי  ברשות  ייזום  והתקשורת  המידע  מערכות  מערך  של  דע 

עריכת סקרי אבטחת מידע לפני הטמעת שינויים משמעותיים או    המקומית,

 במערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית.  כאשר חלו שינויים

הגדרות   .38.2.2 ורמת  המקומית  ברשות  שיושמו  ההגנה  אמצעי  יעילות  בחינת 

 והתקשורת. במערכות המידע  אבטחת המידע

חדירה   .38.2.3 מבחני  המידע    (PENETRATION TESTS)ייזום  במערכות 

להדמיית לרשות    והתקשורת  ומחוץ  מתוך  פורצים  ע"י  פריצה  ניסיונות 

 המקומית. 

הגדרת בקרות פיזיות, בהתאם להערכת הסיכונים, לאבטחת המידע. בקרות   .38.2.4

 נושאים כגון בקרת גישה, הגנה פיזית של נכסים וכיו"ב.   אלה יכללו

וידוא כי סקרי אבטחת המידע ומבחני החדירה נערכים ע"י גורם מקצועי,  ו .38.2.5

 תלוי וחיצוני לרשות המקומית.  עצמאי, בלתי

 ניהול ההרשאות, ודרכי הגישה למשתמשים.  .38.3

רמות   .38.3.1 לפי  מאובטחים  אבטחה/אזורים  למעגלי  העבודה  סביבת  חלוקת 

 רגישות. 

מידע   .38.3.2 במערכות  גישה  בקרות  לניהול  מנגנונים  ברשות  יישום  והתקשורת 

 מידור מתאים של הרשאות בין הרשות לגורמים חיצוניים.   המקומית תוך

קביעת אמצעי זיהוי למערכות ושירותים לצורך זיהוי המשתמש תוך הקפדה   .38.3.3

 אפשרות העתקה או שחזור פריטי המידע של הרשות המקומית. על מניעת

רת ברשות  הגדרת מדיניות סיסמאות ותהליכי גישה למערכות מידע והתקשו .38.3.4

 המקומית. 

 .DRP -  מאסון התאוששותאבטחת מידע ל תכנון ויישום תוכנית  .38.4

התאוששות   .38.4.1 תוכנית  והתקשורת ממצבי    אבטחתשל  מאסון  פיתוח  המידע 

 . המקומית ברשות  (Disaster Recovery Plan -DRP) חירום ומצבי משבר

סיוע בקביעת תהליכים קריטיים שיש להפעיל במצבי משבר וחירום ברשות   .38.4.2

ובהתאם    מקומית,ה המקומית  הרשות  של  היחידות  למכלול  בהתייחס 

 לצרכי הרשות. 

 ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת.  .38.5

כולל איתור,   .38.5.1 פגיעה,  לניסיונות  התקנת אמצעים המצמצמים את החשיפה 

 זיהוי ומניעה. 

גיבוי למערכות המידע והתקשורת ברשות  ל דרישות  אבטחת המידע והגדרת   .38.5.2

 השונים של הרשות המקומית.  המקומית בהתאם לצרכים



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 בקרת איכות הגיבויים ואופן אבטחתם.  .38.5.3

המידע   .38.5.4 העברת  בטרם  מידע  להעברת  אישור  ציבורי ה   ל שמתן  גבי    גוף  על 

לתקנות הגנת    7סעיף  )  העניין  2  טופס א' או טופס ב' בתוספת לתקנות , לפי

 ( הפרטיות

 להשתתף בישיבות הוועדה מעת לעת. חבר בוועדת העברת מידע וחובה עליו   .38.5.5

 מקסימלי  ז"לו אבן דרך

 בהתאם להוראות המכרז  הזמנת עבודה והליכים מנהליים 

 

 מתחילת עבודה עד חודשיים  עריכת מיפוי מצב קיים והגשתו לרשות. 

 חודש מתום שלב קודם  עד לשנת עבודה נוכחית ר תכנית עבודה  ושיש ואוביג

 . רבעוני לתוכנית, כפי שאושרה על ידי המזמיןהצגת תכנון מול ביצוע 

אחת לרבעון תערך פגישת עבודה של המנמ"ר עם כל אחד מאנשי הקשר  

ייערך   ביצוע,  מול  תכנון  דו"ח  יימסר  בפגישה  שירות.  ברשויות המקבלות 

 פרוטוקול ויאושר על ידי הרשות המקומית. 

עד שלושה חודשים מרגע אישור 

 תכונית העבודה. 

 

 

 PENETRATION TESTחוסן ה/חדירמבדק 

 

 מבדק חדירה חיצוני   .39

-Blackמטרת הבדיקה הינה חדירה מן האינטרנט אל תוך הרשת הארגונית בתצורת  .39.1

Box –   .ללא כל ידע מוקדם על מבנה הרשת 

בסיום המבדק מתקבל דו"ח פרטני המכיל מידע על כל המערכות והאפליקציות אשר   .39.2

פרטניים לגבי משמעויות והשלכות הפרצות שנתגלו )חשיפת , הסברים  אותרו כנגישות

 המלצות ונקודתיות לצורך סגירת הפרצות שנתגלו. ,מידע רגיש, השבתת מערכות וכו'(

 מבדק חדירה פנימי   .40

הרשת   .40.1 אל  פורץ אשר מתחבר  של  הנזק  פוטנציאל  לזהות את  הינה  מטרת הבדיקה 

ה הרשת הפנימית, אועובד  הארגונית ללא כל הרשאות וללא כל ידע מוקדם על מבנ 

 שמנצל את הרשאותיו לרעה. 

על כל המערכות והאפליקציות אשר אותרו    התפוקה .40.2 ובו מידע  דו"ח מפורט  כוללת 

כנגישות עבור פורצים חיצוניים, הסברים פרטניים לגבי משמעויות והשלכות הפרצות  

 שנתגלו והמלצות מערכתיות ונקודתיות לצורך סגירת הפרצות שנתגלו. 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

  __________________  __________________ 

 נותן השירותים  המזמין  

 

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 2-ב נספח

 נוסח הזמנת עבודה 

 

 לכבוד 

 ________________________ 

 _________ מ

 

 נ.,ג.א.

 הזמנה להציע הצעה לביצוע שירותי סקר סיכונים

 

פומבי   במכרז  לזכייתכם  לביצוע סקר    3/2021בהתאם  מערבי  גליל  רשויות  ערים אשכול  איגוד  של 

 סיכונים ואבטחת מידע, אנו מזמינים מכם לתת הצעה לביצוע העבודות לפי הפירוט להלן: 

 

 שם הרשות המקומית:_________________________

 ברשות:_________________________מספר תושבים 

 _____________________________  :מיקום העבודות

 

 )נא לסמן את העבודות הנדרשות(:  מהות העבודה

 סקר סיכונים  .1

 רישום מאגרי מידע  .2

 מבדקי חדירה  .3

 _. תקופה )במספר חודשים(: __________ היקף משרה:_______  –ממונה אבטחת מידע  .4

 __ תקופה )במספר חודשים(: _________. _______  משרה:היקף   –מנהל אבטחת מידע  .5

 אחר:___________________  .6

 

 מצ"ב:

1. __ _________;_ 

 הוראות מיוחדות;  .2

 

 

 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 הערות מיוחדות 

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

 

      

  ל תנאי החוזה, על כל מסמכיו ונספחיו, חוקים ארציים יהיה כפוף לכ   ו זהזמנה  ביצוע העבודה לפי  

 וחוקים של הרשות המקומית.

 

בהתאם   העבודה  ביצוע  בעת  הדרושים  הבטיחות  אמצעי  כל  לנקיטת  בלעדי  באופן  אחראים  הנכם 

אחרים    וצוויםו/או בהתאם לתקנות, הוראות    1970-תש"ל  [,נוסח חדש] לתקנות הבטיחות בעבודה  

 החוזה בין הצדדים. ו/או בהתאם להוראות 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 

 ברשות המקומית 

  

 גזבר הרשות המקומית 

 

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
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 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 

 3-ב נספח

 

 ביצועהערבות נוסח 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 "( אשכול"ה )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות בנקאית  הנדון: 

 

( מרחוב  "הנערב"-___________ )להלן  על פי בקשת _____________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.   .1

_________ )כתובת מלאה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו  

לשלם   ביצוע סקר סיכונים ואבטחת מידעל  1202/3של הנערב כלפיכם על פי מכרז פומבי מס' 

  חמישים אלף )במילים:  ₪    50,000לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של  

כאשר הוא צמוד למדד המחירים לצרכן המפורסם מעת לעת ע"י הלמ"ס, או    שקלים חדשים(

. מדד הבסיס של ערבות הביצוע יהיה המדד האחרון הידוע  כל מדד אחר אשר יבוא במקומו

 (. "סכום הערבות" :)להלן 15.02.2021ביום 

 

דלעיל בפעם אחת   1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף   .2

שסך   ובתנאי  בלבד  הערבות  מסכום  לחלק  מתייחסת  מהן  אחת  שכל  דרישות  במספר  או 

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות. 

 

(  7לעיל, תוך שבעה )  1לסך המפורט בסעיף  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד   .3

וזאת    אשכולידי מנכ"ל ה-ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו  

רב במכרז בקשר  או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנע

 לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .4

 

 ועד בכלל.  31.03.2024ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .5

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

נק, בלא צורך  תוקף הערבות ניתן להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל החברה באופן חד צדדי לב .6

( ימים נוספים כל פעם מהמועד הנקוב  180בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של מאה ושמונים )

 "(.בתקופה הנוספת"  –דלעיל ללא הגבלה במספר הארכות )להלן  5בסעיף 

 

פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב  -כל דרישה על .7

חר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם לעיל ו/או לא  5בסעיף 

 דלעיל.   6הוארכה( כאמור בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  .8

 

ערבות זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת   .9

 תנות בה. לשינוי, ביטול או התליה הואיל וזכויותיכם מו

 

 בכבוד רב,

 שם הבנק _______       

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

 4-ב נספח

 

 ים ביטוחקיום אישור 

 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח  הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מעמדמ העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור מ

 :שם

מערבי  גליל  אשכול  ערים  איגוד 

 ו/או רשויות האשכול

 שם

 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

והגופים    ☐ אזורית  מועצה 

 המשתייכים אליה  

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 :  מען

 קיבוץ כברי 

 ד.נ. 

 מען 

 

 סוג הביטוח 

 
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

  ומהדורת 

 הפוליסה 

תאריך  

 תחילה 

תאריך  

 סיום 

גבול האחריות/ סכום  

 ביטוח 

  כיסויים

  נוספים

 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי  מטבע  סכום 

 בהתאם לנספח ד' 

 רכוש 

 

       

       

       

       

אחריות    302 ₪  2,000,000     צד ג'

 צולבת 

הרחב    304 

 שיפוי 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 

 עבור רשויות מקומיות  לשירותי אבטחת מידע 3/2021מכרז מס' 

 אנו מאשרים כי קראנו מכרז זה ______________ 

 חתימת המציע
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 אישור בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא 

 

על     309 ויתור 

לטובת   תחלוף 

 מבקש האישור 

תביעות     315

 מל"ל

מבוטח    318

מבקש    –נוסף  

 האישור 

מבוטח      321

מעשי  נוסף בגין  

של   ומחדליו 

 המבוטח 

מבקש    322 

מוגדר   האישור 

 כצד ג' 

 ראשוניות  328

רכוש    329

מבקש האישור  

 יחשב צד ג' 

אחריות  

 מעבידים 

הרחב    304 ₪  20,000,000    

 שיפוי 

תביעות    315

 מל"ל

מבוטח    319

היה   נוסף 

וייחשב  

של   כמעבידם 

מעובדי   מי 

 המבוטח 

 ראשוניות   328

אחריות  

 מקצועית  

אחריות    302 ₪  2,000,000    

 צולבת 

דיבה    303

השמצה  

לשון   והוצאת 

 הרע

הרחב     304 

 שיפוי 

קבלנים      307

 וקבלני משנה 

מבוטח    318 

 נוסף 
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מבוטח    321

נוסף בגין מעשי  

ומחדלי  

 המבוטח 

 ראשוניות  328 

תקופת    332

 גילוי 

 חודשים  6

        

        אחר

 

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 

 מיפוי   045מידע,  044מחשוב,  043

 
 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 

הנכס   )לדוגמא:  סוג 

 רכב/נדל"ן( 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(  תיאור הנכס

  

  

  
 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

  משלוח   לאחר  יום  30ייכנס לתוקף אלא    לא   ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת  ביטוח  פוליסת  שלביטול    או   שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 

     

  


