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  : להזמנה נספחים

 פרטים כלליים של המציע ותצהיר; –להזמנה א' נספח 

 תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף; – להזמנה 1-ב'נספח 

 תצהיר בדבר עמידת היועץ בתנאי הסף; –להזמנה  2-נספח ב'

 ;העדר עבר פלילי של נושאי המשרהתצהיר בדבר  –להזמנה  3-נספח ב'

 ם;עסקאות גופים ציבורייתצהיר לפי חוק  -להזמנה' גנספח 

 התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים; -להזמנה' דנספח 

 כתב התחייבות; -' להזמנההנספח 

 מורשי החתימה של המציע; -' להזמנהונספח 

 ;תצהיר שמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים -' להזמנהזנספח 

 בהצעה;בקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים  -' להזמנהחנספח 

הזכויות שמורות לענבל חברה לביטוח בע"מ.  מסמך זה הינו רכושה של ענבל חברה לביטוח בע"מ. כל 
לכל מטרה שהיא מלבד   ,מלא או חלקי ,המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש

ענה על מכרז זה.מ  
. 
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 הצעת המחיר; -' להזמנהטנספח 

 מפרט השירותים; -נספח י' להזמנה

 הסכם. -' להזמנהאנספח י

 כללי .1

 רקע .1.1

"(, פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ליווי ענבל" ו/או המזמינהענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן: " .1.1.1

מסמכי )להלן: " זו בהזמנה, הכל כמפורט להלן בתחום אבטחת מידע והגנת הסייברמקצועי וייעוץ 

 "(. ההזמנה" ו/או "ההזמנה

ענבל הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל המספקת, בין היתר, שירותי ייעוץ וכיסוי  .1.1.2

שבשליטתה. כמו כן, ענבל הינה "גוף  ביטוחי ושירותים פיננסים מגוונים עבור ממשלת ישראל והגופים

 .1981 –פיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א לחוק ה בהתאם "מבטח" -מוסדי" ו

והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן לצורך הסמכה/המשך  1981 –לשם קיום חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  .1.1.3

, ועמידה בהוראות חוזרים של רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, הרשות להגנת ISOעמידה בתקני 

מעת לעת, נדרשת ענבל לקבלת שירותי ליווי וייעוץ הפרטיות ומערך הסייבר הלאומי, כפי שיינתנו 

 מקצועי בתחום הגנת מידע והגנת הסייבר.  

 היעד וקהל ההתקשרות מטרת  .1.2

בעל מומחיות וניסיון  יועץ מקרב עובדיו אשר יספק לענבל, זוכה אחד לבחור המזמינה מבקשת .1.2.1

 מקצועי ייעוץ שירותישישמש כממונה אבטחת מידע והגנת הסייבר ויעניק לענבל  מוכחים,

 פתרונותמציאת לשם והן אבטחת מידע  כללית בנושא מדיניותהתוויית  לשםהן , מים אלובתחו

ובהתאם  להזמנה זו י'נספח בכמפורט הכל  ביצוע מעקב ובקרה שוטפים,, לבעיות שוטפות ויישומן

להזמנה  'יא נספחעל נספחיו ) שייחתם בין המציע הזוכה לבין ענבל ולאמור בהסכם לצרכי המזמינה

   .זו(

ענבל תשלם עבור השירותים, כהגדרתם להלן, בהתאם לתעריף השעתי אותו הציע המציע הזוכה  .1.2.2

 בהצעתו )בתוספת מע"מ(.

בזאת כי קיימת הפרדה מלאה בין ליווי ומתן שירותי ייעוץ בתחום  מובהר למען הסר כל ספק, .1.2.3

מערכות ו/או ניטור על נספחיה לבין יישום אלה כמשמעו במסמכי הזמנה  וסייבר אבטחת המידע

 א, יהזה במכרז מציע אשר הצעתו תוכרז כזוכהלמען הסר ספק, לאבטחת מידע אצל המזמינה.  

מעניק שירותי כל זמן שהינו  או ניטורן, מנוע מלגשת לכל מכרז לשם יישום מערכות לאבטחת מידע

. ככל שייגש יועץ למכרז מסוג בלאבטחת מידע והגנת הסייבר בהתאם להסכם ההתקשרות עם ענ

הצעתו תיפסל וככל שיזכה, גם אם בשגגה,  ,אצל המזמינה יישום מערכות לאבטחת מידע או ניטורן

  זכייתו תבוטל.

 הגדרות .1.3

 מונחים מרכזיים בהזמנה זו:הגדרת הלהלן  .1.3.1

ועונה  המתמחה באבטחת מידע ומתן שירותי ליווי וייעוץ באבטחת מידע גוף המציע 

 על תת סעיפיו. 2על כל האמור בסעיף 
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 להזמנה זו 2-ב' ששמו ייקבע מראש בנספח המציע נותן השירותים מטעם היועץ

יבצע ימונה לתפקיד הממונה על אבטחת מידע והגנת הסייבר וייבחר ואשר ו

 .המזמינה אצלהמבוקשים  את השירותים

, בהתאם במכרז נשוא הזמנה זו העל ידי המזמינה, להיות זוכ המציע שנבחר ו/או מציע זוכה זוכה

 .המפורטים להלן ההזמנהלתנאים ולדרישות 

  .ענבל חברה לביטוח בע"מ המזמינה ו/או ענבל 

השירותים 

 /השירותיםהמבוקשים

 למסמכי ההזמנה. י'בנספח מסמכי ההזמנה וכמפורט ל 2.1סעיף כהגדרתם ב

 מי מטעמהענבל ו/או  מקבלי השירותים

 ועדה המכרזים של ענבל. ועדת המכרזים

ועדת היגוי שמונתה בענבל בראשות מנכ"ל ענבל, אשר אמונה על הניהול  ועדת היגוי

השוטף של תחום אבטחת המידע וניהול סיכוני סייבר אצל ענבל, ובכלל זה, 

על ביצוע מעקב שוטף אחר יישום תכנית העבודה של ענבל בתחום אבטחת 

ת המידע וניהול סיכוני סייבר ומסירת דיווח לדירקטוריון ענבל, לכל הפחו

אחת לשנה, על פעילותה, מסקנותיה והמלצותיה בנושאים שהוסמכה לעסוק 

 בהם.  

אחראי מטעם ענבל על 

 / המכרזההליך

הסכם הביצוע ניהול הליך זה, או כל מי שימונה מטעמו לצורך  מנכ"ל ענבל

 הזוכה.  ותפעול העבודה השוטפת מול

לרבות כל מסמך נוסף שהינו הסכם התקשרות המצורף להזמנה זו על נספחיו,  ההסכם

 ממסכי ההסכם, כפי שהוא מוגדר בהסכם.

המכרז/ההזמנה/מסמכי 

 ההזמנה

 מסמך זה על כל נספחיו.

תחת  -)מכרזים   www.inbal.co.il , שכתובתואתר האינטרנט של ענבל  אתר ענבל

 .(לשונית "מכרזים"

 

  זמנים לוח .1.4

 אבן דרך התאריך

 מכרזמועד פרסום ה 29.11.2018

 מועד אחרון לשאלות הבהרה 10.12.2018

 מועד אחרון להגשת הצעות  27.12.2018

 

הבלעדי לשנות ו/או להקדים ו/או לדחות את המועד  ההמזמינה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעת .1.4.1

בהודעה שתפורסם  ,הנוגעים להזמנה זוהצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים ההאחרון להגשת 

חלה החובה להתעדכן בדבר השינויים ו/או עדכונים ו/או  יםבאתר האינטרנט של ענבל. על המציע

ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או המכרז הבהרות שיפורסמו באתר ענבל במהלך כל שלבי 

http://www.inbal.co.il/
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מציע שלא יגיש את הצעתו בהתאם לשינויים, הבהרות ועדכונים כאמור, במידה דרישה בקשר לכך. 

 , עלולה הצעתו להיפסל.פרסמותיואכן 

 ההתקשרות תקופת .1.5

אשר תחל ממועד חתימת  חודשים( 24) שנתייםלמשך תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה  .1.5.1

"(. למזמינה שמורה האופציה להאריך את תקופת תקופת ההתקשרותהצדדים על ההסכם )להלן: "

תקופת ההתקשרות )להלן: " ןאו חלק ן, כולותנוספ (חודשים 48ארבע שנים )בההתקשרות 

"(, והכל בכפוף לתנאים שהוגדרו בהסכם. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו אותם המוארכת

 התנאים בשינויים המחויבים.

לרבות תקופת ההתקשרות  סיום תקופת ההתקשרות בין הצדדים,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במועד  .1.5.2

המציע הזוכה ימשיך ליתן שירותיו כל אימת שלא נמצא שמורה למזמינה האופציה ש המוארכת,

 נותן שירותים חלופי וזאת עד לחתימת הסכם חדש ו/או חלופי. 

ופת ההתקשרות לממש את האופציה להארכת תקלא שבנוסף, מובהר בזאת, כי  ענבל תהא רשאית  .1.5.3

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. המציע מוותר בזאת בוויתור בלתי חוזר על כל טענה, 

 דרישה או תביעה ביחס לאי מימוש האופציה כאמור על ידי ענבל.

  שוטפים ועדכונים ההזמנה מסמכי פרסום .1.6

לשונית "מכרזים". במידה ויהיו עדכוני מועדים ו/או הבהרות המסמכי ההזמנה יפורסמו באתר ענבל תחת 

 .יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעים באתר ענבל רק השינויים שיפורסמוו/או תיקונים במסגרת המכרז, 

 ההצעה הגשת לאחר המציע עם התקשרות פרטי .1.7

הבהרות  ו/או לאחר הגשת ההצעה, כל תכתובת של המזמינה אל מול המציע בדבר בקשת השלמות / 

 – להזמנה זו בנספח א'צוינה של המציע אשר הדוא"ל עדכונים, אם וכאשר תהיינה, תעשנה על פי כתובת 

 בנספח א'ציין שבכתובת ההתקשרות האלקטרונית  על המציע להיות זמין ."המציעשל פרטים כללים "

אחרים אשר הוגשו במסגרת . על המציע חלה החובה לעדכן את המזמינה באם שונו פרטים אלו או האמור

 ההצעה.

 הקשר איש .1.8

, כתובת: נטליה אייזנפלדו עו"ד יש לעמוד בקשר בכל הקשור למכרז זה  הינ והקשר מטעם ענבל עמ ישא

כל פניה   m2218@inbal.co.il, כתובת דואר אלקטרוני: 70100רחוב ערבה, קריית שדה התעופה, נתב"ג 

 .תעשה בכתב לכתובת זו

 ובירורים שאלות העברת נוהל .1.9

. 10.12.2018לעיל, וזאת עד ליום  כמצויןהקשר  ישלא ,word, בקובץ שאלות המציעים תוגשנה בכתב

 . לשונית "מכרזים"התפורסמנה באתר ענבל תחת ותשובות המזמינה מחייבות את כלל המציעים 

 ההצעות הגשת

 -מעטפות 2)הכוללת בתוכה  להלן, במעטפה סגורה 6סעיף יש למסור את ההצעות, כמוגדר ב .1.9.1

בשעה  27.12.2018עד ליום ובמסירה ידנית  (כפי שיוגדרו להלן והצעת המחיר טכניתהההצעה 

 "(. המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: " 13.00

ייעוץ ו שירותי ליווי שם מתןל להציע הצעות הזמנה :המכרזשם מעטפה יש לציין את כל על גבי  .1.9.2

 .22/2018, מכרז מס' : ענבל חברתלבתחום אבטחת מידע 
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תיפסל על הסף ולא  -עד המועד האחרון להגשת ההצעות תימצא בתיבת המכרזים הצעה שלא  .1.9.3

 תידון כלל. 

 ההצעה תוקף .1.10

  להגשה. האחרון מהמועד יום 180  הוא ההצעה תוקף משך

 כלשהי הצעה לקבל חובה העדר .1.11

 את לשנות לנכון, שתמצא כפי והבלעדי, המוחלט דעתה שיקול פי על עת, בכל רשאית המזמינה .1.11.1

  זה. במכרז השתתף שלא אחר גורם כל עם להתקשר ו/או לבטלו או להפסיקו המכרז,

 והיא שהיא, הצעה כל לקבל מתחייבת אינה המזמינה כי בזאת מודגש לעיל, לאמור לב בשים .1.11.2

 אם אף לנכון שתמצא גורם כל עם השירותים לקבלת בהסכם להתקשר הזכות את לעצמה שומרת

 ההזמנה, הליכי את לבטל ו/או כלשהי להצעה להיענות שלא להחליט ו/או ,זה במכרז השתתף לא

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי והכול לנכון, שתמצא נוספת פעולה וכל חדשה, הזמנה לפרסם ואף

  הזוכים המציעים מספר .1.12

 אחד. זוכה מציע עם להתקשר מתכוונת המזמינה .1.12.1

כשיר הבלעדי, לקבוע מציעים ככשיר שני, שלישי וכו' )להלן: " ת, לפי שיקול דעתהרשאי ענבל .1.12.2

ככל הנוספים להתקשר בהסכם עם כשיר נוסף, ע"פ דירוג הכשירים  תרשאי ענבל"(. נוסף

התנהג בחוסר איננו מסוגל ו/או  מזמינהקבע, במקרה בו יתברר כי הזוכה שייבחר ע"י הייש

איננו מתכוון לעמוד בתנאי מכרז זה ו/או ההסכם ו/או במקרה שההתקשרות ו/או תום לב 

לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא ו/או תופסק מכל סיבה הכשיר הנוסף עם הזוכה הראשון/

 שהיא.

 המבוקשים השירותים .2

  .("השירותים מפרט" להלן:) ההזמנה למסמכי י' בנספח כהגדרתם יהיו המבוקשים השירותים .2.1

 יהיה ניתן לא כי עוד מובהר .הזוכה המציע של הבלעדית ותיבאחר והינ המבוקשים השירותים מתן כי מובהר .2.2

 באישור אלא ההתקשרות תקופת כל משךב אחר אדםב לעיל, 1.3.1 בסעיף כהגדרתו ,היועץ את להחליף

 המציע, ידי על היועץ החלפת בדבר יום 30 לפחות של ובכתב מראש הודעה לאחר ,המזמינה של ובכתב מראש

 של בזכותה לפגוע כדי לעיל באמור אין .המזמינה ידי על שיקבעו תנאיםה בכל מודעי חלופיה יועץש  ובתנאי

  .ההזמנה למסמכי המצורף בהסכם כמפורט הכל ,לאלתר ההסכם םוסיל הביאל המזמינה

 המציע עובדיב מסוימות מטלות ביצוע לצורך להסתייע היועץ יוכל לעיל, 2.2 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .2.3

 ענבל. של מראש אישור קבלת לאחר זאת המטלה, אותה לביצוע המתאים הניסיון בעלי ,הזוכה

  השירותים ביצוע             .2.4

  התוכנית .הקרובה העבודה לשנת מפורטת עבודה תוכנית תיקבע הזוכה, המציע בחירת עם .2.4.1

  ההתקשרות. פי על המאושר השנתי העבודה שעות להיקף ובהתאם המזמינה צרכי על תתבסס

 הנדרשות והפעילויות חודשי, בסיס על הנדרש ככל שתתעדכן רבעון, לכל פרטנית עבודה תוכנית .2.4.2

 לאישור ויובאו המזמינה של המידע מערכות סמנכ"ל לבין היועץ בין לעת מעת גובשוי והמוזמנות,

 ,המזמינה לדרישת בהתאם העבודה מתכנית ושינויים חריגות ייתכנו כי מובהר המזמינה. "למנכ
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 דעתה לשיקול בהתאם הכל ,המזמינה של נקודתית הוראה בשל והן רגולטורית דרישה בשל הן

 לצרכיה. ובהתאם המזמינה של הבלעדי

 המבוקשים השירותים לעניין כלליות הוראות .2.5

 חלקם, או כולם ,המבוקשים השירותים של ביצועם את רושלד או\ו להזמין מתחייבת אינה המזמינה .2.5.1

 ו/או ספציפיות מטלות ביצועל ג' צד עם לעת מעת להתקשר הזכות לעצמה ושומרת הזוכה מהמציע

  .המזמינה של הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל , כלליות

 רגולטורית ,תקציבית ית,טכנולוג מבחינה לעת מעת ומשתנים גמישים הינם המבוקשים השירותים  .2.5.2

 מטלה כל לבצע בזאת מתחייב הזוכה המציע .המזמינה לצרכי ובהתאם שהיא אחרת סיבה מכל או

 תקופת ו/או ההתקשרות תקופת במהלך בכל מזמינה ידי על שיידרש ככל ותשיר כל ולספק

  המוארכת. ההתקשרות

 בזאת ומתחייב ישראל מדינת מטעם שונים מגורמים לביקורות לעת מעת כפוף יהיה הזוכה המציע  .2.5.3

 תק' במהלך הן שיידרש, ככל מידע כל וליתן ביקורת כל לבצע המבקרים לגורמים לאפשר

  לאחריה. והן ההתקשרות

 כפיפות .2.6

 .ענבל למנכ"ל מעביד(-עובד יחסי )ללא מנהלית ףכפו היהי הזוכה המציע של מטעמו היועץ .2.6.1

 במסגרת ומועסקים עובדים הינם זה, מכרז ביצוע לצרכי ומועסקיו עובדיו כל כי מתחייב המציע .2.6.2

 ההעסקה חוקי כל פי על פועלים וכן השירותים מקבלי ו/או ענבל של ולא המציע של הארגונית

 ו/או המציע לבין השירותים מקבלי ו/או ענבל בין כי בזאת מובהר ספק הסר למען חוק. מכל כמתחייב

 שהוא. ואופן צורה בשום מעביד עובד יחסי יהיו ולא אין מטעמו המשנה קבלני ו/או עובדיו

 הסף תנאי .3

 הסף תנאי כלב מצטבר, באופן ,עומדות הצעותיהם אשר יםמציע ורק אך במכרז הצעה להגיש רשאי

 :להלן זה 3 בסעיף מפורטיםה

  מנהליים סף תנאי .א

)שלוש( השנים  3 -כדין בישראל ב רשומה\רשוםאו שותפות  תאגידהמציע הינו התאגדות כדין:  .3.1

האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות ועיסוקו במתן שירותים בתחום אבטחת מידע 

 והגנת הסייבר.

)עשר( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, לא  10 -העדר הרשעה בפלילים: ב .3.2

 שיש עמה קלון. במציע בעבירה פליליתונושאי המשרה  היועץהורשע 

 לצורך אספקת השירותים.מחזיק בכל רישיון ו/או היתר הדרוש עפ"י כל דין  המציע .3.3

בחוק עסקאות גופים ציבוריים, בהזמנה וכנדרש תקפים על המציע להיות בעל כל האישורים  .3.4

 (:"חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  1976-התשל"ו

ו/או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  פקודת מס  אישור תקף מפקיד השומה .3.4.1

 .1975 -הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף התשל"ו

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. .3.4.2

לעניין תשלום שכר  1976 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עומד בדרישות סעיף  .3.4.3

 ימום והעסקת עובדים זרים כדין.מינ

 –למלא ולהצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א  המציעעל  .3.5

וכן להחתים עורך הדורש חתימה מסמך כל  , לחתום בסוף להזמנה זו המצורפים, על התצהירים 1971

 דין לצורך אימות חתימתו.
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 מקצועיים סף תנאי .ב

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, שירותי אבטחת  3סיפק במהלך  המציע :ניסיון המציע .3.6

* אחד, או לחילופין סיפק *בשנה עבור גוף  ₪ 500,000מידע והגנת סייבר* בהיקף כספי כולל של 

 לכל גוף.בשנה  ₪ 250,000גופים, בהיקף של  3השירותים כאמור עבור 

 

להציג ניסיון מוכח בכל אחד מהתחומים  המציעעל זה:  שירותי אבטחת מידע והגנת הסייבר במכרז*

 הבאים, במצטבר: 

  ;כתיבת מסמכי מדיניות 

 ;בחינת כלים טכנולוגיים בתחום אבטחת מידע 

  ;נהלים הנחיות עבודה 

  ;תכניות אבטחת מידע 

 ;ביצוע סקרי סיכונים 

 ( ייעוץ ובדיקת התאמהcompliance לנהלים, תקנים והוראות הדין בתחום )

 המידע והגנת הסייבר;אבטחת   

 בתחום ה ליווי וייעוץ- ISO; 

 ;הדרכות עובדים בתחום אבטחת מידע והגנת הסייבר 

 ;מעקב שוטף אחר אירועי אבטחת מידע 
 

, חברה שמניותיה נסחרות בבורסה או בית חולים תמשרד ממשלתי, חברה ממשלתי –)דהיינו **"גוף": גוף ציבורי 
 .₪מיליון  60או פיננסי שהמחזור העסקי השנתי שלו עומד על לפחות ממשלתי( 

עובדים, כולל היועץ, שכל אחד  5מעביד צוות של לפחות -מעסיק ביחסי עובדהמציע  :צוות המציע .3.7

ספק, כל מציע יוכל להציע מהם הינו בעל התמחות בתחום אבטחת המידע והסייבר. למען הסר 

  לתפקיד היועץ עובד אחד מעובדיו בלבד.

 :לעמוד בכל אחת מהדרישות להלן, במצטבר היועץעל  - היועץמסף דרישות  .3.8

ממוסד מוכר על ידי פחות להיות בעל תואר אקדמאי ראשון לעל היועץ המוצע על ידי המציע  .3.8.1

 וגם; המועצה להשכלה גבוהה

שנים  3בתחומים המפורטים להלן, במשך בכל בעל ניסיון מקצועי מוכח במתן השירותים  .3.8.2

  :לפחות בגוף אחדלפחות, בחמש השנים האחרונות, 

 כתיבת מסמכי מדיניות, נהלים, הנחיות עבודה, תכניות אבטחת מידע; .3.8.2.1

 הנחיה, ליווי והכוונה; .3.8.2.2

 הדרכת עובדים; .3.8.2.3

אירועים להפקת לקחים ויישומם, ניהול אירועי אבטחת מידע ויכולת תחקור  .3.8.2.4

 תוך שימוש בכלי ניטור;

בעל ידע בטכנולוגיות מידע וניסיון מוכח בהטמעת כלי טכנולוגי אחד לפחות  .3.8.2.5

 בתחום אבטחת מידע והגנת הסייבר.  

דרישה כזו מטעם המזמינה, לאורך כלל  שתידרשסיווג ביטחוני. ככל ל היועץ יידרשמובהר כי ייתכן ו

 סיווג בהתאם לדרישות המזמינה ללא תשלום בגין ביצוע דרישה זו.  היועץ יעבורתקופת ההתקשרות, 

 

 למציעים הבהרות .4

 הבלעדי, דעתה שיקול לפי חייבת, אינה אך הזכות, לעצמה שומרת המזמינה האמור, בכלליות לפגוע מבלי .4.1

 המלצות ו/או חסר מידע להשלים למכרז, ההצעות הגשת לאחר חלקם, או םכול מהמציעים, אחד מכל לדרוש
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 הקשור מטעמו מי ו/או המציע של ויכולתו לניסיונו הקשור בכל לראיון לזמנם ו/או דקלרטיביים אישורים ו/או

  לעיל. כמפורט הסף בתנאי זה, במכרז

  למכרז. ההצעה הגשת במועד הסף תנאי בכל לעמוד מציע על ספק, כל הסר למען .4.2

 מהותיים אינם אשר זה מכרז מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות את לעצמה שומרת המזמינה .4.3

 המכרזים. ועדת של הדעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מסוימת להצעה ביחס

 

 רההתמו .5

 יידרש המציע הטופס. נוסח פי על השירותים, למתן המבוקשת התמורה את 'ט נספח ע"ג למלא יידרש המציע .5.1

  להלן: כמפורט המחיר את להציע

התמורה בגין השירותים כאמור לעיל הינה מבוססת שעת עבודה. המציע יפרט בהצעתו עלות שעת  .5.1.1

 בסעיף זה.המוצעים על ידו בהתאם לאמור  השירותיםעבודה עבור 

 )לא כולל מע"מ(.  ₪ 270יר לשעת עבודה לא יעלה על המח .5.1.2

להלן: ) בלבד, כאשר הינו נפרד משאר מסמכי ההזמנה' טבנספח יגיש הספק הכספית את הצעתו  .5.1.3

 . "(הצעת המחיר"

את כל הוצאות הספק בין  לו, ויכלסופי ומוחלט היהי ,תו של המציעבהצע לשעת עבודה, כפי שיוצג המחיר .5.2

 ישירות ובין עקיפות, לרבות כל המסים וההיטלים אך למעט מע״מ.

לא תישא בכל תשלום המזמינה דקות עבודה בפועל נטו.  60למען הסר כל ספק, עלות שעת עבודה הינה עבור  .5.3

 לרבות נסיעות, אש״ל וכיוצ״ב.נוסף 

 . ולא תידון עוד תיפסל )לא כולל מע"מ( ₪ 270 הנקוב בה יעלה על הסך של הצעה אשר המחיר לשעת עבודה .5.4

 

 ההצעה מבנה .6

 הנ"ל: להוראות ובהתאם לעיל האמור לכלל בהתאם תוגש ההצעה

  שלבי.  -דו פומביהמכרז הינו מכרז  .6.1

 מעטפות:  3על ההצעה לכלול  .6.2

, מלבד , הנספחים וכל מסמך אחר כנדרשהחתומה , ההזמנההטכנית מסמכי ההצעה :מעטפה א' .6.2.1

 . ("ההצעה המקצועית"להלן: ) המחירהצעת 

, עליה יש לכתוב את המילים "הצעת מחיר". מובהר שאין לחשוף את הצעת המחיר: מעטפה ב' .6.2.2

 הצעת המחיר בכל חלק אחר של ההצעה למעט מעטפת המחיר. 

 מעטפה בה מצויות מעטפות א'+ ב' כאמור לעיל. : מעטפה ג' .6.2.3

. על המציע נוסף שיסומן כנאמן למקור והעתקעותק אחד מקורי עותקים:  2 -בעל המציע להגיש את הצעתו  .6.3

 נאמן למקור ברשותו.  נוסף לשמור עותק

 

 :חתימה על ההצעה .6.4

במסמכי ההזמנה על הצעת המציע תכיל את כל מסמכי ההזמנה והנספחים הנדרשים כמפורט  .6.4.1

 נספחיה.

 .הצעתומציע שלא יגיש את כל המסמכים חתומים ומלאים כנדרש עשוי לגרום לפסילת  .6.4.2

, ובכל דף אחר לחתום המציע יחתום חתימה מקורית מלאה ביחד עם חותמת בכל מקום בו התבקש .6.4.3

 ישים חותמת וחתימה ו/או יחתום בראשי תיבות.

ובתוספת חותמת התאגיד  יחתום רק מי שהוסמך לכך -אם המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה  .6.4.4

 החתימה של המציע. אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי 5רק ויצרף כנדרש בפ
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 :מילוי ההצעה .6.5
 ידי על שיעשה שינוי כל נספחיה. על בהזמנה המופיעים תנאי ו/או פרט כל שהיא דרך בכל לשנות אסור למציע

 או המסמכים, בגוף תוספת ידי על הסתייגות כל ו/או ובנספחיו ההסכם בתנאי נספחיה, על הזמנה המציע

 ובכפוף בכתב ענבל לבקשת רק יהיו שינויים ההצעה. לפסילת לגרום עלולים אחרת, דרך בכל או נפרד, במסמך

  הבלעדי. דעתה לשיקול

 :המסמכים שעל המציע להגיש במסגרת הצעתו .6.6
 )להלן: הסעיפים בתתי להלן המפורטת החלוקה פי על חוצצים עם בקלסר הצעתו את להגיש המציע על

   (:"ההצעה"

 :תצהירים )חוצץ א'( .6.6.1
, על 1971 –על המציע להצהיר כמשמעותו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות )נוסח חדש(, התשל"א 

לחתום בסוף המסמך בחתימה מלאה וכן  ,('אעד י א' ים)נספח הזמנה זוהמצורפים להתצהירים 

 להחתים עורך דין לצורך אימות חתימתו. 

חברות וכל מסמך רשמי ה, אישור רשם אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -חוצץ ב' .6.6.1.1

 אחר.

 עותקים.  2 -מקור בבחתום הההסכם  -חוצץ ג' .6.6.1.2

 מקור.בחתימת  חתומיםהואמנת השירות  מפרט השירותים -חוצץ ד' .6.6.1.3

 הזמנה להציע הצעות זו כאשר הינה חתומה בתחתית כל עמוד.  -'חוצץ ה .6.6.1.4

פרופיל חברה ו/או מסמך דומה אחר של החברה. מובהר כי המזמינה לא תשאב את  -חוצץ ו' .6.6.1.5

 המידע הדרוש לה בכדי לבדוק עמידת המציע בתנאי הסף או ניקוד איכות מפרופיל החברה. 

בדרישות הניסיון בתנאי הסף ומך המעיד על עמידתו קורות החיים של היועץ וכל מס -חוצץ ח' .6.6.1.6

 כפי שנקבעו בהזמנה.

)כתובת  ממליצים 2יש לצרף לפחות . 7.2רשימת ממליצים של המציע לפי סעיף  –חוצץ ט'  .6.6.1.7

 דוא"ל, מספר טלפון, שם חברה ותפקיד איש הקשר וכו'(.

 אין לבצע כריכה ו/או הצמדה קבועה של ההסכם. .6.6.2

 

 ההצעות בחינת .7

יינתן  70%כאשר משקל של  ,מחיר( 2)-איכות ו( 1)שלבים,  2-בהמזמינה תבחן את ההצעות שיוגשו על פי הזמנה זו 

 ., בהתאם לאמות המידה המפורטות להלןיינתן להצעת המחיר 30%ומשקל של  למרכיב האיכות

  (:70%) ניקוד האיכות - 1שלב  .7.1

 :נקודות( 20 )עד "אובייקטיבי" איכותי ניקוד

בנושאים שנקבעו כתנאי הסף  במסגרת שיקולי האיכות, תבחן בשלב הראשון עמידתו של המציע 

 לעיל. המציעים שעמדו בדרישות הסף ידורגו כדלקמן: 3 סעיףב

 

 סולם הניקוד רביניקוד מ אופן הבחינה קריטריון

ניסיון המציע  במתן 
השירותים נשוא 

 .ההליך

מתן  -רופיל המציעפ
, פיםהשירותים לגו

מעבר לנדרש בהיקף 
ועל פי  בתנאי הסף

 (.1-הצהרה )נספח ב

בהיקף נוסף פיננסי עבור כל גוף   5
 לשנה ₪ 250,000כספי כולל של 

 5יקבל נקודה אחת עד לסך של 
 . נקודות
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ניסיון מקצועי של 
, בנוסף על היועץ

על  –דרישות הסף 
המציע לפרט ככל 

היותר ולהגדיר את 
שבהם התחומים 

מתוך הרשימה סק ע
 3.8.2הקבוע בסעיף 

 להזמנה.

עפ"י קורות חיים 
  .מסמכים נלוויםו

 1=  1תחום  3
 2תחומים=  3עד   2
 3תחומים ומעלה =  4
 

של ניסיון עבודה 
עם חברות המציע 
או גופים \ביטוח ו

 רפואיים

פרופיל חברה, עפ"י 
 קורות חיים

-)נספח ב והצהרה
1). 

  0.5=  1עבודה עם גוף כאמור  2
  1גופים כאמור  =  2עבודה עם 
  1.5גופים כאמור  =  3עבודה עם 
  ומעלה גופים כאמור 4עבודה עם 

 =2  
 

 יועץניסיון של ה
מטעם המציע 

בתחום הדרכת 
עובדים, כולל 

 –העברת הרצאות 
 ]משרד האנרגיה[

)נספח עפ"י הצהרה 
 .וקורות חיים( 2-ב

 3עד שנתיים ניסיון=  5
 4שנות ניסיון=  3-4

 5שנות ניסיון ומעלה=  5

קורסים והכשרות 
 של היועץ רלוונטיים

תעודות 
הסמכה/תיעוד 

 .ביצוע

 2שעות=  200 5
 3שעות=  201-300
301-400 =4 

 5שעות ומעלה=  400

 

 נקודות(: 50)עד  ניקוד איכותי "סובייקטיבי" .7.2
ובייקטיבי, סהניקוד האיכותי הההצעות בעלות הציון האיכותי הגבוה ביותר בשלב זה ימשיכו לשלב  5רק 

 :יתר ההצעות לא יידונו, כשכדלקמן מתחלקשהניקוד בו 

 

שביעות רצון של 
 לקוחות המציע

חוו"ד 
כתובה של \טלפונית

 הלקוחות

על בסיס שיחות הניקוד ייקבע   15
שייבחרו  ממליצים 2טלפון עם 

הממליצים אקראית מתוך רשימת 
הממליצים יישאלו  .שצירף המציע

)לכל  אותן שאלות קבועות מראש
ענבל  .(נקודות 7.5עד  -ממליץ  

רשאית להתחשב בניסיון עבר 
שלה עם המציע או עם היועץ 

מטעמה ובניסיון קודם של המציע 
עם גורמים אחרים, ככל שידוע 

 לענבל על ניסיון זה.

ראיון אישי/היכרות 
 מוקדמת 

 7.2.2הניקוד יהיה כמפורט בסעיף  35 ראיון מול פאנל
 .להלן

 

 ענבל:נציגי המציע והיועץ יוזמנו להציג את הנושאים הבאים מול  - נושאי הראיון .7.2.1

 מאפיינים כלליים של המציע; .7.2.1.1

 ניסיונו ומקצועיותו של המועמד המוצע לתפקיד ממונה על אבטחת מידע והגנת הסייבר; .7.2.1.2

 ;complianceובדיקות  Penetration testsפירוט מתודולוגיות לביצוע סקרי סיכונים,  .7.2.1.3
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 ;ISOפירוט מתודולוגיה לעמידה בתקן  .7.2.1.4

 ניסיון בכתיבת נהלי אבטחה. .7.2.1.5

 ניסיון בהדרכת עובדים.  .7.2.1.6

 היכרות עם הרגולציה בתחומי אבטחת מידע והגנת הסייבר. .7.2.1.7
 

נקודות, בהתאם לאמות המידה  35הפרזנטציה תזכה את המציע בציון של עד  - ניקוד הראיון .7.2.2

 שלהלן: 

 נקודות(; 5התרשמות מניסיונו של המציע )עד  .7.2.2.1

 נקודות(; 5התרשמות ממורכבות הפרויקטים שביצע המציע )עד  .7.2.2.2

ובדיקות  Penetration testsהתרשמות מהמתודולוגיות של המציע ביחס לביצוע סקרי סיכונים,  .7.2.2.3

compliance  נקודות(; 5)עד 

בכל מונה על אבטחת מידע והגנת הסייבר מלתפקיד הסיון של המועמד התרשמות מהידע והני .7.2.2.4

 נקודות(; 10)עד  חת מידע והגנת הסייברהקשור לרגולציה בתחומי אבט

 10התרשמות מניסיונו של המועמד המוצע לתפקיד ממונה על אבטחת מידע והגנת הסייבר )עד  .7.2.2.5

 .נקודות(

נקודות בשלב הניקוד האיכותי )הן  50 סה"כ לפחות ציון של מציעים אשר לא קיבלומובהר כי  .7.2.3

 "( לא יועברו לשלב בחינת ההצעות הכספיות. ציון הסףלהלן: " -אובייקטיבי והן סובייקטיבי 

ותוחזר , הצעת המחיר המצורפת להצעתו לא תיפתח יעבור את ציון הסףספק, מציע שלא הסר למען  .7.2.4

 .להלן 9.4, בכפוף לאמור בסעיף למציע

שיקול , רשאית ענבל, לפי מציעים יעברו את ציון הסף 2-אמור לעיל, במידה ופחות ממבלי לגרוע מה .7.2.5

 דעתה הבלעדי, להחליט להנמיך את סך הנקודות הנדרש בציון הסף.

 (30%) ניקוד כספי -2שלב  .7.3

נקודות בעבור אמת מידה זו והכל באופן יחסי  30יינתן ניקוד של עד אשר עבר את ציון הסף למציע  .7.3.1

ובהתאם לנספח הצעת המחיר אשר יוגש על ידי המציע אשר עברו את ציון הסף לשאר המציעים 

 ותינמציע להתייחס לכל הפעילויות המצועל ה ,מובהר בזאת כי במסגרת הצעתו .להזמנה' טכנספח 

 בשירותים המבוקשים ולהעריך את היקף שעות העבודה הנדרשות לביצועו.

 הצעת המחיר שלו.לקבוע בלא יקבל כל תשלום מהמזמינה מעבר  זוכהיודגש כי ה .7.3.2

 נקודות וכל שאר ההצעות תקבלנה ציון יחסי.  30הצעת המחיר הזולה ביותר תזכה לציון משוקלל של  .7.3.3

 המחיר יחושב באופן הבא: .7.3.4

Y1 יצוין כי הצעת מחיר שעתית אשר תעלה על (₪ 270עלות מקסימלית יועץ )ה לת עבודה ששע = עלות .

  העלות המקסימלית כפי שהוגדרה בסעיף זה, תיפסל ולא תידון עוד. 

 :יבוצע בהתאם לנוסחה המפורטת להלן הציון להצעת המחירחישוב  .7.3.5

  Zi=  של המציעהצעת המחיר 

  Zminהצעת המחיר הזולה ביותר = 

Zmin/Zi X 30   =   הניקוד הכספי של המציע 

  

 .הציון הסופי יקבע ע"י שקלול ציון האיכות וציון הצעת המחיר ציון סופי: .7.3.6
 

 הודעת זכייה  .7.4

 .המסור למציעים הודעות בכתב בדבר החלטתזמינה תהמ .7.4.1
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ידי מורשי החתימה של -, עללהזמנה' איכנספח ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף  .7.4.2

כאשר הינם חתומים הנדרשים הגשת כלל המסמכים הזוכה, הגשת ערבות ביצוע,  ושל זמינההמ

 , כנדרש בהסכם. בדבר קיום ביטוחים והגשת אישור

חשב ענבל תלבין המציע הזוכה. מזמינה מובהר בזאת כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין ה .7.4.3

 ה.ל ידי מורשי החתימה מטעמבהסכם עם הזוכה רק לאחר חתימת הסכם ע הכמי שנקשר

 בהצעותעיון  .7.5

ע"ג מציע הסבור שחלקים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי, יציין זאת בהצעתו,  .7.5.1

מציע כאמור ייחשב כמי במקום המתאים לכך.  ' להזמנה זו,חכנספח טופס הצעת מציע, המצורף 

שהסכים שסעיפים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים, ומסכים לכך שהם לא יועמדו 

 לעיונו, אף אם לא תסווגם הוועדה כחסויים, ואף אם תתירם לעיון יתר המציעים. 

 יותר.הצעת המחיר והמענה לתנאי הסף לא ייחשבו בכל מקרה כחוסים תחת סודיות, והעיון בהם  .7.5.2

מסורה לוועדת  סודיות המידע שהוגשיובהר כי ההחלטה הסופית בעניין טענת המציעים בקשר עם  .7.5.3

 המכרזים, שתהיה רשאית על פי שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין.

 הגשת ההצעה .7.6

הבין  הגשת ההצעה פירושה כי המציע בחן את תנאי הסף האמורים לעיל, בחן את ההזמנה כולה, .7.6.1

את מהות מתן השירותים המבוקשים, הסכים לכל תנאיה, ובטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא 

המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי 

 לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כלשהו הכלול במסמכי ההזמנה על נספחיה.

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ההזמנה על נספחיה, לרבות ההסכם  .7.6.2

, והכול בלא שינוי ו/או תוספת. מבלי לגרוע מזכויות המזמינה, הבחירה במציע 'איהמצורף כנספח 

 כזוכה במכרז תהא בהתאם למפורט בסעיף זה להלן. 

, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאחר הגשת ההצעה על ידי המציע, המזמינה תהא רשאית .7.6.3

לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או 

 השלמות ביחס להצעתו של מציע.

 

 מהזוכה דרישות .8

 :ההתקשרות לתחילת כתנאי ,הבאות בדרישות לעמוד יידרש ( "הספק" גם )להלן הזוכה מהמציע

  –ביצוע  ערבותהמצאת  .8.1

בלתי מותנית ובלתי הדירה במדויק,  להסכםהמצורף בנוסח בנקאית אוטונומית,  תהיה ערבותהערבות 

שהוצאה עפ"י בקשת הספק בלבד, מאת תאגיד בנקאי הרשום בישראל, צמודה למדד המחירים לצרכן, 

ש"ח, בתוקף למשך תקופת ההתקשרות הראשונה  40,000לפקודת ענבל חברה לביטוח בע"מ בשיעור של 

מכרז הועוד חודשיים. הערבות שימציא הספק, כמפורט לעיל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי 

בכל מקרה שהספק לא יעמוד לחלט אותה וחוזה ההתקשרות תוחזק בידי ענבל אשר תהייה רשאית 

או ינהג \ו או ישמיט בהם פרט מהותי\וה במסמכי המכרז בהתחייבויותיו על פי החוזה או יכלול פרט מטע

  .בחוסר תום לב

 

 שמירת סודיות .8.2

 וידיעה מידע כל בסוד לשמור ביםתחיימ זה, מכרז במסגרת יועסקו אשר המציע של עובד וכל היועץ ,המציע

 'ח בנספח כאמור לסודיות בהתחייבות ולעמוד שפורסם המידע מלבד ,זה מכרז ביצוע אגב הםאלי ושיגיע

 כל ידו על המועסק אדם וכל המציע ימסור לא ,ענבל הנהלתמ ובכתב מראש הרשאה ללא .ההזמנה למסמכי

 הוראות המציע על יחולו זה, לעניין .םלקבל ענבל הנחיות עפ"י מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור ידיעה או מידע

 .1977 - תשל"ז העונשין, לחוק 119 -ו 118 סעיפים
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 הסבת זכויות .8.3

 חובותיו את אוו/ זכויותיו את בעקיפין, אוו/ במישרין לזולת, להעביר ו/או להמחות רשאי אינו הזוכה המציע

לחברת ענבל תהיה הזכות להסב את  .ענבל של ומראש בכתב הסכמה ללא חלקן, או כולן זה, מכרז תנאי לפי

 .ההתקשרות עם המציע הזוכה לגוף ציבורי אחר

 אמינות פרטי ההצעה .8.4
 כי מתחייב המציע ומלאים. םייאמית הינם בהצעתו שמסר והמידע םהפרטי הנתונים, כלל כי מתחייב המציע

 עילה יהווה כוזבים רטיםפ מילוי כי למציע ידוע ופועלו. המציע את ומדויק תקף מהימן, באופן משקפת הצעתו

  .תיוערבוה וחילוט לאלתר הצעתו לפסילת

  ביטוח .8.5
 את ולקיים לבצע מתחייב המציע דין, פי על ו/או המכרז ממסמכי איזה פי על המציע מאחריות לגרוע מבלי

 הארכת בתקופות גם הצורך ובמידת ההתקשרות תקופת כל למשך בהסכם המפורטים הביטוחים

  ויהיו. במידה ההתקשרות,

 כלליים תנאים .9

כל מסמכי ההזמנה הינם רכושה הבלעדי של המזמינה והם נמסרים למציע  -איסור הפצת מסמכי ההזמנה .9.1

רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין בהם או  לשם הגשת הצעתו, והמציע אינו

 להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי.

ביצוע המכרז כפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה. במקרה של  -סדר עדיפות של מסמכי ההזמנה .9.2

 ן:סתירה בין מסמכי ההזמנה השונים, על נספחיהם, יהיה סדר העדיפות ביניהם בסדר המפורט להל

 הסכם ה –עדיפות ראשונה  .א

 ההזמנה -עדיפות שנייה  .ב

 יתר מסמכי ההזמנה –עדיפות שלישית  .ג

 הצעת המציע –עדיפות רביעית  .ד

 אחת, סבירה ממשמעות יותר קיימת שבו במקרה או סותרות, הוראות של מקרה בכל לעיל, האמור אף על

 .המזמינה עם ביותר להטיב בה שיש ההוראה תגבר

בכל מקרה של שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע הסתייגויות, שינויים, השמטות ותוספות:  .9.3

בהצעתו לעומת הנדרש במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגבי הנדרש, בכל דרך או צורה שהיא )לעיל ולהלן 

בהסתייגות כאילו לראות  לפסול את הצעת המציע; הסתייגות(, תהיה המזמינה רשאית אך לא חייבת: –

לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה; לדרוש  לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה;

מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש, כולה או חלקה, בין באמצעות הודעה 

אחרת, לפי שיקול דעתה והחלטתה  של המציע לוועדת המכרזים כי הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך

לתקן את מסמכי המכרז, ובלבד שהתיקון יחול באופן שוויוני על כל המציעים  הבלעדית של ועדת המכרזים;

ובהתאם לצורך, כפי שתמצא המזמינה לנכון, ולאפשר למציעים להגיש מחדש את הצעותיהם או כל חלק 

ת המכרזים שומרת על זכותה לבטל את המכרז או מהן או לתקן את הצעותיהם. בהתאם לאמור לעיל, ועד

לדחותו, ואף לפרסם מכרז חדש או ליזום כל הליך או פעולה נוספת,  מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל 

 סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר קביעת הזוכים במכרז.

שיקול דעתה הבלעדי של ועדת על אף האמור לעיל, מובהר בזאת שלפי  -זכות לפתוח הצעות כספיות .9.4

שהצעותיהם נפסלו בכל שלב משלבי  -המכרזים, תהא ענבל רשאית לעיין בהצעות כספיות של מציעים 

 המכרז, או שחזרו בהם מהצעותיהם, טרם החזרתן למציעים וזאת לשם יעילותו הכלכלית של המכרז.

ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל מכרז זה כפוף לדיני מדינת ישראל, כנוסחם מעת לעת.  -חלהדין ה .9.5

 דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות.
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בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה, או הבלעדית לדון סמכות השיפוט  -סמכות השיפוט .9.6

באזור המרכז ו/או באזור תל פט המוסמכים בכל תביעה הנובעת מהליך ניהול הליך זה, תהיה בבתי המש

 ., ולהם בלבדיפו -אביב  
                   

 

 בכבוד רב,                                     

 ענבל חברה לביטוח בע"מ    
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 פרטים כללים של המציע ותצהיר –נספח א'

 

 שם המציע: _________________ •

 כתובת המציע:_______________ •

 רחוב ומספר: ________________  •

 עיר:_______________________  •

 מיקוד:_____________________    •

 ת.ד._______________________ •

 טלפון : ____________________      •

 מס' פקס: ___________________     •

 ________________       תפקיד: ________________שם איש הקשר:   •

 מס' טלפון נייד של איש הקשר: _______________________________ •

 דוא"ל להתכתבויות של איש הקשר:   ___________________________   •

לתשומת לבכם, לכתובת מייל זו בלבד יישלחו עדכונים והודעות בכל הנוגע להליך ולמתן 

 תים המבוקשים.השירו

 מאפייני החברה:  -תצהיר 

___________ במציע, -______________, ת.ז. _____________ המשמש כהח"מ אני, 

לשם ואת האמצעים  את הניסיון, את הידע, ח האדםוחברה יש את כל כי ומצהיר בזאת כדלקמן

  ביצוע כלל המטלות נשוא המכרז.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 
    _______      _________________                  _______________________ 

  
 חתימה וחותמת המציע                 שם מלא של החותם בשם המציע תאריך     
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 
_________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה 

 ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. כן, אישר בפ

 
                                                      ______________ 
 חתימה וחותמת                                                       
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, ניסיון והמלצותעמידת המציע בתנאי הסףתצהיר בדבר  - 1-ב'נספח        
 

 תצהיר בדבר ניסיון המציעהנדון: 
 

אני החתום מטה, _______, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד ______ מטעם 
"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי המציע" –המציע_________ )להלן 

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

יעוץ משפטי לפיו אני מוסמך למסור תצהיר זה בשם המציע, ולחייב את המציע בנכונות אני מצהיר כי קיבלתי  .1

 הצהרתי זו.

 כדלקמן: /אישורים, הינו בעל ניסיוןאני מצהיר כי המציע .2

  .לצורך מתן השירותיםהמציע מחזיק בכל רישיון ו/או היתר הדרוש עפ"י כל דין  .2.1

 לנספח זה. A כנספח המסומןהתאגדות מצ"ב תעודת 

שקדמו )עשר( השנים האחרונות  10 -ב בעבירה פלילית שיש עמה קלון ולא הורשעבמציע נושאי המשרה  .2.2

 למסמכי ההזמנה. 3-נספח בעל נושאי המשרה להצהיר על כך ב למועד האחרון להגשת הצעות.

 נספחיה.ובהזמנה זו על השירותים  למציע הידע, המקצועיות וכח האדם ליתן שירות מלא כהגדרתו במפרט  .2.3

 1976-המציע בעל כל האישורים כנדרש במסמכי המכרז וכנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2.4

 מצ"ב לעיונכם: וה ,)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(

אישור תקף מפקיד השומה בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  פקודת מס הכנסה מצ"ב  .2.4.1

 .לנספח זה B1נספח כהמסומן  1975 -התשל"ו ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף

המסומן אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ מצ"ב  .2.4.2

 . זהטופס ל B2נספח 

לעניין תשלום שכר  1976 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2המציע עומד בדרישות סעיף  .2.4.3

 מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

 המציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" כן / לא )מחק את המיותר(. .2.5

  זה. טופסל B3נספח כמצ"ב אישורים כנדרש המסומנים  -*במידה וכן           

 נת סייברשקדמו למועד האחרון להגשת הצעות שירותי אבטחת מידע והג השנים 3המציע סיפק במהלך  .2.6

גופים,  3בשנה עבור גוף אחד, או לחילופין סיפק השירותים כאמור עבור   ₪ 500,000בהיקף כספי כולל של 

 בשנה לכל גוף. ₪ 250,000בהיקף של 

והמסומן  לעיל 3.5בסעיף מצ"ב פרופיל חברה וכל מסמך אחר שיכול להעיד על הניסיון של המציע כאמור  .2.7

 שלהלן:כשם שיבואר בטבלה ו ,לטופס זה Cנספח כ

  2016 שנתל ניסיון פירוט -א

 
שם 

החברה/גוף* 
)לה ניתן 
 -השירות

בשים לב 
להגדרת 

המונח "גוף" 
לצורך 

עמידה 
בתנאי סף 

 זה(

 ממשלתי 
 כן/לא

בשים לב לדרישה  -סוגי שירות שניתנו
מהתחומים בכל אחד להוכחת ניסיון 

 לעיל.  3.5 המפורטים בסעיף

היקף שנתי 
 למתן השירותים

בגוף איש הקשר 
בו בוצע הייעוץ 

ופרטי התקשרות 
)כתובת מייל 

 ומספר טלפון(
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  7201 שנתל ניסיון פירוט -ב

 
שם 

החברה/גוף* 
)לה ניתן 
 -השירות

בשים לב 
להגדרת 

המונח "גוף" 
לצורך 

עמידה 
בתנאי סף 

 זה(

 ממשלתי 
 כן/לא

בשים לב לדרישה  -סוגי שירות שניתנו
מהתחומים בכל אחד להוכחת ניסיון 

 לעיל.  3.5 המפורטים בסעיף

היקף שנתי 
 למתן השירותים

איש הקשר בגוף 
בו בוצע הייעוץ 

ופרטי התקשרות 
)כתובת מייל 

 ומספר טלפון(

     
     
     
     

  

  8201 שנתל ניסיון פירוט -ג

 
שם 

החברה/גוף* 
ניתן )לה 

 -השירות
בשים לב 
להגדרת 

המונח "גוף" 
לצורך 

עמידה 
בתנאי סף 

 זה(

 ממשלתי 
 כן/לא

בשים לב לדרישה  -סוגי שירות שניתנו
מהתחומים בכל אחד להוכחת ניסיון 

 לעיל.  3.5 המפורטים בסעיף

היקף שנתי 
 למתן השירותים

איש הקשר בגוף 
בו בוצע הייעוץ 

ופרטי התקשרות 
)כתובת מייל 

 טלפון(ומספר 

     
     
     
     

 

עובדים שכל אחד מהם הינו בעל התמחות בתחום  5המציע מעסיק ביחסי עובד מעביד, צוות של לפחות  .2.8

, מוצע מועמד אחד לתפקיד ממונה אבטחת מידע והגנת הסייבר מתוכםאבטחת מידע והגנת סייבר, 

. מצ"ב קורות החיים של חמשת העובדים המועסקים על ידי המציע למסמכי המכרז 3.6כמפורט בסעיף 

   לצורך עמידה בתנאי סף זה. 
 

 ולראיה באתי על החתום:

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.וכי הוא יהא צפוי לעונשים 
                                                                                                                                     _____________ 

 חתימה + חותמת                                                                                                                                      
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 , ניסיון והמלצותבתנאי הסף יועץהמידת תצהיר בדבר ע - 2-בנספח 

 
_ מטעם __אני החתום מטה, _______, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד _____

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי המציע" –המציע_________ )להלן 
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן: 

 

 למועד שקדמו האחרונות השנים( עשר) 10 -ב קלון עמה שיש פלילית בעבירה תיהורשע לא כי מצהיר אני .1

 .הצעות להגשת האחרון

 במסגרת המכרז, וכי אני בעל ניסיון כדלקמן:  מטעם המציעכיועץ אני אשמש אני מצהיר כי  .3

הקודמים  השנים 5-בשנים לפחות במתן שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע מתוכם  3בעל ניסיון של הנני  .4

ששמו ______________ ולהלן פרטי  , בגוף אחד לפחות )כהגדרת המונח "גוף" במסמך זה(להגשת ההצעה

איש קשר בגוף עמו ניתן ליצור קשר לגבי השירותים שסיפקתי:_____________ )שם + מספר טלפון 

 .  וכתובת דואר אלקטרוני(

 הנני בעל תואר אקדמאי ראשון לפחות, ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. .5

 זה.לטופס  Aנספח מצ"ב תעודות השכלה המסומנות כ

 בכל האמור להלן:ני בעל ניסיון נה .6

שנים לפחות, בחמש השנים  3בעל ניסיון מקצועי מוכח במתן השירותים בתחומים המפורטים להלן, במשך  6.1

 האחרונות, בגוף אחד לפחות; וגם 

 בעל ניסיון   מוכח בכל התחומים הבאים, במצטבר:  6.2

 אבטחת מידע;כתיבת מסמכי מדיניות, נהלים, הנחיות עבודה, תכניות  6.2.1

 הנחיה, ליווי והכוונה; 6.2.2

 הדרכת עובדים; 6.2.3

ניהול אירועי אבטחת מידע ויכולת תחקור אירועים להפקת לקחים ויישומם, תוך שימוש בכלי  6.2.4

 ניטור;

בעל ידע בטכנולוגיות מידע וניסיון מוכח בהטמעת כלי טכנולוגי אחד לפחות בתחום אבטחת מידע  6.2.5

 יי.מצ"ב לעיונכם קורות חוהגנת הסייבר.  

 

 הריני להציג נסיוני כדלהלן:  .7

 הניסיון במסגרת ,אותן המבצע הצוות על פיקחתי או בעצמי ביצעתי אותן לעבודות דוגמאות לצרף הריני

 :מצ"ב לעיל, שהובא

 המסומן  כתיבת מסמכי מדיניותC1. 

 המסומן  ביצוע סקרי סיכוניםC2. 

 המסומן  מצגת להדרכות עובדים בתחום אבטחת מידע והגנת הסייברC3. 

 
 

 ולראיה באתי על החתום:

   

 ת היועץ המוצעחתימ היועץ המוצעשם מלא של  תאריך
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 אישור
 

_______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

 ליו.וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם ע
                                                                                                                                     _____________ 

 חתימה + חותמת                                                                                                                                      
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 העדר עבר פלילי של נושאי המשרהתצהיר בדבר  - 3-נספח ב
 

 –)להלן  עמציהאני החתום מטה, _______, נושא ת.ז. מס' ________, אשר משמש בתפקיד ______ מטעם 
"( לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, נושא המשרה"

 מצהיר בזה כדלקמן: 
 
 

)עשר( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  10 -בעבירה פלילית שיש עמה קלון ב תיהורשעאני מצהיר כי לא 
 .להגשת הצעות

 
 
 
 

 

 
 ולראיה באתי על החתום:

   

 של נושא המשרהחתימה  נושא המשרהשם מלא של  תאריך
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור

 
_________ הופיע אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 

בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
 וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

                                                                                                                                     _____________ 
 חתימה + חותמת                                                                                                                                      
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תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 'גנספח   

 

אני הח"מ ______________ מרח'____________________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

ואני מוסמך להצהיר  בחברת ___________ ( ואני מכהן כ___________המציע -אני נציג ___________ )להלן 

  -כי  המציעמטעם 
החוק( הספק  -, להלן 1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף □

בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה ב לחוק( לא הורשעו 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף 

או לפי חוק  1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -

 או  (.31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-שכר מינימום, התשמ"ז
עו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה ב לחוק( כן הורש2ובעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  המציע□

או  1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -לעניין זה 

(, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ה.לפחות ממועד ההרשעה האחרונ

נטי[וורללסמן את הסעיף ה]    __________________                    
  אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי שברח'___________, 

שהזהרתיו כי עליו מר __________ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. מספר ___________ / המוכר לי אישית, ולאחר 

     להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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התחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים –'דנספח    
 במתן ידי על שיועסקו העובדים לגבי זה, הסכם תקופת בכל לקיים מתחייב הנני כי בכתב בזאת מצהיר הנני

 בעת שהם כפי להלן, המפורטים העבודה בחוקי זה, ובכלל דין כל בהוראות האמור אחר האמורים השירותים

 ופתתק ו/או ההתקשרות בתקופת שיחוקקו חדשים חוקים לרבות לעת, מעת שישונו כפי ו/או ההסכם חתימת

 המוארכת. ההתקשרות

o 1959 – תשי"ט התעסוקה, שרות חוק. 
o 1959 – תשי"א והמנוחה, העבודה שעות חוק. 
o 1976 – תשל"ו מחלה, דמי חוק. 
o 1950 – תשי"א שנתית, חופשה חוק. 
o 1954 – תשי"ד נשים, עבודת חוק. 
o 1965 – תשכ"ו ולעובד, לעובדת שווה שכר חוק. 
o 1953 – תשי"ג הנוער, עבודת חוק. 
o 1953 – תשי"ג החניכות, חוק. 
o 1951 – תשי"א לעבודה( )החזרה משוחררים חיילים חוק. 
o 1958 – תשי"ח השכר, הגנת חוק. 
o 1963 – תשכ"ג פיטורין, פיצויי חוק. 
o 1995 – תשנ"ה משולב(, )נוסח הלאומי הביטוח חוק. 
o 1987 – התשמ"ז מינימום, שכר חוק. 
o 2002 – התשס"ב עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק. 
o 1959 – תשי"ט התעסוקה, שירות חוק. 

 

   ולראיה באתי על החתום:
   

  חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
  אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
 וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

______________ 
                  חתימה + חותמת
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כתב התחייבות  – 'הנספח   

 

 לכבוד,
 ענבל חברה לביטוח בע"מ -ועדת המכרזים

  
 201822/הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ליווי וייעוץ בתחום אבטחת מידע וסייבר מכרז הנדון: 

למתן אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את הצעתי  .1

"(, בתנאים השירותים" -)להלן מים אלה ליווי וייעוץ בתחוממונה אבטחת מידע והגנת הסייבר ושירותי 

 .  ספחיהנהמפורטים במסמכי ההזמנה על 

מצהיר כי בדקתי היטב את כל מסמכי ההזמנה והנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם הנני  .2

והאמצעים הדרושים למתן מענה כולל  לשירותים נשוא הזמנה זו, במועדם, לרבות המומחיות, הידע, 

 .חיהנספהמיומנות, הניסיון, היכולות הפיננסיות והטכניות, בהתאם לכל התנאים המפורטים בהזמנה על 

לעיל וכל פעולה נוספת הנדרשת  2אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .3

לפי ההזמנה או לפי דין, כולן או מקצתן, במועד, המזמינה תהיה רשאית להתקשר עם ספק אחר לביצוע 

ע לה על פי דין עקב הפרת השירותים. כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של המזמינה לבקש ולתבוע כל סעד המגי

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע  .4

ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה של ענבל, והגשת 

ישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין ערבות לביצוע וא

 המזמינה לזוכה. 

למשך כל תקופת  בהסכםאני מתחייב כי במידה ואבחר כזוכה אקיים את כלל הביטוחים הנדרשים כמפורט  .5

  ההתקשרות.

והיא תעמוד בתוקפה ותחייב אותי לתקופה הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, שינוי או תיקון  .6

 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות כנקוב בהזמנה להציע הצעות. 180של 

אני מקבל את תנאיהם של מסמכי המכרז ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם )בלא שינוי ו/או תוספת  .7

לנהל משא ומתן, אני מבין כלשהי(, ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לוועדת המכרזים, לרבות הסמכות 

 את האמור בהם והשלכותיהם ואני מגיש את הצעתי על פיהם.

 אני מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים, אעמוד בכל דרישות המכרז.  .8

בהתאם לאמור לעיל, אני מתחייב בזאת לכך שבכל תקופת ההתקשרות, אשתמש לצורך מתן השירותים אך  .9

 די כדין. ורק בתוכנות חוקיות המוחזקות על י

-אני מסכים לכל האמור במסמכי ההזמנה והמכרז ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי .10

בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ואני מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה -הבנה, אי

מצהיר ומתחייב כי העליתי  כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש לי טענות כאמור,  אני

אותן בטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טענתי אותן יש לראותי כמי שוויתר עליהן. כן אני מצהיר ומתחייב 

כי אין לי כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות או הדרישות בהן עלי לעמוד, כפי שהם מפורטים במסמכי 

 המכרז, וכי אלה מובנים ומוסכמים עלי.

כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות הזמנה זו,  ידוע לי .11

 כולן או חלקן.

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת את  .12

 הצדדים.

עיל נתון לשיקול דעתה הבלעדי ידוע לי כי המזמינה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי, וכי כל האמור ל .13

 והמוחלט, והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובכפוף להוראות כל דין. 

אני מוותר מראש על כל טענה או תביעה בכל הקשור לכל נזק, הוצאה או עלות בקשר עם אי זכייה שלי  .14

כתוצאה מניסוח  במכרז ו/או ביטול המכרז, מכל סיבה שהיא )לרבות חוסר בתקציב להוצאתו לפועל( ו/או

מסמכי המכרז ו/או כתוצאה מכל שימוש של ועדת המכרזים בסמכות המוקנית לה לפי מסמכי ההזמנה ו/או 

 לפי הדין. 

, אני מתחייב 1977-בנוסף לחובות והאיסורים החלים על המציע מכח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז .15

 ומצהיר כדלקמן:
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במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר לא להציע ו/או לא לתת ו/או לקבל,  .15.1

בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של הוועדה או של 

 נושא משרה ו/או עובד ענבל ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך המכרז.

בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או  .15.2

 עובד ענבל ו/או מי מטעמם ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך המכרז. 

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם הוועדה ו/או חבר בה ו/או נושא משרה ו/או  .15.3

כל גורם אחר במטרה לקבוע את תוצאות המכרז בצורה מלאכותית  עובד ענבל ו/או מי מטעמם ו/או

 או בכל דרך אחרת שאינה כדין.  

הנני מאשר כי אם יתעורר חשד סביר לכך כי אני ו/או מי מטעמי פעלנו בניגוד לאמור לעיל, תהיה לוועדה  .16

את הצעתי ו/או לבטל הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפני בהליך במכרז, ו/או לא לקבל או לפסול 

בכל זמן שהוא ציון עובר שיינתן לי, אם יינתן, וזכייתי במכרז ו/או לבטל בכל זמן שהוא את הסכם 

 ההתקשרות.

ידוע לי כי בסמכות ועדת המכרזים להכניס תיקונים ושינויים במסמכי ההזמנה לרבות באמצעות ביטולם  .17

סמכויות ועדת המכרזים, והכל כמפורט במסמכי  וקביעתם מחדש, לטפל בהסתייגויות ולפעול בהתאם ליתר

 המכרז.

 ההצעה אינה מוגשת לטובת, או בשם, כל אדם או ישות אשר הוסתרו באופן כלשהו. .18

 הגשת ההצעה והתחייבות המציע אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים. .19

ם בהצעה למכרז הם למיטב ידיעתי, ולאחר בדיקה נאותה שערכתי, כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולי .20

נכונים, מלאים ומדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, ולא הושמט מההצעה כל פרט אשר יש בו כדי 

 להשפיע על שיקול דעתה של ועדת המכרזים.

לכל המונחים בטופס זה תהא המשמעות הנתונה להם בהזמנה, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או  .21

 מהגיונם.

צעה על ידי מהווה ויתור מראש על כל טענה בקשר לתנאי המכרז ועל הזכות לבקש מבתי ידוע לי כי הגשת הה .22

המשפט להוציא צווי מניעה )לרבות צווי ביניים( בכל הליך משפטי בקשר עם המכרז נגד המזמינה או מי 

 מטעמה או נגד הספק, ואהיה מנוע מלבקש צו ביניים או צו קבוע בהליך כאמור.

 

  בכבוד רב,
      תפקיד  חתימה  שם

 תאריך    חותמת 
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י החתימה של המציע ה/ת/מורש –'ונספח     
   שם  המציע .א
   המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס' עמותה( .ב
   סוג התארגנות )עצמאי, חברה, עמותה(   .ג
   תאריך התארגנות .ד
   שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות( : .ה
   שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ו
   שם המנהל הכללי .ז
   שם איש הקשר למכרז זה .ח
   מען המציע )כולל מיקוד( .ט
   טלפונים .י

   פקסימיליה .יא
   כתובת דואר אלקטרוני .יב

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 אישור חתימה 

שותפות(או  )כשהמציע הוא תאגיד משפטי   
  , עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה  אני הח"מ 

, ולחייב  מוסמכים לחתום בשם ;  ת.ז. 

 אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של רו"ח / עו"ד תאריך
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 נספח ז' - תצהיר והתחייבות לשמירה על סודיות  והיעדר ניגוד עניינים
 במסגרת שירות ליתן מתעתדים אשר במציע המקצועיים העובדים והן אני הן כי בזאת ומתחייב מצהיר הח"מ אני

   כדלקמן: עניינים ניגוד ולהיעדר סודיות לשמירת מתחייבים המכרז

 מבוא

  זה תצהיר על ולחתום להתחייב להצהיר, המציע מטעם ומורשה מוסמך יואנ הואיל:

 אחר אדם וכל משנה  קבלני עובדיו, לרבות היועץ כי בתנאי המציע עם להתקשר הסכימה וענבל  והואיל:

 סמך על וכן זו, התחייבות להוראות בהתאם להלן כהגדרתו המידע כל סודיות על ישמור מטעמו

 להלן. כהגדרתו המידע סודיות לשמירת הדרוש כל לעשות המציע התחייבות

 יבוא או לחזקתי אקבל או אעסוק כי יתכן אליה בקשר או העסקתי במהלך כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 חומר, דעת,  חוות תכתובת, לרבות כלשהם (KNOW- HOW) ידע או (INFORMATION) מידע לידיעתי

 העונשין, לחוק 91 בסעיף כהגדרתה ידיעה או מסחרי/עסקי סוד שרטוט, רישום, מסמך, תכנית,

 בקשר באו לידיעתי שהגיע מידע או הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו שונים, מסוגים 1977-תשל"ז

 בעל בין אליו, להגיע יכול הכלל למידע הגעה לשם דרך" "קיצור-ל תשמש שידיעתו מידע או להסכם

 ובין ישיר בין מידע לאצור העשוי אחר ואמצעי כלי בכל או בדיסקט בתעתיק, לרבות בכתב, ובין פה

 (."המידע" )להלן: ודו"חות מסמכים נתונים, האמור, מכלליות ועגר מבלי אך לרבות עקיף,

 גוף או אדם לכל שהיא צורה בכל המידע מסירת או בסוד שמירה אי או גילוי כי לי וידוע לי והוסבר והואיל:

 מראש המוסמך ענבל נציג אישור הגשת ללא ההסכם, לעניין המוסמכים ענבל לנציגי מלבד כלשהם

 לחוק 118 סעיף לפי פלילית עבירה ומהווה מרובה נזק לצדדים או לענבל למשרד לגרום עלול ובכתב

 .1981-התשמ"א הפרטיות, הגנת חוק בהוראות ופגיעה 1977 – תשל"ז העונשין,

 כדלקמן: ענבל כלפי מתחייבו מצהיר אני ובנוסף בהתאם

 הימנה. נפרד בלתי חלק מהווה זו להתחייבות המבוא .1

 השירותים. ממתן הנובע או הקשור כל ו/או המידע של מוחלטתו גמורה סודיות על לשמור .2

 לאמור ובכפוף השירותים, מתן במסגרת לידיעתי הובא או נמסר שלשמה למטרה ורק אך במידע להשתמש .3

 בהתאם שלא אחר עצמי שימוש לכל או האישית לתועלתי או לפרנסתי לנצלו או במידע להשתמש לא לעיל,

 המידע. את שהם, אופן או דרך בכל לנצל, לאחרים לאפשר וא לגרום לא וכן לעיל, לאמור

 מכן לאחר או למזמינה השירותים מתן תקופת כל במשך כי מתחייב הנני לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי .4

 בעקיפין, ובין במישרין בין המידע, את להגיש כלשהם מוסד או גוף או אדם לכל לאפשר לא זמן הגבלת וללא

 כל או המידע את מחזקתי להוציא לא וכן גוף או אדם לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, לפרסם, לא

 שהיה מידע )א( להלן: במקרים מלבד ,שהוא כל צדל עקיף, ובין ישיר בין דבר, או חפץ כל או אחר כתוב חומר

 הפרת ללא שלישי צד מידי שהתקבל מידע )ב( סודיות; הפרת ללא מענבל, קבלתו לפני העובד ו/או המציע בידי

 המזמינה; עם הספק התקשרות בטרם עצמאי, באופן המציע ו/או היועץ ידי על שפותח מידע )ג( סודיות; חובת

 דין. כל פי על או מוסמכת רשות של צו ידי על תבקשה שגילויו מידע )ד( או

 זה, התחייבות כתב פי על התחייבותי את לקיים כדי הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .5

 מבחינה הנדרשים הזהירות אמצעי בכל לנקוט השאר, ובין ושלמותו, המידע סודיות על שמירה לרבות

 אחרת. או נוהלית ביטחונית, בטיחותית,

 שמירת של זו חובה לרבות זו בהתחייבות האמור את מטעמי מי או משנה קבלני או עובדי לידיעת להביא .6

 זה. התחייבות טופס על אותם ולהחתים החובה מילוי אי על העונש ואת סודיות
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 לצד או לכם ייגרמו אשר סוג, מכל תוצאה או הוצאה או פגיעה או נזק לכל דין כל פי על כלפיכם אחראי להיות .7

 אהיה אם ובין האמור כל בגין לבדי אחראי אהיה אם בין וזאת זו, התחייבותי מהפרת כתוצאה שהוא כל שלישי

 אחרים. עם ביחד אחראי

 לכם, השייך או מכם שקיבלתי חפץ או אחר או כתוב חומר כל לכך כשאתבקש מיד ולחזקתכם לידיכם להחזיר .8

 חומר או השירותים מתן עקב גוף או אדם מכל שקיבלתי או השירותים מתן עקב לידי או לחזקתי שהגיע

 מידע. של או כאמור חומר של שהוא כל עותק אצלי לשמור לא מתחייב הנני כן, כמו ענבל. עבור שהכנתי

 או זה התחייבות כתב שלפי בחובותיי פגיעה משום בו שיש בעיסוק שהיא דרך בכל להתקשר או לעסוק שלא .9

 בין עניינים, ניגוד של במצב בעקיפין, או במישרין להימצא, עשוי אני שבעטיו או לענבל השירותים מתן שמכוח

 ענייני, ייחשבו אחר" "עניין בכלל אחר. עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 שלי לקרוב או שלי גוף או בו, אחראי עובד או אותו מנהל בו, חבר שלי קרוב או שאני גוף של או קרובי של עניינו

 לקוח, של ענינו גם וכן הצבעה, בזכות או מנהל למנות בזכות רווחים, להגשת בזכות המניות, בהון בו, חלק

 אחר"(. "עניין )להלן: מיצגים/מייעצים/מציעים בפיקוחי, או עמי העובד עובד או שותפי, או מעסיקי או שאני

 בין בו לעמוד עשוי שאני או קיים עניינים ניגוד על לי ידוע אל זה, התחייבות כתב חתימת למועד נכון זה, בכלל .10

 גוף של עניין או קרובי של עניין או שלי אחר עניין לבין לענבל השירותים מתן במסגרת עיסוקי או תפקידי מילוי

 בו. חבר קרובי או שאני

 ברשותכם הנמצא וו/א לענבל השייך כאמור מידע שאגלה מקרה בכל לרבות זו, התחייבות שאפר מקרה בכל .11

 הסודיות חובת הפרת בגין אישית כלפיי ועצמאית נפרדת תביעה זכות לכם תהיה לפעילותיכם, הקשור ו/או

 מהווים לאחר מסירתו לרבות זה התחייבות לכתב בהתאם שלא במידע ששימוש לי ידוע כי מצהיר הנני שלעיל.

 .1981 -התשמ"א הפרטיות, הגנת וחוק 1997 -התשל"ז עונשין, חוק לפי עבירה

 למעט לבינכם, ביני שהוא סוג מכל אישי קשר ו/או מעביד-עובד של מעמד כיוצרת תפורש לא זו התחייבותי .12

 זה. התחייבות כתב פי-על האישית אחריותי

 כתב הוראות כל יחולו שהיא, דרך בכל אצלי התקבלו אשר המידע, של העתקים על כי לי וידוע מוסכם .13

 זה. התחייבות

 כל פי על לענבל המוקנית אחרת סמכות או סעד או זכות מכל לגרוע כדי זו בהתחייבות אין כי לי עוידו מוסכם .14

 ההסכם. לרבות הסכם או דין

 

   ולראיה באתי על החתום:
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
  אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ   
______________ 

 חתימה  וחותמת
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 בהצעהבקשה למניעת חשיפה חלקים חסויים  – 'חנספח 

 

אני מצהיר כי אין בהצעתי כל מסמך חסוי וכי במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך זה, הצעתי במלואה תהיה 

המציעים, זאת למעט המופיע בטבלה המצורפת להלן, שהאמור בה מהווה סוד מסחרי ו/או חשופה לעיון של יתר 

מקצועי שזכות העיון של שאר המציעים איננה חלה לגביהם. כמו כן, אני מודע כי פירוט חלק מההצעה כסוד מסחרי 

 תמנע ממני את הזכות לקבל מידע דומה במהלך עיון בהצעה של מציע אחר במידת הצורך.

מצהיר כי על אף האמור בתצהירי זה או בכל מקום אחר, השיקול האם מידע מסויים יוצג או לא כלפי כל מציע אני 

 אחר נתון לוועדת המכרזים של ענבל ולה בלבד ואין ולא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

  )יש לחתום על טופס זה ולצרפו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם(
 נימוק לחיסיון המבוקש בהצעתנו  המסמך

  

  

  

  

   
    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
  חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז המציע

 אישור
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ  
______________ 
 חתימה + חותמת
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 הצעת המחיר –'טנספח 

 

 _________________ –הצעת מחיר מטעם המציע 

 
 

               

 )₪(הצעת המחיר השעתית של המצע 

 (מחיר ליחידה)

שעות חודשיות  100הצעת המחיר עבור 

 (100)מחיר ליחידה * 

  

 

 

מובהר כי הצעות שיוצג בהן מחיר  .₪ 270 עלה עלתלא יועץ ה הצעת המחיר השעתית עבור .1

העולה על מחיר המקסימום כאמור ייפסלו ולא יידונו. כמו כן, לא ניתן להציע הנחה שלילית 

 )תוספת תשלום(.

 

 .ייעוץשעות  100 -לשב על פי הצעת המחיר וחהניקוד הכספי של המציע י .2

 

קבע תשעות ייעוץ חודשיות,  100-בכל מקרה של אי התאמה בין הצעת המחיר השעתית לבין הצעת המחיר ל .3

 הצעת המחיר השעתית.

 

, לרבות רווח עבור מציעיובהר, כי התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת וכוללת תמורה נאותה והוגנת ל .4

זה או על פי כל  הליךעל פי  מציעותיו של הכל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבוי

העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר  ענבללא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מ מציעדין וה

עבודה / תמורה, שינויים בשערי מטבעות, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים 

 .ים או מחמת כל גורם נוסף אחרמכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפ

 

בלבד הכספי ( שעות ייעוץ הינה לצורך קביעת הניקוד 100מאה )ביובהר גם כי הכפלת הצעת המחיר השעתית  .5

 התאםהיקף שעות ייעוץ שיסופקו על ידי היועץ ועובדיו, הכל בלוכי אין לראות במספר זה התחייבות מענבל 

 להוראות מסמכי המכרז וההסכם.

 
       

חתימה וחותמת 
 המציע

 חתימת וחותמת עו"ד תאריך 
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 

החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות 

 המכרז.
 
 

 תאריך
 
 
 

חתימה וחותמת 
מורשה החתימה 

 במציע

 חתימת וחותמת עו"ד תאריך 
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 

החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות 

 המכרז.
 

 תאריך
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  מפרט השירותים -י'נספח 

 

 כללי .1

, כשלמזמינה הזכות לעדכן תכולה זו בהתאם לצרכיה מפרט השירותים מגדיר את השירותים המבוקשים .1.1

 . ובשיקול דעתה הבלעדי

 למסמכי ההזמנה.ומפרט השירותים הינו נספח להסכם  .1.2

המובהר כי המזמינה לא תקבל כל בקשה להוראת שינוי ו/או תוספת תשלום מעבר להצעת המחיר של הספק  .1.3

 גם אם נתבקש המציע לבצע מטלה אשר אינה עולה במפורש ו/או בעקיפין במכרז על נספחיו. 

היועץ ובין ע"י עובדים אחרים , בין באמצעות אשר יסופקו על ידי המציע הזוכה השירותים הנדרשים למזמינה .2

 של המציע הזוכה:

 

חוקים, תקנות, שירותי ניהול אבטחת המידע והגנת הסייבר, בהתאם לתנאים והוראות כל דין ולרבות 

, ככל שהם יחולו על המזמינה GDPR( ותקנים בינלאומיים, לרבות ISOתקנים מקומיים החלים על ענבל )
הכל כפי שייקבע על פי שיקול דעתה והסייבר,  אבטחת המידע והגנתחוזרים, צווים וכו' בתחום וכן , 

 .הבלעדי והמוחלט של ענבל, מעת לעת

 :ביצוע מיפוי .2.1

השירותים בכל הקשור מתן מיפוי ובחינה של המצב הקיים בענבל במועד תחילת היועץ יערוך  .2.1.1
י תהליכי עבודה לאבטחת המידע והגנת הסייבר במערכות ענבל, לרבות: נכסי המידע של ענבל, מיפו

קיימים, תוכנות קיימות, סביבת עבודה, האורגנים השונים, טכנולוגיה קיימת ובחינת התרבות 
המצב הקיים בענבל בכל הקשור לניהול אבטחת המידע והגנת סייבר. ככל  בחינתהארגונית לצורך 

את המידע לפי דרישה ובהתאם לנהלים  היועץשקיים צורך במידע נוסף, תעמיד ענבל לרשותו של 
 הנהוגים בענבל.

ענבל בנוגע לניהול אבטחת המידע והגנת סייבר בהתאם  ודרישות צרכישל מיפוי היועץ יערוך  .2.1.2
וחוזרים בתחום  , תקנים מקומיים, תקנים בינלאומיים חוקים, תקנותעמידה ב למטרותיה ובכלל זה

  ל.אבטחת המידע והגנת הסייבר להם מחויבת ענב

סקירה של אבטחת הגישה הפיזית למתקני המחשוב האקטיבי והפסיבי )חדרי שרתים היועץ יערוך  .2.1.3
 וריכוזי תקשורת(.

מסמך מסודר המפרט את תהליך המיפוי שבוצע, רשימת פערים ומספר פתרונות היועץ יערוך  .2.1.4
  אפשריים לסגירת פערים אלו ומסקנות שהוסקו )להלן: "מסמך יישימות"(.

לרבות בהיבט של ענבל, ב הרלוונטיים סייברהמידע והסיכוני אבטחת  באופן שוטף את היועץ יתקף .2.1.5
. בכלל זה, יתקף/ידרג את רמת הסיכון מערכות המידע הממוחשבות המשרתות את פעילות ענבל

בהתאם למפתח הערכת הסיכון של ענבל ויגבש תכנית להפחתת רמת הסיכונים לרבות לו"ז מוצע 
 "(.הפחתת סיכוני אבטחת מידע והגנת הסייבר תכניתלביצוע )להלן: "

 

 :עבודהתכנית  .2.2

מודולרית שנתית וחודשית למערך  עבודהתכנית  היועץ יגבשלעיל,  2.2לאחר ביצוע האמור בסעיף  .2.2.1
אבטחת המידע והגנת הסייבר של ענבל, המותאמת לסדרי העדיפות שתקבע ענבל, וכן יפעל  ליישום 

"מסמך ועדכון המדיניות במערכות המחשוב הקיימות והעתידיות של ענבל, ויגישה לענבל )להלן: 
 (.תכנית העבודה השנתית"

חוקים, התקנות והחוזרים בתחום אבטחת לדרישות ה מסמך תכנית העבודה השנתית יספק מענה .2.2.2
כמו כן, יבוצע תיקוף תכנית המדיניות של ענבל בנושא  המידע והגנת הסייבר להם מחויבת ענבל.

 אבטחת מידע והגנת הסייבר ועדכון מעת לעת. 

במגוון המשתמשים במערכות המחשוב של  היועץבבניית מסמך תכנית העבודה השנתית, יתחשב  .2.2.3
 ענבל )עובדי ענבל, משתמשים חיצוניים ועוד(.

מסמך תכנית העבודה השנתית יכלול, בין השאר, הערכת מספר שעות עבודה שיידרשו לביצוע תכנית  .2.2.4
העבודה השנתית. ענבל תבחן את מסמך תכנית העבודה השנתית, לרבות הערכת מספר שעות 

צועה. יובהר, כי ביצוע תכנית העבודה השנתית כפוף לאישורה של ענבל בכתב העבודה שיידרשו לבי
 ומראש.
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ידאג לעדכון מסמך תכנית העבודה השנתית מעת לעת ויבצע את תכנית העבודה השנתית  היועץ .2.2.5
 בהתאם ללוח זמנים הנקוב בה ולתקציב שאושר ע"י ענבל.

 יגבש תכניות נוספות, המתאימות לשעת חירום. היועץ .2.2.6

   

 יווי וייעוץ:ל .2.3

 היועץ ישתתף בדיוני ועדות שונות לרבות ועדת היגוי של המזמינה.  .2.3.1

ילווה את ענבל באופן צמוד בכל הנוגע לאבטחת המידע והסייבר במערכות המחשוב בענבל ויבצע  .2.3.2
, בתקנים מקומיים, בתקנים בינלאומיים, הנחיות חוקים, בתקנותמעקב שוטף אחר עמידת ענבל ב

ובחוזרים בתחום אבטחת המידע והגנת הסייבר להם מחויבת  בתחומים אלו הגורמים המוסמכים
  .ענבל

ילווה את ענבל בתיקוני הליקויים המתגלים מעת לעת, בכל הנוגע להיבטים של אבטחת  היועץ .2.3.3
 המידע והסייבר.

יעדכן מדיניות אבטחת המידע וסייבר בענבל למערכות ממוחשבות המשמשות )או שישמשו  היועץ .2.3.4
 בעתיד( את ענבל, על יחידותיה השונות, ויסייע בעיצוב והטמעת המדיניות כאמור.

ככל שענבל  פרק אבטחת מידע וסייבר בהליכים תחרותיים שמפרסמת ענבלהיועץ יגבש ויכתוב  .2.3.5
  .תדרוש זאת ממנו ובהליכים שמתאימים לכך

יגבש ויעדכן באופן שוטף במידת הצורך את נהלי אבטחת המידע והגנת סייבר של ענבל ויבצע  היועץ .2.3.6
מבדקים על יישום הנהלים הנ"ל ושל תהליכי מערכות ואבטחת המידע, בין היתר, כחלק מהכנה 

כמו כן, יבצע היועץ מבדקים על תקינות/נאותות  ל.לביקורות פנימית וחיצוניות החלות על ענב
  בתחומים אלה.

של מערכות מידע ושל  /פיתוחןייעץ, ינחה ויוביל את ענבל ככל הנדרש בתהליך הקמתן היועץ .2.3.7
תשתיות ענבל )כגון: השימוש בכרטיס חכם, חתימה אלקטרונית מאושרת, אותנטיקציה 

בכלל זה: מתן דרישות והנחיות בתחום אבטחת , הטמעהשלב ועד ליזום והזדהות(, החל משלב ה
 המידע, בחינת האפיון המפורט, בקרה על מימוש הדרישות ועוד.

אבטחת מידע חדשים, החל מוצרי ייעץ, ינחה ויוביל את ענבל בתהליכי תכנון והקמה של  היועץ .2.3.8
 כתיבת דרישות אבטחת המידע והסייבר ועדבחינת המוצרים והצורך בנחיצותם עבור ל משלב

חלופות לפתרונות המוצעים על ידו בתחומי אבטחת המידע והגנת  בכלל זה יציג. וצריםקליטת המ
 הסייבר. לגבי כל חלופה, יוצגו לענבל יתרונות וחסרונות וכן ניתוח עלות תועלת.

פגיעה בשלמות, אמינות, זמינות וסודיות מ וייתן השירותים המבוקשים תוך הימנעות יפעל היועץ .2.3.9
  הלות במערכות המידע של ענבלהרשומות המנו

לגבי  בתחומי אבטחת המידע והגנת הסייבר. יציג לענבל חלופות לפתרונות המוצעים על ידו היועץ .2.3.10
 כל חלופה, יוצגו לענבל יתרונות וחסרונות וכן ניתוח עלות תועלת.

ישתף פעולה עם גורמים חיצוניים המבצעים סקרי סיכוני אבטחת מידע וסייבר ומבחני  היועץ .2.3.11
 חדירה ועם ספקי מוצרי אבטחת המידע והסייבר של ענבל. 

לייעץ לענבל ולטפל בנושאי אבטחת מידע וסייבר שוטפים שאינם במסגרת מסמך תכנית  היועץעל  .2.3.12
 בזמן, כמות, כח אדם ו/או כל הגבלה אחרת. העבודה השנתית, בהתאם לצרכי ענבל, ללא כל הגבלה 

 כפי ISO   נילהדריך, להנחות, לייעץ וללוות את ענבל לאורך כל תהליך ההסמכה לתק היועץעל  .2.3.13
 המשך לצורך מכן ולאחר, אבטחת מידע, עד לקבלת ההסמכה הסופיתשיהיו מעת לעת, בנושאי 

  .אלו בתקנים העמידה

להכין את ענבל לעמידה בדרישות חוקים, תקנות וחוזרים בתחום אבטחת המידע והגנת  היועץעל  .2.3.14
לסייע בפיתוח כללים ונהלים לניהול ובקרה אחר ההרשאות  היועץעל  .החלים עליה הסייבר

הניתנות לעובדים והסרת ההרשאות במקרים של עזיבה או שינוי תפקיד המחייב שינוי בהרשאות 
 או הסרה מלאה של הרשאות.

 

 הטמעה והדרכות: .2.4

ם יבצע הדרכות לאנשי אגף מערכות המידע בענבל אודות טכנולוגיות ויכולות חדשות בתחו היועץ .2.4.1
 אבטחת המידע והסייבר.

יבצע, על פי המלצותיו ו/או על פי דרישות ענבל, הדרכות והכשרות ויעביר הרצאות בתחום  היועץ .2.4.2
אבטחת המידע והסייבר לצורך העלאת המודעות והטמעת מדיניות ונהלים, שגובשו ו/או יגובשו 
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ות היעד השונות. בענבל בנושא אבטחת המידע והסייבר, בקרב עובדי ענבל, בהתאמה לאוכלוסי
 יספק תוצרי הדרכה )חוברות, ספרוני הדרכה, מצגות וכד'( לעובדי ענבל.  היועץ

היועץ יזום, ינהל ויערוך תרגילי מודעות עובדים )כתיבת התרגיל, הפקת דוח תרגיל והפצת לקחי  .2.4.3
 התרגיל(.

תרגיל והפצת לקחי היועץ יזום, ינהל ויערוך תרגילי מודעות עובדים )כתיבת התרגיל, הפקת דוח  .2.4.4
 התרגיל(.

 ביקורות: .2.5

יבצע סקרי ספקים בתחומי אבטחת מידע והמשכיות עסקית, יבצע בדיקות חוסן וכן סקרים  היועץ .2.5.1
 ממוקדים ברמת האפליקציה ו/או התשתית. 

היועץ יעקוב אחר ביצוע התכנית להפחתת סיכוני אבטחת מידע והגנת הסייבר בהתאם ללו"ז  .2.5.2
 ולתקציב שנקבעו.

מובנות, בפרקי הזמן המוגדרים בחוקים ובתקנות החלים על ענבל, יבצע ביקורות תקופתיות  היועץ .2.5.3
של אגף  31.8.2016מיום  2016-9-14לרבות חוזר בדבר "ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים" מספר 

או כל הוראה אחרת שחלה או תחול על ענבל מכוח \שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ו
הממוחשבות של ל מערכות המידע כ, וזאת בנוגע לוהמתעדכנת מעת לעת ציות הרלוונטיותהרגול
על מנת לבחון את עמידותן בפני מתקפות פנימיות וחיצוניות, זליגת מידע ויגיש דו"ח סיכונים ענבל, 

 בהתאם.

ינהל רישום מסודר של הביקורות, יפיק דו"ח ביקורת מקיף, לרבות תכנית מענה לתיקון  היועץ .2.5.4
 הליקויים שיעלו במהלכן, ויגישו לענבל לאחר כל ביקורת שבוצעה.

 יציג את רישום הביקורות לענבל, בכל עת שיתבקש.  היועץ .2.5.5

ני/גבוה או קריטי, נמוך/בינו -ינתח את תוצאות הבדיקה ויגישן לענבל לפי רמות הסיכון היועץ .2.5.6
 בצירוף פירוט תהליך של אופן הטיפול בליקויים ואופן ליווי ענבל בטיפול בליקויים.

לרכיבי אבטחת מידע ותשתיות המחשוב  Hands Onיבצע בדיקות אבטחת מידע ברמת  היועץ .2.5.7
 והתקשורת.

 מאגרי מידע: .2.6

יכין, ויעדכן במידת הצורך, נוהל אבטחת מידע לגבי כלל המאגרים שבבעלו ו/או חזקת ענבל  היועץ .2.6.1
 ויביאו לאישור ענבל.

ל עמידת ענבל בהוראות כל דין, יבצע אותה ויודיע לוועדת ההיגוי שיכין תכנית לבקרה שוטפת  היועץ .2.6.2
 ולמנהל המאגר  הרלוונטי בענבל על ממצאיו והמלצותיו.

 נדסת אנוש:תרגול פעילות ה .2.7

לבצע התקשרות טלפונית לעובדי ענבל על פי רשימה טלפונית שתסופק ע"י ענבל במטרה  היועץעל  .2.7.1
 לנסות לקבל מידע רגיש.

לבצע ניסיונות כניסה פיזיים למחשבים ואיזורים שונים בשטחי ענבל ולבצע ניסיונות  היועץעל  .2.7.2
 לחשיפת מידע רגיש.

 ניהול אירועי אבטחת מידע וסייבר: .2.8

אבטחת מידע וסייבר ולסייע לענבל בהקמה ותפעול צוות תגובה  אירועי נתחוללנהל  יועץהעל  .2.8.1
 לאירועים אלה. 

ליתן מענה מידי לאירועי אבטחת מידע וסייבר משלב זיהוי האירוע ועד מיגורו, באמצעות  היועץעל  .2.8.2
ביצוע חקירה הכוללת, בין היתר, בחינת היקף הנזק שנגרם, תכנון שיקום הנזקים, שיקומם 

יסייע בחקירת אירועים חריגים הנחזים  היועץוהסקת מסקנות למניעת אירוע מאותו סוג בעתיד. 
גרם, עלול היה להיעה או כפגיעה בפועל במערכות המידע של ענבל, בחינת היקף הנזק שכניסיון לפגי

סדרת האירועים והצבעה על כיווני חקירה \באירוע שיטות הפעולה .תכנון שיקום הנזקים, ניתוח
 ראויים.

להגיש דו"ח הפקת לקחים מאירועים של ניסיון פגיעה או פגיעה בפועל ולכלול בו, בין  היועץעל  .2.8.3
 תר, המלצות על שינויים ושיפורים במדיניות האבטחה והסייבר בענבל. הי

לעקוב אחר יישום ביצוע ההמלצות/הפקת הלקחים בנוגע לאירועי פגיעה בפועל או ניסיון  היועץעל  .2.8.4
 לכך.
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 :(DRP) והיערכות לשעת חירום( BCP)המשכיות עסקית  .2.9

בפיתוח אסטרטגיה, מדיניות ותכניות היועץ יסייע בניתוח השפעה עסקית וסיכונים לענבל,  .2.9.1
התאוששות למקרה אסון ויסייע בתכנון והכנת תרגילים, כולל הפקת לקחים לאחר ביצוע תרגיל 

 .והכנת דוח בקר לממונה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 העסקית ההמשכיות בתכנית שישולבו מידע אבטחת לאירועי תגובה נהלי בכתיבת יסייע היועץ .2.9.2
 התרגול תכנית בערכית והן סייבר אירועי עם להתמודדות התגובה בצוות הן שותף ויהיה

 .התקופתית

  )בקרות כלליות על מערכות המידע(  ITGCביקורת  .2.10
לבצע מידי שנה הערכת אפקטיביות בקרות כלליות על מערכות המידע לצורך הערכת הבקרה  היועץעל 

  הפנימית על דיווח כספי, הכל באישורה של ענבל, מראש ובכתב.

 

 שירותים נוספים .3

 

יבצע כל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים ו/או שירות אחר בהתאם למטרות ענבל  היועץבנוסף,  .3.1
וצרכיה  וכן בהתאם לדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות החלות ו/או שיחולו על ענבל, והכל בכפוף 

 לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל. 

, הכול יועץ, בהודעה לועץשל היענבל תהיה רשאית להחליט על צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים  .3.2
 בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.

, רשאי לקבל החלטות ו/או ה, ולא יהיואינ היועץלמניעת ספק, מובהר בזאת במפורש, כי בשום מקרה,  .3.3
לבצע פעולות ו/או להתחייב בשם ו/או עבור ענבל ו/או מי מטעמה, ו/או לתת מצג כלשהו בשם ענבל ו/או 
מי מטעמה ו/או להציג עצמו כשלוחה או בא כוחה של ענבל ו/או מי מטעמה, בכל אופן שהוא, במישרין 

 נבל, מראש ובכתב. או בעקיפין, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה המפורשת לכך של ע
 

 מתן השירותים .4

 

 סביבת עבודה 4.1

 המזמינה תעמיד לרשות המציע סביבת עבודה ממוחשבת בענבל. 4.1.1

 לעיל בלבד.  2.1כלל העבודה תבוצע בסביבת העבודה  כאמור בסעיף  4.1.2

 כלל החומרים, התוצרים וכל מסמך ו/או חומר אחר, יישמרו על מחשב ענבל בלבד. 4.1.3

למציע אסור בתכלית האיסור להוציא כל מידע ו/או חומר מענבל למעט במקרה בו קיבל אישור בכתב לכך  4.1.4
אישור לכך מענבל, יבצע את המטלה ובתומה יעביר את  היועץמהמזמינה לשם ביצוע מטלה ספציפית. קיבל 

לרבות גיבויים כלל החומרים למחשב ענבל תוך שהוא מוחק כל מידע ו/או חומר מכל מכשיר אלקטרוני, 
 למיניהם, שאינם מצויים בבעלותה של ענבל. 

 לענבל שמורה הזכות להחליט לחרוג מהאמור בסעיף זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  4.1.5

 

 זמינות והיקף עבודה 4.2

והיועץ יהיו זמינים לענבל ויבצעו את עבודתם במהלך יום עבודה רגיל בשעות העבודה המקובלות  המציע 4.2.1
(, אלא אם קיבלו בקשה ו/או אישור בכתב לחרוג משעות אלו בשל ביצוע מטלה הדורשת זאת 8:00-17:30)

ופה שלא בשעות ביצוע מטלה הדורשת שעובדי ענבל לא יהיו נוכחים בזמן ביצועה, ביצוע עבודה דח -)לדוג'
 העבודה המקובלות וכדומה(. 

בשבוע לפחות, מיום א' עד ה', אלה אם התבקש אחרת על ידי  ענבל יומייםמשרדי נוכח בלהיות על היועץ  4.2.2
מזמינה תוכל לבקש השעות חודשיות, כש 100- ל 80בין שהמזמינה. מתן השירות על ידי היועץ הינו בהיקף 

, באישור היועץ יהיה רשאי"היקף השירות של היועץ"(. נוסף על כך, להלן: מראש מהיועץ לחרוג ממכסה זו )
, מעבר שעות עבודה 50-כ להזמנה, בהיקף של 2.3להיעזר בעובדיו ממשרדו כאמור בסעיף  מראש של ענבל,

עובדי שעת עבודה של יובהר כי התמורה בגין "(. עובדי המציע)"היקף השירות של  להיקף השירות של היועץ
עובדי יובהר כי היקף השירות של המציע הינה בתעריף שעתי זהה לתמורה עבור שעת עבודת היועץ. עוד 

 אינו גורע מחובתו של היועץ לבצע את היקף השירות שנקבע לו בסעיף זה.  המציע

של לעיל, המזמינה תוכל, בשיקול דעתה הבלעדי, להפחית מהיקף השירות  3.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.2.3
  בהתאם לצרכיה ומכל סיבה שהיא. עובדיו האחרים של המציע הזוכההיועץ ושל 
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והיועץ יהיו זמינים )לרבות הגעה למשרדי ענבל( למתן פתרונות, ייעוץ וליווי חירום בזמן  המציעבמצב חירום  4.2.4
מלחמה  לרבות מועדים שבתות וחגים. "מצב חירום" הינו מצב של אירוע אבטחה מכל סוג, 24/7אמת לענבל 

 ו/או כל מצב עליו הכריזה ענבל כמצב חירום. 

 7.3בסעיף  כאמור  , בפועלשעות ייעוץ  ץ יקבל תשלום על בסיס שעתי בלבד לפי ביצועיובהר בזאת כי היוע 4.2.5
ולא תשולם כל  ופית וכוללת את כל הוצאות המציעהתמורה הינה סוכי , להסכם ובנספח ט' למסמכי הזמנה

 .לתשלום הנ"לתמורה נוספת מעבר 

  
    

שם מלא של החותם בשם  תאריך
   חתימה וחותמת המציע מס' ת.ז המציע

   אישור
אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 

ני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפ  
______________ 
 חתימה + חותמת
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הגנת אבטחת מידע ו ייעוץ בתחומיהסכם למתן שירותי 
 סייבר

 

 2019, שנת _____________ בחודש _ שנערך ונחתם בקרית שדה התעופה, ביום

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ  : ב י ן

 520031030 חברה מס'   

 ית שדה התעופה, נתב"גימרחוב ערבה, קר   

 ("ענבל")להלן:    

 ;אחדמצד                   

 

 __________________________  : ל ב י ן

 ________________תאגיד מס'   

 מרחוב_____________________   

   _________________________ 

 טל': _____________________   

 פקס: ____________________   

 ("הספק" )להלן:   

 ;מצד שני          

 

ממשלת ישראל בתחומי פעילות שונים, וענבל הינה חברה ממשלתית המשמשת כ"זרוע ביצוע" של  הואיל:
 ;שירותי ייעוץ ביטוחי ושירותי ניהול לממשלת ישראל וגופים בשליטתהבהענקת  לרבות

אשר יעניק שירותים שונים , הסייבר הגנת ומנהל מידע אבטחת על ממונה במינוי מעוניינת וענבל והואיל:
ובמפרט השירותים המצ"ב  בהסכם זהכמפורט  הכל, הסייבר והגנת מידע אבטחת בתחוםלענבל 

 (;"השירותים")להלן:  להסכם א' נספחב

 בתחום מקצועי ייעוץ שירותי למתןקבלת הצעות ל 22/2018פרסמה מכרז פומבי מספר וענבל  :והואיל
, המכרז על נספחיו(, והכל כמפורט במסמכי "המכרז")להלן:  הסייבר והגנת מידע אבטחת

 ;להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה 'א נספחהמצורפים כ

לספק לענבל את השירותים )להלן:  הספקמכרז, במסגרתה הציע הגיש הצעתו בהתאם ל הספקו  :והואיל
חלק  וויםהמוהא' להסכם זה, נספח מסמכי ההזמנה המצורפים כב כהגדרתם (,"הספק"הצעת 

 ;ממנובלתי נפרד 

, על סמך הצהרותיו, מצגיו במכרז זוכההכהצעה  הספקהצעת בחרה בוועדת המכרזים של ענבל  :והואיל
 ;ת הספקהצעבמסגרת לענבל כפי שהוגשו  ,והתחייבויותיו

עובדים וצוות  (כהגדרתו להלןאבטחת מידע )ממונה מעסיק  כי הוא, מצהיר ומתחייב הספקו  :והואיל
ממונה , וכן כי נשוא הסכם זהעוסקים ומתמחים במתן השירותים ה "( הספקצוות )להלן: "

כח המקצועית, הכישורים,  המומחיותהינם בעלי הידע, הניסיון,  הספק וצוותאבטחת מידע 
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, מסמכי המכרזעל פי  דרושים, האמצעים, האישורים, ההסמכות, הרישיונות וההיתרים ההאדם
, והכל בהתאם ברמה מעולה ת השירותים במלואםעל מנת לספק לענבל אהוראות כל דין, וההסכם 

 ;  הספקובהצעת  בהסכם זה, במסמכי המכרזלתנאים ולהוראות המפורטים 

כי הובהר לו והוא מודע  ,הספק, בשמו ובשם הממונה אבטחת מידע וצוות מצהיר ומאשר הספקו והואיל:
לכך, שהיקף השירותים ייקבע ויעודכן בהתאם לצרכיה הבלעדיים של ענבל, ועל פי שיקול דעתה 

  הבלעדי, וענבל אינה מתחייבת להיקף כלשהו של השירותים;

במסגרת ממונה אבטחת מידע  ושל הספק, על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של וענבל הסכימה והואיל:
 לקבל על עצמו הספק, וברצון את ביצוע השירותים ספקוכאמור בהסכם זה, למסור ל הספקהצעת 

במסמכי המכרז לספק לענבל את השירותים, והכל בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים 
 ;בהסכם זה להלןו

 :אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא, נספחים ופרשנות .1
 

מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו. הנספחים המצורפים  זהלהסכם ספחים נוההמבוא  1.1
 להסכם זה הם כדלקמן:

 ;, חתומים ע"י הספקהמכרז על כל נספחיומסמכי  - 'אנספח 

 ;למכרז הספקהמחיר של הצעת   - נספח ב' 

 ;להלן 12כאמור בסעיף  אישור קיום ביטוחים ו/או פוליסות ביטוח   - ג'נספח 

 .להלן 15כאמור בסעיף  ערבות   -ד' נספח 
 

שימוש לצורכי כל , ואין לעשות בהן הקריאה בלבד נועדו לשם נוחותבהסכם זה כותרות הסעיפים  1.2
 .זה הסכםו של פרשנות

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות נספחיו ו/או מסמכי המכרז, יגבר האמור  1.3
 בהסכם זה. 

 

, אלא אם הכתוב בטבלה מטהחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה למונ תהאבהסכם זה  1.4
 מחייב פירוש אחר:

 "אירוע אבטחת מידע
 ":וסייבר

כל מקרה בו קיים חשד לפגיעה בסודיות, שלמות או זמינות באיזה מנכסי 
המידע של ענבל ו/או באיזו ממערכות ענבל ו/או מידע השייך/אגור אצל 

  לענבל.ענבל או כל אמצעי אחר ששייך 
 .תלרבות באמצעות תכתובת אלקטרוני "בכתב":

הוראות חוק ו/או תקנה ו/או פקודה ו/או צו ו/או פסיקה משפטית ו/או חוזר  "הוראות כל דין":
שה שנקבעו על ידי כל רשות ו/או פרסום ו/או הנחייה ו/או הוראה ו/או דרי

, בין שאוזכרו במפורש בהסכם ובנספחיו ובין אם לאו, הכל כפי מוסמכת
שקיים נכון למועד חתימת ההסכם וכפי שיתעדכנו מעת לעת במהלך כל 

, ואשר תחולתם ו/או יישומם ו/או תקופות ההארכה תקופת ההתקשרות
 הינם רלוונטיים לטיבם, איכותם ומאפייניהם של השירותים. 

 ותנאי מתנאיו. , המהווים חלק בלתי נפרד הימנוהסכם זה ונספחיו "ההסכם": 

כהגדרתם  לרבות באמצעות עובדיו,לענבל,  הספקמכלול השירותים שיספק  "השירותים":
 להלן. 6בסעיף כמפורט ו להסכם' אבנספח 

 להלן. 7.1 כהגדרתה בסעיף "התמורה":

אמונה על הניהול ועדת היגוי שמונתה בענבל בראשות מנכ"ל ענבל, אשר  "ועדת ההיגוי":
השוטף של תחום אבטחת המידע וניהול סיכוני סייבר אצל ענבל, ובכלל זה, 
על ביצוע מעקב שוטף אחר יישום תכנית העבודה של ענבל בתחום אבטחת 

לדירקטוריון ענבל, על  יםומסירת דיווח המידע וניהול סיכוני סייבר
  . הנ"לפעילותה, מסקנותיה והמלצותיה בנושאים 

רשות שוק  "חוזר

  ההון":

 

 31.08.2016מיום  2016-9-14חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון מס' 
  בדבר ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים.
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תקנות "חוקים, 

וחוזרים בתחום 

אבטחת המידע והגנת 

 ":הסייבר

סייבר הגנת אבטחת מידע,  בתחום , פסיקת בתי המשפטתקנות ,חוקים
ובכלל זה חוזרי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, רשות , הפרטיותוהגנת 

אבטחת מידע, הגנת החברות הממשלתיות וגופי רגולציה נוספים בנושאי 
לענבל,  שמפורסמים מעת לעת ורלוונטיים, כפי סייבר והגנת הפרטיות

תקני הוראות ו הרשות להגנת הפרטיות ,מידעולרבות הנחיות רשם מאגרי 

ISO ו-GDPR . 

 ממונה"'/היועץ"

 ":אבטחת מידע

בעל מומחיות את השירותים למזמינה, בפועל  שיספק הספקשל עובד קבוע 
וניסיון מוכחים בתחום אבטחת מידע והגנת סייבר, העומד בכל הדרישות 

לתפקיד כמועמד  הספקבהצעת שפורטו במסמכי המכרז, ואשר הוצע 
, 1981 –ממונה על אבטחת מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

ושממונה ע"י ענבל  בהתאם לחוזר רשות שוק ההון הגנת הסייברמנהל ו
 .להלן. 5בסעיף  תפקיד כאמור

זוכה הכמציע  החברה המעסיקה את ממונה אבטחת מידע ואשר נבחר הספק
 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום אבטחת המידע 2018/22מס'  של ענבל במכרז

 .סייברוהגנת ה
העומדים בכל הדרישות המפורטות לעניין זה במסמכי  ,הספקעובדי  ":הספק"צוות 

 ,ממונה אבטחת מידעהיחד עם , לענבלאת השירותים אשר יספקו  ,המכרז
ם, או סיוע לביצוע/זקוק לתמיכה וממונה אבטחת מידע במידה וה זאתו, 

 . מראש ובכתב באשור של ענבל
 "תכנית העבודה

 ":השנתית

תכנית עבודה שנתית לנושא אבטחת מידע והגנת סייבר, שתאושר על ידי 
ועדת ההיגוי ותיושם על ידי מנהל אבטחת המידע, הכוללת, בין היתר, סדר 

, קביעת יעדים ומשימות על ידי ענבל או ייקבע/ו נקבע אשרעדיפויות 
 בהתאם ליעדיה, לוח זמנים לעמידה ביעדים ומועדי ביקורות תקופתיות.

קופת "ת

 ההתקשרות"

 .להלן 4.1 כהגדרתה בסעיף

 

 מהות ההתקשרות .2
 

, מקבל בזאת על עצמו, כנותן שירותים עצמאי, לספק לענבל הספק, וספקענבל מוסרת בזאת ל 2.1
באמצעות אבטחת המידע והגנת הסייבר, ייעוץ בתחום במהלך תקופת ההתקשרות, שירותי 

להסכם(, בהתאם לתנאים והוראות  'אנספח כמפורט במסמכי המכרז )ממונה אבטחת מידע, 
, הכל כפי הסייבר אבטחת המידע והגנתחוקים, תקנות וחוזרים בתחום בהתאם להסכם זה ו

לדרישות לצרכיה ושייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ענבל, מעת לעת ובהתאם 
 (."השירותים"מנכ"ל ענבל ו/או וועדת ההיגוי )להלן ולעיל: 

  
 ובפרט בנספח י' למסמכי המכרזאין לראות בכל האמור בהסכם על נספחיו,  מודגש בזאת, כי 2.2

של ענבל להיקף שעות התחייבות כלשהי  ,)מפרט השירותים( המצורפים כנספח א' להסכם זה
 הספקמוגדר ו/או היקף שעות מינימאלי, וכל מידע בעניין זה הוא הערכה בלתי מחייבת. 

באשר להיקף שעות במסגרת הסכם זה במהלך ו תביעה כלפי ענבל מוותר על כל טענה ו/א
  תקופת ההתקשרות, כולה או חלקה. 

  

 הספקהצהרות והתחייבויות  .3
 

 כדלקמן:, עובדיובשמו ובשם  ,כלפי ענבל מצהיר, מאשר ומתחייב הספק
 

כי הוא מעוניין לספק לענבל את השירותים, כנותן שירותים עצמאי, בסטנדרטים ובהתאם  .3.1
 בהסכם זה.במסמכי המכרז ולתנאים ולהוראות המפורטים 

 

האוסרים,  ,גבלה ו/או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין או הסכםלא קיימים כל איסור, מכי  .3.2
אין כי התחייבויותיו על פיו, מונעים ו/או מגבילים אותו מלהתקשר בהסכם זה ומלבצע את 

בחתימתו על הסכם זה ו/או בביצוע התחייבויותיו על פיו, משום הפרה של הסכם ו/או 
, והוא לא יקבל על עצמו בעתיד כל התחייבות שיש בה התחייבות אחרת ו/או הפרה של כל דין

 ליו איסור, מגבלה ו/או מניעה כאמור. כדי להטיל ע
 

 מכלאו דרישה \ומטלה  לכל ולהיענות השירותים לביצוע הנדרש בכל כונער ועובדיו הוא כי .3.3
 .במסמכי המכרז ובהסכם זה וכמפורט כנדרש והכל, הנדרשים ובמועדים, עת בכל, שהיא סוג
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הזמן,  יבעלמשך כל תקופת ההתקשרות, בויהיו  םהינ הספקוצוות מידע הממונה אבטחת כי  .3.4
 ווכן יקפיד הניסיון, המיומנות המקצועית, הכישורים, המשאביםהמומחיות, הידע, היכולת, 

להתעדכן באופן רציף בכל החידושים וההתפתחויות שיחולו בקשר עם כל דין ונוהל החל 
 .לענבל ותים אותם יספקבתחום השירו

 
 

לנהלי ונורמות העבודה של ענבל, בהתאם את השירותים  יספקמידע הממונה אבטחת כי  .3.5
בהתאם בהתאם למדיניות אבטחת המידע והגנת הסייבר שאושרה ע"י דירקטוריון ענבל, 

 על ידם, בהיקף ובלו"ז כפי שיידרשו להוראות כל דיןועדת ההיגוי ו-להנחיות מנכ"ל ענבל ו
וברמה  , ברציפותביעילותכל זאת , גינו ניתנים השירותיםבוכמתחייב ממהות הנושא ש

ועל פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים  , לשביעות רצונה המלאה של ענבלמעולהמקצועית 
ניתן  ., ובמירב השקידה, המסירות והנאמנותלפי מיטב הכללים המקצועייםכמצופה 

מתחייב לעשות את כל הדרוש לביצוע השירותים, להקדיש את מרצו, ניסיונו  השירותים
וכושר עבודתו לשם כך, לעשות את מיטב מאמציו ולהפעיל את מלוא כישוריו לקידום 

  ., ובהתאם להוראות ההסכםהנושאים שבטיפולו

 ים,האישורים, ההיתר יש בידיו, וימשיכו להיות בידיו משך כל תקופת ההתקשרות, כל  כי .3.6
חזיק מחזיק או י ספקככל שה  ,על פי כל דיןההסמכות הנדרשים )ככל שנדרשים(  הרישיונות,

לאספקת השירותים על  (היתרים"ה"יכונו להלן ביחד: כולם ) בעתיד מידע של ענבל בשרתיו
יודיע  הספקכאמור לעיל,  הספקועפ"י כל דין. מבלי לגרוע מכלליות התחייבות  פי הסכם זה

 ההיתריםלענבל, באופן מידי, בכל מקרה שבו יפקע תוקפו ו/או יחדל להיות בידיו איזה מבין 
 כאמור, ענבל תהא זכאית לבטל הסכם זה.

 

את כל פרטי ההסכם, על כל נספחיו, ובכלל זה בחן ובדק כאמור את כל כי בחן ובדק היטב  .3.7
, על כל הכרוך והנובע מכך, וכי הוא מתקשר ועל ידי עובדיו היבטי מתן השירותים על ידיו

בהסכם זה לאחר שמצא, לשביעות רצונו, כי יוכל לקיים את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, 
    במלואן ובמועדן. 

 
 

 נציגי ענבל ועם מתחייב לשתף פעולה ולפעול בתיאום מרבי וביחסי עבודה תקינים עם כי הוא .3.8
ענבל, בכל מקרה בו יידרש לספק המעניקים שירותים לונותני שירותים אחרים יועצים 

 שירותים תוך שיתוף פעולה ותיאום עמם. 
 
 

כי הוא הבין את מלוא צרכי ענבל ודרישותיה, לרבות אלו שנמסרו לו במסגרת מסמכי המכרז;  .3.9
 השירותים באספקת הכרוכות המשמעיות כל את מקצוע בעל ובעיני מקצועי באופן בחן וכי

 המפורט המידע: זה לעניין ולרבות, ההסכם פי על התחייבויותיו כל של הביצוע אפשרות ואת
 מיישומן הנובעות וההשלכות השירותים למתן הרלוונטיות הדין הוראות, המכרז במסמכי

 השירותים רמת, הצפוי היקפם, השירותים במתן הכרוכה הפעילות, השירותים עם בקשר
; השירותים מתן לצורך הרלוונטי נוסף סקיע או תפעולי, ביצועי, משפטי נתון כל וכן, ואיכותם

 כי למסקנה הגיע, לנכון שמצא נוספת בחינה או בדיקה כל וביצע האמור את שבדק לאחר כי
 וכי, מבחינתו ומעשית אפשרית הינה וההסכם המכרז למסמכי בהתאם השירותים אספקת

 ,ההסכם פי על התחייבויותיו לכל והוגנת מלאה תמורה משקפת, (להלן כהגדרתה) התמורה
 וסוג מין מכן, טענה כל מלהעלות ומושתק מנוע יהיה וכן חוזר בלתי באופן בזאת מוותר והוא
    . לכך בקשר שהן

 

כי ידוע לו כי קיימת הפרדה מלאה בין ניהול אבטחת המידע והגנת הסייבר, נשוא השירותים  .3.10
תקנות החוקים, הוראות היישום והטמעת הבקרה והניטור הנוגעים לעל פי הסכם זה, לבין 

 ספקידוע ללי ענבל. כמו כן, כן הוראות נוהו חוזרים בתחום אבטחת המידע והגנת הסייברהו
כי הוא יהא מנוע מלגשת לכל הליך תחרותי שעורכת ו/או שתערוך ענבל במשך תקופת 

מספק את ההתקשרות, בקשר עם הטמעת ההוראות הנ"ל במערכות ענבל, וזאת כל עוד הוא 
לענבל הצעה מטעמו להליך  הספקהשירותים נשוא הסכם זה. ככל שלמרות האמור לעיל, יגיש 

  .ההתקשרות עמו תיפסק לאלתרהתחרותי מהסוג הנ"ל, 
 

ויימנע מכל פעולה, כלפי ענבל, עובדיה ו/או הקשורים עמה,  נאמנותוכי הוא ישמור על יושר  .3.11
רבות בעיסוקיהם, ברכושם, , לו/או מי מטעמההעלולים לפגוע בענבל  אמירה ו/או מחדל

 במוניטין שלהם או בשם הטוב, בכל צורה שהיא.
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 על כל תקלה באספקת השירותים.ידי, לענבל, באופן מ וידווחעובדיו וכי הוא  .3.12
 

, בנוסף ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה בהסכם זה לעניין כי הוא יישא וישלם .3.13
, במלואם ובמועדם, את כל התשלומים וההוצאות, הספקתשלומים והוצאות המוטלים על 

מכל מין וסוג שהם, הכרוכים בביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות: הוצאות בגין 
הדרושים בקשר עם מתן השירותים, ההיתרים , הוצאות ביטוח, הוצאות בגין םהעסקת עובדי

פת הכרוכות במתן השירותים, מיסים, היטלים, תשלומי חובה וכן כל הוצאה אחרת ו/או נוס
עפ"י ההסכם ו/או על פי כל דין ו/או הכרוכות בביצוע  הספקאו כנובע מהם ו/או המוטלת על 

 התחייבויותיו על פיהם, או כנובע מהם. 
 

החותמים על הסכם זה בשמו הוסמכו לכך כדין וחתימתם מחייבת אותו, לכל דבר ועניין כי  .3.14
  בנוגע להסכם זה. 

 

ו/או על כל אפשרות ידי, על כל שינוי במעמדו החוקי לענבל בכתב, באופן מ כי הוא יודיע .3.15
  .כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא עפ"י ההסכםכי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו מסתברת 

 

הוא מנהל את ספריו החשבונאים כדין ומעביר דרך קבע לכל רשות רלוונטית את כל  כי .3.16
עסקיו, לרבות בכל הקשור לעובדים המועסקים על ידו. תשלומי החובה הקשורים בניהול 

 עלברי תוקף  יםימציא לענבל אישור הספקמובהר בזאת, כי תנאי לתשלום התמורה, הוא ש
 ., מעת לעת, כפי שיידרש על ידי ענבלעל ניכוי מס במקור ,כחוק ספרים ניהול

 המכרזבהסכם ובמסגרת  מידעהת וממונה אבטח הספקכי כל הצהרותיו והתחייבויותיו של  .3.17
, כי ידוע לו שהן מהוות הספקהינן מלאות ונכונות באופן הדרוש לביצוע מלא של התחייבויות 

תנאי להתקשרות עמו, וכי הוא יודיע לענבל באופן מידי על כל שינוי ו/או עדכון במידע כאמור 
השירותים ו/או על כל מידע נוסף העלול להוות שיקול להתקשרות ענבל עמו ו/או לקבלת 

 באמצעותו.

 על מפעם לפעם דיווחים או/ו השירותים ביצוע לגבילענבל  שוטף באופן ועובדיו ידווחו אכי הו .3.18
 של רלוונטיים לביצועו מיוחדים דיווחים לענבל למסור וכן, ענבל של הבלעדי דעתה שיקול פי

 .ענבל עבור נוספת עלות כל ללא, ספק הסר ולמען, זה הסכם

של  חלק כל לבצע הספק באפשרות אין וכי, בלבד מוע הינה ההתקשרות כי לו ידוע כי .3.19
מהות  לגבי הן, מענבל ובכתב מראש אישור ניתן אם אלא, משנה קבלני באמצעות השירותים
 והפעולות העבודות ולתוכן מטעמו והעובדים קבלן המשנה זהות לגבי והן והיקפם השירותים

 .ידו על שיבוצעו

ו/או  ענבל ע"י השירותים ביצוע עם בקשר שתיערך ביקורת כל עם פעולה לשתף מתחייב הספק .3.20
 .מי מטעמה

 
 

 תקופת ההתקשרות .4
 

שתחילתה ביום חתימת ההסכם על ידי ענבל כנקוב במבוא להסכם  הסכם זה הינו לתקופה .4.1
"תקופת מיום חתימת ההסכם כאמור )להלן בהתאמה: ( חודשים 24) שנתייםוסיומה בתום 
 להלן. 4.3 בסעיף בכפוף לאמור(, תחילת תקופת ההתקשרות""מועד  -ו ההתקשרות"

   

ארבע בההתקשרות ענבל בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת  .4.2
וזאת באופן מלא או חלקי, (, "תקופות ההארכה")להלן: סך הכל ( חודשים 48שנים )

תום תקופת ההתקשרות או  יום לפני)שלושים(  30ספק ל מסרהודעה בכתב שתיאמצעות ב
. , ללא צורך באישור הספקענבל, לפי העניין תום איזו מתקופות ההארכה אותן קצבה

 הסר למען. אחרת ובכתב במפורש נקבע אם אלא, זה הסכם הוראותפות ההארכה יחולו בתקו
 ההתקשרות תקופת את להאריך ענבל מצד( מצג או) התחייבות כל אין כי, עוד מובהר ספק

 של המכרזים ועדת לאישור כפופה ההתקשרות תקופת הארכת (.כלשהי לתקופה או לבכל)
 . ענבל

 

ענבל תהא רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות או במהלך תקופות ההארכה, על פי  .4.3
שיקול דעתה הבלעדי, להביא לסיומו הסכם זה והיחסים בין הצדדים מכוחו, וזאת בהודעה 

. במועד אשר ייקבע על ידי ענבל בהודעתה ימים מראש ם(שלושי) 30 ספקל שתימסרבכתב, 
ההודעה מראש, לפי המאוחר מביניהם, יבוא לקיצו הסכם זה האמורה, או בתום תקופת 



 נוסח חדש

6 
 

 -ותסתיים תקופת ההתקשרות על פיו, על כל המשתמע מכך )והתייחסות בהסכם זה ל
לקבל  הספקפעלה ענבל כאמור בסעיף זה, יהא זכאי  .קרא בהתאם(י"תקופת ההתקשרות" ת

עד למועד בגין אספקת השירותים אותם ביצע בפועל לו  המגיעה האת התמורמענבל אך ורק 
כי למעט התמורה הנזכרת בסעיף זה, לא  ,. מוסכם ומוצהרההתקשרות ההפסקה ו/או סיום

ו/או כלפי ענבל וסוג שהוא מין  למככל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה  לספקתהא 
, והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי בקשר עם הפסקת ו/או סיום ההתקשרות כאמורמי מטעמה 

 .ו/או תשלום ו/או שיפוי ו/או החזר הוצאות נוספים מכל מין וסוג שהוא, בקשר לכך

 

מהתחייבויותיו  הספקמובהר, כי סיום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לא ישחרר את  .4.4
על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, אשר על פי לשונן, או מטבען, נועדו להמשיך ולחול גם לאחר 

 לשמירת סודיות.  הספקתקופת ההתקשרות, לרבות, לעניין זה, התחייבויות 
 

למניעת ספק ובלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, מובהר בזאת במפורש כי במקרה של סיום  .4.5
ת, מכל סיבה שהיא, תהא ענבל רשאית למסור את המשך ביצוע השירותים תקופת ההתקשרו

תכניות ובמסמכים השונים שהוכנו על ידי בולהשתמש ללא הגבלה  לכל מי שתמצא לנכון
בלי לגרוע מזכותה של ענבל לכל סעד ו/או זכות אחרים ו/או נוספים הנתונים מ, וזאת הספק

 לה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 
 

 ממונה אבטחת מידעמינוי  .5

עובד המועסק אצלו בדרגה ממונה אבטחת מידע שהינו להעמיד לרשות ענבל  מתחייב לספק .5.1
בתחום  יםמוכחוניסיון ניהולי בכירה ובעל כישורים, הסמכות, מומחיות, ניסיון מקצועי 

אבטחת המידע והגנת סייבר בגופים ציבוריים ו/או גופים המפוקחים על ידי רגולטורים 
   .בדומה לענבל

חוק הגנת להגדרת ביטוי זה בבהתאם ממונה על אבטחת מידע האת  אתענבל ממנה בז .5.2
"מנהל הגנת סייבר" בהתאם להוראות חוזר בדבר "ניהול -ו 1981 –הפרטיות, התשמ"א 

של אגף שוק ההון, ביטוח  31.8.2016מיום  2016-9-14בגופים מוסדיים" מספר  סיכוני סייבר
 .("ממונה אבטחת מידע")להלן ולעיל:  וחסכון במשרד האוצר

 היגוי. הלוועדת או /מי שימונה על ידו ולמנכ"ל ענבל ו/או יהיה כפוף  ממונה אבטחת מידע .5.3

 , מראשענבלבאישורה של , אלא ממונה אבטחת המידעחליף את יהא רשאי להלא  הספק .5.4
מראש בטרם החלפתו של הממונה  ימים 30בענבל  הספקבכתב, בכפוף לקבלת הודעתו של ו

  אבטחת מידע.

ניגוד לאלתר, בנסיבות של , מידעההממונה אבטחת החלפתו של את רשאית לדרוש תהא ענבל  .5.5
במקרה ימים מראש  14במתן התראה של עניינים, הפרת אמונים, הרשעה בעבירה פלילית ו

 של ביצוע השירותים באופן רשלני ו/או בלתי מקצועי ו/או לקוי. 

להציג  הספקבמקרה בו נדרשת החלפתו של ממונה אבטחת המידע, מכל סיבה שהיא, מתחייב  .5.6
)שני( מועמדים חלופיים, בעלי רקע וניסיון הרלוונטיים, לבחירה של ענבל, על פי  2לענבל, 

ענבל רשאית  לא יבצע את האמור ברישא של סעיף זה, תהא הספקוהיה ל דעתה הבלעדי. שיקו
לא תהיה כל טענה  ספק, ולללא הודעה מוקדמתו לאלתר הספקלהפסיק את ההתקשרות עם 

 ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ענבל בגין כך.

פורטים המאת השירותים ממונה אבטחת המידע יספק לענבל, במהלך תקופת ההתקשרות,  .5.7
, הנדרשים לצורך הספקשל בעובדים נוספים להלן ולצורך כך יהיה רשאי להיעזר  6בסעיף 

 מתן השירותים המבוקשים, וזאת באישור ענבל מראש ובכתב. 
 

 

 השירותים .6
 המכרז למסמכי 'המפורטים בנספח ייבצע את השירותים הספק, לרבות באמצעות עובדיו,            

מבלי לגרוע מהאמור בנספח י' להסכם,  .("השירותים")להלן:  המצורפים כנספח א' להסכם
  :כדלקמןומאשר הספק מתחייב 

ענבל  בקשתליבצע כל שירות נוסף רלוונטי למתן השירותים ו/או שירות אחר בהתאם  הספק .6.1
וצרכיה וכן בהתאם לדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות החלות ו/או שיחולו על ענבל, והכל 

 בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ענבל. 

, בהודעה הספקמענבל תהיה רשאית להחליט על צמצום ו/או הרחבה של היקף השירותים  .6.2
 , הכול בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי.ספקל
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וצוות מידע  ממונה אבטחת, ההספקספק, מובהר בזאת במפורש, כי בשום מקרה, למניעת  .6.3
אינם, ולא יהיו, רשאים לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות ו/או להתחייב בשם ו/או  הספק

את עבור ענבל ו/או מי מטעמה, ו/או לתת מצג כלשהו בשם ענבל ו/או מי מטעמה ו/או להציג 
ל ו/או מי מטעמה, בכל אופן שהוא, במישרין או בעקיפין, כשלוחה או בא כוחה של ענבעצמם 

 אלא בכפוף לקבלת הסכמתה המפורשת לכך של ענבל, מראש ובכתב. 
 

 

 תמורת השירותים .7

על פי הסכם זה, במלואן ועובדיו  הספקהשירותים ומילוי כל התחייבויות  תמורת מתן .7.1
 שעות להיקף בהתאם תמורהספק , תשלם ענבל ללשביעות רצונה המלאה של ענבל ובמועדן

המחיר בהצעת השירותים, כמפורט לצורך מתן ע"י הספק בפועל בוצעו העבודה החודשיות ש
 4.2בסעיף בהתאם לתנאי התשלום המפורטים כן המצורפת כנספח ב' להסכם זה והספק של 

 (. "התמורה")להלן: ( להסכםא' )נספח  המכרז למסמכי י' לנספח
 

התמורה ישולמו בתוספת מס ערך מוסף בשיעורו החוקי במועד על חשבון כל התשלומים  .7.2
  ביצוע כל תשלום.

 
 

 בתוכו כולל ,להסכם' ב, כפי שהוגדר בנספח עבודה לשעת התעריף כי ,בזאת ומובהר מוצהר .7.3
 ישיר מס לרבות, הממונה אבטחת מידע לעבודת הנדרשות והעקיפות הישירות העלויות את
 .מ"מע למעט אך, עקיף או

 

מידע עד לענבל ומענבל לא יחושבו במסגרת תשלום הזמני הנסיעה של ממונה אבטחת  .7.4
ינו אידו למקום שפקמידע לנסוע במסגרת תהבקש מממונה אבטחת תהתמורה. במידה וענבל 

 של ענבל, תחזיר ענבל את עלות הנסיעה לפי חישוב עלות, בהתאם לנהלי ענבל. המעונ
 

)עשרה( ימי עסקים  10ות, אך לא יאוחר מחלוף בתום כל חודש מחודשי תקופת ההתקשר .7.5
 הספקאת השירותים לענבל, יערוך ויגיש  הספקבמהלכו סיפק שלאחר תום חודש קלנדרי 

לבדיקתה ואישורה של ענבל, בעותק מקורי )לא באמצעות פקס ו/או דוא"ל( חשבון עסקה או 
העבודה המדויק שבוצע שעות לגבי מספר בצירוף דו"ח שירותים ודיווח  ,חשבונית מס כדין

מפורטים בחתימתו, בנוסח שייקבע ע"י ענבל )ככל שייקבע(, , וזהות מבצעם בפועל על ידיו
בפועל במהלך החודש הקודם,  הספקהמשקף נכונה את פירוט כל השירותים אותם סיפק 

ח "הדיווכשהוא ממוין וערוך לפי תחומי פעילות במסגרת אספקת השירותים )להלן יחדיו: 
מוסכם בין הצדדים, כי חלקי שעות העבודה יחושבו בהתאם לחלק היחסי של (. י"החודש

 פרק זמן העבודה מתעריף שעת העבודה.

 
חשבון שיוגש ללא הדיווח החודשי, לא ישולם עד שיצורף לו הדיווח כאמור. כל עיכוב בהגשת 

, לפי משך ספקהדיווח החודשי והחשבון החודשי לענבל יגרור עיכוב בתשלום התמורה ל
לא יהיו טענות כלשהן כלפי ענבל בגין איחור בתשלום התמורה ספק , ולהספקהעיכוב של 

 באיחור.
 

למסור לענבל דו"ח חשבון  הספק, על הספקמידע נעזר על ידי צוות הבמידה וממונה אבטחת  .7.6
, בדומה עסקה או חשבונית מס כדין בצירוף דו"ח שירותים ודיווח שעות מפורטים בחתימתו

 לעיל ובהתאמות הנדרשות. 7.5להוראות סעיף 
 

כל התשלומים על חשבון התמורה יבוצעו בתנאי מוקדם לפיו הוגש לענבל הדיווח החודשי ע"י  .7.7
" 30ובכפוף לבדיקתה ואישורו בידי הגורמים המוסמכים בענבל, וזאת בתנאי "שוטף +  הספק

חשבונית מס כדין בצירוף הדיווח  )שלושים( ימי עסקים מהמועד בו הוגשו חשבון או 30)היינו, 
, החודשי השעות דיווח תיקון שיידרש ככל. (החודשי לבדיקתה ואישורה של ענבל כאמור

חשבון או חשבונית מס כדין בצירוף  הגשת ממועד" 30+  שוטף" של בסיס על התשלום יבוצע
 עם קבלת התשלום, יעביר הספק לענבל חשבונית מס. .הדיווח החודשי, מתוקנים

 

את התמורה בכפוף להמצאת כל האישורים שיידרשו על ידי ענבל, לרבות ספק ענבל תשלם ל .7.8
על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי במקור או פטור הימנו. של מס הכנסה אישור כדין 

לדאוג מעת לעת לחידוש ו/או הארכה של אישורי המס ו/או כל אישור אחר שיידרש  הספקעל 
מהלך בהעדר אישור מס הכנסה תקף ב שרות ו/או תקופות ההארכה.עד לתום לתקופת ההתק

תהא ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם  ההתקשרות,תקופת 
  .ספקמכל תשלום על חשבון התמורה שהיא חייבת בתשלומו לכחוק 
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 ספקהתמורה, כהגדרתה לעיל, מהווה את התמורה המלאה, היחידה, הסופית והמוחלטת ל .7.9
עבור אספקת השירותים על ידיו וקיום כל יתר התחייבויותיו על פי ההסכם, במלואן ובמועדן 
ולשביעות רצונה המלאה של ענבל. מובהר בזאת, כי התמורה כוללת את כל ההוצאות 
המיוחדות, הכלליות והאחרות )לרבות לעניין זה: דיווחים והנפקת דו"חות לענבל, משלוחי 

 הספקים, כוח האדם, ציוד ואמצעים טכנולוגיים, התייצבות עובדי דוא"ל ודואר, צילומ
לצורך אספקת השירותים, עלויות ביטוח, קבלת כל ההיתרים, הוצאות מנהלה, מסים, אגרות 
וכן כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה(, מכל מין וסוג שהם, הכרוכות באספקת השירותים 

ם להוראות הסכם זה, ולא יתווספו לתמורה בהתא הספקו/או ביצוע יתר התחייבויותיו של 
 תוספות ו/או הפרשים כלשהם, מכן סוג ומין שהם, לרבות הפרשי הצמדה. 

 

שעשוי להגיע לה  , כל סכוםספקענבל תהיה רשאית לקזז ו/או לעכב, בהודעה שתינתן ל .7.10
 לרבות בגין פיצוי ושיפוי וכן בגין כל נזק שנגרמו לענבל עקבבהתאם להסכם זה,  הספקמ

, הכל ספקמכל סכום שהיא חייבת בתשלומו למעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו, וזאת 
 לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבל. 

   

 הספק ידיווח .8

לוועדת ו/או מי שימונה על ידו ממונה אבטחת המידע, ימסור למנכ"ל ו/או  , באמצעותהספק .8.1
, בהתאם לנהלי העבודה אשר ייקבעו ע"י ועדת ההיגוי )כפי שיעודכנו מעת לעת( ו/או ההיגוי

או כל דיווח בנוגע לשירותים ו/או הסכם זה, לרבות דין  דין וחשבוןעל פי בקשתם, מעת לעת, 
מי ו/או  ענבל וחשבון בדבר ביצוע השירותים, וכן ימסור כל הסבר שיידרש על ידי מנכ"ל

 ועדת ההיגוי, בכל עניין הכרוך והקשור בביצוע השירותים.  ו/או שימונה על ידו 

 ממונה אבטחת המידע ימסור לוועדת ההיגוי דיווח, לעיל 8.1סעיף האמור בבלי לגרוע ממ .8.2
, ואשר ' למסמכי המכרזיבנספח  מוגדרכ חודשי בכתב בדבר מעקב ביצוע תכנית העבודה

 , בין היתר:כלולת

   תמונת מצב תכנון מול ביצוע; .8.2.1

 משימות שהושלמו מאז הדיווח החודשי האחרון; .8.2.2

 משימות לביצוע במסגרת חודש העבודה הבא; .8.2.3

תוצאות הערכת סיכונים ותכנית להפחתתם, לרבות פירוט סיכונים שיוריים ותכנית  .8.2.4
      הפחתת סיכונים.

 פיקוח .9
 

ההתקשרות להשגיח ולבדוק בכל עת, בין בתקופת תהא רשאית לפקח,  ענבל )ו/או מי מטעמה( .9.1
על פי ההסכם, ועובדיו   הספקעל ביצוע השירותים ועל קיום התחייבויותיו של  ובין לאחריה,

לנקוט בכל הצעדים הדרושים לצורך אספקת השירותים וקיום  הספקובכלל זה לדרוש מ
מתחייב לנקוט בכל  הספק, במלואן ובמועדן, וההתחייבויות לפי מסמכי המכרז והסכם זה 

על מנת לאפשר לענבל לממש את מיד עם דרישתה הראשונה של ענבל ם הצעדים הדרושי
 זה. 9.1זכותה על פי סעיף 

מובהר בזאת כי אין ולא יהא בזכות הפיקוח האמורה של ענבל, במימושה או  ,למניעת ספק .9.2
, לרבות החלפת מי מבין צוות הספקו/או הוראתה בכל עניין הקשור עם צוות  באי מימושה,

ו/או על פי כל  מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו על פי ההסכם הספקכדי לשחרר את  ,הספק
 , ולא יהא בכך כדי להטיל על ענבל )ו/או מי מטעמה( אחריות כלשהי. דין

 
 

 היעדר יחסי עובד מעסיק .10
 

פי על מצהיר ומאשר, כי: )א( הוא יספק את השירותים ויבצע את יתר התחייבויותיו  הספק .10.1
 תממונה אבטח ו/או מי מטעמו, לרבות הספקירותים עצמאי; וכי )ב( בין ההסכם כנותן ש

, שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו, לבין ענבל ו/או מי מטעמה, לא הספקהמידע, עובדיו של 
מעסיק  –ביניהם יחסי עובד  ייווצרומעסיק, ולא יתקיימו ו/או  –מתקיימים יחסי עובד 

בקשר  הספק; וכי )ג( כל מי שיועסק על ידי כתוצאה מהסכם זה ו/או במסגרת מתן השירותים
, ייחשב כעובד הספק צוותועם מתן השירותים, כולם או חלקם, לרבות ממונה אבטחת המידע 

בהתאם לתנאי עבודה  הספקבלבד, המועסק על ידי  הספקאו )לפי העניין( כנותן שירותים של 
. למניעת ספק, מובהר בזאת, הספקלפי העניין( תנאי שירותים, שיסוכמו בינו לבין ושכר או )
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 הספקכי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לענבל ו/או לנציג ענבל להנחות את 
, לרבות החלפת מי הספקצוות או ל\לממונה אבטחת מידע וו/או להורות לו בכל עניין הקשור 

  .הספקמצעי להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה על ידי , אלא אהספקמבין צוות 
 

לאנשי צוות תשלום המגיע ממנו על כל בלבד יהא אחראי  הספקמובהר בזאת ומוסכם כי  .10.2
ו/או לאחרים המועסקים על ידיו, לרבות לממונה אבטחת המידע, וכל  הספק, לשלוחי הספק

. ענבל לא תהא חייבת ועל חשבונו בלבד הספקתשלום שיגיע למי מהם, יחול וישולם על ידי 
בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע השירותים, לרבות לא בתשלום שכר, דמי 
 ביטוח, לאומי ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה על פי כל דין.

 

 כל את, זה הסכם פיל השירותים לביצוע ידו על שיועדו, עובדיו עבור לשלם מתחייב הספק .10.3
 מעת שיהיו וכפי, פיהם על והתקנות העבודה חוקי הוראות כל פי על להם המגיעות הזכויות

 – א"התשי, ומנוחה עבודה שעות חוק; 1987 – ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי לרבות, לעת
 צווי; 1958 – ח"התשי, השכר הגנת חוק; 1951 – א"התשי, שנתית חופשה חוק; 1951

 המעביד והשתתפות ההבראה דמי תשלום, פנסיוני לביטוח הפרשות בעניין ההרחבה
( אישיים או קיבוציים) הסכמים, צווים, חוקים ב"וכיו וממנה לעבודה נסיעה בהוצאות
 כל למילוי, חשבונו ועל, לבדו אחראי עת בכת יהא והוא, לעת מעת שיעודכנו כפי, הסדרים

 ידיו על להעסקתם בקשר הן, הספק צוות לאנשי ביחס דין כל פי על וחובותיו התחייבויותיו
 . העסקתם לסיום בקשר והן

ו/או מי  הספקידי לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעסיק כאמור על  10.1היה ועל אף האמור בסעיף  .10.4
ואחרים המועסקים על ידיו ו/או במקרה של טענה  , שלוחיוהספקלרבות צוות  ,מטעמו

שתועלה על ידי רשות מוסמכת כלשהי, כי ענבל ו/או מי מטעמה חייבים באופן כלשהו בחיוב 
, שלוחיו ואחרים הספקו/או מי מטעמו, לרבות בקשר לצוות  הספקהמוטל לפי הסכם זה על 

עמה הפסדים, הוצאות כספיות המועסקים על ידיו, וכתוצאה מכך ייגרמו לענבל ו/או למי מט
ראשונה, הה תישפה את ענבל ו/או את מי מטעמה, מיד עם דריש הספקו/או נזקים אחרים, 

בגין כל סכום שישלמו או יחויבו בתשלומו, על פי פסק דין או החלטה של רשות מוסמכת או 
ישפה את ענבל ו/או מי מטעמה כאמור בגין  הספקהסכים לה, ובכלל זה  הספקעל פי פשרה ש

מעסיק כאמור )לרבות  –כל הוצאה שיוציאו ו/או יחויבו להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד 
בלי לגרוע מהאמור לעיל, ענבל תודיע מ הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר עדים(.

ר קבלתן ותבקש לצרף על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בסמוך לאחספק בכתב ל
 כצד לכל תביעה כאמור.  הספקאת 

 

 הספקהיה וביום סיום תקופת ההתקשרות יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר למעמדו של  .10.5
וטרם נתקבלה , שלוחיו ואחרים המועסקים על ידיו, הספקו/או מי מטעמו, לרבות צוות 

וזאת  לספקכב כל תשלום החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת בדבר, תהא ענבל רשאית לע
 .מעביד-, עד להחלטה סופית בעניין קיום יחסי עובדעפ"י שיקול דעתה הבלעדי

למניעת ספק, התקשרות הצדדים בהסכם זה נעשית על בסיס הבנתם והסכמתם באשר  .10.6
, שלוחיו הספקצוות מידע, הממונה אבטחת )ובכלל זה מי מטעמו, לרבות  הספקלמעמדו של 

לפי הסכם זה  הספקידיו( כנותן שירותים עצמאי, בשים לב לחובות  ואחרים המועסקים על
 הספק, לשלוחי הספקלאנשי צוות מידע והלממונה אבטחת לשאת בכל התשלומים הנדרשים 

ו/או לאחרים המועסקים על ידיו, ומובהר ומוסכם בזאת, כי הסכמה זו מהווה תנאי יסודי 
את התשלומים המפורטים בהסכם ספק ומהותי לנכונות ענבל להתקשר בהסכם זה ולשלם ל

 כנותן שירותים עצמאי. הספקזה, אשר נקבעו בשים לב למעמדו של 

 

 הספק אחריות .11

פי הוראות כל דין ו/או הוראות הסכם זה, ענבל ו/או מי על  הספקבלי לגרוע מאחריותו של מ .11.1
אספקת השירותים כלפי ענבל ל , באופן בלעדי,אחראי יהא הספקאחראים, ו מטעמה לא יהיו

טיב השירותים שסופקו בפועל ו/או היו צריכים להיות מסופקים על ידו ולא סופקו ו/או ו/או 
בהתאם להסכם, לרבות השירותים שסופקו באיחור,  הספקסופקו ברמה לה התחייב לא 

 .וכדומה טעותבלתי מקצועית, מתוך רשלנות ו/או  בצורה לקויה,
 

, בנוגע למתן השירותים ו/או באישורה ו/או במתן הנחיות ספקאין בתשלום כלשהו של ענבל ל .11.2
 מאחריותו המלאה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. הספקכדי לשחרר את 
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ו/או ו/או הוצאה ו/או הפסד ישא באחריות הבלעדית, המוחלטת והמלאה לכל נזק י הספק .11.3
לאדם ו/או גוף ו/או גרמו סוג ומין שהם, שי, מכל ו/או פגיעה אובדן ו/או ליקוי ו/או תקלה

אשר: )א( , )לרבות עובדיה ו/או מנהליה( מי מטעמהו/או לענבל למידע ו/או לרכוש, לרבות 
 הספקבקשר לאספקת השירותים, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של נגרמו תוך כדי, עקב או 

, לרבות עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה ו/או הספקו/או מי מטעמו, לרבות עובדי 
 .על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין הספקהוראות כל דין; ו/או )ב( שהאחריות להם מוטלת על 

 

מהתחייבות כלשהי על פי ההסכם זה ו/או על פי כל דין,  הספקבלי לגרוע ו/או לשחרר את  .11.4
פגיעה ו/או ראשונה בגין כל ה , מיד עם דרישו/או מי מטעמה יפצה ו/או ישפה את ענבל הספק

, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לענבל ו/או ו/או הפסד נזק ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה
מוותר  הספקוסכם זה ו/או על פי כל דין, אחראי להם כאמור בה הספקואשר  ,מי מטעמה

בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה מכל מין 
   וסוג שהן בקשר לכך.

 

 מתביעתו נובע הוא אם בין הספק בו חב זה חוזה פי שעל חיוב בגין סכום כל לשלם בה ענבלחוי .11.5
 תהא, אחר מקור מכל או מבטח של או שלישי צד של או ענבל של עובד או הספק עובד של

 סכום אותו בגובה כאמור לה שנגרם נזק כל על הספק מאת מלא ופיצוי לשיפוי זכאית ענבל
 בקשר לה שיהיו דין עורך טרחת ושכר משפטיות הוצאות לרבות הוצאותיה כל בתוספת

 לאחר מיד אלה סכומים לה יחזיר, ונותן השירות הצמדה בתוספת, האמור בגין לתביעתה
 עלספק ל הודיעהשענבל  ובלבד כאמור לה שנגרמו הוצאות פירוט ובה דרישה לו תגיששענבל 

 .מפניה ענבל על ולהגן להתגונן לו ואפשרה כאמור דרישה או/ו תביעה קיום
 

בכל  יישא אשר, הספק של חשבונו על יהיה ההגנה ניהול כי מובהר, ספק הסר למען .11.6
 או המשפט בית ידי על שייפסקו דין עורכי טרחת ושכר הנזקים, ההוצאות, התשלומים

במוניטין  לפגוע שלא מתחייב הספק כי, יודגש. הספקענבל ו ידי על שיאושר בהסדר שייקבעו
 להגיע או/ונבל ע של בשמה מצגים להציג ספקל היתר משום זה בסעיף באמור ואין של ענבל

 .ובכתב מראש ענבל של הסכמת את לקבל מבלי הסדרים או/ו פשרות או/ו להסכמות
 

, בתביעה הטיפול את עצמו על קיבל ולא, סעיפיו תת כל על זה 11 בסעיף כאמור הספק פעל לא .11.7
 והנובעות הקשורות ההוצאות בכל יישא הספקו בעצמה התביעה או הדרישה נגד ענבל תפעל
 מכוח אם ובין דין מפסק ינבע לענבל ההוצאה שמקור בין תחול השיפוי חובת כי, מובהר .מכך

 .שהיא סיבה מכל ובין פשרה הסכם

 

  ביטוח  .12

 הספקמתחייב על פי הסכם זה ו/או על פי דין,  הספקו של ואחריות מבלי לגרוע מהתחייבויותיו
, לטובתו ולטובת להלןלערוך ולקיים, על חשבונו, במשך כל תקופת ההתקשרות ביטוחים כמפורט 

 'ג נספח)או העתק פוליסות הביטוח מתחייב להמציא לענבל אישור ביטוח חתום  הספק. ענבל
, הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר גבולות האחריות לא יפחתו להסכם זה(

ממועד חתימת מורשי החתימה של ענבל על הסכם )שבעה( ימי עסקים  7בתוך מהמצוין להלן, וזאת 
/פוליסות הביטוח והוא מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור ביטוח חתום וכן לפי בקשתה, זה, 

 כאמור לענבל הינה תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם.

  ביטוח חבות המעבידים 12.1

יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  הספק 12.1.1
 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת  5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  12.1.2
 ביטוח )שנה(. 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  12.1.3
 היה וייחשב כמעבידם.

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ היה ונטען  12.1.4
ת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבטת מעביד לעניין קרות תאונ

 .הספקכלשהי כלפי מי מעובדי 
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  12.2

יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  הספק 12.2.1
 שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.                                     250,000 –גבול  האחריות לא יפחת מ  12.2.2

 (.  CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) 12.2.3

פעילות  הביטוח עפ"י הפוליסה יורחב לכסות חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין 12.2.4
 של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתיחשב  12.2.5
 והפועלים מטעמו. הספקאחראית למעשי ו/או מחדלי 

 ביטוח אחריות מקצועית 12.3

 יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית. הספק 12.3.1

, עובדיו ובגין כל הפועלים הספקבה מקצועית של הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חו 12.3.2
מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג 
בלתי נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ייעוץ 

 להסכםבתחום  אבטחת מידע והגנת הסייבר עבור ענבל חב' לביטוח בע"מ, בהתאם 
 חתם עם ענבל חב' לביטוח בע"מ.שנ

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח  1,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  12.3.3
 )שנה(.      

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: 12.3.4

 מרמה ואי יושר עובדים; 12.3.4.1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח; 12.3.4.2

ול על תביעות , אולם הכיסוי לא יח (CROSS LIABILITY )בתאחריות צול 12.3.4.3
 לביטוח בע"מ;כנגד ענבל חב'  הספק

 חודשים; 6 -הארכת תקופת הגילוי לפחות ל  12.3.4.4

חברה לביטוח בע"מ ככל שתיחשב  הביטוח יורחב לשפות את ענבל 12.3.4.5
 אחראית למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 כללי 12.4
 יכללו התנאים הבאים:י הנדרשותבכל פוליסות הביטוח 

בכפוף להרחבי השיפוי  כמפורט  חברה לביטוח בע"מ, ענבל לשם המבוטח תתווסף  12.4.1
 לעיל.

לצמצום  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה כל תוקף 12.4.2
יום לפחות במכתב  60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  , אלאאו ביטול כאמור\ו

 .חב' לביטוח בע"מ רשום לחשב ענבל
, תביעה, השתתפות או חזרה  כלפי ענבל /שיבובהמבטח מוותר על כל זכות תחלוף 12.4.3

יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך  ועובדיה, ובלבד שהוויתור לאחב' לביטוח בע"מ 
 כוונת זדון.  

הפוליסות כל עבור  דמי הביטוחכלפי המבטח לתשלום בלעדית אחראי  פקהס 12.4.4
 מוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.הולמילוי כל החובות  

 . הספקבלעדית על  נהתחולופוליסה בכל פוליסה  ותת הנקובות העצמייוההשתתפו 12.4.5
 ,כלשהי את אחריות המבטחכל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך     12.4.6

, והביטוח הוא חב' לביטוח בע"מ ביטוח אחר, לא יופעל כלפי ענבלכאשר קיים 
 בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

 טל חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים בפוליסות.ויב 12.4.7

חתימתו על קיום העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור ב 12.4.8
 .    ההסכםלענבל עד למועד חתימת  הספקהביטוחים כאמור לעיל, יומצאו ע"י 

מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם ענבל חב' לביטוח בע"מ, וכל  הספק 12.4.9
 12המפורטות בסעיף  עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח

מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה,  כל  הספק. להסכם זה
מתחייב הציג את העתקי הפוליסות המחודשות  הספקעם ענבל בתוקף.  ההסכםעוד 

מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן 
 ולהמציאם לענבל, לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.   

לפי כתב  הספקאין בכל האמור בסעיפי הביטוח לעיל כדי לגרוע מכל התחייבות של  12.4.10
מכל חובה החלה עליו על  הספקהתיקון ו/או על פי כל דין, ואין בהן כדי לפטור את 
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, ואין לפרש את האמור כוויתור של ענבל על כל זכות או סעד הסכם זהפי דין ועל פי 
 זה. הסכםהמוקנים לה על פי דין ועל פי 

     

 סיום ההתקשרות בין הצדדים .13

 . לעיל 4 כאמור בסעיףתהא רשאית להפסיק ו/או לסיים את ההתקשרות על פי ההסכם  ענבל .13.1

אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא ענבל רשאית לבטל את בכל  לעיל, לגרוע מהאמורמבלי  .13.2
מבלי , או במועד בו תקבע ענבל, וזאת ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הספק באופן מיידי

תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין כך, למעט התמורה שמגיעה לו בגין  לספקש
 להלן. 3.13השירותים כמפורט בסעיף 

מתוך ניגוד עניינים, הפרת אימונים, אי שמירת  הספקמקרה של חשד לפעולת ב .13.2.1
עפ"י ההסכם, מעשה פלילי ו/או לא אתי  לספקהסודיות בכל הנוגע למידע שהגיע 

שיש בו כדי לגרום נזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין החסר תום לב ו/או ו/או 
  . ו/או מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו לספק

כי  ,מובהר בזאת אם הספק הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה. .13.2.2
, על כל תתי סעיפיהם, הם 16 -ו 15, 14, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2האמור בסעיפים 

 תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם.

ו/או הפכה ללא  ם הצהרה מהצהרות הספק תתגלה כלא נכונה או כלא מלאהא .13.2.3
 נכונה או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות.

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהא ענבל , לעיל מהאמור לגרוע מבלי .13.2.4
רשאית לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל או לעמוד על קיום הוראות ההסכם 

ימי עבודה מיום  7במלואן ולדרוש מהספק לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות תוך 
 שתימסר ההודעה לספק, והספק מתחייב בזה למלא אחר הוראות ענבל. 

   

, לא יהיה לעיל 13.1 -ו 4.3 םפיעם תום תוקפו של הסכם זה או עם סיומו בהתאם לאמור בסעי .13.3
קשור ו/או הנובע זכאי לפיצוי, שיפוי, או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל עניין ה הספק

זכאי לקבל תשלום כלשהו בגין מוניטין ו/או  הספקמהסכם זה ו/או מהפסקתו, וכן לא יהיה 
בגין פעולה שעשה או כספים שהוציא בקשר עם הסכם זה ו/או הנובע ממנו, למעט יתרת 

 ו/או הפסקת התמורה המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד תום
 4.3עול, לרבות בגין השירותים שיבצע בתקופת ההודעה המוקדמת לפי סעיף ההתקשרות בפ

 לעיל.
 

 

למסור ו/או להחזיר לענבל או  הספקיהיה על  מכל סיבה שהיא, עם תום תוקפו של הסכם זה, .13.4
או \המסמכים וכל בצורה מסודרת במועד שבו ענבל תורה לו על כך, את למי שהיא תורה לו 

, לרשותםאם וככל שיימסר  ,הספק, לרבות עובדי הספקשותו של ענבל שבר ו/או ציוד רכוש
השייכים לענבל ו/או מי מטעמה והמצוי  מידע ו/או תוצרי השירותיםו/או וכן כל מסמך 

תורה לו  לשתף פעולה עם ענבל או מי שהיא הספקויהיה על  או עובדים\ו ,הספקברשותו של 
לא תהא  לספקלמניעת ספק,  של ענבל.וזאת לשביעות רצונה  המשך מתן השירותים,לצורך 

כל זכות עיכבון על מסמכים ו/או ציוד ו/או רכוש וכל חומר אחר השייך לענבל ו/או מי 
   מטעמה. 

 

 

 וניגוד עניינים בעלות במידע ובתוצרי השירותים ,סודיות .14

על סודיות, כמפורט  , ישמרוהספקכי הוא וכל מי מטעמו, לרבות עובדי מתחייב  הספק .14.1
. ובהוראות הסכם זה למסמכי המכרז 'ו נספחכבהתחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף 

הינן התחייבויות בלתי חוזרות, אשר תעמודנה  לשמירת סודיות כאמור הספקהתחייבויות 
( ללא הגבלת זמן, גם לאחר תום תקופת הספק)לרבות עובדי  הספקבתוקפן ותחייבנה את 

, ישמרו בסודיות הספקוכל מי מטעמו, לרבות עובדי  הספק, מכל סיבה שהיא. ההתקשרות
, לרבות תכניות, חוות דעת, מסקנות, דו"חות, ממצאים וידיעות ולא יפרסמו כל מסמך, מידע

אחרות )לרבות טיוטות ו/או עותקים של איזה מהמסמכים האמורים(, הכרוכים ו/או 
או בהליך שנעשה עקב ביצוע השירותים או שהגיע הקשורים בענבל ו/או במתן השירותים, 

 הספק, אלא אם יקבל ("המידע": ביחד )להלן לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע השירותים
   . אישור מפורש לכך מאת ענבל, מראש ובכתב
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 לא ייעשה כל שימוש במידע, אלא לצורך מתן השירותים לענבל על פי הסכם זה.  הספק .14.2

על הממונה את להנחות ולחייב את כל מי שנחשף מטעמו למידע, לרבות ידאג לעדכן,  הספק .14.3
על התחייבות לשמירת  להחתימםו, בחובת סודיות כאמור לעיל הספקעובדי מידע והאבטחת 

 לידי ענבל עם חתימת הסכם זה. ולהעבירה כרזהמלמסמכי  'ו נספחהמצורף כסודיות בנוסח 

כל מסמך ו/או דו"ח ו/או תכניות ו/או המידע ו/או מאשר ומצהיר בזה כי כל  הספק .14.4
וכן  לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים לענבל הספקו/או עובדי על ידיו וכנו יחוות דעת ש

 פיתוחים, למעט מתן השירותים על פי הסכם זה במסגרת לספק גיעישכל מידע 
 בבעלותיהיו  ,("תוצרי השירותים")לעיל ולהלן:  גנרי ידע הנו אשר ידע או/ו סטנדרטיים

לא יהיה רשאי להשתמש  הספק .תוכל לעשות בהם כל שימוששל ענבל והיא  תהבלעדי
בתוצרי השירותים, או בחלק מהם, אלא אם קיבל לכך את הסכמתה המפורשת של ענבל, 

  מראש ובכתב )ככל שתינתן הסכמה כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי(.

ם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין ענבל תהא רשאית לעשות כל שימוש בתוצרי השירותי .14.5
לא  הספק, והספקהיתר, להעבירם לכל גורם שהוא לכל מטרה, וזאת בלי שתידרש הסכמת 

   יהא זכאי לקבל כל תמורה נוספת בגין כך.
 

מתחייב להחזיק את המידע ואת תוצרי השירותים  הספקמבלי לגרוע מאחריותו על פי כל דין,  .14.6
לא יגיעו לידי  תוצרי השירותיםאת כל הנדרש כדי שהמידע ובמקום מתאים ושמור, ולעשות 

יציית לכל דרישה של ענבל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים  הספק מי שלא הוסמך לכך.
ויקיים הגנת סייבר ואבטחת מידע בהתאם לדרישות רגולטוריות  לאלה שננקטו על ידו

. במקרה של תקלה כלשהי בקשר עם המידע ו/או הרלוונטיות לענבל, כפי שיעודכנו מעת לעת
 לענבל מיד עם קרות האירוע.  הספקתוצרי השירותים, יודיע על כך 

 

 

באופן התואם את אינטרס ענבל, ובכלל האמור לא יימצא כלפי  יבצע את השירותים הספק .14.7
שרים ענבל במצב של ניגוד עניינים מכל מין וסוג לרבות קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או ק

במצב של ניגוד  , במישרין או בעקיפין,הספקאחרים ו/או כל עניין אחר שעלול להעמיד את 
  (."ניגוד עניינים"עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים )להלן: 

 

מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל  הספק .14.8
תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת  לניגוד עניינים בין מילוי

 הספק. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ו/או של עובדיו, במישרין ו/או בעקיפין הספקשל 
על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או  , באופן מידי,מתחייב להודיע לענבל

זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו, והוא מתחייב  התחייבות מי מעובדיו על פי הסכם
 לפעול בהתאם להוראות ענבל למניעת ניגוד עניינים כאמור.

 

זה, על סעיפיו הקטנים, הינן בלתי חוזרות, אינן  14על פי סעיף  הספקהתחייבויותיו של  .14.9
מוגבלות בזמן ובמקום, והן תעמודנה בתוקפן המלא גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות, מכל 

 סיבה שהיא.  

 

 ההסכםערבות בנקאית לביצוע  .15

, סעדאו /ו זכות מכל לגרוע ומבלי, הסכם זהלפי  הספקלמילוי כל התחייבויותיו של  כבטחון 15.1
בידי ענבל ערבות  הספקיפקיד ההסכם,  הוראות י"עפ ובין דין י"עפ בין, להם זכאית תהא שענבל

זה )להלן: הסכם ל ד'כנספח בנקאית אוטונומית, צמודה למדד המחירים לצרכן, שתצורף 
הסכם זה ע"י מורשי החתימה , שתוקפה החל ביום החתימה על ש"ח 40,000בסך  ,("הערבות"

אם  , כולל תקופות הארכת ההסכם,יום לאחר תום תקופת ההתקשרות 60וכלה בתום  של ענבל
 .בכלל

 

 יחודש, ההתקשרות ע"י ענבל תקופת הוארכה 15.2

 תומצא או יום לאחר תום תקופת ההארכה 60לתקופה של  הערבות תוקף גם אוטומטית 15.3
 בשינויים זה סעיף ותחולנה הוראותלתקופה כאמור,  חדשה בנקאית ערבות הספק ידי על

הספק ידאג להארכת תוקף הערבות והמצאתה לענבל לפחות חודש לפני תום  .המחויבים
 תוקפה.

 

תחולנה במלואן על ו/או הנובעות הימנה, הערבות  /בהארכתהנפקתהכרוכות בעלויות  15.4
 .ותשולמנה על ידו הספק
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זה או על  הסכםהתחייבויותיו על פי התחייבות מ יקייםלא יפר הספק ו/או בכל מקרה בו  15.5
, תהא ענבל רשאית לממש הספקאו בשל התנהגות בחוסר תום לב של  פי דין או לצורך קיזוז

ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות,  את הערבות, כולה או מקצתה
לבוררות, לגישור, למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי. הערבות תמומש 

, שעליה תינתן הודעה בכתב גם מוציא הערבות ית של ענבל לבנקבאמצעות דרישה חד צדד
, ומבלי שענבל תידרש לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג לבנק מסמך ו/או ראיה לספק

מימוש הערבות יתבצע לאחר שתינתן לספק הזדמנות . כלשהם נוספים על דרישת החילוט
 סבירה לתקן את הדרוש תיקון בהתאם לנסיבות.

 

חייב להמציא  הספקהשתמשה ענבל בזכותה לחלט את כספי הערבות או חלק מהם, יהא  15.6
)שבעה( ימים מהיום בו  7לענבל ערבות חליפית העומדת בכל הדרישות המפורטות לעיל, תוך 

 שה את הערבות או כל סכום מתוכה.מהודעה כי ענבל מי הספקקיבל 
 

, ההסכםעל פי  הספקתחייבויותיו של אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה לה 15.7
ממילוי מלא ומדויק של כל חיוביו  הספקכדי לשחרר את זה  16ואין בכל האמור לעיל בסעיף 

 .ההסכםעל פי 
 

על פי הערבות תוחזר על ידי ענבל לספק, בכפוף לכך שהספק מילא את כל התחייבויותיו  15.8
 ן.הסכם זה שמועד קיומן חל עד לאותו מועד, במלואן ובמועד

 

 
 

 המחאה והעברה .16
 

, בשום דרך שהיא, במישרין או לאחרו/או להסב ו/או להמחות רשאי להעביר  לא יהא הספק .16.1
אלא כולן או חלקן, , ו/או התחייבויותיו על פיו זכויותיוביצוע הסכם זה ו/או את  אתבעקיפין, 

)ככל שתינתן הסכמה כאמור,  מראש ובכתבאם נתקבלה לכך הסכמתה המפורשת של ענבל, 
 .לפי שיקול דעתה הבלעדי של ענבל(, ובכפוף לתנאים שייקבעו, אם ייקבעו, על ידי ענבל

 

 לפי ההסכם או מכוחו, כולן או חלקן, אסורות בשעבוד כלשהו. הספקזכויותיו של  .16.2
 

הסכם זה, כולו או מקצתו, ללא צורך  ו/או להסב להמחותענבל תהא רשאית להעביר ו/או  .16.3
 .הספק, ובמקרה כאמור יהיה הנעבר לבדו זכאי וחייב כלפי הספקבהסכמת 

 

 השפעת סכסוך על ביצוע השירותים .17

מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת ו/או אי הסכמה  הספק
באחריות להמשיך בביצוע השירותים ו/או בביצוע  הספקבין הצדדים, מכל מין וסוג שהוא, יישא 

הצדדים ישתפו פעולה ביניהם וישאפו לסיים מחלוקת ו/או אי  שאר התחייבויותיו על פי ההסכם.
 הסכמה ביניהם בדרכי נועם ומתוך הבנה הדדית.

 

 קיזוז ועיכבון .18

בל וכן לא לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לענ הספק .18.1
, מכל מין השייכים לענבל והמצויים בידיו לעכב כל מסמך ו/או נכס ו/או תכנית יהיה רשאי

 וסוג שהם להבטחת חובות ענבל כלפיו.
 

ענבל תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או לעיל,   7.10מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .18.2
על פי הסכם זה,  לספקשיגיע  פיצוי שיגיעו לה על פי הסכם זה מכל תשלום המגיע ו/או

 כלפיה על פי הסכם זה. הספקלהבטחת חובות 
 

 שונות .19

מכיל, מבטא וממצה את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים. כל הבטחה, הצהרה,  זה הסכם .19.1
חוזה בכתב או בעל פה, התחייבות או מצג שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת הסכם 

, ואשר לא באו לידי ביטוי בהסכם, מבוטלים נספחיועל המכרז זה, למעט האמור במסמכי 
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בזה ואין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם או הנובעים הימנו, לגרוע 
 מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם. 

 

ייעשה באמצעות מסמך נפרד מההסכם, שיודפס בכתב, וייחתם על ידי שני  כל שינוי בהסכם .19.2
לא יהיה בר תוקף.  –הצדדים באמצעות מורשי החתימה מטעם כל אחד מהם, שאם לא כן 

 שינוי כאמור, לאחר שהודפס ונחתם כנדרש, יצורף כנספח להסכם וכחלק בלתי נפרד הימנו.
 

הממשלתיים ורשויות מוסמכות אחרות  יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הספק .19.3
כלשהן, לרבות רשות החברות הממשלתיות, עבור כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה ע"י 

 רשויות האמורות על פי הוראות כל דין בקשר לביצוע השירותים על פי ההסכם.
 

 לרבות, מטעמו מי או שליחיו, עובדיו על גם חלים הספק על החלים החובות כל, זה בהסכם .19.4
 וכן במשמע הרבים אף יחיד בלשון האמור וכל, הספק וצוות המידע אבטחתעל  ממונהעל ה

 .משתמעת אחרת כוונה כשאין וזאת, להיפך

 

הסכמת ענבל לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים  .19.5
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

מסוים בזכויותיה לפי ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור על לא השתמשה ענבל במקרה  .19.6
 זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

 

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים  .19.7
 יפו, ולהם בלבד.  –המרכז ו/או תל אביב  באזור

 

ורך הסכם זה הן כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תישלח בדואר רשום כתובות הצדדים לצ .19.8
שעות מעת  72מצד אחד למשנהו, לפי הכתובת האמורה, תיחשב כאילו התקבלה אצל הנמען 

מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד, מעת מסירתה. הודעה אשר תישלח 
 תקבלה ביום שבו נשלחה.באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל תיחשב כאילו ה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____________________    ____________________ 

 הספק                 ענבל                   

_____________________    ____________________ 

 1שם + חתימה של מורשה חתימה        1שם + חתימה של מורשה חתימה  

_____________________    ____________________ 

 2שם + חתימה של מורשה חתימה        2שם + חתימה של מורשה חתימה       

_____________________    ____________________ 

 תאריך                              תאריך      

 הספקאישור חתימת 
 הוא תאגיד( הספק)למילוי אם 

הח"מ, ___________________________, עו"ד/רו"ח, מרחוב אני 
כי חתימתם של ה"ה  ,בזאת /.________________________________, מאשר

 -_____________________________ ת.ז. _______________________ ו
אשר חתמו בשם  _________________________ ת.ז. _______________________

"( חתמו על הסכם זה בפני, כי הם מסמכים להתקשר הספק_____________ )להלן: "__________
בקשר להסכם  לכל דבר ועניין הספקת את ומחייב, וכי חתימותיהם על הסכם זה הספקבהסכם זה בשם 

 . זה
 

___________________      ____________________ 

 חחתימה וחותמת עו"ד/רו"       תאריך              
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 אישור ביטוחים' -גנספח 

 להלן______________________________) למבוטחנו ערכנו כי בזה מאשרים הננו

 יום עד_______________  מיום  הביטוח לתקופת, (]שם הספק "_________________"

 הסייבר והגנת מידעה אבטחתבתחום  ייעוץ שירותי למתן בהתאם להסכם_______ _________

 :להלן המפורטים הביטוחים את, מ"בע לביטוח חברה ענבל עבור

         

 :_______________פוליסה מספר: המעבידים חבות ביטוח .1

 המוחזקים. והשטחים  ישראל מדינת תחומי בכל עובדיו כלפי החוקית אחריותו 1.1

 (. שנה) ביטוח ולתקופת למקרה, לעובד ב"ארה דולר 5,000,000 מסך יפחת לא האחריות גבול 1.2

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  1.3

 וייחשב כמעבידם.

הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את ענבל חברה לביטוח בע"מ היה ונטען לעניין קרות  1.4

 מעובדי מי כלפי כלשהיתאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבטת מעביד 

 .הספק

 

 :______________פוליסה מספר: שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי  2.1

 גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

                                                      דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. 250,000 –גבול  האחריות לא יפחת מ  2.2

 (.  CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) 2.3

הביטוח עפ"י הפוליסה יורחב לכסות חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של  2.4

 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

ת את ענבל חברה לביטוח בע"מ ככל שתיחשב אחראית הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפו 2.5

 למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 

 :_____________פוליסה מספר: מקצועית אחריות ביטוח .3

 הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית. 3.1

מטעמו  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים 3.2

ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, 

הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ייעוץ בתחום  אבטחת מידע 

והגנת הסייבר עבור ענבל חב' לביטוח בע"מ, בהתאם להסכם שנחתם עם ענבל חב' לביטוח 

 בע"מ.

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.       1,000,000א יפחת מסך של גבול האחריות ל 3.3

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: 3.4
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 מרמה ואי יושר עובדים; 3.5

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח; 3.6

ל תביעות הספק כנגד ענבל חב' ול ע, אולם הכיסוי לא יח (CROSS LIABILITY )אחריות צולבת 3.7

 לביטוח בע"מ;

 חודשים; 6 -הארכת תקופת הגילוי לפחות ל  3.8

חברה לביטוח בע"מ ככל שתיחשב אחראית למעשי ו/או  הביטוח יורחב לשפות את ענבל 3.9

 מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

 כללי   .4

 : הבאים התנאים נכללו  הביטוח בפוליסות

ות להרחב בכפוף, מ"בע לביטוח חברה ענבל:  נוספים כמבוטחים יתווספו המבוטח לשם 4.1

 .   לעיל כמפורט השיפוי

 אם אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע  הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל 4.2

 לביטוח חברה ענבל לחשב רשום במכתב לפחות יום  60  של מוקדמת הודעה ידינו על ניתנה

 . מ"בע

 חברה ענבל כלפי, חזרה או  השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על  מוותרים אנו 4.3

 .     זדון כוונת מתוך לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור  ובלבד, ועובדיה  מ"בע לביטוח

 כל עבור ביטוחה  דמי לתשלום כלפינו בלעדית אחראי [הספק שם"___________" ]  4.4

 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי הפוליסות

"___________"  על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות 4.5

 ]שם הספק[.

    כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל  4.6

     המזכה ראשוני ביטוח בחזקת  הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 .הביטוח פי על הזכויות במלוא

 .בפוליסות שקיים ככל רבתי רשלנות או/ו כוונה חריג יבוטל 4.7

 האמור פי על במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף           
 .זה באישור

 ,      רב בכבוד                                                  

            

                                                                                ___________________________ 

 המבטח וחותמת המבטח מורשה חתימת______________                        תאריך
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 נספח ד' ערבות ביצוע

 שם הבנק: ___________

 הטלפון: __________________מספר 

 מס' הפקס: ____________________

 כתובת: _______________________

 תאריך: _________________

 לכבוד:
 בע"מ לביטוח חברה ענבל

 רח' הערבה 
 70100קריית שדה התעופה 

 ערבות מס' ________________ הנדון:

"(, אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם הספק" פי בקשת ____________________ )להלן:-על .1
ש"ח(,  ארבעים אלף ש"ח )במילים: 40,000 שללכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל 

למדד בתוספת הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום הקרן הנ"ל "( הקרן סכום)להלן: "
של  בקשר עם התחייבויות "(,למדד הצמדה הפרשיכמפורט להלן )להלן: "המחירים לצרכן 

שנחתם עמו במסגרת חוזה ההתקשרות  בקשר עם ("הספק")להלן:  ______________
עבור ענבל חברה  למתן שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מידע והגנת הסייברמכרז פומבי מס' __ 

 .לביטוח בע"מ
 ".הערבות סכום: "להלן יקרא למדד ההצמדה הפרשי בתוספת הקרןסכום  .2

 :זו ערבות י"עפ ההצמדה הפרשי חישוב לצורכי .3

 המרכזית הלשכה י"ע המתפרסם לצרכן המחירים מדד משמעו- "לצרכן המחירים מדד" 
 .כלכלי ולמחקר לסטטיסטיקה

     בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם לצרכן המחירים מדד - "החדש המדד"     
 .זו ערבות י"עפ

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" 

 השווה סכום, ההצמדה הפרשי יהיו, היסודי המדד לעומת עלה החדש המדד כי יתברר אם 
( ל"הנ הקרן לסכום עד) הנדרש הקרן בסכום היסודי למדד החדש המדד בין ההפרש להכפלת
 יועמד, הימנו נמוך או היסודי למדד שווה החדש המדד כי יתברר אם. היסודי במדד ומחולק

 .ל"הנ הקרן סכום על הערבות סכום

 שלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכםנאנו  .4
, כל או בקשר לחיוב כלפיכם ספקלובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

לא יאוחר  , באופן מידי ובכל מקרהעד לגובה הסכום הנ"ל סכום אשר יצוין באותה דרישה
 שהתקבלה אצלנו, בכל דרך שהיא. הראשונה  ( ימים ממועד קבלת דרישתכם7מתום שבעה )

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה  .5
לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח 

 ל סכום הערבות.כתב ערבות זה לא יעלה ע
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הנה בלתי מותנית, אוטונומית ובלתי חוזרת, ובכלל זה לא  .6

תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את 
 .הספקהתשלום מאת 
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 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה. .7

.2025 בינואר 31עד ליום  ויישאר בתוקף בתאריך המצוין בראשיתוקפו כתב ערבות זה ייכנס לתו  
 )מספר בנק ושם(: __________________. דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לבנק

 
_____________________

___ 
_____________________

___ 
 כתובת סניף הבנק שם ומס' הסניף

 בכבוד רב,
 
 

תאריך: ___________         חתימה של מורשיי החתימה וחותמת 
 הבנק:____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


