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 חוזה

 

  שנה ____________ ,________חודש  ,_____ביום  קריית שדה התעופהשנערך ונחתם ב

  

 ענבל חברה לביטוח בע"מ ב י ן:

 מרחוב ערבה  

 קריית שדה התעופה  

 282ת.ד.  

 07177נתב"ג   

  (, "החברה""ענבל")להלן:  

 מצד אחד; 

 ______________ ל ב י ן :

 ________ח.פ./עוסק מורשה: ________  

   כתובת: 

   מס' טלפון: 

  מס' פקס':  

 דוא"ל:  

 (, "הספק""יועץ"ה)להלן:  

 מצד שני; 

 

 

)ולהלן:"ההזמנה"(,  11/2711וענבל פרסמה הזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז שמספרו  הואיל

 והיועץ הגיש הצעתו והצעתו נבחרה להיות ההצעה הזוכה על ידי וועדת המכרזים של ענבל.

 

והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם אשר יסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים  ואילוה

)להלן בחוזה זה:  ייעוץ בתחום אבטחת מידעליווי ושירותי  מתןלויחסיהם המשפטיים בקשר 

 ;"(השירותים המבוקשיםו/או " "ייעוץ השירותי "

 

המצורפת  יועץכמפורט בהצעת ה, םהשירותים המבוקשיהגיש הצעה לענבל למתן  יועץוה והואיל

 ;'א נספח -זה כ חוזהל

 

ייעוץ בתחום ליווי ושירותי  מתןהמבוקש )מצהיר כי הוא בעל ניסיון רב בתחום  יועץוה והואיל

 זה להלן; חוזהבביצוע הפעולות המפורטות ב משמעותי ניסיון לרבות( אבטחת מידע

 

המיומנות, העובדים וכל האמצעים הדרושים לצורך מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון,  יועץוה והואיל

בהיקף הנדרש על ידי  ועל פי ההזמנה על נספחיה ביצוע ומילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה

 וברמה המקצועית הגבוהה ביותר;והדין ענבל 
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לבצע  , בחרה בויועץ כאמור במסמכי ההזמנהעל סמך, בין היתר, הצהרותיו של הוענבל  והואיל

 ;בהזמנה על נספחיה ובהסכם זה השירותים המפורטיםאת  ,כקבלן עצמאי ,בורהע

 

 למתןוהצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הקשור  והואיל

 זה; חוזהבו בהזמנה על נספחיה השירותים המפורטים

 

 : לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 כללי .1

 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.ספחים והנ 1.1

 

 ן פרשנותו.יהכותרות בחוזה זה נעשו למען הנוחות בלבד ולא תהיה להן כל נפקות לעני 1.2

 

לרבות ההזמנה על  זה על כל נספחיו הסכםבכל מקום בו יופיע המונח "החוזה" הכוונה ל 1.1

 ת עם יתר תנאיו. ויקראו בכפיפה אח המהווים חלק בלתי נפרד הימנו נספחיה

 

בכל מקום בו ישנה סתירה בין מסמכי ההזמנה ומסמכי המכרז, יגבור הסעיף המיטיב עם  1.1

 ענבל. 

 

 ואלה הנספחים להסכם זה: 1.1

 

 הצעת המחיר, הצעת המציע וההזמנה להציע הצעות. -נספח א' -

 אישור עריכת ביטוחים. -נספח ב' -

 נוסח ערבות ביצוע. -נספח ג' -

 

 אים וחתומים במלואם, הינם תנאי לקיום חוזה זה.הנספחים, כאשר הם מל

 

 :חייב בזה כלפי ענבל כדלקמןמאשר, מצהיר ומת יועץה .2

 

והסמכויות לחתום על חוזה זה  , האמצעים, התעודות, כח האדםיש כל הכוחות יועץל 2.1

 ולבצע את כל התחייבויותיו על פיו.

 

זה  חוזהעל  יועץמתו של ה, לחתיחוזהאין כל מניעה שהיא, בין על פי דין ובין על פי  2.2

 על פיו. והתחייבויותיולקיום 
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שיונות, הסמכות, אישורים, הודעות ורישומים )יכונו להלן ביחד: יכל ההיתרים, ר 2.1

 חוזה"היתרים"( אצל גופים ממשלתיים או ציבוריים הנדרשים או רצויים לצורך חתימת 

ו/או נעשו והינם בתוקף מלא  ו/או לביצוע התחייבויותיו על פיו נתקבלו יועץזה על ידי ה

 ולא נעשו כל הפרה או מחדל של תנאי כלשהו שנקבע בהיתרים כאמור.

 

אשר יש ו/או יחסים ו/או חוזים כלשהם  ולא היו לו בעבר התקשרויות ו/או יועץאין ל 2.1

ו/או  ולגרום למצב של ניגוד עניינים זה חוזהיכולה להיות להם השפעה כלשהי על ביצוע 

כי לא ימצא יקפיד  יועץה .העלול לסכל ביצוע החוזה במלואו ו/או בחלקו כל עניין אחר,

  תוקפו של חוזה זה.במצב של ניגוד עניינים למשך 

 

מובהר בזאת כי קיימת הפרדה מלאה בין ייעוץ כמשמעו במסמכי המכרז על נספחיו  2.1

ובהסכם זה לבין יישום מערכות לאבטחת מידע. היועץ החתום על הסכם זה לשם מתן 

ייעוץ באבטחת מידע, יהה מנוע מלגשת לכל מכרז לשם יישום מערכות לאבטחת ליווי ו

מידע כל זמן שהינו היועץ בפועל. ככל שייגש יועץ למכרז מסוג זה אצל המזמינה הצעתו 

 תיפסל וככל שיזכה, גם אם בשגגה, במכרז מסוג זה, זכייתו תבוטל. 

                     

 

 :ותשל השירהמסירה והקבלה  .1

 

 1בסעיף המפורט את כל  עמקבל בזה על עצמו לבצ יועץוה יועץאת ה אתבזענבל ממנה  1.1

הכל כמפורט ו ,בתחום אבטחת מידע ייעוץליווי ולשירותי כקבלן עצמאי,  ,לחוזה זה

 ., בהזמנה ובנספחיםזה חוזהוכמותנה ב

 

כל את וכן  , ההזמנה על נספחיהוהבין את היטב  קראר בזאת כי מצהיר ומאש יועץה 1.2

, כי הוא מודע למורכבות הרבה, למידת ייעוץלוהקשורים הנוגעים  האחרים המסמכים

 יםהכרוכ ץלשירותי הייעו ההדרושההשקעה של הגבוהה ולהיקף הנרחב  המיומנות

מסכים ליטול על  יועץוה - בוהתוצאות הקשורות ו ובביצועו, על כל היבטיוזה בפרויקט 

 כל תנאיו, בהתחייבות גמורה,על עו של חוזה זה ואת ביצושירותי הייעוץ עצמו את 

 .גת כלפי ענבלמוחלטת ובלתי מסוי

 

, התקשרותה תקופתכל  לאורךדין ועל פי מתחייב לקיים מערכת חשבונות מסודרת  יועץה 1.1

 .דרשיולהמציא לענבל אישורים ככל שי

 

 השירותים המבוקשים .1

 להלן:כמפורט  ויהיובדיו צוותו ועו ,ייעוץ בתחום אבטחת מידעו ליווי שירותי מתן

 קיימים עבודה תהליכי מיפוי ,המבוקשים לשירותים הקשור בכל בחברה הקיים המצב מיפוי .1.1

 התרבות ובחינת קיימת טכנולוגיה השונים, האורגנים עבודה, סביבת קיימות, תוכנות לרבות
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 למציעש ככל .המידע אבטחת ניהולל הקשור בכל בחברה הקיים המצב אבחון לצורך הארגונית

 הנהוגים לנהלים םובהתא דרישה לפי המידע את לרשותו ענבל תעמיד נוסף, במידע צורך קיים

  .בענבל

 תקנות חוקים, זה ובכלל למטרותיו בהתאם המידע אבטחת לניהול בנוגע החברה צרכי מיפוי .1.2

 .לחברה הרלוונטיות ורגולציות

 :פעולה כניתת בניית .1.1

 פעולה תכנית לבנות היועץ יידרש 1.1 בסעיף כמפורט המבוקשים שירותיםה מיפוי לאחר

 ועמידה בחברה המידע אבטחת לניהול הקשור בכל ענבל צרכי כל על תענה אשר מודולרית

 .בדרישות

 :המלצות .1.1

 מיפוי את מפורט באופן יליכ אשר מסמך להכין היועץ על לעיל 1.2 -ו 1.1 סעיפים ביצוע לאחר

 כן .ליישומן אפשריים פתרונות מספרו לעיל כאמור הפעולה תוכנית/יותל המלצות הקיים, המצב

 כל של הכוללת הכספית העלות ואת פעולה תוכנית לכל בנוגע עבודה שעות הערכת המסמך יכלול

  בנפרד. העבודה בתכנית מרכיב

  :יועץה של השוטפות חובותיו .1.1

 .המזמינה של המידע אבטחת כמנהל תפקוד .1.1.1

 שישמשו )או המשמשות ממוחשבות תלמערכו בחברה המידע אבטחת מדיניות עדכון .1.1.2

 כאמור. המדיניות והטמעת בעיצוב ולסייע השונות יחידותיה על המזמינה את בעתיד(

 הממוחשבות המידע ולמערכות לחברה, הסיכונים את ולהגדיר לבחון לאתר, לסקור, .1.1.1

  המזמינה. פעילות את המשרתות

 לסדרי ותאמתהמ המידע, אבטחת מדיניות ליישום שנתית עבודה תכנית הכנת .1.1.1

 העבודה בתכנית זה ליעד המוקצים המשאבים במסגרות החברה, שתקבע העדיפות

 מלא. באופן בחברה, השמתה דרכי את וללוות החברה של השנתית

 על מבדקים ולבצע המזמינה של המידע אבטחת נהלי את שוטף באופן ולעדכן לכתוב .1.1.1

 החברה על החלות ניותחיצו לביקורות מהכנה כחלק המידע ואבטחת מערכות תהליכי

 )מרמת הזוכה המציע ידי על המוצעים לפתרונות חלופות למזמינה להציג .1.1.4

 כל לגבי מידע. אבטחת בתחומי הפתרון( רכיב הגדרת פרוט רמת ועד הארכיטקטורה

 עלות/תועלת. ניתוח וכן לחברה, וחסרונותיה יתרונותיה יוצגו חלופה
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 המידע )למערכות חירום לשעת ותוהיערכ עסקית המשכיות תכניות ולהציע להכין .1.1.0

  המזמינה(. שבשירות הממוחשבות

-יועצי הפרויקטים,-מנהלי לרבות: המזמינה אצל המידע מערכות אגף סגל את להנחות .1.1.8

 רכיבי של והקמתם תכנון בעיצוב, ועוד, חיצוניים קבלנים של מומחים המחשוב,

 זו משימה יזום.הי משלב החל החברה, של העתידיות המידע במערכות מידע אבטחת

 אחד בכל המידע אבטחת דרישות פרק של בפועל הכתיבה את היתר בין תכלול

 מעת דרישותיה פי ועל ההתקשרות במהלך המזמינה שתוציא הרלוונטיים מהמכרזים

 לעת.

 על החלים ובתקנות בחוקים המוגדרים הזמן בפרקי מובנות, תקופתיות ביקורות לבצע .1.1.4

 הממוחשבות המידע-מערכות של הביטוח, על המפקח של 210 הוראה לרבות המזמינה

 אחר עניין כל ו/או מידע זליגת חיצוניות, מתקפות בפני עמידותן את ולבחון החברה של

 בהתאם. סיכונים דו״ח ולהגיש המידע באבטחת הקשור

 במערכות בפועל כפגיעה או לפגיעה כניסיון הנחזים חריגים אירועים בחקירת לסייע .1.1.17

 שיטות ניתוח הנזקים, שיקום תכנון שנגרם, הנזק היקף בחינת החברה, של המידע

 ראויים. חקירה כווני על והצבעה האירועים סדרת / באירוע הפעולה,

 באמצעי בפועל פגיעה או פגיעה ניסיון של מאירועים לקחים הפקת דו"ח להפיק .1.1.11

 םבאמצעי בנהלים, האבטחה, במדיניות ושיפורים שינויים על והמלצה המידע אבטחת

 ההגנה.-ובדרכי

 )כמו בחברה תשתיות ושל מידע מערכות של הקמתן את הנדרש ככל ולהנחות ללוות .1.1.12

 והזדהות אותנטיקציה מאושרת, אלקטרונית חתימה חכם, בכרטיס השימוש לדוגמה:

 . הפתרון ארכיטקטורת אישור בשלב היתר, בין ועוד(,

 המזמינה, דרישות פי על ןוה הזוכה המציע המלצות פי על הן לעת, מעת מצגות להעביר .1.1.11

 בחברה העובדים מודעות להגברת בארגון מידע אבטחת להיבטי הנוגעים לנושאים

 מידע. אבטחת לנושאי

 כל ללא ההתקשרות, במהלך יכתיבו החברה של שהצרכים ככל ופעולות משימות לבצע .1.1.11

 אחרת. הגבלה כל ו/או אדם כח כמות, בזמן, הגבלה

 ענבל, לצרכי בהתאם אחר שירות ו/או המבוקשים שירותיםה למתן רלוונטי נוסף שירות כל .1.4

 השירותים היקף של הרחבה ו/או צמצום לרבות הבלעדי דעתה ולשקול ענבל לצרכי בכפוף והכל

 ליועץ. ודעהובה המבוקשים
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 , צוותו ועובדיויועץמעמד ה .1

 

 חוזה זה יהאעל פי  אבטחת המידעשירותי הייעוץ וניהול ביצוע כל בכי  ,אתבזמובהר ומוסכם  .1.1

לענבל וצוותו  יועץכקבלן עצמאי ובלתי תלוי לכל דבר וענין ואין ולא יהיו בין ה יועץה ויפעל

ו/או  ו/או בגין חוזה זה אבטחת המידעשירותי הייעוץ וניהול יחסי עובד ומעביד בגין ביצוע 

ו חובה מכל אחריות ו/אתהא פטורה ענבל כי  אתבז מצהיר יועץהבגין כל קשר הקיים בניהם. 

מיחסי עובד ומעביד, לרבות במקרה בו יפורשו היחסים בין הצדדים, על ידי  יםהנובעכלשהם 

 מעביד.-ערכאה כלשהי, כיחסי עובד

 

את כל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל , צוותו ועובדיו שא וישלם עבור עצמויי יועץה .1.2

/או עירונית ו/או אחרת ו/או מס ו/או אגרה ו/או תשלום אחר לכל גוף ו/או רשות ממשלתית ו

ו/או עקב קבלת  מתן השירותים שיגיעו ממנו במישרין או בעקיפין על פי הוראות כל דין עקב 

 תמורה בגינן.

 

שירותי עובדיו ו/או כל אדם הקשור עימו בקשר עם צוותו ושא במלוא שכרם של יי יועץה .1.1

ו מהם ו/או החלים עליהם ובכל התשלומים המגיעים להם ו/א אבטחת המידעוניהול  ץהייעו

על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה כי ענבל לא תישא ולא תהא חייבת בשום 

תחוייב ענבל על אף האמור לעיל ובמידה ו. ו/או החל עליהם על פי כל דיןתשלום כל אופן ב

מיד  יועץו/או לכל אדם אחר כאמור, יחזיר לה ה עובדיוצוותו ולרבות  יועץלבתשלום כלשהו 

 "(.ההחזרהתשלום את כל הסכומים שהיה על ענבל לשלם כאמור )להלן: " דרישתעם 

 

בגין  יועץענבל תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום ההחזר מכל תשלום המגיע ל .1.1

 זה. חוזהעל ידו כאמור ב השירותים שיינתנו

 

כל תשלום אחר המגיע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי בגין נזק או פיצויים או  יועץה .1.1

יעוץ והוא מתחייב בזאת כל הקשור בנתינת שירותי היבלצוותו, עובדיו, וממנו על פי כל דין 

התחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית, לשפות את ענבל, מיד עם דרישתה הראשונה, שיפוי 

עניין זה מלא בגין כל תביעה ו/או דרישה הקשורה עם עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ב

 מעביד ו/או כל עניין אחר.  -ו/או בעניין יחסי עובד

 

 יניםיוהיעדר ניגוד ענ סודיותשמירת  .4

 

עובדיו ו/או כל אדם ו/או גוף ו/או צוותו וכן באחריותו כי ו על סודיותמתחייב לשמור  יועץה .4.1

בכל ות שלוח ו/או גורם הקשורים עימו )יכונו להלן ביחד: "עובדיו"( ישמרו בקפדנות על סודי

אשר ייחשף להם מסמכים בעל פה, שיחות, נתונים וכל מידע ו /אוהנוגע לחומר בכתב ו

, לרבות העתקים וניירות עבודה, שהוכנו שירותי הייעוץ וניהול אבטחת המידעהמתייחסים לו

על , וכן לשמור בהזמנה ולעילו/או עובדיו כהגדרתם  יועץובין שהוכנו על ידי הידי ענבל  על

ולא למסור ידיעה ו/או זה ביצוע חוזה ובקשר עם ידיעה ומידע שהגיעו אליהם עקב  כל סודיות
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ולא יעשו בו שימוש תוך על ידי ענבל קבלן כידיעות ו/או מידע כאמור לאדם שלא הוסמך 

 "(. המידע)להלן: "תקופת ביצועו, לפניה או לאחריה 

 

ף זה מהווה עבירה לפי פרק ז', מילוי התחייבויותיו על פי סעיאי כי מצהיר שידוע לו  יועץה .4.2

 .1400 -סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין, התשל"ז 

 

באישור בכתב ומראש של  ,עובדיו, שליחיו, וקבלני המשנה שיעסיקצוותו, יחתים את  יועץה .4.1

 זה. 4לביצוע המטלות על פי חוזה זה, על הצהרת סודיות כמפורט בסעיף ענבל, 

 

בכל אמצעי סביר כדי לשמור על כל מידע  יועץכל דין ינקוט הפי ל עמבלי לגרוע מאחריותו  .4.1

וכדי למנוע  למתן השירותים המבוקשיםומסמך המוחזקים על ידיו ו/או על ידי עובדיו בקשר 

לכל דרישה של ענבל בדבר  יועץלו זאת. כן יציית ה ההתירעיון בהם מכל אדם שענבל לא 

על ידו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים ו/או  טחון נוספים לאלה שננקטוינקיטת אמצעי ב

 קרות האירוע.ד עם ילענבל מ יועץלמידע כאמור לעיל יודיע על כך ה

 

מתחייב בזאת כלפי ענבל להעביר במועד סיום החוזה או בהפסקתו את כל המידע,  יועץה .4.1

וק למח יועץהחומר והנתונים המצויים ברשותו לענבל. עם ביצוע ההעברה כאמור, מתחייב ה

ולהשמיד כל חומר, מידע ונתון שנשארו אצלו בקשר עם ביצוע חוזה זה, כך שבידי ענבל ימצא 

כאמור בחוזה  לניהול ידע ץשירותי הייעוהעותק היחידי של המידע והנתונים הנוגעים לביצוע 

 זה על כל נספחיו.

 

 שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעההמציע מתחייב  .4.4

עשוי  הואשלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לענבל או שבעטיו  ובחובותי

במסגרת  ואו עיסוק ולהימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקיד

 וו של קרוביי, ענייניומתן השירותים לענבל לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו עניינ

או לקרוב  וחבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של ואו קרוב שלשהמציע וף או של ג

חלק בו, בהון המניות, בזכות להגשת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן  ושל

, ואו בפיקוח ו, או עובד העובד עמואו שותפ ואו מעסיק שהמציעגם ענינו של לקוח, 

 )להלן: "עניין אחר"(. מיצגים/מייעצים/מציעים

 

על ניגוד עניינים קיים או  למציעבכלל זה, נכון למועד חתימת כתב התחייבות זה, לא ידוע  .4.0

במסגרת מתן השירותים לענבל לבין עניין  ואו עיסוק ועשוי לעמוד בו בין מילוי תפקיד שהוא

 בו. יםחבר ואו קרובי שהואאו עניין של גוף  ואו עניין של קרובי ואחר של

 

 .מהווה תניה יסודית בחוזה בסעיף זההאמור  .4.8
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 :אחריות לנזקים .0

 

"(, שיגרם נזק: "ולחוד ישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או הפסד )יכונו להלן ביחד יועץה .0.1

ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או  יועץלענבל ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל של ה

אבטחת ניהול הייעוץ לשירותי ביצוע עם או בקשר כל אדם ו/או גוף הקשורים עימו, עקב ו/

 . המידע והשירותים המבוקשים

 

או כל גורם אחר הוצאות כלשהן הנובעות ו/יגרמו לענבל ו במידהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

או ממחדל כאמור,  ו/או כל אדם ו/או גוף הקשורים עימועובדיו, שליחיו צוותו, , יועץמה

 מיד עםלשפות את ענבל,  יועץממחדל בפיקוח ובבקרה, מתחייב הלרבות נזק שיגרם כתוצאה 

 סכום, בעבור כל תביעה או הוצאה שנגרמה להם כאמור.ה, במלוא תהדריש

 

יחולו כל ההוצאות, או התשלומים, שייעשו על ידי ענבל להבטחת זכויות ענבל  יועץעל ה .0.2

מתחייב  יועץ, והועץיבמקרה של הפרה, או אי מילוי הוראה מהוראות חוזה זה על ידי ה

, בתוספת תהדריש מיד עםלהחזיר לענבל וכל הוצאה שהוצאה על ידי ענבל לפי סעיף זה, 

  פי חוק באותה עת, החל ממועד הוצאת הסכומים. לעריבית בשיעור המקסימלי שיותר 

 

 ביטוח   .8

 

 נבלחברת עמתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת  יועץה

האחריות  את הביטוחים הכוללים הכיסויים  והתנאים הנדרשים כאשר גבולות לענבלולהציג  

 לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 ביטוח חבות המעבידים .8.1

  

הספק  יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת  .8.1.1

 ישראל והשטחים המוחזקים . 

דולר  1,777,777וסך של  דולר ארה"ב לעובד, 1,177,777ך  גבול האחריות לא יפחת מס .8.1.2

 למקרה ולתקופת הביטוח.  ארה"ב

ככל שייחשבו   חברת ענבל, חברה לביטוח בע"מהכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את  .8.1.1

 אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.2

  

תו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד הספק  יבטח את אחריו .8.2.1

 שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
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 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  )שנה(. 217,777 –גבולות  האחריות לא יפחתו מ  .8.2.2

 (.  CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .8.2.1

ככל שייחשבו   חברת ענבל, חברה לביטוח בע"מהכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את  .8.2.1

 אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

 

 ביטוח אחריות מקצועית .8.1

 

 הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית. .8.1.1

 

ל הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים  הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית ש .8.1.2

מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי 

נכון, הצהרה  רשלנית שנעשו בתום לב , בקשר לביצוע שירותי ייעוץ ליווי ויישום בתחום  

 .לענבלאבטחת המידע 

 

 מקרה ולשנה. דולר ארה"ב  ל 217,777גבולות  האחריות לא יפחתו מ  .8.1.1

     

 ה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסוי על פי הפוליס .8.1.1

 מרמה ואי יושר עובדים; .8.1.1.1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח; .8.1.1.2

 חודשים; 4הארכת תקופת הגילוי לפחות ל   .8.1.1.1

אולם הכיסוי לא יחול על  CROSS LIABILITY אחריות צולבת  .8.1.1.1

 ;ענבלגד תביעות הספק כנ

 

ככל שייחשבו   חברת ענבל, חברה לביטוח בע"מהכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את   .8.1.1

 אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

 כללי .8.1

 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .8.1.1

 

 ט כמפור בכפוף להרחבי השיפוי , חברה לביטוח בע"מ -ענבללשם המבוטח תתווסף  .א

 לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .ב

 .יום לפחות במכתב רשום לחשב ענבל 47ל אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת ש

 



 - 17 - נוסח מעודכן-הסכם-11/2711מכרז 

 ליווי וייעוץ מערך אבטחת המידע של חברת ענבל שירותימתן חוזה ל
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

ועובדיה,  ענבלהמבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה  כלפי  .ג

 שגרם לנזק מתוך  כוונת זדון.  ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם 

 

הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל  .ד

 החובות  המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק. .ה

 

אחריות המבטח כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את  .ו

, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני ענבלכאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

 המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

 

העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים  .8.1.2

 עד למועד חתימת ההסכם.  ענבלכאמור לעיל, יומצאו 

                                                  

,  יחזיק  בתוקף את פוליסות ענבלהספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  .8.1.1

הביטוח. הספק   מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה,  כל עוד 

שות מאושרות בתוקף. הספק מתחייב הציג את העתקי הפוליסות המחוד ענבלהחוזה עם 

, לכל המאוחר לענבלוחתומות ע"י המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן 

 שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.   

 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל  .8.1.1

ת או סעד המוקנים לה על על כל זכו ענבלפי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של 

 פי דין ועל פי חוזה זה.

 

 יועץאיסור העברת ו/או הסבת החוזה על ידי ה .4

 

או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ו/או התחייבות ו/רשאי להעביר או להסב חוזה זה  יועץאין ה .4.1

המפורשת של ענבל  ההסכמתל אך ורק בכפוףאלא  ,הכלולים בחוזה זה ו/או הנובעים ממנו

  אש.בכתב ומר

 

בהתקשרות מודגש בזאת, כי עקב רגישות החומר והחשיבות שיש ביועץ וצוות קבועים 

 .במיוחדות להחליף את היועץ וצוותו אלא במקרים חריגים רלא תהיה אפש ,זו

 

אחראי כלפי ענבל לביצועו של חוזה זה  יועץשאר הימענבל הסכמה כאמור, י יועץהיה ויקבל ה .4.2

 עד לסיומו.
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 התמורה .17

 

כלפי  יועץותמורת ביצוע כל יתר התחייבויותיו של ההשירותים המבוקשים ביצוע תמורת  .17.1

                                 .להזמנה להציע הצעותת המחיר המצורפת בהצעתמורה כמפורט  יועץענבל תשלם ענבל ל

 זה, ופרט חוזהלפי  יועץופית למילוי כל התחייבויותיו של הסהתמורה הנ"ל מהווה תמורה  .17.2

 .זכאי לכל תמורה נוספת יועץלכך לא יהיה ה

 

 וסיום ההתקשרות ההתקשרותתקופת  .11

  

 ההתקשרות תקופת .11.1

ולהלן: )החוזה הינו לתקופה בת שלוש שנים  )שלושים ושישה חודשים( מיום חתימת החוזה   

 "תקופת ההתקשרות"(.

 ההתקשרות תקופת להארכת אופציה .11.2

, חודשים נוספים 12לתקופה של עד  ההתקשרותאריך את לה, אך לא חייבת, ענבל רשאית           

 ספקמתן הודעה לצרכיה וזאת ע"י להבלעדי ו דעתה לשיקול בכפוף, מלא או חלקי באופן

כאמור )להלן:  חוזהימים לפני תום תקופת ה 11על רצונה להאריך את ההתקשרות, בכתב 

על הצדדים כל  המוארכת יחולו ההתקשרות"(. בתקופת תקופת ההתקשרות המוארכת"

 זה, בשינויים המחויבים.  חוזההוראות 

 חוזהה את להביא רשאית תהא ענבל כי בזה מוסכם, להלן 11.2-ו 11.1 בסעיף האמור על אף  .11.1

 .ומראש בכתב ימים 17 של מוקדמת בהודעה, שהיא סיבה מכל, סיום לידי

 אחריות ופטור מאחריות .12

 יועץכל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה והאין ולא יהיו כלפי ענבל  יועץמוסכם בזה כי ל

במפורש בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל של ענבל ו/או הנהלתו ו/או עובדיו בזאת מוותר 

 בביצוע התפקידים המוטלים עליהם, ובלבד שפעלו בתום לב ובמסגרת תפקידם.

 ניכוי במקור .11

ן על גובה המס שהוא חייב בו בגין הניכוי ימציא לענבל, עם חתימת חוזה זה, אישור כדי יועץה

"( ויחדשו ו/או ימציא אישורי מס הכנסה אישור מס הכנסהבמקור או פטור הימנו )להלן: "

תקפים מעת לעת עד לתום תקופת החוזה. בהעדר אישור מס הכנסה תקף בתקופת החוזה תהא 

מורה ו/או מכל סכום ענבל רשאית לנכות ולשלם לרשויות מס הכנסה את המגיע להם כחוק מהת

 .יועץכסף שהיא חייבת בתשלומם ל

 ביטול או סיום החוזה, הפסקה .11

, וזאת בכל עת יועץענבל בלבד תהא רשאית לבטל ו/או להפסיק ו/או לסיים את החוזה עם ה .11.1

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.ושתמצא ענבל לנכון מכל סיבה שתראה בעיניה 

מראש ובכתב  יועץמו על ידי ענבל יעשו על ידי מתן הודעה לביטול החוזה ו/או הפסקתו ו/או סיו .11.2

  יום לאחר מתן ההודעה. 17ויכנסו לתוקף 
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פלילי ו/או לא אתי ו/או שיש בו  -לעיל, כל חשד לכוונה ו/או מעשה 11.2למרות האמור בסעיף  .11.1

ו/או מי יו וחלגרום לנזק לענבל, הקשור במישרין ו/או בעקיפין ליועץ ו/או מי מעובדיו ו/או של

 .מטעמו, יביא לסיום החוזה במועד בו תקבע ענבל

שהשירותים זכות לבטל את החוזה כל זמן  לא תהיה כל יועץבמפורש, כי ל אתמובהר בז .11.1

 והכל לפי קביעת ענבל ואישורה על כך בכתב.הושלמו ,טרם  המבוקשים

למתן ידו -היועץ מתחייב לספק את שירותי הייעוץ באמצעות היועצים אשר הוצעו על .11.1

  השירותים המבוקשים.

בוטל או הופסק החוזה כאמור לעיל, תשלם בכפוף לחובות הספק כלפי ענבל עפ"י חוזה זה,  .11.4

שבוצעו על ידו עד לביטול  משירותי הייעוץ לשירותים המבוקשיםבעד אותו חלק  יועץענבל ל

המגיעה לסילוק סופי, גמור ומוחלט של כל התמורה הכספית  זה יחשבוו/או הפסקת החוזה 

 על פי חוזה זה ו/או בקשר אליו. יועץל

השתמשה ענבל בסמכות או בזכות כלשהי מאלו שהוקנו לה בחוזה זה וסיימה או ביטלה את  .11.0

עילת תביעה  יועץהחוזה )כולו או מקצתו( או הפסיקה את ביצועו )כולו או מקצתו(, לא תהיה ל

פיצוי או תשלום כלשהו בעד כל נזק, לא יהיה זכאי לתבוע ו/או לקבל  יועץכלשהי נגד ענבל, וה

 מהשירותיםפגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מכך, פרט לתמורה בעד אותו חלק 

 שבוצעו על ידו עד למועד סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת החוזה, הכל לפי המקרה.

מהמקרים  מבלי לגרוע מזכויותיה של ענבל לפי חוזה זה תהיה ענבל רשאית וזכאית בכל אחד .11.8

לאחר ולהשתמש השירותים המבוקשים ביצוע המפורטים בסעיף זה לעיל, למסור את המשך 

 . יועץובמסמכים השונים שנעשו על ידי ה תוכניותבללא הגבלה 

זה לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותיה של ענבל על פי  11למען הסר ספק אין באמור בסעיף  .11.4

זה ו/או כל  חוזהעל פי  והתחייבויותיאת  יועץקרה בו יפר הזה ו/או על פי כל דין בכל מ חוזה

 יועץחלק מהן. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי הזכויות המוקנות ל

 .יועץעל ידי ה חוזה, לא יחולו במקרה של הפרת החוזה זהעל פי 

ותיה על פי חוזה זה ענבל תהיה זכאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות את זכויותיה וחוב .11.17

 . היועץבכל עת  וללא הסכמת 

כל מידע, מסמך, נייר, הליך, פרוצדורה ו/או כל עניין אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין  .11.11

לענבל ולה בלבד. במסגרת זו לשירותים המבוקשים נשוא חוזה זה, יהיו שייכים במלואם 

 גרת זמן. היועץ מתחייב להעביר כל מידע לענבל, ככל שתבקש, בכל מס

 שונות .11

פי חוזה זה  לעבמקרה מסוים, או במקרים מסוימים, בזכויותיה  תשתמשבמקרה שענבל לא  .11.1

לא יחשב הדבר כויתור ענבל על זכויות אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים 

 שיקרו לאחר מכן.

 

לקזז כנגד כל  זה ו/או על פי כל דין, רשאית ענבל  חוזהמבלי לגרוע מזכויות ענבל ו על פי  .11.2

זה ו/או על פי כל דין, כל סכום אשר  חוזהחייב ו/או יהיה חייב לה ו/או על פי  יועץסכום שה

 זה ו/או על פי כל דין. חוזהיגיע ללווה מענבל על פי 

 הפרה יסודית .14



 - 11 - נוסח מעודכן-הסכם-11/2711מכרז 

 ליווי וייעוץ מערך אבטחת המידע של חברת ענבל שירותימתן חוזה ל
 03-9778794, פקס: 9700*, 70-8008080, טל. 07177נתב"ג,  282רח' הערבה, קריית שדה התעופה, ת.ד  – ענבל חברה לביטוח בע"מ

INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778793, Fax. +972-3-9778794 

 

 הינם תנאים יסודיים. 11-ו  12, 17, 4, 8, 4, 1, 1, 1, 2בסעיפים התנאים הקבועים 

 

 משלוח הודעות .10

זה לעיל תחשב  חוזהל מבואהודעה בכתב שתשלח על ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכל 

שעות מעת שנמסרה למשלוח  02כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה באותה הכתובת, או בתום 

  בדואר רשום בבית הדואר, המוקדם מבין השניים.

 

 סמכות שיפוט .18

 המוסמכים באזור המשפט בבתי ורק אך הינה זה חוזהל הקשור והנוגע בכל המקומית הסמכות

 .בלבד יפו-אביב-תל ו/או המרכז

 

 

 

 

 

 ה י ו ע ץ  ע  נ  ב  ל
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 אישור קיום ביטוחים -  נספח ב'

 

  לכבוד,

 ענבל חברה לביטוח בע"מ 

 

 א.ג.נ.,

 

 .ביטוחים אישור קיוםהנדון:                                               

 

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________)להלן "היועץ"( לתקופת 

הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________בקשר למתן  שירותי ליווי וייעוץ של 

 מערך לניהול אבטחת המידע בענבל,  את הביטוחים המפורטים להלן:

 

 ידיםביטוח חבות המעב

 

כלפי עובדיו בכל הקשור למתן שירותי שמאות רכב לענבל בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים  .1

 המוחזקים. 

דולר למקרה  1,777,777דולר ארה"ב לעובד וסך  1,177,777גבולות האחריות לא יפחת מסך   .2

 ולתקופת הביטוח )שנה(.

 

    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

יות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש אחריותו החוקית בביטוח אחר .1

 בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  

 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  )שנה(.   217,777גבולות האחריות שלא יפחתו מסך    .2

 (.CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ) .1

                                                                   

 ביטוח אחריות מקצועית

 

הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המציע , עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר  .א

אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית 

 שירותי ליווי וייעוץ של מערך לאבטחת מידע.שנעשו בתום לב בקשר למתן 

 דולר ארה"ב;     217,777גבול האחריות למקרה ולתקופה )שנה( לא יפחת מ  .ב

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .ג

 (  מרמה אי יושר של עובדים;1ג. )

 ;(  אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה ביטוח2ג. )

 אולם הביטוח לא יחול כלפי תביעות  היועץ כנגד ענבל; Cross  Liability -( אחריות צולבת 1ג. )
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 חודשים; 4( הארכת תקופת הגילוי לפחות 1ג. )

 

הביטוח יורחב לשפות את  ענבל  ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי היועץ, עובדיו וכל  .ד

 הפועלים מטעמו.

 

 כללי

 

 ללו התנאים הבאים:בפוליסות הביטוח  נכ

  

, בכפוף להרחבת השיפוי ענבל חברה  לביטוח בע"מ לשם המבוטח תתווסף כמבוטחים נוספים:   .1

 כמפורט לעיל.

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה  .2

 יום לפחות במכתב רשום לענבל.  11על ידינו הודעה מוקדמת של 

ו מוותרים  על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי ענבל ועובדיה,  ובלבד  אנ .1

 שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

היועץ  אחראי בלעדי כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל החובות  .1

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 שתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היועץ.הה .1

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר  קיים  .4

ביטוח אחר לא יופעל כלפי ענבל, והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על 

וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור  פי הביטוח בכפוף לתנאי

 באישור זה.

 

 

                                                                                        

 בכבוד רב,

                                                    

 

 

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשי החברה  וחותמת החברה
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 החוזה )ערבות ביצוע(ערבות בנקאית לביצוע  -' לחוזה גנספח 
 עבודה לאחר קבלת הודעת הזכייה(ימי  01 –)יוגש לענבל על ידי המציע הזוכה לא יאוחר מ 

 תאריך________________
 לכבוד

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 רח' ערבה 

  282ת.ד. 
 01011קריית שדה התעופה, 

 הנדון: ערבות מס. _____________

(, אשר נבחרו "ים/המבקש"לבקשת ה"ה ________________________________________________ )להלן:  .1
 ייעוץ בתחום אבטחת מידע )ולהלן: "השירותים"(ליווי ושירותי  מתןלשם /נותני השירות של חברתכם להיות הספקים

  ₪ 17,777 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  מ )ולהלן:"ענבל"(, "בע לביטוח חברה ענבל עבור
הפרשי הצמדה, הנובעים מהצמדת סכום ( בתוספת "ל"הנ הקרן סכום"(, )להלן: שקלים חדשים עשרת אלפים)במילים: 

בכל המגיע או עשוי להגיע לכם מאת  ,"(למדד הצמדה הפרשי" הקרן הנ"ל, למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן )להלן:
 ענבל. עבור השירותיםהמבקש בקשר להתקשרותכם עמו במסגרת 

 ".הערבות סכוםהקרן הנ"ל בתוספת הפרשי ההצמדה למדד יקראו להלן: " .2

 חישוב הפרשי ההצמדה עפ"י ערבות זו: לצורכי .1

 משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. - "מדד המחירים לצרכן" א.

 מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. - "המדד החדש" ב.

 .המכרז פרסום ביום המפורסם לצרכן המחירים מדד - "היסודי המדד" ג.

 

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה, סכום השווה להכפלת ההפרש בין המדד  
החדש למדד היסודי בסכום הקרן הנדרש )עד לסכום הקרן הנ"ל( ומחולק במדד היסודי. אם יתברר כי המדד החדש שווה 

 יועמד סכום הערבות על סכום הקרן הנ"ל.למדד היסודי או נמוך הימנו, 

לאחר קבלת  )במילים: שבעה ימים(ימים  0תוך  את סכום הערבות, לפי החישוב דלעיל םאנו מתחייבים לשלם לכ .1
דרישתכם הראשונה בכתב, שתימסר לנו בכתובתנו: רחוב _________, בעיר ______, מיקוד_____, טלפון ושם איש 

ת כתובת הבנק(, כל סכום שצוין בדרישתכם עד לסכום הערבות, בלי שיהיה עליכם לבסס קשר _______, )יש להכניס א
את דרישתכם או לדרוש תחילה את הסכום האמור מאת המבקש, ובלבד שדרישתכם נמסרה לנו לפני יום פקיעת הערבות. 

ם לא יעלה על סכום לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות יכול שתיעשה לשיעורים, ובלבד שסך התשלומי
 הערבות.

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית. .1

כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. הדרישה על פי ) 2718בדצמבר,  11ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום  .4
 ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 להעברה ו/או להסבה. ערבות זו אינה ניתנת .0

 בכבוד רב, 

 בנק _____________________שם ה 

 ________________________סניף  

 מספר סניף ___________________ 

  תאריך:_____________

 חתימה של מורשיי החתימה וחותמת הבנק:____________________


