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 6206262מספר מכרז 

 

 הצעות להציע הזמנה

 
ממונה אבטחת מידע, הגנת פרטיות ניהול  שירותי לאספקת הצעות בזאת מזמינה עיריית בית שמש .א

חודשים  21חודשים עם אפשרות הארכה של שני תקופות נוספות של  63הינו  ההתקשרות , משךוסייבר
 חודשים. 36בסך הכל 

  .למכרז המצורפים הטכני ובנספח בהסכם מפורט והיקף השירות העבודות תיאור .ב
שתעמוד  ₪, 20,666בסך  העירייה לטובת בנקאית "ערבות מכרז" ערבות להצעתו לצרף חייב מציע כל .ג

 .622021616ליום  עד בתוקפה
, באמצעות 0066-20066בימים א עד ה בין השעות  902062החל מיום  לרכוש ניתן המכרז מסמכי את .ד

אשר לא  ₪ 1066מכרזים(, תמורת תשלום בסך  –תשלומים  –אתר העירייה )לשונית אגף הגבייה 
 יוחזרו בכל מקרה

 .61-0060069טלפון לבירורים  .ה
, 0202062הגשת ההצעה עד ליום  .21066בשעה   6202062לוחות זמנים0 הגשת שאלות הבהרה עד ליום  .ו

 והכל בהתאם להוראות המכרז.
 לבין זו בהזמנה בין האמור סתירה של מקרה בכל המכרז. במסמכי מצוינות נוספות מפורטות הוראות .ז

 גוברים.  המכרז מסמכי – המכרז במסמכי האמור
  .כלשהי אחרת הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת העירייה אין .ח
 ממסמכי כולל הזוכה כחלק המציע יחתום גביהם ועל הזוכה המציע את מחייבים המכרז מסמכי כל .ט

 .ההסכם
 מחיר הצעות או לקבלת/ו המחיר הצעות השוואת לצרכי הינם זה במסמך המופיעים הנתונים כל

 מחייבים נפרדת בהזמנה בפועל שירותים שהוזמנו בפועל. רק העירייה את מחייבים ואינם מהמציעים
 העירייה.  את

 
 
 

 
 ,בברכה   
 

 ד"ר עליזה בלוך
 ראש עיריית בית שמש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :כללי .2
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להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים הפרטים המובאים בסעיף זה  .2.2
רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באי אילו ממסמכי המכרז. 

 הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.

בזאת גופים העומדים בתנאי הסף "( מזמינה המזמין" וכן "העירייהעיריית בית שמש )להלן0 " .2.1
המפורטים להלן, להציע הצעות לממונה אבטחת מידע ,הגנת הפרטיות וסייבר במשרדי 

",(, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כלל מסמכיו, השירותיםהעירייה, )להלן0 "
 הוראות נציגי העירייה, דרישות והוראות כל דין, הכל כפי שיפורטו להלן.

תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה את  .2.6
אלפיים ₪ ) 1066תמורת תשלום של  923216החל מיום  במכרז לחתום, ניתן לרכוש

דרך  -חמש מאות ש"ח( )התשלום לא יוחזר בשום מקרה(, במזכירות העירייה 
העבודה המקובלים, בימי  -, בית שמש 6, קומה C, קניון נעימי, כניסה 1רבין 

 .20066 - 0066בשעות 

, הגשת 21066בשעה  2023216לוחות זמנים0 הגשת שאלות הבהרה עד לתאריך  .2.1
במשרדי סמנכ"ל העירייה לידי מר  21066בשעה  1023216הצעות עד לתאריך 

 ניסים כהן או גב' ירדנה מלכה. והכל בהתאם להוראות המכרז.

 תם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של העירייה.ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכיש .2.0

 מנהל מערכות מידע )מנמ"ר( העירייה, מר ציון ממן.ל במייל לבירור פרטים ניתן לפנות .2.3
zion@iula.org.il 

מיום החתימה על ההסכם יחל הזוכה  ימי עסקים 21 -ממיום חתימת ההסכם ולכל המאוחר   .2.9
ר כי במקרים חריגים לעירייה תהיה לספק את השרות . מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובה

 סמכות בלעדית להאריך את התקופה.

התמורה בגין אספקת השירותים נשוא מכרז זה תשולם בהתאם להצעת המחיר של הזוכה ועל  .2.0
 למסמכי המכרז. 'אכמסמך המצורף פי ביצוע בפועל, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם 

מובהר כי העירייה אינה מעניקה לזוכה הרשאה בלעדית לאספקת השירותים, כולם או חלק  .2.0
מהן, ו2או של שירותים אחרים, והיא תהיה רשאית בכל עת להתיר גם לנותני שירותים ו2או 
עובדים אחרים להפעיל ולבצע שירות או שירותים דומים ו2או מקבילים ו2או עבודות דומות 

 פי שיקול דעתה הבלעדי. ו2או מקבילות, הכל ל

יתר תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז, לרבות תנאי התשלום, התמורה, ביטוחים, אחריות,  .2.26
 לוח זמנים, וכדומה יהיו על פי תנאי המכרז וההסכם המצ"ב על נספחיו.

 
 מהות השירותים: .6

 

עיריית בית שמש מבקשת למנות בדרך של מיקור חוץ ממונה אבטחת מידע, הגנת הפרטיות  .1.2

 שעות שבועיות . 66וסייבר. היקף השירותים המבוקשים הינם עד 

השירות יינתן ע"י מומחה אבטחת מידע והגנת הפרטיות אחד )להלן0 "המועמד"( שיבצע את  .1.1
ע )להלן0 "המציע"( אשר עומד בכל השירותים  המבוקשים מטעם חברת שירותי אבטחת מיד

 תנאי הסף הנדרשים מהמועמד במכרז זה.
המועמד אשר ימונה לתפקיד ממונה אבטחת המידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות 2תקנות  .1.6

הגנת הפרטיות או כל תיקון וחוק רלוונטי אחרים אשר מגדרים את הנדרש מהממונה במסגרת 
חזון ומדינות אבטחת מידע לעיריית בית שמש. תפקידו בין יתר הפקידים יבנה המועמד  

ממונה אבטחת המידע ינחה בהיבטי האבטחה והגנת הסייבר את התכנון וההטמעה של 
 בפגיעותמערכות מידע כלל ארגוניות, תפעולן השוטף, ודרכי ההתגוננות מפני איומים והטיפול 

ה שוטפות תוך הנחיה אבטחה ידועות. כמו כן יהיה הממונה אחראי על ביצוע ביקורות אבטח
 וכתיבת בקרות ניהוליות כגון מדיניות, נהלים וסטנדרטים בתחום אבטחת המידע. 
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 :תנאי סף  .0

 למציע ההצעה:תנאי סף  .6.2

 שנים.  0המציע הינו חברה שעוסקת בתחום אבטחת מידע עם ניסיון של לפחות  .6.2.2

 זו. מומחי אבטחת מידע שאופי פעילותם דומה לזו הנדרשת בבקשה 0למציע לפחות  .6.2.1

 עיריות, מועצות –לקוחות במגזר המוניציפאלי רשויות מקומיות  6למציע לפחות  .6.2.6
 מקומיות ו2או מועצות אזוריות. 

המציע יצרף  המציע נעדר זיקה לחבר עירייה 2 הנהלת העירייה ו2או עובד עירייה. .6.2.1
 מאושרת על ידי עו"ד.  ??,הצהרה בנוסח המצורף כמסמך 

  כנדרש במכרז זה.אית המציע צירף להצעתו ערבות בנק .6.2.0

, 2093-למציע אישורים תקפים על שמו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .6.2.3
 והוא עומד בתנאים ובהוראות הנדרשים לפי חוק זה.

, 2992-המציע יצרף תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 החתימה מטעם המציע ומאושר כדין על ידי עו"ד,  מורשהחתום על ידי 

 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום.

במקרה  -המציע יצרף העתק תעודת עוסק מורשה )מאומת על ידי עו"ד כ"נאמן למקור"(, או 
כ"נאמן למקור"( העתק תעודת התאגדות )מאומת על ידי עו"ד  -בו המציע הינו תאגיד 

ותדפיס נתונים עדכני מאת רשם התאגידים )חברות0שותפויות( בדבר פרטי רישום התאגיד 
 ומנהלי התאגיד )אין צורך בפירוט השעבודים(.

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .6.2.9

 המציע יצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

 למועמד מטעם המציע :תנאי סף  .6.1
חוק הגנת ת ניסיון בתחומי מערכות המידע, אבטחת מידע, שנו 0-26מומחה בעל  .6.1.2

 רשתות תקשורת, תשתיות מחשוב וטלפוניה.הפרטיות 

 על הכשרה של אחד מאלה0המועמד ב  .6.1.1

 -  (CISSP, CISO, CISA, CEHקורס או הסמכה מוכרים בתחום אבטחת המידע ) .6.1.6

 יתרון.מוסד אקדמאי מוכר 

  וכו'IT (CCNA ,MCSA .)הסמכה אחת לפחות בתחום  .6.1.1

בתחום אבטחת המידע וליווי רשויות  שנה מומחה בעל ניסיון מעשי של לפחות  .6.1.0

 .לעמידה בתקני חוק הגנת הפרטיות

 .משתמשים 066בארגונים מעל  GDPRלבעלי ניסיון בהטמעת עדיפות תינתן  .6.1.3

ניסיון בליווי לפחות גוף מוניציפאלי אחד כגון רשות מקומית 2 תאגיד מים 2 וכו'  .6.1.9

 משתמשים. 066ל המונות מע

 ניסיון מעשי באפיון קמפיין הגברת מודעות עובדים ומנהלים לנושאי אבטחת המידע. .6.1.0

 מומחה בעל ניסיון בעבודה מול ספקים וגורמי צד ג' בנושאי אבטחת מידע. .6.1.0

 מומחה בעל ניסיון  בעבודה מול גורמים רגולטוריים כגון מערך הגנת הסייבר.  .6.1.26

סף מצטברים. מציע שלא יעמוד בכל אחד מהם, הצעתו תהא פסולה  התנאים המפורטים לעיל הינם תנאי

 ולא תידון כלל. על המציע לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים לעיל.
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אין באמור כדי לגרוע מסמכות העירייה להורות על  העיריה שומרת לעצמה את הזכות לבקש אישורים
 שנדרשו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף. השלמת מסמכים, לרבות מסמכים

 הבהרות ושינויים .4

 ,zion@bshemesh.co.il היה רשאי כל אחד מהמצעים להפנות לעירייה, לידיי 2202062 עד לתאריך
 בלבד MS-Word שאלות הבהרה בכתב במסמך

 התשלום: .1

 הצעת המציע. מסמך א'של הזוכה יהיה זכאי לקבל תשלום על פי הצעתו  עבדותובגין 

לאותו חודש דוח שעות מפורט אשר כולל את שעות העבודה ותוכן  0 הזוכה יגיש בסוף כול חודש ועד ל

 עבודתו בשעת אלו.

 .66מנמר העירייה יחתום על טופס השעות והעירייה תשלם לזוכה בתנאי תשלום שוטף +

 

 הצעת המשתתף .2

"( כאשר כל המציעולהלן0 "ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד )המגיש יכונה לעיל  .3.2
המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע במכרז 

 בלבד.

נפרד ממכרז זה -הצעת המציע  תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי .3.1
ההצעה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס 

 , בהתאם להנחיות המכרז. בשני עותקיםלהסכם  'מסמך אהכספית המצורף 

הצעת המחיר תכלול את ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע כל עבודה שהיא  .3.6
השייכת באופן ישיר ו2או עקיף, בהתאם למפורט בהסכם. המשתתף לא יהא זכאי לקבל כל 

 .תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו

מודגש בזה כי, הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד  .3.1
 הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת  .3.0
כל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או ב

ההצעה. בכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן על ידי העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או 
 הסתייגות.

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  .3.3
 ובתנאיו.

לרבות הצעת המשתתף, ההסכם, לחתום על כל מסמכי המכרז,  מציע על מורשי החתימה של ה .3.9
 נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

 

 לתנאי המכרז.  מסמך א'על המציע להציע הצעת מחיר ע"ג "טופס הצעת מחיר" בנוסח  .3.0

 

)אוטונומית( לטובת עיריית בית שמש )להלן0 "הערבות"( בסך של  מסויגתערבות בנקאית בלתי  .3.0

ותהיה בלתי מותנית, בלתי מוגבלת  0622202 0ש"ח. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 20666

ימים ממועד הדרישה, ללא כל צורך לבסס את הדרישה לחלוט  26וניתנת למימוש בכל עת עד 

ום ההצעה וקיום תנאי המכרז. למען הסר הערבות מצד העירייה. הערבות תיועד להבטחת קי

ספק, יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו2או המחאה אישית ו2או המחאת עסק. 

 .'4אהערבות תהיה כמצורף בנספח 
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מובהר בזאת כי העירייה תקבל גם נוסח ערבות אחר, ובלבד שמדובר בערבות אוטונומית בלתי 

 מושה וסכום הערבות יעמדו בדרישות המפורטות לעיל.מותנית, וכן תוקף הערבות, אופן מי

 

ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר סיום הליכי 

  המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

 

ערבות מציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ערבות ביצוע חדשה כמפורט 

ההסכם ובנספח. גזבר העירייה יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בטיוטת 

 לדרוש את הארכת תוקף הערבות של המציע הזוכה לתקופות נוספות בהתאם לצורך.

 

 קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז. .3.26
 

 מסמכי ההצעה .9

 המסמכים המפורטים להלן0 כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 המכרז, כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד בחותמת וחתימת המציע.כל מסמכי  .9.2

ככל שפרסמה, בהתאם לאמור  -כל מסמכי הבהרות ותשובות לשאלות שפרסמה העירייה  .9.1
 חתומים בכל עמוד ועמוד בחותמת וחתימת המציע.להלן, כשהם  4בסעיף 

 פרופיל המציע. .9.6

בתנאי הסף ו2או המועמד מסמכים2אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו2או המציע  .9.1
 לעיל. )תנאי הסף(  0המפורטים בסעיף 

 '(, בשני עותקים.??להסכם )מסמך  מסמך א'בנוסח  -הצעת המחיר  .9.0

 שיעסקו בביצוע השירותים  מועמדביחס ל2השכלה תעודות הסמכה  .9.3

תצהיר בדבר קיום דיני עבודה מאושר על ידי עו"ד, לפיו המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע  .9.9
 לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה המפורטים שם. 

אישור תקף מפקיד השומה או מרואה חשבון, על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות  .9.0
 .2093-ופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס(, תשל"ועל פי חוק עסקאות ג

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המציע, ככל שיש. .9.0

ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורף אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום  .9.26
חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את  מורשהוכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן של 

החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו  מורשההמשתתף לכל דבר וענין וכי 
 על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

  א' מסמךבנוסח  -הצהרת המציע  .9.22

ביחס לקביעת  -תאמה לתוכנו כל אחד מהם בה -המסמכים המפורטים לעיל, ישמשו את העירייה 
עמידה של ההצעה בתנאי הסף במכרז, הן אלו שכל מציע נדרש לעמוד בהם כבר בשלב -עמידה0אי

 המכרז והן אלו שהזוכה יידרש לעמוד בהן בשלב ההתקשרות שלו עם העירייה.
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כל השמטה, שינוי או תוספת אשר יעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות, בין על ידי תוספת 
מסמכי המכרז או באמצעות מכתב לוואי, או בכל דרך אחרת, לא יהיו בני תוקף כלפי העירייה ב

ועלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. בכל מקרה הנוסח 
 שהוכן על ידי העירייה יחייב את הצדדים ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות. 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל או צירף מסמכים שאינם ברורים או 
סותרים זה את זה, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו 
של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו0או ישלים ו0או יתקן ו0או יבהיר איזה מהמסמכים 

הנתונים המפורטים בה. כן רשאית העירייה להתעלם מפגמים טכניים, פגמים שבהצעתו ו0או 
שאינם מהותיים ופגמים אשר אינם מצדיקים את פסילת ההצעה על הסף, הכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי. 

 תקופת ההתקשרות .2

תקופות  1להארכה על ידי העיירה בלבד לעוד לשנה אחת עם אופציה  תקופת ההתקשרות הינה  .0.2
שנים וכל זאת על  0ובסך הכול תקופת ההתקשרות תהיה תקפה ל  בכל  פעםהארכה של שנה 

 פי שקול דעתה של העירייה ולמציע לא תהיה כל זכות ערעור.

 ערבות מכרז .9
ם לצורך הבטחת התחייבויותיו בהתאם לדרישות המכרז ונספחיו, ובכלל זאת חתימת ההסכ .0.2

מותנית -בלתיבנקאית מקורית ערבות  -מכרז המצורף לו, יצרף המציע להצעתו ערבות 
 .עם דרישה ראשונה וצמודה למדד המחירים לצרכן ןפירעו-ואוטונומית לטובת העירייה, בת

 
עד  (. הערבות תהיה בתוקףאלפי ש"ח חמש עשרה) 20,666ת יהיה בסך סכום הערבות הבנקאי .0.1

והמצאת כל המסמכים והאישורים  ההסכםהזוכה על  להבטחת חתימתוזאת  222621616 ליום
 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו במכרז. )שבעה(  9הנדרשים, בתוך 

 
לפסול הצעה אשר ערבות המכרז שצורפה לה אינה  ,בהתאם להוראות המכרז ,רשאית העירייה .0.6

 עומדת בתנאי מכרז.
 

במשך כל תקופת תוקפה ללא התניות  מידיימוש ערבות בנקאית כמפורט להלן, תהיה ניתנת למ .0.1
 ו2או הגבלות כלשהן.

 
על הזוכה להגיש עד עשרה ימי עבודה לאחר משלוח הודעת ₪,   10,666ערבות הביצוע בסך  .0.0

הזכייה. בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז )להלן "ערבות הביצוע"( אשר תעמוד בתוקפה 
למשך כל תקופת ההתקשרות והמציע הזוכה יישא בעלותה, בעת קבלת ערבות הביצוע העירייה 

 תחזיר למציע את ערבות המכרז. 
0.3.  
 

 -ערבות הביצוע למשתתף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו כנגד המצאת  העירייה תחזיר .0.9
והוראותיו. הערבות הנ"ל תוחזר  ההסכםהערבות הבנקאית הקבועה לשם הבטחת קיום תנאי 
 לשאר המשתתפים לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה.

למציע ת להגיש את ערבות המכרז לפירעון, כולה או חלקה, אחרי שנתנה רשאי ההיתהעירייה  .0.0
 הזדמנות להשמיע את טענותיו, במקרים הבאים0

כל אימת שהמציע יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל  .0.0.2
 דרך שהיא.

 רמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.וכל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בע .0.0.1

 מדויק. -בלתיכל אימת שהמציע מסר לעירייה מידע מטעה או מידע מהותי  .0.0.6

כל אימת שלאחר שנבחר המציע כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות  .0.0.1
 במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם העירייה.

והכל מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לפיצוי בגין כל נזק ו2או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים 
 כאמור לעיל.
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על ידי מתן  ,עים להאריך את תוקף ערבות המכרזהעירייה תהיה רשאית לדרוש מן המצי .0.0
הודעה בכתב למציעים. במקרה זה יגישו המציעים ערבות מכרז חדשה )או יאריכו את תוקף 

 ימים ממועד קבלת הודעת העירייה. (שבעה) 9ערבות המכרז המקורית שמסרו( תוך 

הנחיות העירייה. הוכרז הזוכה במכרז, יאריך הזוכה את תוקף ערבות המכרז שהגיש בהתאם ל .0.26
 ,להלןלאחר שהזוכה במכרז חתם על ההסכם והמציא אישורי ביטוח וערבות הביצוע כאמור 

 תוחזר לו ערבות המכרז.

ם מיי)תשעים(  06מציע שהצעתו לא זכתה, תוחזר ערבות המכרז שמסר במסגרת הצעתו תוך  .0.22
ערבות המכרז יה שיישלח לזוכה. עירייה עם הזוכה כאמור במכתב הזכמיום התקשרות ה

 תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז בדואר רשום לכתובת שיציין כל מציע בהצעתו.

 אופן ומועד הגשת ההצעה .22

מזכירות העירייה, להגיש את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, לתיבת המכרזים ב על המציע .26.2
 6402062 ליום בלבד עד 13216, במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' כמפורט לעיל

  בדיוק. 26:22בשעה 

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו0או בכל דרך אחרת ו0או שהתקבלו לאחר 
 המועד הנ"ל.

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת  .26.1
 המעטפה אליו( ולא תידון כלל.

ועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ימים מהמ)תשעים(  06 כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של .26.6
והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה  העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה

 זו. 

מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות  .26.1
 .רוכשי המכרז בלבדתימסר ל

עוד לא כל בהודעה בכתב למשתתפים )העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות  .26.0
 נפתחה תיבת המכרזים(.

בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל  .26.3
 סכם.הזאת לכל תנאי ה

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .22

 ₪ 1066, תמורת סך של 0066-20066בשעות  זכירות העירייה,את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במ .22.2
 . שלא יוחזרו בכל מקרה - חמשת מאות ש"ח(אלפיים )

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .22.1
 זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. 

ללא רכישה(  -גם אם הגיש הצעה גוף שלא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז ) .22.6
 ולא יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז.

כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. 
 .61-0060022 מס' יש לוודא קבלת שאלות ההבהרה בטלפון

לנציג העירייה, בפורמט ובמבנה, העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו ודגש כי, י .22.1
 העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.ודגש כי, המוכתבים לעיל. כן י

נפרד -בלתיככל שיהיו שינויים במכרז, תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק  .22.0
 ממסמכי המכרז.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .22.3
 תחייבנה את העירייה.  -בכתב 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .22.9
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 
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או בפקס , כי המכרזיובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמו - נפרד מתנאי המכרז-בלתיחלק 
רכישת המכרז.  דהמכרז במעמשנמסרו על ידי רוכשי מסמכי פי הפרטים על בדואר אלקטרוני, 

 על ידיהשינויים, השאלות או ההבהרות שישלחו על ידי העירייה לרוכשי המכרז יצורפו  לכ
 כאשר הם חתומים עם חותמת וחתימה על ידו. להצעתו המציע

 

 שמירת זכויות .26

פים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתת .21.2
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 

 אופן בחירת הזוכה  .20

ציון ההצעה של כל מציע יקבע על פי סכום הציונים שיתקבלו בסעיפים המפורטים בטבלה  .26.2
 36% סך הכלסעיפי המחיר יהוו להלן, כאשר לכל סעיף נקבע משקל מתוך הציון הסופי. 

 . , הכל כמפורט להלן16% -וסעיפי האיכות  מהציון הסופי

משקל הסעיף  סעיף 
מתוך הציון 

 הסופי

 60% במכרז זהירותים הנדרשים המחיר הקבוע לחודש לכלל הש  .2

במתן שירותים דומים  - ואיכות המבצע  ניסיון המבצע  .1
 לשירותים נשוא מכרז זה.

16% 

 16% מהמועמד  התרשמות בראיון אישי  .6

בכל אחד משלבי המכרז העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבקש הבהרות בכתב ולדרוש  .26.1
 העירייה. על ידישיקבע  לוח זמניםמהמציע מענה להבהרות בהתאם ל

 ה וההתקשרותהודעה על זכי .24

 . בכתב - עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה .21.2

במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל  הייהזכיהיה נקוב בהודעת העירייה על עד המועד ש .21.1
ערבות הביצוע ואישור מציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות המסמכים והאישורים שעליו לה

  .על עריכת ביטוחים וכן יחתום על ההסכם המצורף למכרז

"ל מנכ חוזר להוראות בהתאם עניינים ניגוד קיום-אי תצהיר על חתוםכן יהיה על הזוכה ל .21.6
 וכן( הפנים משרד של האינטרנט באתר מפורסם"ל המנכ)חוזר  121622' מס הפנים משרד

 הוא בו התאגיד או המשרד לרבות, שלו וההתקשרויות העבודות מכלול של מלא פירוט למסור
 עדהוהו, עובדיה או המקומית הרשות נבחרי, המקומית הרשות גורמי מול אל, מועסק

 ענין כל ולציין לפרט וכן, עניינים ניגוד בדיקת רךלצו, מקומי תאגיד או ובניה לתכנון המקומית
 זה לנוהל בהתאם כי מובהר. כאמור עניינים לניגוד חשש להקים או להוות יכול אשר אחר

 לניגוד חשש של במקרה וכי העירייה"ש יועמ של ואישורו לבדיקתו התקשרות כל כפופה
 המשתתף של זכייתו תבוטל, עניינים ניגוד הסדר באמצעות לתקן ניתן לא אותה עניינים
 .במכרז

לעיל, תוך התקופה האמורה שם זה  לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף .21.1
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו2או חזר בו 

 -המכרז ערבות כייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את ז
וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע  -המשתתף במצורף להצעתו  על ידיאשר הוגשה 

מכל זכות ו2או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא 
רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים 

המכרז  על פילנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה  שתמצא
 כל דין.  על פיו2או 
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ה איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים .21.0
ה, תהא העירייה טל את הזכיכאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לב

ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור  )אלף₪  2,666 לסך של זכאית
לעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת זה  מתום המועד הנקוב בסעיף

 כל האישורים. 

זכייתם ותחזיר להם את -תב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאיהעירייה תיתן הודעה בכ .21.3
 ערבות המכרז.

  העירייה. על ידיביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין  .21.9

נפרד ממכרז זה. יש לראות -בלתיההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק  .21.0
את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה 

הסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ה
בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו 

כולל את  נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה, נוסח ההסכם
 הסכם. בכל מקרה המפרט הכתוב עולה על האמור בהנספחים להסכם במלואם. 

 

 ביטול המכרז .21

העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לקחת רק חלק  .20.2
או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות  ,מהשירותים המוצעים

צפוי -בלתיסבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש -בלתיהמתקבלות יהיו 
 בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

אך לא  -העירייה תהא רשאית  כי, כל דין, מובהר בזאת על פיבנוסף לאמור לעיל ולאמור  .20.1
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה0  - , לפי שיקול דעתה הבלעדיחייבת

 

ההבהרה ו2או לאחר , לאחר פרסום מסמכי המכרז ו2או לאור שאלות עירייההתברר ל .20.1.2
טות במסמכים, או פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפור

מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או  מהותיותדרישות שהושמטו נתונים2
 שלמים.-בלתי

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו2או פעלו  .20.1.1
 בל.בניסיון ליצור הסדר כו

החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו2או למי מרוכשי מסמכי  .20.6
 המכרז כל תביעה ו2או דרישה ו2או טענה כלפי העירייה ו2או כלפי מי מטעמה.

 אחריות .22

העירייה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו  .23.2
 קבלת הצעתו.-זה, ובפרט בשל אי2או בקשר למכרז במסגרת ו

בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן  כי, מובהר במפורש .23.1
 בקשר עם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי העירייה.

 

 

 סודיות ועיון במסמכים .29
שיימסר לו על ידי העירייה  בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע .29.2

בקשר או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי 
 חוק.

 המשנה-קבלני ,לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, הספק מתחייב להחתים את עובדיו .29.1
שמירה מוחלטת על שלו או כל מי מטעמו על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות ל

 סודיות המידע של העירייה.
 המציע מתחייב לציית לכל הוראות העירייה בכל הנוגע לשמירת סודיות. .29.6
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כל מסמכי המכרז הינם רכוש העירייה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  .29.1
והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו2או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא 

מציע הצעה, או קיבל הודעה מהעירייה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע מיד את מסמכי הגיש ה
 המכרז על חשבונו, אם נדרש לעשות כן על ידי העירייה.

 
 עיון בהצעה הזוכה .22

תהא  העירייהמציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים ובהצעת הזוכה.  .20.2
, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך אשר ה הבלעדירשאית, על פי שיקול דעת

להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות 
 חובת המכרזים. 

מציע הסבור שחלקים מסוימים מהצעתו מהווים סוד מסחרי או מקצועי יציין זאת בהצעתו  .20.1
פים מקבילים בהצעות של מציעים אחרים למכרז. מציע כאמור ייחשב כמי שהסכים שסעי

, שתהיה רשאית על פי עירייהר, ההחלטה הסופית בעניין מסורה להינם חסויים. על אף האמו
 להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות כל דין. הבלעדי שיקול דעתה 

 
 

 הודעות ונציגות .29
בכל הקשור במכרז  את כתובתו לצורך קבלת הודעות 2'רת מסמך אכל מציע במכרז יציין במסג .20.2

ואת שמו, מספר הטלפון והפקסימיליה וכתובת דואר האלקטרוני של נציג מטעמו המוסמך 
 לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה. 

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של העירייה בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג  .20.1
 ות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.את המציע ולהתחייב בשמו. על נציג זה להי

הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות  .20.6
שסיפקו המציעים בהצעתם. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה  פריםוהמס

ואר שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בד)שבעים ושתיים(  91ליעדה תוך 
ובלבד  ,שעות ממועד המשלוח)עשרים וארבע(  11אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה או לא התקבלה הודעה אלקטרונית כי 
קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי -הדואר האלקטרוני לא נשלח. לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי

אם זו  ,למספר הפקס ו2או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעיםהעירייה לכתובת ו2או 
 נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

 
 

 הוראות נוספות .62
בחירתם של המציעים כזוכים במכרז לא תקנה להם בלעדיות במתן השירותים, והעירייה  .16.2

 רשאית להתקשר עם ספקים2קבלנים נוספים לשם ביצוע שירותים מהסוגים נשוא המכרז. 
סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל עניין הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט  .16.1

 בבית שמש בית משפט מתאים אזי בירושלים., ואם אין בלבד בבית שמש המוסמך
מכרז זה הוא קנינו הרוחני של העירייה, אשר מפורסם לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו  .16.6

 שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע. 
הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. העירייה לא תעשה שימוש בהצעת המציע,  .16.1

 אלא לצורכי המכרז.

 

 בברכה,

 עיריית בית שמש

 2מסמך א'
 קודםהניסיון מציע והפרטי ה

 פרטים על המשתתף .2
 

 בקשה להשתתף במכרז והצהרה

 (פרטי המבצע השירותים המבקש )במקרה והמבקש איננו חברה או שותפות רשומה א.
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 שם משפחה שם פרטי

 מען טלפון

 

 שותפות(פרטי המבצע השירותים המבקש )במקרה והמבקש הינו חברה או  ב.

 ___________________________________שם החברה 0 השותפות:  

 ___________________________________מען החברה 0 השותפות: 

 . __________________2ות מנהלי החברה 0 השותפות: שמשם0

1 __________________ .6__________________ .  

1 __________________.0 __________________ . 

  

 .__________________2: שם המועמד לספק את השרות

 . __________________2שמות מורשי החתימה: 

1 _________________ .6___________________ . 

1 __________________ .0__________________ . 

 

 חותמת החברה0השותפות       
 ויש()במידה 

 

 :ככל שהמשתתף הינו תאגיד חובה לצרף לבקשה

 

 .)מאומת על ידי עו"ד כ"נאמן למקור"( העתק תעודת התאגדות של המשתתף .2

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף  .1

 )אין צורך בפירוט שעבודים(.

נו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הי .6

החתימה הנ"ל  מורשהחתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי  מורשהשל 

הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה 

 והוצאתו אל הפועל.

 הצהרה

 כי הפרטים שמסרתי)נו( לעיל הינם נכונים. מצהיר)ים(אני)ו( החתום)ים( מטה 

 

  
  חתימה וחותמת המציע

 

 תאריך
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ש מ ש ת  י ב ת  י י ר י  ע

) ה ז ס  פ ו ט א  ל מ ל ה  ב ו ח ( 

 

ע י צ מ ה ל  ש ם  י ה ז מ ם  י ט ר פ ס  פ ו  ט

 

 

 ______________________________ שם המציע0

 

 _________________________ מס' עוסק מורשה0

 

 ______________________________ מס' חברה0

 

 ______________________________ כתובת0

 

 ______________________________ טלפון0

 

 ______________________________ טלפון סלולרי0

 

 ______________________________ פקס.0

 

 
 
 

___________    _________________   ____________ 
 חתימה וחותמת    שם המציע     תאריך 
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וניקוד איכות  מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי סף  .2
 של המציע. )הנ"ל מהווה תצהיר לכל דבר ועניין לרבות לעניין הדין(

 

 
 

  מטעם המציע המועמד פרטי 
 
 

 וידע מקצועי, ניסיון עסקי שלו מילוי כל הפרטים הינ - המוצע המועמד פרטים אודות הבפרק זה יש לפרט 
 פרט לא רלוונטי למציע יש לציין ״אין״ במקום המתאים. .בגדר חובה

 
 

 פרטים כלליים
 0 ______________________ושם משפחת המועמדשם 

 
 נייד0 _________________________ פוןטל

 
 ותק וניסיון

 
 0 ________________6.1.2במענה לסעיף מספר שנות ניסיון 
 ________________0 6.1.0במענה לסעיף מספר שנות ניסיון 

 מספר שנות עבודה אצל המציע0 ________________________
 

 ניסיון קודם
 

סיפק להם שירותים דומים לשירותים נשוא המכרז, בעלי מאפיינים דומים  פרוט הניסיון של המועמד
 ובמענה על דרישות המכרז 

 
 /שם חברה  "דמס

 /רשות 
 התאגדות

מספר  תפקיד
תחנות 
 עבודה

 תקופת
מתן 

השירותים 
 בשנים

שך מ
מתן 

 השרות

שם איש קשר 
 ותפקידו

טלפון 
 ישיר

של איש 
 הקשר

2        

1        

6        

 שותהרשם  ס'מ
 החברה

מקבלת 
   השרות

תחנות מספר 
 עבודה

שם איש 
הקשר 

 ותפקידו 

פרטי 
התקשרות 

עם איש 
 הקשר

תיאור 
השירותים 

  שניתנו

תקופת מתן 
השירותים 

 בשנים

2.        

1.        

6.        

1.        

0.        
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1        

0        

3        

 
 

 של המועמד: תעודות והסמכות
 

 0של המועמד השכלה, קורסים ותעודת 
 
 

 גוף מסמיך שנת קבלת ההסמכה תעודה /נושא הסמכה  "דמס
2    

1    

6    

1    

0    

 
 .יש לצרף את התעודות והסמכות למסמכי המענה 
 
 

 
 

 אותלמלא ולפרט במסגרת מתכונת הטבליש  - * לצורך הוכחת רכיב האיכות בהצעה
עבר לקבוע בתנאי הסף שבסעיף גם מלעיל את ניסיון המציע עבור לקוחות נוספים )

 (.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
  

 תאריך  חתימה וחותמת המציע

 אישור עו"ד
י, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי לאשר כי, ביום ________, הופיע בפנהריני 

 ברחוב ____________, מר2גב' ____________, נושא ת.ז _________________ 2 
המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 וחתם עליו בפניי.בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 
 

_________________  __________________________ 
 עו"ד חותמת + חתימת          תאריך
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 לכבוד
 תשלומים מחלקת 2 חשבותיחידת 

 עיריית בית שמש
 

 ג.א.נ.,
 אישור ניהול חשבון

 
 

 בית ______פר ום0 רח' ___________________ מסשם החברה2שותפות2עסק ביצוע תשל
 

 _____ ______ מיקוד ________ישוב __________
 

 __________________ פקסימיליה ___________טלפון ___
 

 עוסק מורשה2תעודת זהות _____________________. פרמס
 

 פרטי הבנק להעברת תשלומים0 שם הבנק _________________.
 

 ן בבנק _______________________ כתובת הבנק ___________________שבומס' ח
 

 סניף ___________________. פרמס
 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על 
 ללא שהוי. בית שמשידינו לגזברות עיריית 

 
 מלאשם 

 
 0חתימה וחותמת )מורשה החתימה( לאישור

 
 החתימה לעיל הינה חתימת ידו של _________________ מאשר2ת כי_________אני עו"ד2רו"ח _

 הספק 
 
 ___________________________, וחתימתו מחייבת את הספק.______
 
 
 

        _____________________ 
 עו"ד 0 רו"חחתימה וחותמת        

 
 אישור הבנק

 
 

 של הלקוח הנ"ל. כפרטי חשבון הבנקהננו מאשרים את נכונות הפרטים לעיל 
 
 
 
 

  חתימה וחותמת הבנק

 

 תאריך

 



 
 
 

  ממונה אבטחת מידע, הגנת פרטיות וסייבר 26/2020פומבי מס'  מכרז

 

 6206262מס' פומבי מכרז 
 0מסמך א'

 
 לכבוד

 עיריית בית שמש
 
 

 הצהרה והתחייבותהנדון0 
 

 הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו2או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן0
 

 אינני נמנה על אחד מאלה0 .א
 
 בת, אח או אחות( של חבר2ה מועצת העיר בית שמש. קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או (.2)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.1)
 
 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש. (.6)

 
( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 6) –  (2תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.1)

 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 6) –(  2)או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה 
 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב
העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי 

בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים 
בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה 
בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי 

שקיבלה החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה 
 על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א'  .ג

 לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.
 
 
 
 
 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
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 מכרזערבות  נוסח
 לכבוד

 ("המזמין" )להלן0 עיריית בית שמש
 א.ג.נ, 

ממונה אבטחת מידע, הגנת  6206262למכרז פומבי מספר  -כתב ערבות אוטונומית  הנדון:
  )להלן: "המכרז"( הפרטיות וסייבר

_____________________ )להלן0 בהתאם לבקשת ___________________________ ח.פ  .2

אלף  מאה וחמישים)במילים0 ₪ 20,666 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של"( אנו ערבים בזה הנערב"

ממונה  13216מכרז פומבי מספר ב ערב"(, וזאת בקשר עם השתתפות הסכום הערבותש"ח( )להלן0 "

 המכרז על ידי הנערב. ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי אבטחת מידע, הגנת הפרטיות וסייבר

 .סכום הערבותאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, או סכומים עד ל .1

"(, הדרישהעשר( ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן0 "-ה)ארבע 21וזאת בתוך   .6

מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו2או לנמק את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש 

את סכום הערבות ו2או חלקו תחילה מהנערב בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם 

טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם. הנכם רשאים לדרוש מאיתנו את תשלום הסכום בפעם 

לא אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך הדרישות 

עצם דרישתכם תחייב אותנו בתשלום הסכום הנקוב  כי,, יעלה על הסך הכולל הנ"ל. יובהר, ללא כל סייג

 בדרישה.

 2226216ליום  תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד-בלתיחוזרת, -בלתיערבות זו הינה ערבות  .1

אים לבטלה עד למועד הפקיעה. . הערבות תהיה מוחלטת ולא נהיה זכ"(מועד הפקיעה)להלן0 " ועד בכלל

 ערבותנו זו מבוטלת. מועד הפקיעהענה. לאחר ילא תיע אלינו אחרי מועד הפקיעה דרישה שתג

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו2או להסבה בכל צורה שהיא. .0

 לעניין כתב ערבות זה. "דרישה"דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כ .3

בנק _______________ שכתובתו דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף ה .9

.___________________ 

 

 בכבוד רב,

   

 הבנק

)חתימת מורשי החתימה מטעם 

 הבנק + חותמת הבנק(

 

 תאריך 
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 2992-תשל"ו ,תצהיר בדבר קיום התנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

ח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, הו אנ
 לעונשים ייםצפו היהנ האמת וכי את להצהירינו על כי נושהוזהר_________________, לאחר 

 0כדלקמן בזאת יםמצהיר ן,כ עשהנ לא באם בחוק הקבועים
______________________ -כ______________________ ]תפקיד[, -משמשים כ אנחנו. 2

 __________________________ ]שם המציע[.-]תפקיד[, ב
 מציע.ה מטעם זה תצהיר לתתמוסמכים  . אנחנו1
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש. 6

 .***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או מציע2החבר במציעה 
האחרון  במועד אך ,***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או מציע2החבר במציעה 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות להגשת
 .2093-ל"ושתציבוריים,  גופים עסקאות וקב )א( לח1ף בסעי כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 .31.10.02 יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע -** "הורשע" 
 )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה, או 2009-מ"זתש, מינימום שכר חוק לפי עבירה" - "עבירה*** 

 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות ולעניין. 2002-, תשנ"אהוגנים( תנאים והבטחת כדין שלא העסקה
 החיקוקים הוראות על עבירה, גם 1622-ע"בתשדיני העבודה,  של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף

 .חוק לאותו השלישיתבתוספת  המנויות
 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 1

חוק לן0 ")לה 2000-נ"חתשמוגבלות,  עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -' א חלופה 
 .מציעעל ה"( אינן חלות שוויון זכויות

 .מקיים אותן והוא מציעה על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -ב'  חלופה 
 המשנה הרלוונטיות בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל  4ב' בסעיף החלופה את שסימן למציע. 0

 :להלן
 .עובדים 266-מ פחות מעסיק מציעה -( 2) חלופה

 העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא, לפחות עובדים 100 מעסיק מציעה -( 1חלופה )
 ובמידת, זכויות ןושווי לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה
 ל משרד"למנכ לפנות בעבר התחייב מציעשה במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך

 התקשרות שלגביה עמו ונעשתהלעיל,  (1חלופה ) הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה
 ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא -( 1חלופה ) באותה כאמור התחייב הוא

 .פעל ליישומן גם הוא, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו
מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  מציעה -לעיל  0בסעיף  (1)שסימן את החלופה  מציע. ל3

ימים ממועד התקשרותו עם  (66שלושים )משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 
 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.עיריית בית שמש 

 אמת. נו ותוכן תצהיר זה, זו חתימתנוהו שמכי ז יםמצהיר אנחנו. 9
 

 
 אישור עו"ד

 
__________, ___________, הופיע בפני מר2גב' ______________ לאשר כי, ביוםהריני 

שכתובתו ______________________ המוכר לי באופן אישי 2 אשר זיהה עצמו בפני 
תצהיר זה בשם המציע, באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
_______________________   

  ___________________________ 
 "דעו חתימה וחותמת       תאריך  
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 קיום דיני עבודהבדבר תצהיר 
 

חתימה מטעם  מורשהאני ________________ 
0 להלן) ____________ .פ.ח2זיהוי פרמס ______________________________________

 העונשים לכלים צפוי הנהי וכי האמת את לומר נועלי כי כחוק נושהוזהר לאחר "(המציע"
  - כדלקמן ובכתב בזאת יםומתחייב יםמצהיר, כן עשהנ לא אם בחוק הקבועים

  
 של זכויותיהם שמירת בדבר חובותיהם את מקיימים ומנהליו בו השליטה בעלי ,המציע .2

 ההרחבה וצווי הקיבוציים ההסכמים, להלן כהגדרתם העבודה דיני לפי החברה עובדי
 .כאמור צווים או הסכמים שחלים ככל, החברה על החלים

 
 החברה עובדי זכויות על לשמור ימשיכו כי מתחייבים ומנהליו בו השליטה בעלי ,המציע .1

 .זה מכרז נשוא ההתקשרות תקופת כל במהלך לעיל רטותופהמ
 

 ההצעה להגשת שקדמו השנים( 6) בשלוש הורשעו לא ומנהליו בו השליטה בעלי ,המציע .6
 להגשת שקדמה בשנה נקנסו ולא, להלן כהגדרתם העבודה דיני הפרת בשל, זה במכרז

-ו"תשמ, המינהליות העבירות לחוק 0 סעיף לפי שמונה מפקח י"ע זה במכרז ההצעה
 שכר חוק לפי בעבירה הורשעו לא וכן. העבודה דיני הפרת בשל קנסות משני ביותר, 2000

 או פעמיים הורשעו אם או ההרשעה ממועד שנה חלפה לופיןולח ,2009-ז"שמ, תהמינימום
 .האחרון ההרשעה ממועד לפחות שנים( 6שלוש ) חלפו כי - יותר

 
( 6) בשלוש זרים עובדים העסקת של בעבירה הורשע לא ומנהליו בו השליטה בעלי ,המציע .1

  .זה במכרז ההצעה להגשת שקדמו השנים
 

 ימשיכו כי ומתחייבים מקיימים הם כי מצהירים ומנהליו בו השליטה בעלי, המציע .0
 .זרים עובדים בעניין הדין הוראות כל את לקיים

 
 לקנסות נחשבים - שונים במועדים אך - עבירה אותה בגין קנסות מספר כילנו  ידוע .3

  .שונים
 

 - זה תצהיר לעניין
 
, לעבודה הדין בית לחוק השנייה בתוספת המפורטים החיקוקים - "העבודה דיני"

  .ביצועם על ממונה והתעסוקה המסחר התעשייה שר אשר, 2030-ט"תשכ
 

 .אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת
 

 
_____________________    _____________________ 

 שם מלא + חתימה      תאריך  
 

 אישור עו"ד
 

__________, ___________, הופיע בפני מר2גב' ______________ לאשר כי, ביוםהריני 
המוכר לי באופן אישי 2 אשר זיהה עצמו בפני שכתובתו ______________________ 

באמצעות ת.ז. שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
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___________________________                                                                           ____  

 "דעו חתימה וחותמת       תאריך  
 

מס' פומבי מכרז 
6206262 

 9'מסמך א
 הצהרת המשתתף

 
אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו 

מצהירים  וסייבר הגנת הפרטיות מתן שירות של ממונה אבטחת מידעל 1321616' מספומבי למכרז 
 ומתחייבים בזה כדלקמן0 

 

 קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללאבזה כי, הננו מצהירים  .2
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו2או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן , יוצא מן הכלל

ות הכרוכות בביצוע והשירותים בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצא
 בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. ו

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו  .1
ל ידי העירייה ו2או עובדיה ו2או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי בעל פה ע

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז בזה כי, המכרז בלבד. כן הננו מצהירים 
הבנה -ידיעה ו2או אי-המבוססות על איאו טענות  ולא נציג כל תביעות או דרישות

 ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 
ע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים אנו בעלי היד .6

לאספקת השירותים נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, 
 בהתאם לכל מסמכי המכרז.

ל אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כ .1
ה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע הדרישות שבמסמכי המכרז ולראי

עלולה  העירייהלנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו2או אישור מן המפורטים דלעיל, 
 ג' שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדי עירייהול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי ללפס

, ו2או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע2 מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו
. אם כדומהניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים ו

שיקול להסיק מסקנות לפי עירייה ידע או מסמך כאמור, רשאית הנסרב למסור מ
 ואף לפסול את ההצעה.  דעתה הבלעדי

אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל  .0
  .הסתייגות

יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם  .3
המקצועי והמיומן על מנת לבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים 

  במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
כל  המחירים הכוללים בהצעתנו, כפי שנרשמו על ידינו בהצעתנו, כוללים את .9

ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות באספקת השירותים 
הכלול במפרט הטכני לרבות רווח, וכל  על פינשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, 

 הוצאה אחרת, לא כולל מע"מ.
הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את  .0

 שוא המכרז בשלמות.השירותים נ
כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת  .0

 אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה.
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .26
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)לרבות הנחיות והנהלים התקנות , ר כי הוא פועל כנדרש על פי החוקהספק מצהי .22
הוא נוקט באמצעי אבטחה ובקרה הגנת הפרטיות ורשם מאגרי המידע( בעניין 

 .אלהכמתחייב מהוראות 
מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש  צד ג'הספק מתחייב לא להעביר ל .21

במידע שעובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה 
 לביצוע ההתקשרות.

 
 06וי, ותהא תקפה במשך חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינ-בלתיהצעתנו זו הינה  .26

העירייה תהא  כי, מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו מים)תשעים( י
ם נוספים, וכי אם לא מי)שלושים( י 66רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 

מהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד  נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו
  כל דין. על פיהמכרז ו2או  על פיאו תרופה אחרים להם זכאית העירייה 

 
-תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא כי, אנו מסכימים .21

ובקבלתה על ידכם  ,2096-תשל"גלחוק החוזים )חלק כללי(,  6סעיף ב חוזרת, כאמור
 . לבניכם מחייב בינינוייכרת הסכם 

 
במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל  ,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי .20

לרבות ההסכם,  והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, המסמכים
 אישור על עריכת ביטוחים. ו ביצועחתום כדין, ערבות 

 
התנאים הכלולים במסמכי המכרז בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל  .23

ו2או טענה תביעה ו2או מסויג על כל -בלתיוהננו מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ו
 בקשר לכל תנאי המכרז ו2או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.דרישה 

 
 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו0
 

 
 :מציעפרטי החותם מטעם ה

 
___________ ת.ז ________ משפחה_____שם פרטי ________

___________________ 
 

______________ טלפון נייד __________תפקיד במציע ____
_____________________ 

 
 :_______ חתימה + חותמת___תאריך: ________

_____________________________  
 

 
 אישור עו"ד

 
________________  2ת.ז.ח.פ.2ע.מ     שלעו"ד   אני הח"מ
_______ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה __"( מאשר בזה כי ביום ___המשתתף)להלן0 "

נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל  כי, ___________________ בשם המשתתף
ל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף ע

 הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
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__________________ 
חתימה   תאריך  ____________________ 

 עוה"ד וחותמת

 'א מסמך

 טופס הצעת המחיר

ממונה  בית שמששל עיריית  1321616להלן הצעת המציע _______________________ למכרז 

  .וסייבראבטחת מידע, הגנת פרטיות 

הבנתי , ת מחיר כולל המפרטים הטכנייםהנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את הבקשה להצע

בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת כל התנאים והדרישות הנדרשים, ואת 

 המחיר בהצעתי. 

 :הצעת מחיר חודשית קבועה

לא המבוקש עבור השרות עבור כלל השרותים הנדרשים במכרז זה. המחיר 
  האמור בטבלהיעלה מעלה 

 תיפסל על הסף. -במערכת0רכיב אחד או יותר  ממחיריהצעה שתחרוג 
 
 
 

הערות כלליות 

 להצעת המחיר:

מובהר כי יש * 

למלא את כל סעיפי 

 .הצעת המחיר. 

* למען הסר ספק 

 ,ים במכרז זה מפורטה מהשירותיםתהא רשאית להזמין מהזוכה רק חלק העירייה ובהר כי, מ

 . שהחברה הזוכה תספקוח האדם ף העסקת כהיקוגם לשנות את 

 ובאישור העירייה.צריכת השעות בפועל * החיוב החודשי יהיה על פי 

  .הספק מתחייב לעמוד בכלל המחירים המפורטים לעיל, בכל כמות שהעירייה תבחר להזמין* 

 שם המשתתף0 _____________________________________________

 ____________________________________כתובת0 ______________

 _______________________________טלפון0 ____________________

 __________________קשר0 ______________________________איש 

 

 תאריך0                             חתימה וחותמת0                   

 

                 ____________                          _________________ 

 מקסימוםמחיר  השרות המבוקש "דמס
)ללא  לשעהבש"ח 

 מע"מ(

מחיר הצעת ה
 )ללא מע"מ(

הצעת מחיר   .2
עבור שעת עבודת 
ממונה אבטחת 

 מידע . 

  ש"ח 606
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 הסכם
 
 

  6262  שנת       לחודש         שנערך ונחתם בבית שמש ביום
  

 עירית בית שמש  בין:
 בנין העירייה, בית שמש  

 )אשר תיקרא להלן: "העירייה"(
 

 מצד אחד                                                                                       
 ________________________       לבין:

 _________________ת.ז.0ח.פ                      
 מ_______________________      
 דוא"ל___________________      
 טל' ____________________                                                                                             

 (  או "המבצע" "מבצע העבודה)אשר ייקרא להלן: "             
 מצד שני       

 
 ובהמשך למכרז פומבי מס' _____ שפרסמה העירייה, נבחר מבצע העבודה כזוכה;  הואיל

ה כמפורט להלן בהסכם זה ביצוע עבודלמבצע העבודה יה מעוניינת למסור יוהעיר הואילו
בבית שמש )להלן0  למתן שירותי ממונה אבטחת מידע, הגנת פרטיות וסייבר

 "הפרויקט"(;
סיון והאמצעים הכלכליים ימצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הנ ומבצע העבודה  והואיל

 ;בהתאם לתנאי המכרז כהגדרתה להלן העבודהוהמקצועיים הדרושים לביצוע 
 כחברה2עוסק מורשה;מצהיר כי הוא רשום  ומבצע העבודה והואיל
את כל ההיבטים בדק את דרישות והנחיות העירייה, את כל התנאים ו ומבצע העבודה והואיל

והמבצע כהגדרתה להלן,  העבודההתכנוניים, המשפטיים והאחרים הנוגעים לביצוע 
 כהגדרתה להלן; העבודהמוכן ורוצה להתקשר עם העירייה לביצוע 

 והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם מפורט; הואילו
 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הוצהר, הותנה אי לזאת
 

 ונספחים מבוא
 להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.והנספחים המבוא  .א .1
 

כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם  ב. 
 זה.

 
 הנספחים המפורטים להלן יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה0 ג. 

 הנדרשת2פירוט עבודות מבצע העבודההיקף העבודה    -נספח א'       
 ביטוח  -נספח ב'        
מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה שהוראה ו2או תנאי בכל נספח להסכם זה עומד  

בסתירה ו2או מטיל חבויות נוספות על המזמין מעבר לאמור בהסכם זה, לא יהיה 
סכם זה תוקף לאמור בנספח ובכל מקרה יהיו בהוראות והתנאים המפורטים בה

 עדיפים וגוברים על כל הוראה בכל נספח להסכם.
 השירותים

המבצע יבצע את השירותים המפורטים בנספח א'. השירותים יבוצעו אך ורק על ידי  .2
 ______________. 

 ההתקשרות
כהגדרתה  העבודהמקבל על עצמו בזה, את ביצוע ה למבצע העבודההעירייה מוסרת בזאת  .3

המבצע יתריע בפני העירייה על ליקויים ו2או אי  .להלן ובהתאם לתנאי הסכם זה 6בסעיף 
התאמות בעבודות משב"ש והעירייה תפעל בהתאם לכל סמכויותיה כלפי משב"ש אך כל 

 זאת בסיועו של המבצע.
 העבודה

  .על פי הסכם זה מונה אבטחת מידע, הגנת פרטיות וסייברמשירותי  א. .4
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העירייה תגדיר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה את היקף העבודה הנדרש, וזאת  ב. 
 שעות שבועיות. 66למשימות נספח א' ולתקציב העירייה וזאת עד להיקף של בהתאם 

פר מינימאלי למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי אין בהסכם זה כל התחייבות למס ד. 
 של שעות עבודה.

 
 המבצעהתחייבויות 

ח האדם והאמצעים הכלכליים וסיון, כימצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הנ המבצע .5
והמקצועיים הדרושים לביצוע עבודת הייעוץ באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים 

 באופן העבודה הנדרשתהעירייה לבצע את מקצועיים הגבוהים ביותר; והוא מתחייב כלפי 
 . המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל

ידו -העירייה ו2או מי שייקבע על מנמ"רעל פי הנחיות והוראות  העבודהיבצע את המבצע  .6
שמע המבצע יכנציגו, אשר ישמש כנציג העירייה בכל הקשור והכרוך לביצוע הסכם זה. 

 העירייה באופן קפדני. מנמ"רלהוראותיו של 
ו2או מומחה  מבצעלא יהא רשאי להזמין את שירותיו של כל  המבצעוסכם בין הצדדים כי מ .7

על חשבון העירייה, אלא אם כן קיבל לכך את  לעבודה הנדרשתבקשר לפרויקט ו2או בקשר 
  מראש ובכתב.אישורו המפורש של ראש העיר וגזברה 

ו2או מי מטעמו לא יהיה מוסמך להורות לכל גורם שהוא לבצע  המבצעכמו כן, מוסכם כי  
וסמך, וחייב, לעשות מבצע מו2או לא לבצע עבודות של העירייה או בקשר אליה. כל שיהיה 

 ה.יהעירי מנמ"רהוא לדווח מידית את השגותיו והערותיו ל
להעניק את שירותיו  המבצעשירותיו לעירייה על פי הסכם זה, רשאי במהלך מתן  .8

עירייה על פי הסכם המבצע להמקצועיים גם לגורמים אחרים, ובלבד שלשירותים שיעניק 
 לגורמים אחרים כאמור. המבצעזה תהיה עדיפות על פני השירותים שיעניק 

סקת העסקתו של כל עובד ו2או קבלן המועסק על ידי מתחייב להביא, מיידית, להפהמבצע  .9
ין. נתקבלה ינתן מסיבות מוצדקות בנסיבות העניוזאת לפי דרישתה של העירייה שת המבצע

להפסקת העסקתו המיידית של העובד כנדרש על ידי  מבצעדרישת העירייה כאמור, יביא 
 העירייה.

 נים במתן שירותיו המקצועיים על פי הסכם זה.יעני יימנע מניגוד מבצע העבודה .10
על ידי העירייה  למבצע העבודהמתחייב שלא לבצע כל עבודת אלא אם ניתנה  מבצע העבודה .11

 הזמנת עבודה בכתב ומראש ביחס לביצועה.
 לוח זמנים

ו2או כל חלק הימנה ו2או כל עבודה  עבודתומתחייב לבצע את  מבצע העבודה   א. .12
במסגרתה בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על ידי העירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 "לוח הזמנים"(. -והמוחלט )להלן 
מבצע מצהיר כי הובהר לו שיש חשיבות מיוחדת להשלמת עבודת  מבצע העבודה ב. 

 במהירות האפשרית ועל פי לוח הזמנים. העבודה
 הטרחה שכר

 לשביעות רצון העירייה, תשלם העירייה ,על פי הסכם זהם הנ"ל שירותיהבתמורה לביצוע  .13
 בתוספת מע"מ עבור כל שעת עבודה.₪  606בסך של0 "שכר הטרחה"(  -שכר טרחה )להלן 

 לכל סוף חודש.יהיה רשאי להגיש חשבון  מבצע העבודה א.      
או מי שימונה מטעמו, יאשר כל חשבון כאמור, או יאשרנו בחלקו,  או  העיריהמנמ"ר  ב. 

  ימים. 26בתוך  יסרב לאשרו
יום מסוף חודש ביצוע  66תוך על פי האמור לעיל ישולם למבצע העבודה הסך המגיע  ג. 

 השירותים. 
 
ו החזר כל ההוצאות אשר מובהר כי שכר הטרחה כולל ומגלם בתוכו תשלום ו2א א. .14

 המבצע, לרבות הוצאות בגין העסקת עובדי העבודהבמסגרת ביצוע  המבצעהוציא 
 וכל עובד אחר.

כן מובהר, למען הסר כל ספק, כי שכר הטרחה הוא התמורה הכוללת, הסופית  ב. 
ובגין כל שירותיו על פי הסכם זה ובקשר אליו,  עבודתובגין המבצע והמוחלטת של 

בשום מקרה כל תשלום כספי נוסף מעבר  מבצעלא תהיה חייבת לשלם ל והעירייה
 .אמור בסעיף זהל

 מובהר כי במסגרת שירותי הייעוץ, העירייה נושאת בעלויות שכ"ט שעתי ליעוץ בלבד. . 20
  

 אחריות
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יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק  מבצע העבודה א. .61
עיריית אחר, בין במהלך ביצוע העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם לממון או לכל נזק 

2או לכל צד שלישי ו2או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד ו2או בית שמש 
ובדיו ו2או שלוחיו ו2או כל בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י ע – מבצע העבודה

בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא  –הנתון למרותו 
 חוזה זה.

לשפות את העירייה בגין  מבצע העבודהמבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' לעיל, מתחייב  ב.
כל סכום שהעירייה תהיה נאלצת לשלם בתוקף דרישה ו2או תביעה בקשר לנזק 

 כאמור בס"ק א' לעיל, וזאת מייד לפי דרישתה הראשונה של העירייה.
 

 ביטוח
מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה ועל פי דין, בכל הקשור לביטוח יחולו  א. .29

 , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהב' פחנס –הוראות נספח הביטוח 
 קבלן עצמאי

 
ו2או כל  וו2או עובדימבצע העבודות מוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין  א. .20

שלוח ו2או שותפות, וכי בכל הקשור -מעביד ו2או שולח-הבא מטעמו יחסי עובד
לקבלן עצמאי לכל דבר וענין. מבלי לגרוע  מבצע העבודותיחשב  המבצעלביצוע עבודת 

בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן ישא מבצע העבודות  מכלליות הנ"ל,
 .וכמעבידם של עובדי המבצעעצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של 

  
אם ייפסק בכל ערכאה שיפוטית מסיבה כלשהי, במועד כלשהו לאחר תחילתו של  ב. 

 מבצע העבודות מרות כוונת הצדדים כאמור בהסכם זה, העסקתו שלהסכם זה כי, ל
מעביד בין העירייה הרי שמוסכם ומותנה  –ו2או העובדים מטעמו יצרה יחסי עובד 

בין הצדדים כי שכרם של העובדים בשל העסקתם עפ"י הסכם זה יחושב בהתאם 
חישוב השכר  לשכרו של עובד עירייה בעל תפקיד; דרגה; דרוג; וותק זהה לעובדים.

ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה ויקוזזו מהחישוב ומהתשלום כל סכום 
 עודף שישולם לעובדים כהגדרתם לעיל בהשוואה לעובדי העירייה.

 העברת זכויות
לא יהיה רשאי להסב ו2או להמחות ו2או לשעבד ו2או להעביר בכל העבודות  מבצע   א. .20

 הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל על כך רשות פי -אחרת את זכויותיו על דרך
 מפורשת, מראש ובכתב, מאת העירייה.

לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו2או למסור את ביצוע העבודות  מבצע ב.  
עבודת הייעוץ, כולה או מקצתה, לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה 

 המפורשת של העירייה מראש וכתב.
 אחר רשאי להעביר לכל קבלן ו2או  המבצעלגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהא  מבלי  

ו2או כל חלק הימנה ו2או להעביר לכל צד ג' שהוא מסמכים  המבצעאת ביצוע עבודת 
את רשותה המפורשת של העירייה  המבצעלהלן, אלא אם קיבל  19כהגדרתם בסעיף 

 מראש ובכתב.
 תכניות ומסמכים

כל המסמכים ו2או המפרטים ו2או התשריטים ו2או המפות  -בסעיף זה, "המסמכים"  א. .16
ו2או השרטוטים ו2או חומר כתוב אחר הקשורים, במישרין או בעקיפין, לעבודת 

 .המבצע
יהיו בבעלותה הבלעדית של העירייה, ולעירייה  המבצעידי -כל המסמכים שיוכנו על ב. 

יהיו במסמכים כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, ולרבות זכויות היוצרים. למען הסר 
 המבצעמובהר כי העירייה תהא רשאית לעשות במסמכים, תוך כדי מתן שירותי  ספק

 ו2או עקב ביטול ההסכם ו2או הבאתו לידי גמר המבצעו2או לאחר מתן שירותי 
להלן, כל שימוש ו2או שינוי ו2או תוספת שתימצא לנכון לפי שיקול  20כאמור בסעיף 

הבלעדי והמוחלט, כל זאת מבלי שיהיה זכאי לסעד ו2או תשלום כלשהם בגין  דעתה
 השימוש ו2או השינוי ו2או התוספת כאמור.

את כל המסמכים המצויים ברשותה הדרושים  למבצע העבודותהעירייה תעביר  ג. 
עבודות צילום  , וזאת בסמוך לאחר חתימתה של הסכם זההמבצעיצוע עבודת לב

 .והעתקות אור יהיה במכון מאושר ע"י העיריה ולא כלולות בשכ"ט שסוכם
יעביר  המבצעכבון במסמכים, כולם או חלקם, ילא תהיה זכות עהעבודות  מבצע ד. 

ה, ולא יעכבם לעירייה את המסמכים שיידרשו על ידה מייד עם דרישתה הראשונ
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ימסור לעירייה כל מסמך המצוי ברשותו ואשר  המבצעתחת ידו מכל סיבה שהיא. 
או שהגיע אליו במהלך מתן שירותיו על פי הסכם זה, וזאת מיד  המבצענוגע לעבודת 

עם סיום הסכם זה ו2או קבלת הודעה בדבר הפסקתו. מסירת המסמכים כאמור 
לכל תשלום שהוא ככל שיגיע לו  המבצעל במלואם לעירייה מהווה תנאי לזכאותו ש

 בעת סיום הסכם זה. 
 הפרות ופיצויים

יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו2או בכל דין, ולאחר  מבצע העבודותאם  א. .12
ימים לא תיקן את ההפרה, תהיה העירייה רשאית, מבלי לפגוע  20התראה של 

אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; בזכותה של העירייה לקבל כל סעד או תרופה 
כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות של העירייה לפי הסכם זה ו2או על 

 . המבצעפי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן 
על אף האמור בס"ק א' לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הצדדים  ב. 

לעיל, יחשב הדבר להפרה יסודית של  20 -, ו 29, 22, 26, 0, 3, 0המפורטות בסעיפים 
הסכם זה, והצד הנפגע יהיה רשאי לבטל לאלתר הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת 

פי הסכם זה ו2או על פי -מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיו האחרות של הצד הנפגע על
 הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הצד המפר.

בהודעה בכתב בכל  למבצעייה תהיה רשאית להודיע בנוסף לכל האמור לעיל, העיר ג. 
זקק עוד יעת, מבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה המוחלט, כי אין בכוונתה לה

לשירותיו וכי ברצונה להביא הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק 
 ימים ממועד משלוח ההודעה האמורה. 66זה, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלוף 

יהיה רשאי להודיע לעירייה  בהודעה בכתב בכל עת,  המבצעוסף לכל האמור לעיל, בנ ד. 
מבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתו המוחלט, כי אין בכוונתו להמשיך ולהעניק עוד את 
שירותיו לעירייה, וכי ברצונו להביא הסכם זה לידי גמר. במקרה של הודעה בהתאם 

 ימים ממועד משלוח ההודעה האמורה. 36ף לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי גמר עם חלו
 בוטל ההסכם ו2או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תחולנה ההוראות הבאות0 ה. 
ישתף  המבצעלכל גורם אחר,  המבצעהעירייה תהיה רשאית למסור את עבודת  (2)  

לעיל  19פעולה ככל שידרש לצורך זה, ובכלל זה ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף 
 לעיל. 19ימסור מיד לידי העירייה את כל המסמכים כהגדרתם בסעיף 

אשר  המבצעיהיה זכאי אך ורק לשכר יחסי בעד אותו חלק מעבודת  המבצע (1)  
בוצע על ידו בפועל עד לביטול ההסכם ו2או הבאתו לידי גמר, הכל כפי שיקבע 

הבאת ההסכם  עקב המבצעעל ידי העירייה וזאת לסילוק מלא של כל המגיע 
 לידי גמר או הבאת ההסכם לידי גמר כאמור.

 סעדים
לא יוכל בשום מקרה לבקש ו2או לקבל בבית משפט ו2או  המבצעמוסכם בזה במפורש כי  .11

ו2או ’ בית דין כלשהם צווי ביצוע בעין ו2או צווי עשה ו2או צווי מניעה ו2או צווי הריסה וכיוב
ר לעבודות נשוא הסכם זה ו2או לביצוע עבודת סעד הצהרתי, זמניים או קבועים, בקש

ידי אדם אחר, וכן לא יהיה רשאי לעכב ו2או -ו2או על המבצעביצועה על ידי -ו2או אי המבצע
לדרוש כל סעד של עיכבון בשטח העבודות, בשטח ביצוען, בציוד ובכל רכוש אחר של 

אחר בקשר ’ ג מצהיר ומסכים כי יוכל לתבוע את העירייה ו2או צד המבצעהעירייה, 
 כאמור אך ורק לסעד כספי. המבצעלעבודות נשוא הסכם זה ו2או לביצוע שרותי 

לא לעשות כל פעולה שיהיה בה כדי להאט ו2או לעכב ו2או למנוע באורח  המבצען מתחייב כ 
 כלשהו את ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו.

 סודיות
מתחייב לשמור בסוד, ולא למסור ו2או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה  המבצע .16

 המבצע, וזאת במהלך ביצוע עבודת המבצעו2או מסמך שיגיעו אליו בקשר לעבודת 
מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו2או  המבצעולאחריה. 

 המועסקים על ידו ו2או הפועלים מטעמו.
 תשונו

באופן  __________ידי -פי הסכם זה יעשו על-על םשירותיהומתן  המבצעעבודת  א. .11
, בעל הכישורים המתאימים, אשר העירייה אישרה מראש ואישי, או על ידי מי מטעמ

כאמור בס"ק זה.  ________של  ולפי שיקול דעתה הבלעדי המוחלט והסופי כמחליפ
כאמור כדי  ___________מוסכם ומובהר כי אין במתן השירותים ע"י מחליף של 

, ובכלל זה למעשיו המבצעלכל היבטי ביצוע עבודת  המבצעשל  ולגרוע מאחריות
 ורמת השירותים שינתנו ע"י המחליף כאמור.
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-ים או באיידי שני הצדד-אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך החתום על ב. 
 כוחם.

לרבות נספחיו והערבויות, ישולם על ידי ככל שיחול,  מס בולים החל על הסכם זה,  .ג 
 .המבצע

שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור  ה. 
ידיה, -של העירייה על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.אלא 
בית שמש או מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך ב ו. 

 .בירושלים אם אין בבית שמש בית משפט בעל סמכות מתאימה
כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות הצדדים  ז. 

ימים מיום  6עה כאמור תיחשב כאילו התקבלה כמפורט בראש הסכם זה. כל הוד
 מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה ביד, לפי הענין.

 
 לראיה באו הצדדים על החתום:

 
          __________________    ____________________                                                                                                                                           
  מבצע העבודה          העירייה                                                                                 
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 העבודה: תיאור השירותים הנדרשים במסגרת להסכם נספח א'

 תיאור התפקיד

 :ייעוד

 אבטחת המידע ברשות המקומית בהתאם להוראות הדין הקיים ולנהלי הרשות המקומית ניהול

 .ומדיניותה

 :תחומי אחריות

 .תכנון מדיניות אבטחת המידע ובקרה על יישומה 7.

 .תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע 2.

 .ודרכי הגישה למשתמשים ,ניהול ההרשאות 3.

 DRP. -תכנון ויישום תוכנית התאוששות  4.

 .ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת 5.

 :הנגזרים מתחומי האחריות ,פירוט הביצועים והמשימות העיקריות

 .יישומה על ובקרה המידע אבטחת מדיניות תכנון  1.

 או מסווג והיבטים/שמירה ואבטחת המידע ברשות תוך דגש על אבטחת מידע רגיש ו  .א

 .הקיים נוספים בהתאם להוראות הדין

 ואשרור מדיניות אבטחת המידע ברשות בשיתוף מנהל מערכות המידע והנהלת הגדרה     .ב

 .הרשות

 המידע  מערכות  כלל  של  העיקריים  המידע  מאגרי  רשימת  של  ותחזוקה  יצירה     .ג

 .והתקשורת בהתאם לדרישות החוק

 סיווג נכסי המידע לפי רמת רגישותם והגדרת בקרות אבטחת המידע הנדרשות להם   .ד

  .והתקשורת המידע במערכות מידע אבטחת סיכוני הערכת  .ה

 פרטי הערכת הסיכונים עם שינויים משמעותיים בתהליכים במערכות המידע או עדכון  .ו

 .באיומי אבטחת מידע

  .בדרישות החוק בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיותרישום מאגרי מידע ועמידה    .ז

 דרישות אבטחת המידע ההכרחיות ליישום בתהליך העברת המידע ברשות ואל הגדרת  .ח

 .מחוץ לרשות המקומית

 .הגדרת אירועי אבטחת המידע וצורת התגובה לאירועים אלה  .ט
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 הנהלת הרשות המקומית  בהפניית משאבים נאותים  להטמעת אמצעי אבטחת  הנחיית      .י

 .מידע ולמיקוד בסקרי סיכוני אבטחת המידע במערכות המידע והתקשורת

  .משתמשים בנושא אבטחת מידע הדרכת   .יא 
  ברשות. בקרה על יישום נוהלי אבטחת המידע    .יב

 המקומית בהתייחסות לאחריות העובד בכלאחריות להחתמת עובדים חדשים ברשות     .יג

 .סודיות בהצהרת וילווה ,מידע אבטחת להיבטי הנוגע

והוצאה של מידע  ,תחזוקה ,תפעול ,הכנסה ,כתיבת נהלים לכל תהליך המטפל בניהול    .יד
 ויאשרם המקומית ברשות המידע אבטחת וצרכי למדיניות בהתאם המקומית ברשות

 .ויפעל להטמעתםאו שינויים /כתיבתם ו עם

 מידע אבטחת סקרי וביצוע תכנון 2 

 ,ייזום סקרי אבטחת מידע של מערך מערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית    .א

 סקרי אבטחת מידע לפני הטמעת שינויים משמעותיים או כאשר חלו שינויים עריכת

  .במערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית

 
 המידע אבטחת הגדרות ורמת המקומית ברשות שיושמו ההגנה אמצעי יעילות בחינת     .ב

 .במערכות המידע והתקשורת

 

  והתקשורת  המידע  במערכות  Tests(  )Penetration  חדירה  מבחני  ייזום      .ג
 .י פורצים מתוך ומחוץ לרשות המקומית"ניסיונות פריצה ע להדמיית

 

 בקרות אלה יכללו .לאבטחת המידע ,בהתאם להערכת הסיכונים ,הגדרת בקרות פיזיות     .ד

 .ב"הגנה פיזית של נכסים וכיו ,נושאים כגון בקרת גישה
 

 בלתי ,עצמאי ,י גורם מקצועי"ווידוא כי סקרי אבטחת המידע ומבחני החדירה נערכים ע   .ה

 .תלוי וחיצוני לרשות המקומית

 למשתמשים הגישה ודרכי ,ההרשאות ניהול 3.

 .רגישות רמות לפי מאובטחים אזורים/אבטחה למעגלי העבודה סביבת חלוקת   .א
 

 תוך המקומית ברשות והתקשורת מידע במערכות גישה בקרות לניהול מנגנונים יישום   .ב

 .מידור מתאים של הרשאות בין הרשות לגורמים חיצוניים

 
 קביעת אמצעי זיהוי למערכות ושירותים לצורך זיהוי המשתמש תוך הקפדה על מניעת     .ג

 .אפשרות העתקה או שחזור פריטי המידע של הרשות המקומית

 

 .הגדרת מדיניות סיסמאות ותהליכי גישה למערכות מידע והתקשורת ברשות המקומית    .ד
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 DRP - התאוששות תכנית ויישום תכנון 4.

 פיתוח  תוכנית התאוששות של מערכות המידע והתקשורת ממצבי חירום ומצבי משבר     .א

.)Disaster Recovery Plan -DRP( ברשות המקומית 

 ,סיוע בקביעת תהליכים קריטיים שיש להפעיל במצבי משבר וחירום ברשות המקומית     .ב

 .הרשותבהתייחס למכלול היחידות של הרשות המקומית ובהתאם לצרכי 

 הקמת אתר  חירום לצורך הפעלת  מערך מערכות  המידע  והתקשורת  ולגיבוי  מערך     .ג
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ממונה אבטחת מידע, הגנת הפרטיות  –אישור  עריכת  ביטוח  -נספח ב' 
 וסייבר

 לכבוד
 )להלן : "העירייה"(   עיריית בית שמש

 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה0
 _________________. -" המבוטח"
ו2או תאגידים ו2או הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש  עיריית בית שמש –" מבקש האישור"

ו2או עמותות בשליטתם ו2או נבחריהם ו2או מנהליהם  רשותייםו2או חברות עירוניים ו2או חלצ"ים 
 .  ו2או עובדיהם

 ממונה אבטחת מידע, הגנת פרטיות וסייבר –" השירותים"

 ממונה אבטחת מידע, הגנת הפרטיות וסייבר –" הפרויקט"

 

פי כל דין, על -פי הסכם זה ו2או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .2
לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן  המבוטח

קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות כל עוד , ולעניין ביטוח אחריות מקצועית השירותים
שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים  9נוספת של  לתקופה

 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן0 " 0המפורטים בסעיף 

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות 
להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי  0.1מעבידים כמפורט בסעיף 

 העסקת עובדים.

ימים לפני  9להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  .1
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן או  תחילת השירותים מועד

, בהתאם להוראות המפקח על המבוטחהשירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח 
אישור ביטוחי )להלן0 " 1620-2-3הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 "(. המבוטח
להמציא לידי מבקש האישור את  המבוטח, על המבוטחת ביטוחי לא יאוחר ממועד תום תקופ

בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות  אישור ביטוחי המבוטח
 לעיל. 0על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

עומד להיות מבוטל  יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח בכל פעם שמבטח המבוטח
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח

 ועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום לפני מ 66עריכת ביטוח חדש, 
במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח

יו לקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח
כמפורט לעיל. מוסכם שות האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרי מנע מהמבוטחתאם  גם

יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו2או דרישה כלפי מבקש האישור ו2או כלפי הבאים  כי המבוטח
השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא  לומטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 

 כנדרש. אישור ביטוחי המבוטח

דמי הביטוח במלואם ובמועדם, , לשלם את המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח .6
לקיימם  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח

להודיע  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי 
ר למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישו

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח תמבקש האישור רשאי .1
כאמור בנספח ביטוח  לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת המבוטחבמפורש כי אין בעריכת ביטוחי  זה. מוסכם בזה
ביטוחים אלה ו2או בבדיקתם ו2או באי בדיקתם ו2או בשינויים כדי להוות אישור בדבר 
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למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו2או  התאמת ביטוחי המבוטח
 פי דין.-פי הסכם זה ו2או על-על את אחריות המבוטחעל מי מטעם מבקש האישור ו2או לצמצם 

לבין האמור בסעיף ביטוח זה,  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על המבוטח

 גבולות האחריות כאמור בסעיףמוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת  .0
 , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על  , הינה בבחינת דרישה ביטוח זה

לא תהא כל טענה ו2או דרישה כלפי  למבוטחפי דין. -פי הסכם זה ו2או על-ממלוא החבות על
ת מבקש האישור ו2או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריו

 .המבוטחהאמורים ו2או כל טענה אחרת בנושא גובה ו2או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 
ו2או לערוך ביטוחים  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח

את הביטוח הנוסף ו2או המשלים  יערוך המבוטח, המבוטחנוספים ו2או משלימים לביטוחי 
, ייכלל סעיף מפורש ויד-ל ביטוח רכוש נוסף ו2או משלים שייערך על. בכנוכאמור, על חשבו

בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו2או כלפי מי מטעם מבקש האישור, 
 ידי המבוטח-למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו2או משלים שייערך על

 ישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ול את מבקש האהמבוטח לכליורחב שם 

פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  המבוטח .3
שנעשה בו שימוש בקשר האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

(, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב לשירותים
אולם הפטור כאמור לא יחול  לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לדרוש  עם קבלני משנה במסגרת ו2או בקשר עם השירותים, על המבוטח בהתקשרות המבוטח .9
 .כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס  הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטחלמען 
ישא ו ו2או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות

באחריות לשפות ו2או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו2או נזק שייגרם בשל 
ובדן ו2או נזק כאמור מכוסה בביטוחי ידי קבלן המשנה, בין אם א-השירותים שבוצעו על

 ובין אם לאו.  ו2או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח המבוטח
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו2או כדי להטיל על מבקש האישור 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות  המבוטחמובהר, כי   אחריות כלשהי.
. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב הם מתחת לסכום ההשתתפות העצמיתנזקים ש

בפיצוי ו2או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו2או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום 
השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו 

 הראשונה בכתב.
 

בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל מוסכם 
התנאים הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח 

אישורי הביטוח  זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 ח מחייב.שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוס

 

 0המבוטחביטוחי  .2
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 2.2

פי דין בשל פגיעה ו2או נזק העלול להיגרם לגופו ו2או -על המבטח את חבות המבוטח
 לרכושו של אדם ו2או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

 סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי
 מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

בכפוף לסעיף אחריות  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 
 .המבוטחצולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  01,666,666 גבול אחריות
  ביטוח אחריות מעבידים 2.6
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פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו2או חוק האחריות -על המבטח את חבות המבוטח
, בשל פגיעה גופנית ו2או מחלה העלולה להיגרם למי 2006 -למוצרים פגומים התש"ם 

 תוך כדי ו2או עקב השירותים.  מעובדי המבוטח
היה ויקבע לעניין קרות  מטעמוו2או הבאים הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 

נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי  מי מהםתאונת עבודה ו2או מחלה כלשהי כי 
 .המבוטחמעובדי 

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  016,666,666 גבול אחריות
 ביטוח אחריות מקצועית  2.0

וגש לראשונה במהלך פי דין בשל תביעה ו2או דרישה שת-על המבטח את חבות המבוטח
ו2או מי  תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו2או מחדל מקצועי מצד המבוטח

 . מטעמומהפועלים 
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

עקב יו הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על
, בכפוף לסעיף עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו ל המבוטחמעשה ו2או מחדל ש

 המבוטח.אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
, אבדן המבוטחהביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי 

השהייה או עיכוב  ,גה מסמכותמסמכים, הוצאת דיבה ו2או לשון הרע, השמצה וחרי
בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה 

 בהליכים פליליים.
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך  3הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

דה ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמי על ידי המבוטח
 המבוטח.והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  01,666,666 גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם0 ביטוחי המבוטח .0
וכי מבטח  ו2או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 0.2

והבאים  טענה ו2או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור מוותר על כל המבוטח
 .מטעמו

 66, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי  0.1
 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

ידה בתנאי הביטוחים בתום לב על והתנאותיהם ו2או אי עמ הפרת תנאי ביטוחי המבוטח 0.6
לקבלת פיצוי או  תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לאו2או  ידי המבוטח

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו2או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים  0.1

ביטוח אחר ו2או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו2או אמצעי מיגון 
ו2או ביטוח חסר ו2או מידע חיתומי שגוי ו2או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

 מה.ו2או הבאים מטע מבקש האישור
. חריג 1626היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  0.0

רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות 
 . 2002 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבטח וחובות המבוטח

וכלפי הבאים מטעם מבקש המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור  0.3
 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. , האישור

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות  על המבוטח 0.9
 העצמיות החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. 
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) קיום ביטוחים אישור

ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
 התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 נדל"ן☐ _________שם:  עיריית בית שמש שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 יועץאחר: ☒

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  בית שמש 2דרך רבין מען: 
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 כיסויים

 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

ת. 

 תחילה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום

 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 

 חריגים 
 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 רכוש 

 

 לא בתוקף      

 (222אחריות צולבת ) ₪   2,222,222     צד ג'

 (223הרחב שיפוי )

 (223קבלנים וקבלני משנה )

( חברות  223ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

ו/או עמותות בנות ו/או גופי חלצ רשותיים ו/או 

 נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (223ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (263כיסוי לתביעות המל"ל )

גורם  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

בנות ו/או גופי ( חברות  ו/או עמותות 222אחר )

חלצ רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (226) האישור

 (222מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (223ראשוניות )

 (223רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

22,222,22     אחריות מעבידים

2 

 (223הרחב שיפוי ) ₪

( חברות  223ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

ו/או עמותות בנות ו/או גופי חלצ רשותיים ו/או 

 נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (223ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (263כיסוי לתביעות המל"ל )

 מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 (263) המבוטח מעובדי

 (223ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר

 (226אבדן מסמכים ) ₪ 2,222,222     אחריות מקצועית

 (222אחריות צולבת )

 (226דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )

 (223הרחב שיפוי )

( חברות  223ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

ו/או עמותות בנות ו/או גופי חלצ רשותיים ו/או 

 ומנהליהם( נבחריהם ו/או עובדיהם

 (223ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (263כיסוי לתביעות המל"ל )

גורם  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

( חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי 222אחר )

חלצ רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(

מבקש  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (226) האישור

 (223מרמה ואי יושר עובדים )

 (221פגיעה בפרטיות )

 *223עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (223ראשוניות )

 (222חודשים ) 62 -תקופת גילוי 

        אחר


