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 י המכרז: עדמוריכוז 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪. 500  -  מכרזהשתתפות בעלות 

 .12:00עד השעה   02.05.2022תאריך  שנייום   – שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  

 . 04.05.2022תאריך   רביעי יום – תשובות לשאלות הבהרה פרסוםמועד אחרון ל

 . 12:00השעה  ד  ע ,16.05.2022 תאריך ,שני יום – להגשת ההצעותמועד אחרון  

 .שומרון, קרני 4אבי חבעם זב ררחוב שרדי האשכולמ   – תיבת המכרזיםמיקום 

 . 12:30בשעה  ,16.05.2022תאריך   ,שנייום  – מועד פתיחת תיבת המכרזים

  שרדי האשכול מ ,  3061:  עד  13:30  בין השעות  05.202223.  תאריך  ,שני  יום  -ראיונות  םמועד לקיו

 . וןמרשו, קרני  4אבי חבעם זב ררחוב

ב ותהיה  פומבית  הינה  המכרזים  תיבת  האשכולרד משפתיחת  זאבי  ב  י  רחבעם  קרני  4רחוב   ,

 . שומרון

 מילון מונחים 

 

 

 הגדרה  המונח

 

 וחלקיו.מכרז זה על נספחיו, דרישותיו, תנאיו  המכרז

 ל יהודה ושומרון )עורך המכרז(כואש שכול/המזמין אה

 .ושומרוןה אשכול יהודועדת המכרזים של  ועדת המכרזים

, האשכול לבוא בקשר עם המציעים והזוכים במכרז  איש הקשר המוסמך מטעמו של האשכול נציג 

 בכל הנוגע להליכי מכרז זה. 

ועדת המשנה 

 למכרז

ידי על  הממונים  צוות  המכר  חברי  להביא  ועדת  הבדיקות    בפניהזים  תוצאות  את 

יועצוהבחינ לכהן  יוכלו  המשנה  בוועדת  במכרז.  שלב  בכל  פי    יםות  על  חיצוניים 

 הצורך. 

השירותים  

 המבוקשים

 לות הנדרשות מהזוכים במכרז זה.הפעוכלל 

 גוף שהוא תאגיד או יחיד המגיש הצעה למכרז.  מציע

 לקיו. יו וחשותיו, תנאספחיו, דריתשובת המציע למכרז על כל נ הצעה 

יבצע את  טעמו  מ  נותן השירותיםמציע שהוכרז כזוכה על ידי וועדת המכרזים, ואשר   זוכה 

 השירותים המבוקשים במכרז.

אשר    ירותיםנותן הש הזוכה  של  מטעמו  את  העובד  בפועל  יספק  ואשר  בהצעתו  הזוכה  ידי  על  וצע 

 .השירותים המבוקשים בכל תחום שירות

. בכל תחום שירות יסופקו GIS  -ו  BIירות: אבטחת מידע,  מי שתחו  שלושהבמכרז   ום שירותחת

 .תן שירותים מטעמו של הזוכהנוהשירותים על ידי 
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 רקע .1

מהוו .1.1 פלטפורמה  האשכול  בין  לה  פעולה  מקומיות  17שיתוף  עיריית    –  רשויות 

עילית,   אדומים,  מודיעין  מעלה  המקועיריית  אורנית,המועצה  ה  המועצ   מית 

מנשהקומיהמ אלפי  המקומית  ,  ת  המקומית    אלקנה,המועצה  אל,  המועצה  בית 

המקומית   זאב,המועצה  המקומית  מה  גבעת  אדר,  ועצה  הר  הר  האזורית  המועצה 

המועצה המקומית קדומים,  המועצה המקומית  עמנואל,  המועצה המקומית    חברון,

ארבע,   המקומית  קריית  שומרוהמועצה  ן,  הירדקעת  בהאזורית  מועצה  ה  ן, קרני 

המלחהאזורית  המועצה  בנימין,  זורית  אההמועצה   ים    האזוריתוהמועצה    מגילות 

רז ייתכן ויהיה  (. בתקופת הזכייה עם הזוכה במכ"רשויות האשכול":  לן)לה   שומרון 

רש  בהרכב  תשינוי  לאשכול  שתצורף  מקומית  רשות  וכל  האשכול,  בין  יויות  כלל 

 רשויות האשכול. 

היתרול  האשכ .1.2 בין  פיתוח  טרבמ,  פועל,  לקדם  ושירו-כלכלי ה  תים  חברתי 

 בים. שאמוניציפאליים, זאת תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום מ

הצעה  במכרזבמסגרת   .1.3 לקבל  מבקש  מחירואשכול  שירותי    ת  ולמתן  יישום  ייעוץ 

 עבור רשויות האשכול. GIS-ו BIתחומי אבטחת מידע, ב

מבקש   .1.4 כך  עהאשכול  לשם  תחם  להתקשר  לכל  אחד  ש זוכה  יעמיד    ירותום  אשר 

נספח  כמפורט בנספח השירותים )  שירותים היספק את  אשר  שירותים    ן נות  ו מטעמ

 . לחוזה מתן השירותים( 1-ב

 

 מתכונת המכרז   .2

של  .2.1 זה  שבמכרז  תחומי  מופיע    ירותיםושה  שירות  תחום  בכל  השירותים  )פירוט 

 ( 1' בבנספח 

 אבטחת מידע  .2.1.1

כל  ידע שונים,  ת המאבטחוע מקצועי בתחומי  רשויות האשכול נדרשות לסי

וצרכיה. השי יכלול  רשות  זה,  רות הנדרש מנותן השירותים שייבחר במכרז 

בבהיבין   סיוע  הרלוונטית,  ברשות  סיכונים  סקר  עריכת  תכנית  תר,  ניית 

ויישום של פתרונות טכנולוגיים בהתאמה ע  סיו עבודה רב שנתית,     ברכישה 

 כל רשות. במות אבטחת המידע ובליווי וביצוע בפועל של כלל משי

 BI-ט הפרויק .2.1.2

פרויקטנהאשכול   של  בעיצומו  לרשויות   מצא  ניהוליים  מידע  כלי  .  לפיתוח 

גה ניהוליים  תצו  מסכיעולמות מידע שונים ב  תחוו פילך השנה הקרובה  המב

ן  השירות הנדרש מנות .  POWER BI  תמערכ  על בסיס  BIשל    (  "דשבורדים")

י זה,  במכרז  שייבחר  היתר,השירותים  בין  בהי  וו יל  כלול  טמעת  הרשויות 

במוצרי ההשימו ניתוח    השונים  BI  -ש  סיוע  נתוניםלרבות  תובנות,  , הפקת 

 . דרשיכלי המידע ככל שי יתוח נוסף של ובפנתונים   ובטיב
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 ISG-רויקט הפ .2.1.3

מידע ניהולי בתחומי  ביישום והטמעה של מערך  האשכול    יחלשנה  מהלך הב

  ומי מתחמידע    ציגת תמע ברשויושתוט  מערכתה.  אשכולת ה ברשויו   GIS-ה

מגוונותשונים  מוניציפליים  פעילות   גיאוגרפיות  שבשכבות  כך  תתאפשר  , 

מלאידע  מ  הפקת זמן  אמין,  בכל  וזמין  שלם  מהשירות    . נתון,  ן  נות הנדרש 

תוכנת מערכות    היכרות עם  השירותים שייבחר במכרז זה, יכלול בין היתר,

( גאוגרפי  הי  וו לי,  (ArcGISמידע  בהטמעת  בהרשויות  ,  מערכת שימוש 

מהמחלהדר עובדים  השונות,  כת  המעופיתוובנות  ת הפקת  קות  ככל  ח  רכת 

 שיידרש. 

 ופן הפעלתםאוכים וז מספר .2.2

, כאשר כל זוכה זוכה אחד  ייבחר(  BI  ,GIS)אבטחת מידע,  לכל תחום שירות   .2.2.1

אחד שירותים  נותן  מטעמו  יספק    יעמיד  שירותי    לרשויות  בפועלאשר  את 

 . האשכול כמפורט להלן  שותדריפי ל  הייעוץ והיישום

רשאי   .2.2.2 הצעהמציע  לכ  להגיש  שירואחת  תחום  אול  במכרז.  מצת  יוכל  תו  יע 

 תחומי השירות הנ"ל.  תבשלושכות לז

 שירותים אך ורק בתחום שירות אחד. ם יוכל לספקנותן שירותיאותו   .2.2.3

 * היקפי העבודה הצפויים .2.2.4

 שעות בחודש. 182-עד כ :לתחום אבטחת מידע .2.2.4.1

 שעות בחודש.  182-כ  דע :BIלתחום שירות  .2.2.4.2

 ודש. שעות בח 90 -עד כ  :GISלתחום שירות  .2.2.4.3

  את האשכול בכל התחייבות , כדי לחייב  להר כי אין בהיקפי שעות אבהיו*  

, אולם בכל מקרה נותן השירותים לא יחרוג מהיקף השעות  אמכל סוג שהו 

 . המצוין לעיל ללא הסכמת האשכול מראש ובכתב

  כלול התמורה ת  ת עבודה בפועל.פי שעו שולם לת נותן השירותים  תמורה ל ה .2.2.5

הוצהזוכה  הוצאות    כל  את אדם,אותלרבות  כוח  שכר  מחשוב,  סיעות,  נ  : 

 וכיוצא באלו.  , מינהלה, השתתפות בישיבות, ביטוחיםחניות

 

 תקופת ההתקשרות .3

לשתקופת   הינה  השירותים,  מתן  הסכם  להוראות  לב  בשים  שנים2)  תיההתקשרות   ) . 

,  כ"א  נות שנה אחתתקופות נוספות ב   לוש תקופת ההתקשרות בשלאשכול זכות להאריך את  

 ( שנים. 5חמש )  לו ובסך הכ
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 תחומי השירות  לשלושת סף ותנאיות ישהדר .4

 תחומי השירות לשלושת מנהליים ה סף התנאי הדרישות ו .4.1

להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל    רשאים

 התנאים הבאים, במצטבר: 

לרבות  שראל, רשום בייחיד ה או  ןהמציע הינו תאגיד רשום המתנהל על פי די  .4.1.1

 . עוסק פטור

ב  וניא  המציע .4.1.2 ונמצא  נכסים  כינוס  בהליכי  ו/או  הליכים  פירוק  /הקפאת  או 

 . ו/או פשיטת רגל

לפי  ה .4.1.3 בדרישות  עומד  התשל"ומציע  ציבוריים,  גופים  עסקאות    1976-חוק 

 "(, כדלקמן:יםחוק עסקאות עם גופים ציבורי)להלן: " 

שומה .4.1.3.1 מפקיד  תקף  אישור  בד  בעל  רו"ח  ספריאו  ניהול  כדין  בר  ם 

פ בהתאם   ערך  הכנס מס    דת קולהוראות  מס  וחוק  חדש(  )נוסח  ה 

 . 1975-מוסף, התשל"ו

דיווח לפקיד שומה   .4.1.3.2 רו"ח בדבר  בעל אישור תקף מפקיד שומה או 

ול  הכנסותיו  לפי    מנהלעל  מס  עליהן  שמוטל  עסקאות  על  מע"מ 

 . 1975-רך מוסף התשל"וחוק מס ע

בדרישוה .4.1.4 עומד  סעי מציע  ע  1ב2-ו  ב2  פיםת  גלחוק  ציבוריים  סקאות  ופים 

תשלום  יילענ כדיןן  זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  הולם  יצו וי  שכר  ג 

 . לאנשים עם מוגבלויות

שם   .4.1.5 את  במפורש  לציין  יש  שותפות,  או  חברה  ע"י  מוגשת  וההצעה  במידה 

 . בפועל םשירותיהספק את  שי נותן השירותים 
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 שירות תחום הדרישות ותנאי הסף המקצועיים לכל  .4.2

 ה בחוברת ההצע 3א'ל גבי נספח נאי הסף שלהן תבוצע עבתהוכחת עמידת המציע 

 טחת מידע בא –תחום שירות   -קצועיים  תנאי סף מ .4.2.1

 נותן השירותים המוצע לתנאי הסף המקצועיים  .4.2.1.1

בהצעת יציג  ההמציע  נותן  את  הו  ישירותים  על  לתחום  מוצע  דו 

מידע   י שירות האש  אבטחת  תנאי  בכל  לעמוד  יידרש  שלהלן  ר  סף 

ו)  במצטבר מאוגד, תנאי הסף להלן יתקיימו  ציע אינו  המבמקרה 

 : במציע(

מהתארים   .4.2.1.1.1 אחד  בעל  הוא  המוצע  השירותים  נותן 

מהנדס מחשבים, הנדסאי    הנדסאי מחשבים,   –באים  ה

מהנ וניהול,  ותעשייה  תעשייה  תואר  ל  בע ניהול,  דס 

ראשון  בעל  במחשבים,  ומעלה  ראשון   ומעלה  תואר 

 במערכות מידע. 

הוא .4.2.1.1.2 המוצע  השירותים  לפחות  ניסיון  על  ב  נותן  של 

)3)  וששל מלאות  שנים  בשנים  חוד  36(  ועד    2017שים( 

 בפרויקטים של אבטחת מידע.  2022

המוצע    2022ועד    2017בשנים   .4.2.1.1.3 השירותים  נותן  ביצע 

אבטם  פרויקטי מידע  בתחום     חמישה לפחות  ור  בעחת 

בישר5) שונים  לקוחות  כאשראל (  (  1)   אחדלפחות    , 

 . שראלביוחות הוא רשות מקומית הלקמ

מהפרויקטים   אחד  השירוהנ"לבכל  נותן  ביצע  תים , 

 : שלהלן העבודותהמוצע את 

 סקר סיכונים בתחום אבטחת מידע.  .4.2.1.1.3.1

המלצות   .4.2.1.1.3.2 הכוללת:  עבודה  תכנית  הגדרת 

טכנולו בהתאמה,  לרכש  זמנגי  ים  לוחות 

 לביצוע.  ויעדים

סקר/  .4.2.1.1.3.3 של  והטמעה  אבטחת  יישום  תכנית 

בהיבטי: מידע,     מידע  אבטחת  מדיניות 

 בודה. ע לי נה

להצעתו   .4.2.1.1.4 יצרף  מתודולוגיההמציע  ל  מסמך  יותבן  ר  א 

 עמודים.  2-מ

השירותים נותן  ידי  על  יחובר  המוצע מטעמו    המסמך 

המציע ע   של  המוצעת  העבודה  שיטת  את  ידי  ויפרט  ל 

אשר    שירותי אבטחת המידע למימוש  השירותים  נותן  

 ל ידו במכרז. יסופקו ע



 

 

 07/2022י מס' מכרז פומב – רשויות יהודה ושומרון אשכול

  GIS-ו BI ומי אבטחת מידע, בתחיישום ייעוץ ו למתן שירותי

 

 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 7עמוד 

 

ה וניקוד יקשכול במסגרת בדעל ידי הא  מסמך ינוקדה

 . להלן 8.2 ת ההצעות כמפורט בסעיףשל איכו

 BI –תחום שירות  -ם  תנאי סף מקצועיי .4.2.2

 BIלתחום  ותן השירותים המוצענ להמקצועיים תנאי הסף  .4.2.2.1

נותן   את  בהצעתו  יציג  ההמציע  לתחום  מ השירותים  ידו  על  וצע 

ת  BIשירות   בכל  לעמוד  יידרש  שלהלן  אשר  הסף    במצטברנאי 

 : להלן יתקיימו במציע(מאוגד, תנאי הסף  נובמקרה והמציע אי)

השי .4.2.2.1.1 המ נותן  מהתארים  רותים  אחד  בעל  הוא  וצע 

תעשייה  –באים  ה מהנדס  וניהול,  תעשייה    הנדסאי 

במחשביםוניהול,   ראשון  רתוא,  ומעלה  תואר  ון  אשר 

מידעערכבמ ומעלה,  ומעלה  ות  בכלכלה  ראשון  תואר   ,

 . תואר ראשון במתמטיקה ומעלה

  תיששל לפחות  סיון  ניהוא בעל  ע  וצנותן השירותים המ  .4.2.2.1.2

ועד    2019חודשים( במהלך השנים    24( שנים מלאות )2)

מע  בפרויקטים   2022 דוחות  והכולל  BI רכותשל  ת 

 . מסוגים שוניםניהוליים 

  פרויקטיםתן השירותים,  ונ ביצע    2022עד    2019בשנים   .4.2.2.1.3

לקוחות3)    השלוש  פחותלעבור    BIבתחום   שונים    ( 

 . בישראל

הלקוחות  3)  שלושת  מתוך אצל  הנ"ל(  לפחות  (  2)  שני, 

 . Power BIמסוג   BIה מערכת לקוחות הותקנ 

מהב אחד  השירותים   ,הנ"לפרויקטים  כל  נותן  ביצע 

 המוצע את תכולת העבודה הבאה:

ותרגומ .4.2.2.1.3.1 הלקוח  צורכי  ליישום  אפיון  ם 

 . BI-במערכת ה

רשות  מות נדלהתאהגדרת צרכים ודרישות   .4.2.2.1.3.2

 ול ספק המערכת. מ

לה .4.2.2.1.4 יצרף  מתודולוגיהתו  צעהמציע  י  מסמך  לא  ותר  בן 

 עמודים.  2-מ

יחהמסמ השירותיםך  נותן  ידי  על  המוצע מטעמו    ובר 

המציע ידי    של  על  המוצעת  העבודה  שיטת  את  ויפרט 

ו על  יסופקאשר    BI-למימוש שירותי הנותן השירותים  

 ידו במכרז. 

ה וניקוד ת בדיקבמסגר  שכולמסמך ינוקד על ידי האה

 להלן.  8.3ט בסעיף ורשל איכות ההצעות כמפ
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 GIS –ות שיר  תחום -ים  ף מקצועיי סתנא .4.2.3

 GISתנאי הסף המקצועיים לנותן השירותים המוצע לתחום   .4.2.3.1

  המציע יציג בהצעתו את נותן השירותים המוצע על ידו לתחום שירות 

GIS  במצטבר שלהלן  הסף  תנאי  בכל  לעמוד  יידרש  במקרה  )  אשר 

 : מציע(תקיימו בי ף להלןנאי הסוגד, תנו מאוהמציע אי

השירות  .4.2.3.1.1 הו נותן  המוצע  תואא  ים  אקדמאבעל    ומעלה י  ר 

ב  אובגיאוגרפיה   תואר  ערים  בעל  תואר   אותכנון  בעל 

, או  גיאודזיהבעל תואר ב  או,  הכולל התמחות בתכנון ערים

 .קרטוגרפיהאו בעל תואר באינפורמציה, -גיאוב בעל תואר 

המוצע   .4.2.3.1.2 השירותים  ( 3)   שלושהלפחות    בעצמוביצע  נותן 

השנים  GISת  רכומע  בתחומישונים  פרויקטים    במהלך 

 יינים הבאים:המאפ   ות את, אשר כללו לפח2022עד   2019

עבור   .4.2.3.1.2.1 בוצעו  הפרויקטים    לקוחות כל 

 בישראל. 

וצע  בכל פרויקט ביצע נותן השירותים המ .4.2.3.1.2.2

הג הלקוח,  צורכי  אפיון  דרת  מהלכי: 

מערכת ספק  מול  נדרשות  -ה  התאמות 

GISרכת משתמשיםהד, ליווי, הטמעה, ו  ,

 פרויקטאלית.  ניהול במתכונת

י .4.2.3.1.3  2-מ  יותר  בן לא   מסמך מתודולוגיהעתו  צרף להצהמציע 

 עמודים. 

המוצע מטעמו של   המסמך יחובר על ידי נותן השירותים

העבו  המציע שיטת  את  נוויפרט  ידי  על  המוצעת  תן  דה 

ההשירותים   שירותי  ע  GIS-למימוש  יסופקו  ידו  אשר  ל 

 במכרז.

וניקוד של   ול במסגרת בדיקהעל ידי האשכ ד  מסמך ינוקה

 להלן.  8.4בסעיף עות כמפורט איכות ההצ
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  ההצעה כי מסמ .5

ו, כשהם הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספ  .5.1

יהו  וחתומיםמלאים   זו,  בהזמנה  לתנאים המפורטים  ידי המציע, בהתאם  הצעת  על  ו את 

)להלן: "ע  המצי ""  הצעת המציעבהליך  מציע תכלול כחלק  צעת ה"(. המסמכי ההצעהאו 

 גם את המסמכים דלהלן: ה, בלתי נפרד ממנ 

שיישלחו    מכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות  -  מסמך א'  .5.1.1

 . ל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעיםידי האשכול, ככ-למציעים על 

 מידע.  טחתאב  לתחום שירותשל המציע יר מחהצעת ה : 1'אנספח  .5.1.1.1

 .GIS -ו  BIלתחומי שירות של המציע הצעת המחיר : 2'נספח א .5.1.1.2

לכל תחום    ת עמידת המציע בתנאי הסף והאיכות של המכרזח: הוכ3'נספח א .5.1.1.3

 . שירות בנפרד

ות המציע )במידה והמציע לא מאוגד יש להציג  על התאגדאישור  :  4'אנספח   .5.1.1.4

 . רשה(ותעודת עסק מ

 ל המציע. אישור אודות זכויות חתימה אצ :5'א נספח .5.1.1.5

סעיפים  :  6'אנספח   .5.1.1.6 לפי  הנדרשים  ו2אישורים  עסקאות  2-)א(  לחוק  עם  )ב( 

 כוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסים(.)ני גופים ציבוריים

כנ:  7א'נספח   .5.1.1.7 בסעיתצהיר  ו2ף  דרש  גופים    1ב2-ב  עם  עסקאות  לחוק 

 ציבוריים.

 שפחתית. מ דבר קרבההרה בהצ : 8'נספח א .5.1.1.8

כל מציע לכל תחום    המוצע סקירה של תהליך העבודה    –  9'אנספח   .5.1.1.9 ידי  על 

  , תחום שירות BIתחום שירות    , מידע  טחתאב  תחום שירותשירותים בנפרד:  

GIS . 

 ורפים:מצ ליוידי מורשי חתימה אחוזה חתום על   – 'מסמך ב .5.1.2

 תכולת השירותים.  :להסכם 1'נספח ב .5.1.2.1

 ע. צו וסח ערבות בינ :להסכם 2ב' נספח .5.1.2.2

 התחייבות לשמירה על סודיות. : להסכם 3נספח ב'  .5.1.2.3

 .  הזוכהי ביטוחסח אישורי המבטח על עריכת ונ להסכם: 4ב'נספח  .5.1.2.4

תשומת לב המציעים מופנית לכך שהאשכול יעמוד על מילוי דרישות הביטוח  

עמ ואי  המציע.  במלואן  התחייבויות  להפרת  תיחשב  בהן  המציע  ידה  על 

מידת הנדרש(  ות מול חברת הביטוח ב)לרב  טחהמבלבדוק את נוסח אישורי  

קודם   ולוודאעוד  הצעתו  במלוא  להגשת  להמציאם  מסוגל  הוא    –ם  כי 

. הסתייגויות ו/או הערות ביחס לדרישות  החתים את המבטח על נספח זהלו

 רת פניה לקבלת הבהרות לפני הגשת ההצעה. הביטוח יועלו אך ורק במסג 

 הוראות אבטחת מידע. ל התחייבות לשמירה עלהסכם:  5נספח ב' .5.1.2.5
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עדכ .5.1.3 להוציא  רשאי  יהיה  ו וניהאשכול  הבהרות  ו/או  שינוי/ם  לערוך  בתנאי  או  ים 

חשבו  ללו יי, וה הזמנה זו ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעתו הבלעד

 ו ומהצעת המציע. לחלק בלתי נפרד מהזמנה ז 

ורט לעיל או  מפהאשכול יהיה רשאי לפסול הצעות אשר לא צורפו להן המסמכים כ .5.1.4

נה  ציע תעמוד כל טע בלעדי ומבלי שלמו הלדרוש את השלמתם, הכל לפי שיקול דעת

 ו/או זכות כלפי האשכול בגין השימוש בזכותו זו. 

נכללו    לבקש מהמציעים להשלים מסמכים   דעתו,יקול  האשכול רשאי, לפי ש .5.1.5 שלא 

 בהצעה. 

 

 שאלות הבהרה  .6

 בנוסח שלהלן:  בלבד ולא בטבלה dworבקובץ ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב,   .6.1

 ים כלליים תנאהוראות ו –מסמך א' 

 ______ )השאלה(  -___, בעמוד ___ למסמכי המכרז  ף _ סעי  

 

  צעות הדואר האלקטרוניבאמ  הודיה לביא הוכברגרלגב'  בכתב  יוגשו  שאלות הבהרה   .6.2

במספר  שי  ilorg@eyosh.hodaia.בכתובת:   המייל  הגעת  את  050-טל.    לוודא 

 במסמך זה.  2למועד הרשום בריכוז המועדים למכרז בעמוד   דע ,8939365

על נספחיו, לרבות ביחס   נוהלאת, כי הסתייגויות ו/או הערות למסמכי הר בזמובה .6.3

ב  להנולדרישות הביטוח ב ורק    מסגרת שאלות הבהרה כאמורזה, יש להעלות אך 

לכך שנקבע  הסתיי.  ובמועד  כל  תתקבלנה  למסמכ לא  ביחס  הערות  ו/או  י  גויות 

הביט  נוהלה לדרישות  ביחס  )לרבות  נספחיו  חלוף  על  לאחר  לשאלות  וח(,  המועד 

 אמור ו/או במסגרת ההצעות שתוגשנה. הרה כהב

ש .6.4 ועדכונים  הבהרות  תשובות,  ורק  האשכול  פיאך  באתר  ידיורסמו    אשכול ה  על 

ה  את  לכל    אשכוליחייבו  ייחשבו  מתנאדבוהם  כחלק  ועניין  ומהצעת ר  ההליך  י 

 .וידי-על י המציע להצעתו כשהם חתומיםרפו על ידהמציע והם יצו

 תשלום דמי השתתפות במכרז .7

במכרז .7.1 המכרז  השתתפות  מסמכי  רכישת  דמי ,  בתשלום  מותנים  במסגרתו,  הצעה    והגשת 

מכל  ו  שקלים חדשים(, אשר לא יוחזר חמש מאות  )₪    500  השתתפות במכרז בסך כולל של

 סיבה שהיא.  

את הקבלה על התשלום יש    .העברה בנקאית  אמצעות מכרז בהשתתפות ביתן לשלם עבור  נ .7.2

 לצרף למסמכי המכרז. 

אשכול רשויות יהודה ושומרון. בנק:    -איגוד ערים    שם הישות:  –פרטי חשבון הבנק  

ש  את הקבלה על התשלום י  .48174. מס' חשבון  (698)סניף שערי העיר    (12)הפועלים  

 לצרף למסמכי המכרז. 

ההשתתפות   .7.3 דמי  מיום    ותאפשרי תשלום  המכרזהחל  ההשתתפות  .  פרסום  דמי  תשלום 

 מהווה תנאי להשתתפות במכרז.  כאמור

 

mailto:hodaia@eyosh.org.il
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 הגשת ההצעות  .8

 כללי   .8.1

נדרש:  המציע .8.1.1 שירות  תחום  לכל  ומלאה  נפרדת  הצעה  מידע   יגיש     אבטחת 

SGI  אוBI.  

)על גבי מעטפת    יש הצעהמגות לו הוא  ציין בהצעתו את תחום השירימציע  ה .8.1.2

   .וברת ההצעה במכרז זה(ההצעה ובעמוד הראשון של ח

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.  .8.1.3

לעע .8.1.4 ההצעה  ז  מודל  ללא  לאחר  בתקפה,  חודשים  שישה  למשך  חזרה,  כות 

שך  מרשאי לבקש מהמציעים להאריך את    אשכולהמועד להגשת ההצעות. ה 

 . ותההצעפן של תוק

המעטפ  .8.1.5 הנ  האת  המיועדת  המכרזים  לתיבת  להכניס  במשרדי  יש  מצאת 

 האשכול. 

בלבד.  תוגשנהההצעות   .8.1.6 ידני  לכך    באופן  המוסמך  האדם  כי  יוודא  המציע 

 צעה. רשום ע"ג המעטפה את היום והשעה של הגשת ההל יבאשכו

  3עמוד  במופיע בריכוז המועדים למכרז    מועד אחרון להגשת הצעות למכרז .8.1.7

 זה.  במסמך

לתיבת המכרזיםצה .8.1.8 תוכנס  לא  זה,  מועד  לשולח,    עה שתוגש לאחר  ותוחזר 

ובלי לגלות את תכ זולת לצורך בירור שמו ומענו של  מבלי לפתוח אותה  נה 

 . השולח

התיב .8.1.9 המועד  ת  לאחר  מיד  האשכול,  במשרדי  תיפתח  וההצעות  מכרזים 

כרזים  יבת המתהאחרון להגשת ההצעות למכרז במשרדי האשכול. פתיחת  

 וכל אדם רשאי להיות נוכח בה.  ומבית,פ הינה 

שומר .8.1.10 ה  האשכול  את  כי  לעצמו  באופן  זכות  תוצג  המכרזים  תיבת  פתיחת 

  ם שימוש בזכות זו, יפורסשה . במקרה והאשכול יעZoomמקוון דרך מערכת 

 קישור לצפייה בפתיחת תיבת המכרזים באתר האשכול. 

נוספ .8.1.11 מסמכים  כולל  ההליך,  מסמכי  שיפויכל  בם  ו/או  שכול,  האאתר  רסמו 

יפו או  וישלחו  )במידה  למציעים  ידי  שישלחו  על  ייחתמו  באתר(,  רסמו 

שי  בראמחירים, כתב כמויות או מפרט, יסומנו  המציע, וכל דף, תכנית, כתב  

מסמך   כל  ובסוף  בתחתיתם,  בדיו    –תיבות  המציע  וחותמת  מלאה  חתימה 

ההצעה  י  מסמכ י בכל  ם מילו יעל המציע למלא את כל הפרטים הטעונ.  כחול

 בדיו בצבע כחול. 

המ .8.1.12 את  להאריך  רשאי  הודעה  האשכול  ההצעות.  להגשת  הארכה  ועד  על 

שה. אין  רכיכאמור תשלח לכל מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת ה

 באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה להגשת הצעות. 
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  עה מהצ  ע יותרדי מציי. תוגש על  לכל פרק  מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת .8.1.13

מסוים  אחת כל  בפרק  את  לפסול  רשאי  האשכול  יהיה  שהגיש  ,  ההצעות 

לד לפי  המציע, או לבחור  והכל  ביניהן,  ון באחת מההצעות בלבד, או לשלב 

 בלעדי. ו השיקול דעת

ליותר   .8.1.14 ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת  ההצעה תוגש 

 ת. רך אחר בכל ד וממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף א

  מלואם, לרבות על נספחיה ב  השתוגש שלא בהתאם לדרישות מכרז ז  עההצ .8.1.15

על   מבוססת  נכונות,  בלתי  הנחות  על  מבוססת  מוטעית,  או  חסרה  הצעה 

של מוטעית  דרישות  נו  הבנה  למכלול  בהתאם  שלא  הגשה  ההליך,  שא 

מסמכי   של  מתנאיהם  תנאי  לגבי  כלשהי  הסתייגות  הכוללת  ההזמנה, 

בין  הההזמנ  מחיקה  ו/ תוספת    ע"י ,  אחרת  או  דרך  בכל  ו/או  השמטה  ו/או 

עלולה להיפסל על פי שיקול דעתו הבלעדי    –ה שלא תוגש במועד  ו/או הצע

 של האשכול. 

רש  .8.1.16 האשכול  כי  המציע, אי  יובהר,  אמינות  את  בו,    לבדוק  השליטה  בעלי 

נ  כן, רשאי האשכול לבחון שירותים קודמים אותם  ובעליו. כמו  ן  תמנהליו 

ולההמצי על  לפוניתט   תקשרע,  מול המזמינים השונים  כך  לקבל  -לשם  מנת 

על  שבוצעו  העבודות  ו/או  השירותים  מתן  טיב  אודות  בעת  י-מידע  דו. 

לאשכול את הזכות לפנות למזמינים    הואהשתתפות המציע במכרז, מעניק  

 ידו. -ולקבל כל מידע אודות השירותים אשר בוצעו על

רש .8.1.17 ההצעות  בחינת  האשכאבמסגרת  להב י  בול  שימסיא  ניסיון  גרת  קוליו 

אשר   באמינות  בעיות  או  עם  שלילי  האשכול  לרשויות  או  לאשכול  היו 

 ול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו.  משתתף במכרז, ואף לפס

ה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או  ל יהיושכהא .8.1.18

ח  תו ו ני בר ו/אסור הסממתן הסבר ו/או ניתוח להצעתו, אם המציע יסרב ל

עיניו ואף לפסול את    ר, רשאי יהא האשכול להסיק מסקנות לפי ראותכאמו

 הצעת המציע. 

העב .8.1.19 היקפי  את  לצמצם  או  להרחיב  הזכות  את  לעצמו  שומר    ודה האשכול 

 כמפורט  בפניה זו.  

 הצעה לתחום אבטחת מידע  .8.2

 מענה למכרז כולל נספחים ואישורים נדרשים:  .8.2.1

אבטחת  ולתח המענה   אח  שיוגידע  מם  למעטפה    .דבעותק  יוכנס  המענה 

מס.  על המעטפה יירשם "  ההליך החתומים.ובה כל מסמכי    סגורה ראשית  ה

 . "מידעחת  אבט  , תחום השירות עבורו מוגשת ההצעה:שם המכרז,  המכרז

על גבי דיסק    PDFדיגיטאלי בפורמט    למעטפה יצורפו מסמכי ההצעה באופן

 (. Key-On-Diskאון קי )

 דע חת מים אבטלתחו  ירחהצעת המ .8.2.2
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ואטומה    הצעת המחיר לתחום שירות אבטחת מידע, תהא במעטפה נפרדת 

 הראשית. ותוכנס למעטפה 

 GIS-ו BIהצעות לתחומי  .8.3

 נדרשים:  ריםמענה למכרז כולל נספחים ואישו 

המענה יוכנס  .  בעותק אחדלכל תחום שירות    בנפרד  יוגש  GIS-ו   BIהמענה לתחומי  

מס. המכרז, המעטפה יירשם "  על  .םיליך החתוממסמכי הה  לובה כ  סגורהלמעטפה  

למעטפה יצורפו    .("GISאו    BI)  ירות עבורו מוגשת ההצעה:שם המכרז, תחום הש

באופן ההצעה  בפורמט    מסמכי  )   PDFדיגיטאלי  קי  און  דיסק  גבי  -Disk-Onעל 

Key.) 

 אין להגיש הצעת מחיר!    GIS-ו  BIלתחומי שירות 

 

 

 

 

 כללית טבלה   – ותתחום שירל לכ במכרז הרת הזוכיופן בחא .9

 ה כללית טבל  .9.1

יבחר   זה  שבמכרז  שירות  אחד    ירותיםנותן  תחום  מידע,  לכל  פי  ,  (BI  ,GIS)אבטחת  על 

 המרכיבים הבאים: 

 יםמרכיב תחום שירות

בהליך  ומשקלו  ת 

בכל  בחירת 

 תחום שירות

ניקוד  מרכיבי משנה 

 מירבי 

סך ניקוד 

 נצבר

אבטחת 

 מידע

 השירותים ניסיון נותן 60% –איכות 

 ע  וצהמ

 נקודות  100 20

 20 מתודולוגיה מוצעת 

חוות דעת מלקוחות נותן  

 השירותים המוצע 

20 

ריאיון למציע ולנותן  

 השירותים המוצע מטעמו 

40 

בהיקף ודש לחמוצע מחיר  40%  -מחיר 

 שעות בחודש  182של 

 נקודות  100   100

 

BI  ו- GIS  שירותים סיון נותן הינ 100% –איכות

   עצוהמ

 נקודות  100 20

 20 מתודולוגיה מוצעת 
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דעת מלקוחות נותן   ותחו

 השירותים המוצע 

20 

ריאיון למציע ולנותן  

 השירותים המוצע מטעמו 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פירוט בדיקה וניקוד של ההצעות לתחום אבטחת מידע  .9.2

 ידע המ אבטחת ת רושילתחום  נותן השירותים המוצע בדיקה וניקוד של איכות   .9.2.1

מרכיב 
 האיכות

ניקוד  שיטת ניקוד ההצעות  
 י מירב

ניסיון נותן  
השירותים  

  –המוצע 
תחום 

אבטחת 
 מידע

יקטים בתחום ע פרוהמוצ  נותן השירותים  עלכל לקוח שונה עבורו ביצ 
 . נקודות 4תוענקנה   2022עד  2017אבטחת מידע במהלך השנים 

 הבאים: הפרויקטים הנ"ל היו בעלי המאפיינים 
 נמנים על רשויות מקומיות בישראל.  קוחותהלכל  (1
ר (2 כל  מקומאצל  נותן שות  של  העבודה  שעות  היקף  ית 

 במצטבר. תשעו 200השירותים המוצע עמד על לפחות 
 עצמו את מכלול שלבי הפרויקט כולל:  תים ביצע בשירונותן ה (3

 סקר סיכונים בתחום אבטחת מידע.
י  וגלרכש טכנולהגדרת תכנית עבודה הכוללת: המלצות 

 ויעדים לביצוע.  חות זמניםבהתאמה, לו

 אשר הוצגו כהוכחה לעמידה בתנאי הסף.ג לקוחות ניתן להצי 

  :קוחות. ל  5סה"כ לקוחות שניתן להציג 

20 
 תנקודו

ודולוגיה  תמ
אבטחת  –

 מידע

למתן  עבודה( מוצעת  )שיטת  צירף להצעתו מסמך מתודולוגיה  המציע 
במכרז.   המבוקשים  חובר  מההשירותים  ה   עלסמך  נותן  שירותים  ידי 

 המוצע.
מסמך   את  ינקד  הפהאשכול  פי  על  הבאים המתודולוגיה  רמטרים 

 בוה כדלקמן:ג=  "5"= נמוך, עד "1"-מבסולם ציונים של 
שירותים המוצע למתן השירותים המבוקשים נותן ה  תרכוהיע (1

 .בתחום אבטחת מידע במכרז לכל רשות מקומית באשכול
על ידי נותן השירותים    צעיםמורויקטאלי ה מרכיבי הניהול הפ (2

)באש מקומית  רשות  הסיכונים, בכל  סקר  ביצוע  משלב  כול( 
 ן הנדרש. וועד הטמעה ויישום מלא של הפתר אפיון הצרכים

גדיר נותן השירותים המציע לבחינת יים אותם מכמותמדדים   (3
 . בתחום אבטחת מידע הצלחת עבודתו בכל רשות מקומית

א (4 וסיכונים  מעריך  אילוצים  השינוותם  המוצע תן  רותים 

20  
 נקודות
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פתרונות ובהתאמה  עבודתו  להתמודדות   במהלך    ושיטות 
 .בתחום אבטחת מידע

חוות דעת  
לקוחות נותן  

ותים  רהשי
אבטחת  –

 דעמי

המוצע,  צנ השירותים  נותן  לקוחות  מבין  לשלושה  יתקשר  האשכול  יג 

 אשר צוינו בהצעת המציע. 

ם של  וניאים בסולם ציהבהפרמטרים    כל לקוח מחווה דיעה, ינקד את

 כדלקמן: "הגבו"" = 5"= נמוך, עד "1"-מ

השירותים (1 נותן  פתרון מקצועיות  העיסוק,  בתחומי  שליטה   :

 .דעת מיבתחום אבטח  אמת  ןבעיות בזמ

נותן השירותים (2 זמינות, רמת שירות  זמנים,  : עמידה בלוחות 

 גמישות לשינויים, אדיבות.

וניהול  (3 ניהול  ארגון  ות כתיבת תכניות  בלרפרויקטאלי  : הצגת 

 .עבודה, אבני דרך, ניהול משימות

הדיעה:   (4 מחווה  הלקוח  מחווה המלצת  הלקוח  רמה  באיזו 

להת לאשכול  ממליץ  השירקהדיעה  נותן  עם   המוצע   ותיםשר 

 .בתחום אבטחת מידע

20  
 נקודות

  60 סה"כ:  
 נקודות 

 

 מידע  אבטחתתחום שירות  –ריאיון למציע ולנותן השירותים המוצע .9.2.2

ל המציע או מי  לריאיון במשרדיו אשר בקרני שומרון את מנכ"יזמן    ול האשכ

 שעה.   0.5-משך כ , שימטעמו ואת נותן השירותים המוצע

 ".אפס" ת ההצעה במשקל זה ברכיב האיכו קד ינומציע שלא יגיע לראיון  

האשכול ינקד את התרשמותו מהמציע ונותן השירותים בהתאם לפרמטרים  

 כדלקמן: "גבוה"" = 10, עד ""נמוך""= 1"-מציונים של הבאים בסולם 

ניקוד  פירוט  ן הריאיו מרכיב  #

 מירבי 

רמת הבנת המציע ונותן השירותים את: תכולת   הבנת המכרז   .1

ות  בוקשים במכרז, ציפיהמם השירותי

במתן  אילוצים עיקריים האשכול, קשיים ו

 מדדי הצלחה  בתחום אבטחת מידע, השירות

10 

  המציע נותן השירותיםשל  יתרמה מקצוע מקצועיות   .2

ת במהלך  משתקפכפי ש בתחום אבטחת מידע

הריאיון, התאמה של נותן השירותים לדרישות 

  ול.שכהמכרז, היכרות וניסיון עם דרישות הא

10 

אשר   בתחום אבטחת מידע הצגת המתודולוגיה  מתודולוגיה   .3

נכתבה על ידי נותן השירותים המוצע וצורפה 

 יע להצעת המצ

10 

תן  ת נו אמהת  .4

 השירותים 

יע ונותן  התרשמות כללית מיכולותיו של המצ

של המציע בנותן השירותים לרבות תמיכה 

 בתחום אבטחת מידע השירותים

10 
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 תחום אבטחת מידע  –בדיקה וניקוד של עלות ההצעה  .9.2.3

שירות   .9.2.3.1 לתחום  מציע  א  –כל  יגיש  מידע,  המחאבטחת  הצעת    יר ת 

 הצעת המחיר אשר בחוברת ההצעה. בנספח  

המוצ  .9.2.3.2 יהא  המחיר  קבועהע  חודשית    182של  היקף  פי  ל  תמורה 

 . שעות עבודה חודשיות

המחיר    ההצעה .9.2.3.3 )"וך  הנמהמוצע  בעלת  הזולהביותר  "( ההצעה 

.  נקודות  100תקבל את הניקוד המירבי האפשרי למרכיב העלות =  

  ולה ביותר עלהזאמה להצעה  יתר ההצעות תקבלנה את ציונן בהת

 חה הבאה:פי הנוס

 

 

 

 

 

 שירות אבטחת מידע )איכות ועלות(  להצעה לתחוםניקוד כולל  .9.2.4

האיכות   .9.2.4.1 איכות  לעיל,    2.19.-2.29.מסעיפים  הנצבר  ציון  עבור 

שיר לתחום  לסכום  ההצעה  ייסכם  מידע  אבטחת  אשות    ר אחד 

 "(.לתחום אבטחת מידעלמרכיב האיכות נצבר ציון יהא: "

 40  סה"כ:   

 ת ודו נק
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הנצברצה .9.2.4.2 האיכול   יון  )מסעיף  מרכיב  לציון    9.2.4.1ת  יחובר  לעיל( 

מסעיף   יתקבל  אשר  ציון  לעיל  9.2.3.3העלות  כל  כאשר    יוכפל , 

על    40%, עלות =  60%ת =  ות אשר נקבעו לכל מרכיב איכולבמשק

 הנוסחה הבאה:פי 

 

 

 

 

ביותרההצעה   .9.2.4.3 הגבוה  הציון  ולעלות    בעלת  לאיכות  לתחום  הכולל 

אבטחת   תדורשירות  זכייה    ראשונהג  מידע,  לאישור  ותועבר 

מ  אבטחת  שירות  המכרזים.בתחום  בוועדת  ההצעות    ידע,  יתר 

 ה. בהתאמ  תדורגנה על פי סדר יורד

ה .9.2.4.4 הכרזת  בעת  המכרזים  מועדת  אבטחת  שירות  לתחום  ע,  ידזוכה 

לתחום שירות   שניכשיר  רשאית להכריז המדורג במקום השני כ"

מידע  יהיה אבטחת  השני  הכשיר  להחל  ".  בכל    הזוכה  פתערוך 

ל האשכול  בין  ההתקשרות  הפסקת  של  ההתקשרות  מקרה  זוכה. 

 סכמתו. ופה לה להצעתו ותהא כפ עם הכשיר השני תהא בהתאמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIההצעות לתחום שירות  בדיקת .9.3

 BIתחום שירות  –ניסיון נותן השירותים המוצעאיכות ה וניקוד יקבד .9.3.1

מרכיב  #
 האיכות

ד קו ני ההצעות  שיטת ניקוד 
 רבי מי

ניסיון נותן  1
השירותים 

 BI - המוצע

ביצע  לק  לכל עבורו  שונה  השירותיםוח  המוצע    נותן 
ניהולי  BIמערכות    תחוםב  קטיםפרוי דוחות  ים  הכוללות 

שונים,   השנמסוגים    4תוענקנה     2022עד    7201ים  במהלך 

20  
 נקודות
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 נקודות.  
 :במצטבר המאפיינים הבאים כללו אתהפרויקטים הנ"ל 

הן מסוג ל הלקוחות  תקנו אצל כ הומערכות שה  כל (1
Power BI . 

 על רשויות מקומיות בישראל.  ות נמניםכל הלקוח (2
רשות (3 כל  של  מקומי  אצל  העבודה  שעות  היקף  ת 

עות ש  200המוצע עמדו על לפחות    נותן השירותים
 ( 2022עד   2017)בין השנים  במצטבר

שלבי  (4 מכלול  את  בעצמו  ניהול  השירותים  נותן 
כ אפיוןהפרויקט  הלקוח,  צ  ולל:  הגדרת ורכי 

בלה, , מבחני קפק התוכנההתאמות נדרשות מול ס
 הדרכה, ליווי והטמעה. 

   אשר הוצגו כהוכחה לעמידה בתנאי   לקוחותניתן להציג
 הסף.

  :לקוחות.   5סה"כ לקוחות שניתן להציג 
 מתודולוגיה 2

- BI 
מתודולוגיה   מסמך  להצעתו  צירף  מערכות המציע    בתחום 

BI    מוצעב)שיטת המבוקשים  ודה(  השירותים  למתן  עת 
 חובר על ידי נותן השירותים המוצע.  במכרז. המסמך 
ינקד   מסמהאשכול  פי  את  על  המתודולוגיה   הפרמטרים ך 

צהבאים   מבסולם  של  נמו1"-יונים   ="" עד  גבוה  5ך,   =  "
 כדלקמן:

למתן השירותים  נותן השירותים המוצע  היערכות   (1
לכל במכרז  מקומ  המבוקשים   באשכול  יתרשות 

 . BIבתחום מערכות 
על ידי נותן  המוצעים  אלי  מרכיבי הניהול הפרויקט (2

מקומ רשות  בכל  משלב   כול,באש  יתהשירותים 
ישום מלא של מערכת  אפיון הצרכים ועד הטמעה וי

 . BI-ה
השירותים  דימד (3 נותן  מגדיר  אותם  כמותיים  ם 

  המציע לבחינת הצלחת עבודתו בכל רשות מקומית 
 . BI מערכותבתחום 

השירותים  יא (4 נותן  מעריך  אותם  וסיכונים  לוצים 
במהלך עבודתו ובהתאמה פתרונות ושיטות    המוצע

 . BIמערכות   בתחום להתמודדות

20  
 נקודות

חוות דעת  3
לקוחות 

תן נו
 - השירותים

BI 

נציג האשכול יתקשר לשלושה מבין לקוחות נותן השירותים 
 המוצע, אשר צוינו בהצעת המציע. 

בסולם  את הפרמטרים הבאים    עה, ינקדדימחווה  קוח  כל ל
 גבוה כדלקמן: " = 5"= נמוך, עד " 1"-ציונים של מ

נותן   (1 בתחומי ים השירותמקצועיות  שליטה   :
בעיו פתרון  בזמן אמתהעיסוק,  בתחום מערכות    ת 

BI. 
השירותים (2 נותן  שירות  בלוחות  רמת  עמידה   :

 זמנים, זמינות, גמישות לשינויים, אדיבות.
הול וניה  ארגון (3 ניהצג:  לרבות ת  פרויקטאלי  ול 

 ני דרך, ניהול משימות.כתיבת תכניות עבודה, אב
הלקוח רמה    באיזו  המלצת הלקוח מחווה הדיעה:  (4

הדיעה   לאשכול מחווה  נ  ממליץ  עם  ותן להתקשר 
 . BIבתחום מערכות  מוצעהשירותים ה

20  
 נקודות

  60 "כ: סה  
 נקודות 

 

 BIות  ירתחום ש –צעריאיון למציע ולנותן השירותים המו .9.3.2

מרון את מנכ"ל המציע או מי  האשכול יזמן לריאיון במשרדיו אשר בקרני שו

 ה.  שע  0.5-משך כ , שיהשירותים המוצע  מטעמו ואת נותן

 ".ספא" קד משקל זה ברכיב האיכות ההצעה בע לראיון ינומציע שלא יגי 
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ינקד את התרשמותו מהמציע ונותן השירותים בהתאם לפרמטרים  האשכול  

 = גבוה כדלקמן:  "10"= נמוך, עד "1"-מציונים של ם הבאים בסול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BIום שירות ניקוד כולל להצעה לתח .9.3.3

מסעיפים  צ .9.3.3.1 הנצבר  האיכות  איכו  9.3.1-9.3.2יון  עבור  ת  לעיל, 

לת שירו חוההצעה  "ציון    BIת  ם  יהא:  אשא  אחד  לסכום  ייסכם 

 ." BIלמרכיב האיכות לתחום  נצבר

הציון   .9.3.3.2 בעלת  הכהנצבר  ההצעה  ביותר  לאיכות  הגבוה  לתחום  ולל 

שיBIשירות   בתחום  זכייה  לאישור  ותועבר  ראשונה  תדורג  רות  , 

BI  יורד סדר  פי  על  תדורגנה  ההצעות  יתר  המכרזים.  בוועדת   ,

 בהתאמה. 

המכרז  .9.3.3.3 ה  יםועדת  הכרזת  מידע,  בעת  אבטחת  שירות  לתחום  זוכה 

להכריז המדורג במקום השני כ"כשיר שני לתחום שירות    רשאית

BIהשני הכשיר  ערוך    ".  הזוכהיהיה  של   להחלפת  מקרה    בכל 

לזוכה. בין האשכול  עם הכשיר    הפסקת ההתקשרות  ההתקשרות 

 מתו.השני תהא בהתאמה להצעתו ותהא כפופה להסכ

 

   GIS חום שירותלת ההצעות  קתדיב .9.4

 GISתחום שירות  – צעהשירותים המוניסיון נותן בדיקה וניקוד איכות  .9.4.1

מרכיב  #
 האיכות

יקוד נ ד ההצעות  שיטת ניקו 
 מירבי 

ניסיון  איכות  1
נותן 

ותן השירותים פרויקטים בתחום עבורו ביצע נ  לכל לקוח שונה
השנים    GISמערכות    4תוענקנה      2202עד    0172במהלך 

20  
 נקודות

מרכיב  #

 הריאיון 

ניקוד  פירוט 

 מירבי 

הבנת  1

 המכרז

הבנת   ונמהרמת  השירותים  ציע  תכולותן  ת  את: 

ציפיות  השירות במכרז,  המבוקשים  ,  האשכולים 

ואקשי מדדי  ים  השירות,  במתן  עיקריים  ילוצים 

 BIבתחום מערכות  הצלחה

10 

שמשתקפת  מק  המר מקצועיות  2 כפי  המציע  צוות  של  צועית 

הריאי של  במהלך  התאמה  השירותים ון,    נותן 

עם וניסיון  היכרות  המכרז,  דרישות    לדרישות 

 BI בתחום מערכות  האשכול

10 

אשר    BIמערכות  בתחום    המתודולוגיה  הצגת   מתודולוגיה  3

וצורפה  המוצע  השירותים  נותן  ידי  על  נכתבה 

 להצעת המציע 

10 

ת  התאמ 4

נותן  

 שירותים ה

המציע של  מיכולותיו  כללית  ונותן   התרשמות 

ה של  תמיכה  לרבות  בנותן  השירותים  מציע 

  .BIמערכות בתחום   השירותים

10 

 40  סה"כ:   

 נקודות 
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השירותים 
 – המוצע

GIS 

 נקודות.  
 :במצטבר ים הבאיםפיינהמא כללו אתהפרויקטים הנ"ל 

 בישראל. כל הלקוחות נמנים על רשויות מקומיות  (1
בעצ נות (2 ניהול  השירותים  שלבי ן  מכלול  את  מו 

אפיון צורכי  :  בותבמתכונת פרויקטאלית לרויקט  הפר
ספק   מול  נדרשות  התאמות  הגדרת  , GIS-ההלקוח, 

 , ליווי והטמעה. תמשיםמשת רכקבלה, הדמבחני 
  200שירותים המוצע לפחות  בכל פרויקט, ביצע נותן ה (3

 שעות עבודה במצטבר.
פרויקט (4 היקף המשתמשים המעובכל  רבים בהפעלת , 

 ם משתמשי 50עמד על לפחות  GIS-מערכת ה

   בתנאי לעמידה  כהוכחה  הוצגו  אשר  לקוחות  להציג  ניתן 
 הסף.

 לקוחות  5: סה"כ לקוחות שניתן להציג . 
 מתודולוגיה  2

GIS 
 GISבתחום מערכות  מסמך מתודולוגיה  המציע צירף להצעתו  

עבו מוצעת)שיטת  המבוקשיל  דה(  השירותים  במכרז.מתן   ם 
 .המסמך חובר על ידי נותן השירותים המוצע 

הפרמטרים  פי  על  המתודולוגיה  מסמך  את  ינקד  האשכול 
מ  של  ציונים  בסולם  נ1"-הבאים   ="" עד  גבוה "  5מוך,   =

 ן:כדלקמ
למת (1 המוצע  השירותים  נותן  השירותים היערכות  ן 

ר לכל  במכרז  מקומית  המבוקשים   באשכולשות 
 .GISם מערכות בתחו 

השירותים הניהו  מרכיבי (2 נותן  ידי  על  הפרויקטאלי  ל 
ות מקומית משלב אפיון הצרכים ועד הטמעה בכל רש

 . GIS-מערכת הויישום מלא של 
ן השירותים המציע  ותנ  אותם מגדירמדדים כמותיים   (3

רשו בכל  עבודתו  הצלחת  מקומית לבחינת  בתחום    ת 
 . GISמערכות 

וסיכונ (4 מעראילוצים  אותם  השירותים ים  נותן  יך 
ובהת המו עבודתו  במהלך  ושיטות צע  פתרונות  אמה 

 . GISבתחום מערכות  ותלהתמודד

20  
 נקודות

 חוות דעת  3
 לקוחות

נותן  
 השירותים 

- GIS 

האשכ יתקשר  נציג  השירותים   ושה לשלול  נותן  לקוחות  מבין 
 בהצעת המציע.  המוצע, אשר צוינו

את   ינקד  דיעה,  מחווה  לקוח  הבכל  בסולם הפרמטרים  אים 
 = גבוה כדלקמן: " 5"= נמוך, עד " 1"-מציונים של 

: שליטה בתחומי העיסוק, תן השירותיםמקצועיות נו (1
 .GISבתחום מערכות  פתרון בעיות בזמן אמת 

שי (2 נורמת  הרות  זמנים, רותיםשיתן  בלוחות  עמידה   :
 ויים, אדיבות.זמינות, גמישות לשינ

וניהול  (3 ניהול פרו ארגון  ת כתיבת  יקטאלי לרבו: הצגת 
 ימות. , אבני דרך, ניהול משתכניות עבודה

הד (4 מחווה  הלקוח  הלקוח יעה:  המלצת  רמה  באיזו 
נותן  עם  להתקשר  לאשכול  ממליץ  הדיעה  מחווה 

 ISG מערכות חוםבת  השירותים המוצע

20  
 נקודות

  60 כ: "סה  
 נקודות 

 

 

 

 GISתחום   - השירותים המוצעיע ולנותן ריאיון למצ .9.4.2

שומרון את מנכ"ל המציע או מי  י  רנרדיו אשר בקהאשכול יזמן לריאיון במש

 שעה.   0.5-כ ך מש, שימטעמו ואת נותן השירותים המוצע

 ".סאפ" ת ההצעה במציע שלא יגיע לראיון ינוקד משקל זה ברכיב האיכו
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ונותן   מהמציע  התרשמותו  את  ינקד  האשכול  בהתאם  צוות  השירותים 

של  לפרמטרים   ציונים  בסולם  ע1"-מהבאים  נמוך,   ="" =  10ד    " ה וגב"" 

 כדלקמן: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GISירות ה לתחום ש צעכולל להוד ניק .9.4.3

מסעיפים   .9.4.3.1 הנצבר  האיכות  איכות    9.4.1-9.4.2ציון  עבור  לעיל, 

ציון ":  יהא  ום אחד אשאייסכם לסכ  GISההצעה לתחום שירות  

 "(. GISנצבר למרכיב האיכות לתחום 

בי .9.4.3.2 הגבוה  הציון  בעלת  שיההצעה  לתחום  לאיכות  הכולל  רות  ותר 

GISלאישור ותועבר  ראשונה  תדורג  בתח   ,  ,  GISשירות    וםזכייה 

תדורגנה ההצעות  יתר  המכרזים.  יורד    בוועדת  סדר  פי  על 

 בהתאמה. 

לתחום .9.4.3.3 הזוכה  הכרזת  בעת  המכרזים  מי  ועדת  אבטחת  ע,  דשירות 

כשיר שני לתחום שירות רשאית להכריז המדורג במקום השני כ"

GISה של    כשיר".  מקרה  בכל  הזוכה  להחלפת  ערוך  יהיה  השני 

עם הכשיר  זוכה. ההתקשר ל  בין האשכולהפסקת ההתקשרות   ות 

 תהא כפופה להסכמתו.ו תוהשני תהא בהתאמה להצע

 

 

 

 בכל תחום שירות ההתקשרות עם הזוכ .10

למצי   אשכולה  .10.1 בהליךודיע  הזוכה  כהצעה  נבחרה  שהצעתו  שנקבע    ,יע  המועד  את 

  אשכולאו כל מועד אחר שיקבע ה  ימים  10בהודעה מראש של  לחתימה על ההסכם  

מרכיב  #
 הריאיון 

ניקוד  פירוט 
 מירבי 

הבנת  1
 המכרז

ונותן השירותים את: תכולת  בנת הרמת ה מציע 
במכרז,   המבוקשים  האשהשירותים  ל, כוציפיות 

ואי מדדי קשיים  השירות,  במתן  עיקריים    לוצים 
 GISבתחום מערכות   לחההצ

10 

המצ מקצועיות  2 צוות  של  מקצועית  שמשתקפרמה  כפי  ת  יע 
השירותים   נותן  של  התאמה  הריאיון,  במהלך 

וני  היכרות  המכרז,  דרישות לדרישות  עם  סיון 
 GISבתחום מערכות   האשכול

10 

אשר    GISבתחום מערכות    ה  גי מתודולות ההצג מתודולוגיה  3
השיר נותן  ידי  על  וצורפה  נכתבה  המוצע  ותים 

 ציע להצעת המ

10 

התאמת   4
נותן  

 השירותים 

מיכמות  התרש ונותן ולכללית  המציע  של  ותיו 
בנותן  המציע  של  תמיכה  לרבות  השירותים 

 GISבתחום מערכות  םהשירותי

10 

 40  סה"כ:   
 נקודות 
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על ללאו  עד.  ימים  10  שיעלה  להמציא  הנ"ל  המציע  יידרש  מועד  את   אשכולתו 

 :אשכולכים הבאים ולקבל אישור ההמסמ

בהתאם .10.1.1 ביטוח  עריכת  בלנוסח    אישור  ההתקשרות   4'נספח  חתום    להסכם 

 ע"י חברת ביטוח בישראל. 

 . כולשאכל מסמך אחר שיידרש על ידי ה .10.1.2

במועדן .10.2 בחלקן  או  האמורות  בדרישות  המציע  עמד  היהי   ,לא  לא  אי  רש  אשכולה 

עדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות  בלה  ולאשר את זכייתו בהליך בהתאם לשיקול דעת

היה  יאו הסכם. במקרה כזה,  ין ו/על פי כל ד  אשכולו/או תרופה אחרות המוקנות ל

שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר   רשאי לבחור כזוכה בהליך במציע הכשיר אשכולה

 של המציע שנפסל. הצעתו 

 

 ותוכהז ותבהצע וןעי .11

המכרז  עיון   .11.1 המ  לרבות במסמכי  וועדת  הזופרוטוקול  ובהצעות  במכרזכרזים,    ,כות 

סלה ו/או מציע שלא זכה,  נפ  ות הצעהמציע ש  ידי-, עליםהזוכ   יםלאחר קביעת המציע

 . אשכולבאמצעות פנייה בכתב שתיעשה לתאפשר ת

 לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: האמור ףא על .11.2

  ו/או   , ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטירזיםת המכ עדלוויועץ  ת  ות דעחו .11.2.1

לוועדה לצורך בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של  אחר  

המכו ו/אועדת  החלטות  רזים  מקבלת  הנובעים  וסיכונים  סיכויים  הערכת  ו 

 ם עתידיים. כאמור בהליכים משפטיי

 .זכו במכרז הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא .11.2.2

יש .11.2.3 עליו  מסמך  על  כל  שהמציע-חסיון  ו/או  דין  כל  במסגרת  פי  ביקשו  ים 

 חסוי. הצעתם כי יוותר 

רשותו במקרה של זכייה לאפשר מי שנתן  ייחשב כ  אשר הגיש הצעתו למכרז זהמציע   .11.3

לצורך סעיף זה    –"  הצעהעתו הזוכה. "עיון בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצ

המסמכים כלל  על  משמעה  במכי-שהוגשו  המציע  כדי  זה,  גבי  רז  על  ציין  שלא  כל 

 י עסקינן בחומר חסוי. הצעתו כ 

להשתתפותו    ציע בקשריגרמו למו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שי אינ   אשכולה .11.4

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

  ם יישאו בכל הוצאותיעימצור לעיל, ה המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות האמ 

ההצ והכנת  במכרז  פההשתתפות  לכל  זכאים  יהיו  ולא  מאת  עות,  שיפוי  ו/או  יצוי 

 לו.בגין הוצאות א אשכולה

 

 ם נוספיים תנא .12

ב  נוהלאו ה רשאי לבטל את ההזמנה    אשכולה .12.1 חתם  או ההסכם שיי   נוהלאו הזכייה 

הזוכים דעתוזאת    , נוהלב  עם  שיקול  פי  לגרוע    לימב.  אשכולהל  ש  הבלעדי  ועל 
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אישורים שונים,  ות כפוף לקבלת  וי להי זה עש  נוהל מהאמור, מובהר כי ביצועו של  

של גורמים אחרים אישורים  ים או  תרהיים או  לרבות משרד הפנים או קבלת תקציב

ב  נוהלל הלפיכך, קיימת אפשרות לביטו  או הסכמות שונות, ו/או    נוהלו/או הזכייה 

או לדחייה במועד ההתקשרות עם לעיל  ור  מאכ  נוהלים בההסכם שייחתם עם הזוכ 

ב תחילת    הלנוהזוכים  במועד  לדחייה  השירותיםו/או  ההצעה  מתן  הגשת  בעצם   .

מי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים  ם כמציעיאת ה  אים רו  נוהל ב

 . גבאופן מלא וללא כל סיי  בעניין זה אשכולו תביעה כנגד העל כל טענה, דרישה ו/א

לשנות  רשהאשכול   .12.2 שיתקבלאי  לתקציב  בהתאם  ההתקשרות  תקופת  ממשרד   את 

   .הפנים

של   .12.3 מחובתו  לגרוע  כדי  באמור  השירותים אין  רים  שואימציא  הללקבל    נותן 

הומ במסמכי  כאמור  ממנו  הנדרשים  של  נוהלסמכים  ומאחריותו  השירותים ,    נותן 

 במקרה של עיכובים בקבלתם.

י שיקול דעתו הבלעדי של  חשש, עפ"ה  הצעה המעל  שומר על זכותו לפסול  אשכולה .12.4

ליאשכולה באשר  של  ,  ה כולתו  תנאי  לכל  בהתאם  בהצעתו  לעמוד  ,  נוהלהמציע 

 ידו. במחיר שהוצע על 

ביחס    יהיה  לכואשה .12.5 הבהרות  למתן  בבקשה  מהם  מי  או  המציעים  אל  לפנות  זכאי 

 . לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקהלהצעותיהם 

הכרוכו .12.6 ההוצאות  בהשתתפותכל  קשר  הליך  ב   ת  כל  בלי  המציע  חשבון  על  יהיו 

 ליך. לתוצאות הה

ה .12.7 של  רכושו  הם  שיצורפו  או  אליה  המצורפים  המסמכים  וכל  הם ולאשכ ההזמנה   ,

ללמיתנים  נ ועליו להחזירם  והגשתה בלבד    אשכולציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו 

למוע העד  הגשת  יגישד  לא  אם  ובין  ההצעה  את  יגיש  אם  בין  המציהצעות,  אין  ע  . 

בע בין  אחרים,רשאי,  ע"י  ובין  לצל   צמו  או  ללהעתיקם  להעבירם  או  או  מם  אחר 

  להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

המציע   .12.8 של  ההחתימתו  מהוווהגשת  האמור  צעה  לכל  וגמורה  מלאה  הסכמה  ה 

המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם  , כי על כל תנאיו ומהווה ראיה נוהל במסמכי ה

מ ויתר  ה ההתקשרות  לו,  ,  נוהלסמכי  שיש  אחר  דבר  וכל  בו  המשפטיות  הזכויות 

עם    ו,לדעת ואם להתקשר  הצעה  להגיש  בהחלטתו אם  או משקל    אשכולהחשיבות 

תזכצעשהבמידה  בהסכם   כלפי    התו  טענה  כל  מלעורר  מנוע  מי   אשכולהוהוא    או 

   .בעתיד ומטעמ

בימ .12.9 כי  "ש מוסמקבע  ועדתך,  יסודי בהחלטת  פגם  ה  המכרזים  נפל    ו/או   אשכולשל 

  ציע, יהיה זכאי המנוהלב  עצי האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המ  נוהלההליכי  ב

תו, אך ורק את  כייאי ז  , עקבלכואשאת ה שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל מ

ההישירות  ההוצאות   בגין  השהוציא  רכישת  כנת  ובגין  הערבות  פרט  נוהלמסמכי   .

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

ה בגין  אחר  פיצוי  רוו לכל  אובדן  ו/או  לו,  פסדים  נגרמו  לטענתו,  אשר,  נזק  ו/או  ח 
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לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות    ציעולמ  נוהלי ה ם בתהליככתוצאה מהפג

 . וו/או מי מטעמ ולאשכהמכל סוג שהוא כלפי  

האחרים   נוהלאו בהליכי ה   ולשכ האבהחלטת    מוסמך, כי נפל פגם יסודי  שמ"קבע בי .12.10

זכה   זה  מפגם  מ  ציע המ  נוהלבוכתוצאה  מתחייב    ציעולא  לכך,  זכאי  שהיה  אחר 

החוזה שנחתם עימו    ע"פלהפסיק עבודתו    ,אשכולה  ודעתעם ה דית  י, מציע שזכההמ

עבור העבודה    ציעשלם למי  לכו אש. הבכל שלב שהוא  נוהלבמסגרת ה את התמורה 

למועד עד  ולמלתנא  וףכפ  ה הפסקה   שביצע  החוזה  או    ציעי  תביעות  כל  תהיינה  לא 

 .  וו/או מי מטעמ אשכול הות אחרות מכל סוג שהוא כלפי  טענ

צאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו  יות להור א בכל אחאינו נוש  אשכולה .12.11

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

 ביותר. המתאימה 

 

 בכבוד רב,                 

 

 מנכ"לית  – קרן גפן

 ויות יהודה ושומרון ל רשאשכו
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 07/2022 כרז עה למ חוברת ההצ

ץ ויישום למתן שירותי ייעו

 בתחומי  

   GIS  –ו  BIאבטחת מידע, 
ת הנספחים המופיעים בחוברת ההצעה, לצרף אהמציע נדרש למלא את 

 הצעה ת הגש פים ליום הרשים כאשר הם תקהמסמכים הנד

 

 :צעתו המגיש את   להם הוא כאן את תחומי השירות , X""-יסמן בהמציע 

 " Xיש לסמן כאן ב"  חום השירות ת

  תחום אבטחת מידע

  BIום חת

    GISתחום 

 

 קשר מטעמו של המציע למכרז:פרטי איש ה 

  שם מלא ותפקיד 

  . נייד טל

  "ל דוא
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שי 1א'נספח   לתחום  מחיר  הצעת  אבטחת  :  רות 

 דעמי

 ,  07/2022מס'   רזמכהמהווה חלק בלתי נפרד מ

ויות  אשכול רשעבור , בתחום אבטחת מידעיישום ייעוץ ו מתן שירותילהמחיר   עתהצ

 וןדה ושומריהו

ת.ז.: בעל   ______________ של   אני  מטעמו/ה  המוסמך   ___________________

מגירז"המכ  –הלן  )ל  22/70במכרז  "(  המציע"  -)להלן________________   לת"(,  חום  ש הצעתי 

 קמן:דלכ אבטחת מידע

 

בתחום   חודשימחיר   שירותים  למתן  מוצע 

מע כולל  בש"ח  מידע  )אבטחת    של היקף  ב"מ 

 ת(  ת חודשיושעו 182

 

 

החודשית  .1 המלא   התמורה  לביצועה  הנדרשות  ההוצאות  כל  את  נותן  של    כוללת  עבודת 

וב,  רה, מחשנהלה, תקוה, מי ייחנ, נסיעה,  רשכ, לרבות עלות  השירותים בתחום אבטחת מידע

וספות  לרבות כל תוספת שהיא. האשכול לא יישא בעלות נוצא באלו  השתתפות בישיבות וכי

   בהצעת מחיר זו. םירילמחכלשהי בנוסף 

 התמורה שתשולם בפועל לזוכה עבור עבודת נותן השירותים תבוצע על פי הנוסחה הבאה: .2

 
הוא מפרט את פעילותו    בסיום כל חודש עבודה בו  ש למלא דוח ביצועים יידרותנותן השיר .3

 ודש הקודם כדלקמן:בח

ביצוע  יציאה ת שע שעת כניסה  לותהפעי תיאור תאריך מיקום 

 הפעילות

     

 

מ .4 יאוחר  לא  הזוכה  ידי  על  לאשכול  יועבר  הביצוע  או   10-דוח  יאשר  האשכול  נציג  לחודש. 

 הדוח.   את ים נדרשים ידחה לתיקונ

 מס כחוק.שר ימציא הזוכה חשבונית  בהתאמה לדוח המאו .5

 ידי נציג האשכול. ימים מיום אישור החשבונית על   45תנאי תשלום:  .6

 ___________________________________________ ך: _תארי

 שם המציע: _________________________________________ 

 ________ _________ __________ שמות החותמים בשם המציע: _

   _____________________ חותמת של המציע:________ חתימה ו

המציע   ידי  על  ימולא  זה  נספח 

מ אבטחת  שירות  בלבדלתחום   ידע 

נפרדת  בויוגש    במסגרתמעטפה 

 ציע למכרז הצעת המ
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 GIS  –ו  BIמי : הצעת מחיר לתחו2א'נספח 

 07/2022 ' מכרז מסנפרד מבלתי המהווה חלק 

   GIS –ו   BIלמערכות   יישום והטמעה  מתן שירותיל  הצעת המחיר

 אשכול רשויות יהודה ושומרוןעבור 

 

___ ת.ז.:_  __________אני  מט_____________  בעל  המוסמך  ש______  ל  עמו/ה 

מג  –)להלן    07/22במכרז  "(  המציע"  -)להלן___________  _____ לתחום  תי  יש הצע"המכרז"(, 

 כדלקמן:)נא להקיף בעיגול את האפשרות המתאימה(   BI  ,GISשירות:  

 

סכום סופי  ד על  מותע  GIS-ו  IB  בתחומי  התמורה לזוכה במכרז עבור עבודת נותן שירותים   .7

 מע"מ. דה כולל₪ לשעת עבו  160  וקבוע של

,  שכרעלות  לרבות  כוללת את כל ההוצאות הנדרשות לביצועה המלא,  התמורה לשעת עבודה   .8

לרבות כל תוספת  חנייה, מינהלה, תקורה, מחשוב, השתתפות בישיבות וכיוצא באלו  נסיעה,  

 בהצעת מחיר זו.  ריםחילמשהי בנוסף שהיא. האשכול לא יישא בעלות נוספות כל

בכל    תן נו .9 שיהשירותים  יידתחום  בו הוא  רות  עבודה  חודש  כל  ביצוע בסיום  דוח  רש למלא 

 כדלקמן: הקודם  בחודש מפרט את פעילותו

ביצוע  שעת יציאה  שעת כניסה  תיאור הפעילות תאריך מיקום 

 הפעילות

     

 

יא .10 לא  הזוכה  ידי  על  לאשכול  יועבר  הביצוע  מדוח  האשחול  10-וחר  נציג  או דש.  יאשר   כול 

 ת הדוח. דרשים אידחה לתיקונים נ

 בהתאמה לדוח המאושר ימציא הזוכה חשבונית מס כחוק. .11

 ום אישור החשבונית על ידי נציג האשכול. ים מיימ  45 תנאי תשלום: .12

 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 ____________ ____________ שם המציע: _________________ 

 

 ____________________ _______ מציע: _מים בשם השמות החות

 

   ______ ___________ חתימה וחותמת של המציע:____________
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________
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     07/2022הוכחת עמידת המציע  בתנאי הסף והאיכות במכרז : 3'נספח א

 07/2022 ' מכרז מסנפרד מהמהווה חלק בלתי 

נדרשים  במכרז ולתנאי האיכות ה  4.2הנדרשים בסעיף י הסף נאתייחסות לתכלל ההצהרות להלן מ

 מכרז ב 8.2בסעיף 

 

_______ ת.ז.:אני  בעל  של  ___________________   _______  מטעמו/ה  המוסמך 

לתחום    –)להלן    07/22במכרז  "(  המציע"  -להלן) _________  _______ "המכרז"(, מגיש הצעתי 

מידעשירות:   להק   BI   ,SGI    ,אבטחת  את    יף)נא  המתאימה(  בעיגול  בזאת  האפשרות  מצהיר 

 :כדלקמן

 דה בתנאי הסף הוכחת העמי   – ידעאבטחת מתחום שירות 

 

 טחת מידע  בתנאי הסף למכרז תחום אבם נותן השירותיהוכחת עמידת  .1

 אבטחת מידע  – טי נותן השירותים המוצערפ .1.1

אבטחת  שירות  לתחום  המוצע  השירותים  נותן  מלא  שם 

 מידע

 

  ירותים המוצע השת.ז. נותן  

 השכלת נותן השירותים המוצע 

ן השירותים. יובהר כי  ידה על השכלת נותהצעה תעודה המעצרף ל)יש ל
כרה  ל המחלקה להחייב בהכרה של המל"ג, או שהתואר המוצג יהיה  

 אשר במשרד החינוך, או על ידי מה"ט במשרד הכלכלה( בתארים 

 

 

 אבטחת מידע  -תנאי סף   – ניסיון נותן השירותים המוצע .1.2

שים( חוד  36ים מלאות ))שלוש( שנ  3של לפחות  ניסיון  נותן השירותים המוצע הוא בעל   .א

 טים של אבטחת מידע.בפרויק 2022ועד   2017במהלך השנים 

ע נותן השירותים המוצע פרויקטים בתחום אבטחת ביצ  2022עד  ו  2017שנים  במהלך ה .ב

)אחד( מהלקוחות הוא   1לפחות  .  אלשונים בישר)חמישה( לקוחות      5לפחות  מידע עבור  

 ל. רשות מקומית בישרא 

 : ן השירותים המוצע את תכולת העבודה הבאהם הנ"ל, ביצע נותבכל אחד מהפרויקטי

  מידע. סקר סיכונים בתחום אבטחת 

 לוחות  תכני  הגדרת בהתאמה,  טכנולוגי  לרכש  המלצות  הכוללת:  עבודה  ת 

 זמנים ויעדים לביצוע. 

 כדלקמן: 

ר או תי הלקוח םש #
 ירותים הש

תקופת  
מתן  

 השירותים  

א הקשר  איש  צל פרטי 
 הלקוח

טל.  דקיתפ שם 
 נייד 

1       

2       
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ר או תי הלקוח םש #
 ירותים הש

תקופת  
מתן  

 השירותים  

א הקשר  איש  צל פרטי 
 הלקוח

טל.  דקיתפ שם 
 נייד 

3       

4       

5       

 

 בתנאי האיכות העמידה הוכחת    – דעאבטחת מיחום שירות ת

 

 תחום שירות אבטחת מידע  –איכות ניסיון נותן השירותים המוצע .2

ד קו ני ההצעות  שיטת ניקוד 
 רבי מי

  אבטחת מידעפרויקטים בתחום  המוצע    םנותן השירותילכל לקוח שונה עבורו ביצע  
 דות. נקו 2תוענקנה    2022עד  2017הלך השנים במ

 ים הבאים: עלי המאפיינהפרויקטים הנ"ל היו ב
 כל הלקוחות נמנים על רשויות מקומיות בישראל.  (1
עמד רותים המוצע  שישל נותן ה  אצל כל רשות מקומית היקף שעות העבודה (2

 שעות במצטבר. 200ת על לפחו
סקר סיכונים  מכלול שלבי הפרויקט כולל:   ם ביצע בעצמו אתרותיהשי נותן (3

ת לרכש וללת: המלצו הכמידע, הגדרת תכנית עבודה בתחום אבטחת 
 לוגי בהתאמה, לוחות זמנים ויעדים לביצוע. טכנו

 סף.ה מידה בתנאיניתן להציג לקוחות אשר הוצגו כהוכחה לע 

  :לקוחות.   5סה"כ לקוחות שניתן להציג 

 ותנקוד 10

 

תיאור  ם הלקוחש #
 שירותים ה

תקופת  
מתן  

 השירותים  

מס. שעות עבודה  
ירותים מותן הש

אצל כל לקוח 
 טבר  במצ

קשר אצל פרטי איש ה
 קוחהל

טל.  תפקיד שם 
 נייד 

1        

2        

3        

4        

5        
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 הוכחת העמידה בתנאי הסף   – BI – שירות ם תחו

 

 BI תחום - תנאי הסף –ירותים המוצע נותן השדת הוכחת עמי .1

 נותן השירותים המוצע  פרטי .1.1

   BIשירות  ותן השירותים המוצע לתחוםלא נשם מ

  ת.ז. נותן השירותים המוצע 

 השכלת נותן השירותים המוצע 

הר כי  שירותים. יובה   השכלת נותן)יש לצרף להצעה תעודה המעידה על  
בהכרה  ה  חייב  יהיה  המוצג  המל"ג,  תואר  להשל  המחלקה  של  כרה  או 

 ד הכלכלה(בתארים אשר במשרד החינוך, או על ידי מה"ט במשר

 

 

השירותים   .1.2 הוא    נותן  לפחות  ניסיון  בעל  המוצע  )  3של  מלאות  שנים  חודשים(   36)שלוש( 

השנים   מעבפרויקטי  2022ועד    2017במהלך  של  דוחות  והכולל  BI תרכו ם  ניהוליים  ת 

 . מסוגים שונים

נ   2022עד    2017השנים  במהלך   .1.3 בתחום  ביצע  פרויקטים  השירותים,  ל   BIותן      5פחות  עבור 

 הוא רשות מקומית בישראל.( מהלקוחות )אחד 1פחות ל. שונים בישראל ( לקוחותישהמח)

מסוג    BIערכת  מ  חות הותקנה)שלושה( לקו  3, לפחות אצל  הנ"ל)חמשת( הלקוחות    5מתוך  

Power BI  . 

 צע את תכולת העבודה הבאה:תן השירותים המו ל, ביצע נובכל אחד מהפרויקטים הנ" 

 . BI-מם ליישום במערכת האפיון צורכי הלקוח ותרגו  ✓

 נדרשות מול ספק המערכת. שות להתאמותצרכים ודרי הגדרת ✓

 כדלקמן: 

תיאור  שם הלקוח #

 השירותים 

תקופת  

מתן  

ם  השירותי

 בחודשים 

אצל    BI-ג מערת הו ס הקשר  איש  פרטי 

 הלקוח

 . נייד טל תפקיד  שם

1        

2        

3        

4        

5        
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 ת בתנאי האיכוהוכחת העמידה   – BI –ום שירות חת

 

 BIתחום שירות  –איכות ניסיון נותן השירותים המוצע .2

ניקוד  שיטת ניקוד ההצעות  
 מירבי 

מערכות    פרויקטים בתחוםהמוצע    נותן השירותים  עבורו ביצע  נהל לקוח שוכל
BI   נ דוחות  שונים,  הכוללות  מסוגים  השנים  יהוליים     2022עד    2017במהלך 

 נקודות.  2תוענקנה 
 :במצטבר המאפיינים הבאים אתכללו הנ"ל  הפרויקטים

 .Power BIהן מסוג כל המערכות שהותקנו אצל כל הלקוחות  (1
 ות מקומיות בישראל. על רשוים נמני קוחותכל הל (2
ה (3 מקומית  רשות  כל  העבאצל  שעות  השייקף  נותן  של  רותים ודה 

 ( 2022עד  2017השנים  שעות במצטבר )בין 200המוצע עמדו על לפחות 
ניהול  נותן השיר (4 לול שלבי הפרויקט כולל: אפיון  בעצמו את מכותים 

התו ספק  מול  נדרשות  התאמות  הגדרת  הלקוח,  מבחניצורכי   כנה, 
 ליווי והטמעה. בלה, הדרכה, ק

 הסף. חה לעמידה בתנאיר הוצגו כהוכניתן להציג לקוחות אש 

  :לקוחות.   5סה"כ לקוחות שניתן להציג 

 ודותנק 10

 

שם  #

 הלקוח

תיאור 

 ים השירות

סוג 

ת  מערכ

BI 

תקופת  

מתן  

 השירותים  

היקף שעות  

מצטבר לכל 

לקוח בש"ח  

לא כולל 

 מע"מ  

הקשר  איש  פרטי 

 צל הלקוחא

טל.  תפקיד שם 

 נייד 

1         

2         

3         

4         

5         
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 ה בתנאי הסף הוכחת העמיד –  GIS  –תחום שירות 

 

 GISתחום  -המקצועיים   הסף תנאירותים בהוכחת עמידת נותן השי .1

 GIS - פרטי נותן השירותים המוצע .2.1

   GISות ירצע לתחום ששם מלא נותן השירותים המו

  ת.ז. נותן השירותים המוצע 

 ע ם המוצן השירותיהשכלת נות

ר כי  ה תעודה המעידה על השכלת נותן השירותים. יובה )יש לצרף להצע
בהכרה   חייב  יהיה  המוצג  אהתואר  המל"ג,  המחלקה של  של  להכרה    ו 

 בתארים אשר במשרד החינוך, או על ידי מה"ט במשרד הכלכלה(

 

חומי מערכות  )שלושה( פרויקטים שונים בת  3לפחות    בעצמו  ע ביצעוצם המ שירותינותן ה  .2.2

GIS  ים: , אשר כללו לפחות את המאפיינים הבא2022עד   2017במהלך השנים 

 ת  בישראל. כל הפרויקטים בוצעו עבור לקוחו .א

הגדרת   .ב הלקוח,  צורכי  אפיון  מהלכי:  המוצע  השירותים  נותן  ביצע  פרויקט  בכל 

נדרשות מ  התאמות  ספק  הערמול  משתמשים,  GIS-כת  והדרכת  הטמעה,  ליווי,   ,

 כדלקמן:   ליתבמתכונת פרויקטאניהול 

תיאור  שם הלקוח #

 השירותים 

סוג 

מערכת  

GIS 

מתן    תקופת

 השירותים  

אצל  הקשר  איש  פרטי 

 הלקוח

טל.  תפקיד שם 

 נייד 

1        

2        

3        
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 יכות דה בתנאי האמיהוכחת הע  –  GIS  –תחום שירות 

 

  GISם חות –איכות נותן השירותים המוצע  .3

 וד מירבי ניק קוד ההצעות  שיטת ני

הש נותן  ביצע  עבורו  שונה  לקוח  מערכות לכל  בתחום  פרויקטים  ירותים 

GIS נקודות.   2תוענקנה   2022עד  2017מהלך השנים ב 

 :במצטבר המאפיינים הבאים כללו אתהפרויקטים הנ"ל 

 ות מקומיות בישראל. מנים על רשוינ כל הלקוחות (5

במתכונת ט  לול שלבי הפרויקכיהול בעצמו את מנותן השירותים נ (6

לרבות הסיכונים,  :  פרויקטאלית  הלקוח, סקר  צורכי  אפיון 

ת  , מבחני קבלה, הדרכGIS-הק  רשות מול ספהגדרת התאמות נד

 , ליווי והטמעה. משתמשים

השירותים (7 נותן  ביצע  פרויקט,  לפח  בכל  שעות   200  ותהמוצע 

 צטבר.ודה במעב

המשתמ (8 היקף  פרויקט,  בהפבכל  המעורבים  השים  מערכת  -עלת 

GIS  משתמשים  50עמד על לפחות 

 ף.חה לעמידה בתנאי הסת אשר הוצגו כהוכניתן להציג לקוחו 

 לקוחות.   5ן להציג: חות שניתסה"כ לקו 

 נקודות 10
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 34עמוד 

 

 המציע   גדותתאה אישור על : 4'א

 07/2022המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 

ף תעודת התאגדות של המציע בתוקהמציע יצרף 

 צעות המאשרת הגשת הה למועד

 כי המציע הינו תאגיד רשום   

תוגש ה והמציע אינו מאוגד  יד )במהמתנהל על פי דין  

 שה(רמו  תעודת עוסק 
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 35עמוד 

 

 : אישור על זכויות חתימה 5'אספח נ
 

 07/2022 מכרז פומבי   ממסמך א' שלי נפרד בלת  המהווה חלק

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

 לכבוד 

 מרון רשויות יהודה ושו אשכול

 קרני שומרון  1רחבעם זאבי  

 

 

 

 מה אישור זכויות חתי הנדון:

 

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

' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעה שאישורי זה  ____ )שם התאגיד ומס___________ _____

חתימת   וכי   _____________________   ,_____________________ ה"ה  חתמו  לה  מצורף 

__________ עם  ה"ה  ביחד  מוטבעת  ______  חותמת  בתוספת   ,_________________ חתימת 

 . ר וענייןמציע לכל דבמחייבת את הכאמור לעיל, הכוללת את שם המציע 

 

 

      

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

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

 ** נא מחקו את המיותר. 
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 36עמוד 

 

 אות גופים ציבוריים  דרשים על פי חוק עסק אישורים הנ: 6'א

 07/2022 מכרז פומבי נפרד ממסמך א' של  המהווה חלק בלתי 

 

 :המציע יצרף להצעתו

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

  -של"ו מס ערך מוסף, התפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק להוראות 

1975 . 

מפק  .2 תקף  בדב אישור  רו"ח  או  שומה  על  יד  השומה  לפקיד  דיווח  ר 

חוק מס ערך  מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי    מנהלו ול ותיהכנס

 .  1975 -מוסף, התשל"ו 

 .  (7'א )נספח  תצהיר בנוסח המופיע להלן  .3
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 37עמוד 

 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים בהמציע לעמידתו ר  תצהי: 7'אספח נ

 

 מכרז פומבי של  חלק בלתי נפרד ממסמך א'  המהווה 

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  רתצהי

 

ש ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  לאחר  מספאני   ,___________________ רה 

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

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

 (."התאגיד"____________ )להלן: __ ת ב ___________יובעל מנ /מנהלאני משמש/ת כ .1

 

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

ציבוריים")להלן:   גופים  עסקאות  וכ"חוק  פומבימחלק  (  יהודה  אשכול  של    07/2022  מכרז 

 . .GIS-וBIדע, ויישום בתחומי אבטחת מי  ייעוץושומרון למתן שירותי  

 

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

 א הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת ול  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד

זה בחוק עס  זרים מונח  עובדים  לפי חוק  עבירות  ביותר משתי  ציבוריים(  גופים  קאות 

והבטחת )איסו כדין  שלא  העסקה  התש  ר  הוגנים(,  שכר ול   1991-נ"אתנאים  חוק  פי 

 ; 1987-מום, התשמ"זמיני

 

 –או 

 

 אלי זיקה  בעל  ו/או  התאגיד  זה  תצהירי  עריכת  למועד  )עד  בחוק ו  זה  מונח  כהגדרת 

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

כדין שלא  הוגנים(,    העסקה  תנאים  חו  1991-התשנ"אוהבטחת  מינימולפי  שכר  ום, ק 

ל1987-התשמ"ז למועד הגשת ההצעה  עד  ואולם,  לפחות    נוהל ,  שנה אחת  חלפה  הנ"ל 

 .  ונהממועד ההרשעה האחר 

 

וייחתם    אשכול ה  ידי-על  הל הצעות המחירנוככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה ב .4

עסקים  המולקיים כלפי    הסכםה המציע כי במהלך תקופת    , מתחייבהסכם הספקבין הצדדים  

האמור  יםשירותהמתן  ל  מטעמו את  תשל"ו  1ב2בסעיף  ,  ציבוריים,  גופים  עסקאות  -לחוק 

 ים עם מוגבלות.אנשבדבר ייצוג הולם ל 1976
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 38עמוד 

 

ובאחריו .5 אישית  הינה  זו  מטעם  הצהרתי  כהצהרה  אף  תיראה  היא  מכך  לגרוע  ומבלי  תי, 

 ותי למסור הצהרה זו. התאגיד, אשר הסמיך א

 

 הירי אמת.חתימתי ותוכן תצי, זו  י מצהיר/ה כי זהו שמאנ .6

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 חתימת המצהיר/ה    תאריך 

 

 אישור

 

_________ התייצב בפני  ______ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום _____אני, עו"ד __

באמצע עצמו/ה  זיהה  אשר   ,____________ שמספרה  מר/גב'  זהות  תעודת  ות 

אחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  באופן אישי, ול  ר/ת לי_____________/ המוכ __

ם בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה  ועיוכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקב 

 ו בפניי. עלי

 

 חתימה וחותמת    תאריך 
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 39עמוד 

 

   רבה משפחתיתהרת המציע לעניין ק: הצ 8'אנספח 

 

 07/2022 ומבי מכרז פק בלתי נפרד מהמהווה חל 

 האשכול משפחתית לעובד  קרבהמציע בדבר  / הזוכההצהרת  

 אשכול ת היואו חבר מועצה ברשו

 מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:  אשכולה

 מן: , כדלק1981-תקנון המועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, תשמ"אלא 58ף סעי .1

תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה  או שותפו, או    סוכנוה, קרובו,  "חבר מועצ .א

ברווחיו, או שאחד    10%על   צד    מהםבהונו או  יהיה  בו, לא  עובד אחראי  מנהל או 

זוג, הורה, בן או בת, אח או  ב  –  קרובלחוזה או לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "  ן 

 אחות". 

ור  של נבחרי הציב   ייניםת ניגוד ענל הכללים מניעש  12הוראה זהה קיימת גם בכלל   .ב

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

 , כדלקמן: 1979-אזוריות )יהודה והשומרון(, תשל"טת התקנון המועצול א48סעיף  .2

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

ברווחיו, או  10%על   עובד  שאחד מהם מנ  בהונו או  צ אחראהל או  יהיה  בו, לא  ד  י 

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

 אחות". 

ציבור  של הכללים מניעת ניגוד עניינים של נבחרי ה  12הוראה זהה קיימת גם בכלל   .ד

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

קירבה משפחתית,    ם ישנה או אין לך אח  בהצהרה שבנספבקש להודיע  בהתאם לכך הינך מת .3

מועצה   חבר  עם  דלעיל,  ההגדרות  האשכלפי  מרשויות  רשות ול  רשות  עובד  עם  או    כלשהו, 

 . מרשויות האשכול או עובד האשכול

 . נוהלממסמכי ההצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד  .4

ריון  והמתירות לדירקטההוראות    אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט .5

ובלבד שלא יהיה  כאמור  או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות    וברי ברוב חהאשכול  

 .טול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לבבבי

 

 הצהרה 

 

______________ הח"מ  המ_ אני  ביעונ ____________  להשתתף  פומבי ין  שירותי    מכרז  למתן 

וייש בתחומי  ייעוץ  מידע  ום  את  BI  GISאבטחת  בעיגול  המתאימה(    )הקף  אשכול  ל  האפשרות 

 זאת כדלקמן: ב במצהיר ומתחיי רשויות יהודה ושומרון,

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר  .1
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 40עמוד 

 

חברי   א. ו/או  בין  האשכול  )מ אשכול  ה ת  יורשו  מועצתדירקטוריון  את  יש/אין  חק 

 ואף לא סוכן שותף. המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת,

באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(    תאגיד שבשליטתי ואשרל ב.

מאלה   על  המולאחר  העולה  חלק  לעיל  כאמור  "קרוב"  במונח  או    10%גדרים  בהון 

 ראי. או כעובד אח נהלמ כהן בו כברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מ

זו  ג.  בן  המיותר(  את  )מחק  לי  ביש/אין  העובד  סוכן  או  שותף  באיזו  ג,  ו/או  אשכול 

 .שויות האשכולמר

ועדת   .2 כי  לי  רש  האשכולשל    המכרזיםידוע  לי קרבה    אית תהיה  יש  לפסול את הצעתי אם 

 משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

ו הינו  י לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זכי הפרטים שמסרתר בזאת  אני מצהי .3

 אמת.

 

 י על החתום: ולראיה באת

 

 ___   ___ יע: _____________________  חתימת המציע: _________________ שם המצ
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 41עמוד 

 

   : מתודולוגיה מוצעת9'אנספח 

 07/2022 מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד מ

 

וע השירותים  מסמך שיטת העבודה לניהול וביצהצעתו את המציע יצרף ל 

 ות המוצע לכל תחום שיר  ותיםן השירתב על ידי נותהמבוקשים אשר נכ

 : במכרז בהתאם לסעיפים 

4.2.1.1.4 ,4.2.2.1.4  ,4.2.3.1.3 
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 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 42עמוד 

 

 מסמך ב' 

 למתן שירותים חוזה
 2022___ בחודש ___,  ביום בקרני שומרוןנערך ונחתם ש

 

 

 501400717, ח.פ. ול רשויות יהודה ושומרוןאשכ ב י ן : 

 ון ומר י ש, קרנ 4רחבעם זאבי   

 (ין""המזמ )להלן:         

 

  ל ב י ן :

  

 ( "הספק ")להלן:         

 

 

-ו  BI  בתחומי אבטחת מידע,  יישום  ייעוץ ו מתן שירותי  ל   ז פומבי מכרקיים    המזמיןו הואיל:

GIS  (  :המכרז"להלן"  )בפנייה לקבלת הצע א'ות המצ"ב  כמפורט  להסכם    כמסמך 

ן סותרות  ראות הסכם זה, וככל שאינ ד מהונפרהן חלק בלתי    מסמך א'הוראות    –זה  

 ; ו הן משלימות את הסכם זהי את הוראות

 

 ;במכרז זוכהנבחרה כהצעה  הספקהצעתו של ו :והואיל

 

העבודה    הספקו והואיל: את  יבצע  אשר  מטעמו  שירותים  נותן  נבחרה  אשר  בהצעתו  הציע 

 . עפ"י הצעתו הספק , והמזמין בחר להתקשר עם בתחום השירותועל בפ

 

 

 : כדלקמןך באו הצדדים לידי חוזה אי לכ

 

 המבוא .1

 זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  ל הנספחים לחוזהא לחוזה זה וכ המבו 1.1

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

 זה.

 :   הגדרות

 . יהודה ושומרוןרשויות  אשכול  –המזמין האשכול/
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אש  –  הספק שירוה   ר הספק  )לתחום  במכרז  כזוכה  יפעיוכרז  ואשר  נותן  ת(  את  מטעמו  ל 

 השירותים.

השירותים  נ ידי    –ותן  על  הוצע  אשר  עבור    הספק העובד  בפועל  השירותים  את  יבצע  ואשר 

 האשכול 

 

 העסקה .2

בזאת   מוסר  בוהספק    ספק להמזמין  עצמומקבל  על  את  זאת  נותן    עבודות ה  לבצע  באמצעות 

מטעמו,   שיהשירותים  כמפורטדרי ככל  זה לחוהמצ"ב    1'ב  נספחב   ש   ,("םשירותיה "  :)להלן  זה 

 ה. חוזה זלהוראות   וזאת בהתאם

 

 הספקהצהרות והתחייבויות  .3

 כדלקמן: , מאשר ומתחייב בזאת מצהיר הספק 3.1

 . םשירותיהלמתן ון הינו בעל הידע, היכולת והניסינותן השירותים כי  3.1.1

בהתאם    ,םשירותיה  ןתמ ל  ,צעים כספייםלרבות אמ  ,כי ברשותו כל האמצעים 3.1.2

 וזה זה. לכל הוראות ח

מ 3.1.3 התחייבויותיו  כי  בביצוע  יפגע  לא  לאחרים  ידו  על  כלשהם  שירותים  תן 

 כאמור בחוזה זה. 

ומאשר  הספק 3.2 ל  ,מצהיר  הנדרשים  הפרטים  את  ובחן  בדק  לרבות    ,םשירותיה  מתןכי 

ות ו/או  ישר דכל טענות ו/או    ין זה ולא תהיינה לויאופן הביצוע וכל הדרישות לענ צורת ו

 ן זה. י תביעות לעני

בהתאם לדרישות הטכניות המקצועיות המקובלות,    ם שירותיהאת    יתן י  תן השירותיםנו 3.3

 והכל בצורה יעילה, מדויקת ומסודרת. 

יהיה בעל אישורים בהתאם להוראות סעיף   3.4 לחוק עסקאות    2כי בכל תקופת הסכם זה 

 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 ותכפיפ .4

ו  הש הספק  להנח  םשירותיהאת    לספק  יםמתחייב   םתירוינותן  כפי  בהתאם  וההוראות  יות 

מעת לעת ע"י המזמין ו/או מי מטעמו. על אף האמור בסעיף זה, מיד ובסמוך לחתימת  שיינתנו  

בכל הקשור להסכם    השירותיםנותן  הסכם זה ימנה המזמין איש קשר, אשר יהיה בקשר עם  

 זה.

 

 תקופת ההסכם .5

יחל  5.1 זה  חתימ   הסכם  ל שנים   שתי שך  למ ו  ת מיום  זכות  לאשכול  תקו .  את  פת  האריך 

ההתקשרות    בשלוש ההתקשרות   כל תקופת  שסך  כך  כל אחת,  שנה  בנות  נוספות  תקופות 

 ( שנים. 5תהיה בת חמש ) 
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בכתב   5.2 בהודעה  תהיה  ההתקשרות  תקופת  לפ   30,  לזוכה הארכת  תקופת  ני  יום  תום 

 . המוארכת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות  

האמו  5.3 ל למרות  ההתקשרו עי ר  את  לסיים  זכות  לאשכול  ש ל  סיבה  מכל  גם  הי ת  עת,  בכל  א 

לנותן   תהיה  לא  זו,  בזכותו  שימוש  יעשה  והאשכול  ככל  כלכלית.  כדאיות  היעדר  מסיבת 

 . השירותים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול 

 

 התמורה .6

 תמורה למתן שירותים בתחום אבטחת מידע  6.1

  הספק על ידי  אשר הוצע  ________________  בסך:י  ודשפי סכום ח  התמורה תהא על

 במכרז, ובהתאם לביצוע שעות בפועל על ידי נותן השירותים.

 GIS -ו BIתמורה למתן שירותים בתחומי  6.2

על סכום קבוע   בפועל ותעמוד  פי שעת עבודה  על  כולל   160ל  וסופי שהתמורה תהא   ₪

 מע"מ לשעת עבודה.

  נציג האשכול, ן השירותים של נותות ביצוע דוח   ולאשכ ימסור ל הספק לכל חודש    10-עד ה 6.3

על שבוצעו  העבודות  את  יכללו  העבודה-אשר  שעות  מספר  ואת  הסמכות    .ידו  לאשכול 

העבודה,   ושעות  הדוחות  תיקון  או  לאישור  ו/או    ולספקהמלאה  טענה  כל  תהיה  לא 

 אות תביעה כנגד האשכול עקב הפעלת שיקול דעת זה. דרישה ו/ 

וזה זה לתשלום נוסף  יותיו נשוא ח איננו זכאי בגין כל התחייבו   ספקה  פק,סלמען הסר כל   6.4

 .זה 6בסעיף  פיםכלשהו מעבר לתשלום התמורה כנקבע בסעי 

 יום מתום החודש בו הגיש את החשבון לאשכול.  45 לספקהתמורה תשולם  6.5

 ערבויות ובטחונות .7

  יא עובר מצלה  פי הסכם זה מתחייב הספק-לבטחון למילוי התחייבויותיו של הספק עכ 7.1

אשכול יהודה על שם      ₪  10,000של  , על סך  ות אוטונומיתערבלחתימה על הסכם זה,  

 חודשים ממועד תחילת ההתקשרות.  14, בתוקף למשך ושומרון

   להסכם זה. 2ב'כנספח כתב הערבות בנוסח שצורף   7.2

בכל האמור   7.3 כדי לשחרר את הספקאין  על  לעיל  חיוביו  כל  של  ומדויק    י פ -ממילוי מלא 

 א. חובה כלשהי להאשכוזה ואין בו כדי להטיל על  כםהס

הערבות תשמש להבטחת מילוי תנאי הסכם זה בידי הספק ואכיפתם, וכן לפיצוי ולשיפוי   7.4

להיגרם   האשכול  שעלולים  או  שנגרמו  הוצאה  או  הפסד  אובדן,  תשלום,  נזק,  כל  על 

ובי   -  לאשכול  במישרין  בעקיפין  בין  ההסכם  -ן  תנאי  מילוי  אי  מקצתם,   לםכו  עקב 

 ם, הגבלתו או התלייתו. ב ביטול ההסכבמועדיהם ובמלואם או עק
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רשאי   7.5 לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  או מקצתה,   המשרדבלי  כולה  את הערבות,  לחלט 

המקרים המפורטים   אם נגרם לה נזק עקב אי מילוי תנאי ההסכם, לרבות בכל אחד מן

 להלן: 

השהיי  יםהפסד   למזמיןגרמו  נ 7.5.1 עיכוב,  א עקב  הספק   ו  ה  של  עמידה  אי 

 לביצוע משימה. או   במכרזעו במועדים שנקב

על  7.5.2 הנדרש  כפי  ביטוחי  כיסוי  נעשה  ב פי  -לא  שהכיסוי  הנדרש  או  הסכם, 

 הביטוחי האמור, בוטל, הותלה או הוגבל. 

לה  ירות או שהספק מפסיק, מת הספק אינו עומד בדרישות הטכניות וטיב הש  7.5.3

 אות אלה. ורלה  או מגביל את ביצוע השירותים בניגוד

בז  7.5.4 או  בהתמדה  מפר  מההוהספק  אחד  של  דון  הדרישות  או  התנאים  ראות, 

 ההסכם. 

נגד   7.5.5 תנאי    המזמיןהוגשה  בשל הפרת  ונזק  פיצוי  דרישה לתשלום  או  תביעה 

כן אם נגרמו  ההסכם, בשל ביצוע לקוי של ההסכם או בשל ביטול ההסכם, ו

 ות עקב תביעה או דרישה כאמור. למדינה הוצא 

 כם. הוצאות או נזקים עקב ביטול ההס יןמזמלנגרמו   7.5.6

 להלן. השלים את דמי הערבות כאמור הספק לא   7.5.7

רשאי לחלט את הערבות לפי חלק זה אף בשל הפרה צפויה של תנאי ההסכם או    המזמין  7.6

 הערבות.  וט מוקדם שלחיל וסיכול תנאי ההסכם המצדיקים, לפי שיקול דעת 

הערבות,    המזמין 7.7 את  לחלט  חלקרשאי  או  ובלבד   עד ה,  כולה  בה,  הנקוב  הסכום  גובה 

אם תוך התקופה שקבועה בהתראה, לא יתקן הספק את המעשה או    תרתה בספק כישה

נושא ההתראה תחולט הערבות, כולה או מקצתה. חולטה כל הערבות או חלק   המחדל 

את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי  שה או ישלים  ממנו, ימציא הספק ערבות חד

 .  המזמיןנציג    אתה ממיד עם דריש 

רשאי    המזמיןויהווה הפרה מהותית של תנאי ההסכם  ערבות כאמור  אי השלמת סכום ה  7.8

לחלט כל יתרה מסכום   -לבטל את ההסכם להגבילו או להתלותו    ובלי לגרוע מסמכות   -

 הערבות. 

לרב 7.9 לעיל,  האמור  בכל  סאין  כל  בגביית  על ות  הספק  -כום  את  לשחרר  כדי  הערבות,  פי 

חובה    המזמיןי להטיל על  ואין בו כיד  פי הסכם זה-ויק של כל חיוביו עלמדא וממילוי מל

ו/או כדי להגביל או להורות בכל צורה שהיא על היקף התחייבויותיו ואחריותו   כלשהי 

ות שנגרמו  זקים ו/או ההוצא פי כל דין ו/או על היקף הנ-של הספק לפי הסכם זה או על

 הספק. עקב הפרת ההסכם מצד   למזמין

-על  למזמין מכל סמכות הקיימת  די לגרוע מן  ערבות, כולה או מקצתה, אין בו כה   לוטחי 7.10

 לבטל את ההסכם. ופי ההסכם ובכלל זאת סמכות
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לתבוע בכל דרך   המזמיןשל    וחילוט הערבות כולה או מקצתה, אין בו כדי לגרוע מזכות 7.11

מ נזאחרת  תשלום  הספק  או  את  זה  הסכם  לפי  בכיסויים  חב  שהוא  להשתמש קים 

 לפי כל דין.   ום אחרים הנתונים ל דיבסע

 

 םשירותיה .8

המזמין או מי  של    ופים לאישורוכל חלק מהם כפו   1'בנספח  המפורטים ב  תן השירותיםמ 8.1

 . מטעמו

 

 נותן השירותים  החלפת .9

השירות 9.1 נותן  של  עבודתו  תופסק  סיבה  מכל  בו  מקרה  השירותים  בכל  יבתחום  ידרש , 

ע"פ    יד גם ומקצועיות כנדרש לאותו תפק ת מנולהעמיד לאלתר עובד חלופי בעל מיו  הספק

המב  הנקבע  לאישור  כפופה  העמדתו  אשר  זה,  "  זמיןחוזה  החלופי)להלן:   "(. העובד 

 . הספקהחלפת כוח אדם כאמור תהא על חשבון 

לדרו  זמין למ 9.2 השעיית   הספקמש  הזכות  השישל    ואת  המ רותיםנותן  לדעת  אשר    זמין , 

היה  י   ,דרישה כאמור  לזוכהה. הופנתה  ז   וזהנשוא ח   מתן השירותים בלבד אינו מתאים ל

, ולהעמיד לאלתר עובד חלופי  אשר השעייתו נדרשה  ,לאלתר את אותו אדם  עותעליו להש

בחוזה זה, אשר העמדתו    יד גם ע"פ הנקבע ומקצועיות כנדרש לאותו תפקבעל מיומנות  

לאי המכפופה  "  זמיןשור  החלופי)להלן:  תהא    "(.העובד  כאמור  אדם  כוח  על  החלפת 

 . הספקבון  חש

 

 זכויות .10

אשר   ,על כל סוגיהםבכל התוצרים  אין כל זכויות יוצרים    לספקכי    ,דיםמוסכם על הצד 10.1

ל הנוגע  בכל  השירותיםהוכנו  מוקנ מתן  בהם  והבעלות  למז  תי,  תוקנה  בלבדו/או  , מין 

זה   ו/או שיטות עבודה השייכים זה    עבודותוזאת לצורך  בלבד, למעט סודות מסחריים 

 . לזוכה

 ורה המגיעה לו.ה בתשלום התמאינו מותנ הספקכאמור לעיל, של  וריתו הו 10.2

זה  10.3 כל רכיבי או תוצרי העבודה, כולם או חלקם, של הספק מטעם הספק בפועל ובכלל 

ממרכ נתונים,  סיכומיבים,  עבודה,  שיטות  מסמכים,  מצגות,  מידע,  פגישות,  אגרי  י 

הש נותן  ידי  על  שנבנה  אחר  חומר  וכל  פנימיים  בפועל  תיירורישומים  הספק  מטעם  ם 

 (."תוצרי העבודה"ו לרשות המזמין או האשכול )להלן: ירותים יועברבמהלך מתן הש

על 10.4 השירותים  מתן  אם  מינא  נפקא  אין  זה  בפועל  לעניין  הספק  כדי    ידי  תוך  הופסק 

 . ההתקשרות עם המזמיןתקופת ההתקשרות או בתום תקופת  

וצרי ינית אחרת או כל זכות אחרת על תנית קזכויות היוצרים או זכויות פטנט או כל זכו 10.5

, אשר יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה לה יהיו בבעלות בלעדית של המזמיןעבודה א 

לצרכ  –ד  בעתי אם  הגשת בין  במסגרת  ויתר,  הספק  חיצוני.  שימוש  לצורך  אם  ובין  יו 

 .  בעבור המזמיןכל תביעה עתידית ביחס לשימוש במידע ובידע שיגבש, הצעתו, על 
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להעביר,הס 10.6 למכור,  רשאי  יהיה  לא  לפר  פק  לעשות  להמחות,  או  לרשום,  להשכיר,  סם, 

 בכתב ומראש.  באישור המזמין צרי העבודה שלא שימוש כלשהו בתו

השירותים ס לכל  מת לו כזאת, ביחהספק מוותר בזאת על זכות העיכבון, עד כמה שקיי 10.7

כפועל    ים או לו עצמות רוהשילנותן  ו/או כל חלק מהם וביחס לכל המסמכים אשר נמסרו  

הוויתור כאמור לעיל, של הספק, אינו מותנה בדבר, לרבות לא   וע השירותים.יוצא מביצ

 בתשלום כלשהו. 

 הבעלים הבלעדיים במידע.   והינהמזמין  10.8

 ידע הנמצא ברשותו. כל המ אתין סיום מתן השירותים ימסור הספק למזמב 10.9

 

 אחריות/ביטוח  .11

לא שיקולים במסירות, ל   את השירותים  לספק  יםיבתחימהספק ונותן השירותים מטעמו   11.1

לטיב  רים,  ז אחראי  והוא  נאותה  מקצועית  וברמה  על    םשירותיהבנאמנות  שבוצעו 

 . יהםיד

השירותים מטעמו   11.2 ונותן  ה  םאחראי  ויהיהספק  או  נזק  פגיעה,  אובדן,  )להלן:  לכל  פסד 

,  ע"פ דין  םאיאחר  הםלו    , במעשה או במחדלםכל הפועל מטעמו/או    ם"( שיגרמו הנזק"

עקב   ו/או  כדי  השירותיםמת תוך  גוף  נ  ן  או  אדם  כל  של  ורכושו  לגופו  זה,  הסכם  שוא 

 .  ולפועלים מטעמו של המזמיןמזמין ל שהוא, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות 

ו מי מטעמו אם חיוב של המזמין ו/או מי מטעמו  ו/א  יב לפצות את המזמין יהיה חי הספק 11.3

ודעה על תביעה  ה  לספק ניתנה  דין חלוט של בית משפט, ובתנאי ש-ק בפסבגין הנ"ל ייקבע  

להתגונן בשמם כנגד תביעה    נותן השירותיםכאמור והמזמין ו/או מי מטעמו לא מנעו מ

איזה מהמעשים בעקבות  לכל אדם או גוף שהוא  יגרם  אם י  -ק שייגרם  על כל נז  כאמור

המזמיןהנ"ל את  לשפות  מתחייב  והוא  מטעמ  ,  מי  דרישתמי,  וו/או  עם  הראשונה    םד 

כן,   הסכום  לעשות  מטעמו  המזמין  מוששילבמלוא  מי  כל    ו/או  על  וכן  לנזק  בקשר 

לגרוע   הנזק והכל מבלי בהן בקשר לתביעה בגין ו נשא  ו/או מי מטעמו ההוצאות שהמזמין 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לכל תרופה או סעד עמו  ו/או מי מטמזכויות המזמין  

 . אחרים

מעוב   קספה 11.4 מי  את  לפצות  בזאת  את  דיו  מתחייב  כל    יםהפועלמ  מיו/או  בגין  מטעמו 

, השירותים  מתןאחר שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב    )רכושי ו/או גופני(  פגיעה או נזק

הראשונה    ם, מיד עם דרישתמזמיןו/או את הרשויות ה   מתחייב לשפות את המזמין  והוא

עה או נזק  בקשר לפגיו/או הרשויות המזמין    יןמזמה   מולעשות כן, במלוא הסכום ששיל

שהמזמין  כא ההוצאות  בכל  וכן  המזמין  מור,  הרשויות  לתביעה    ונשא ו/או  בקשר  בהם 

על  ו/או הרשויות המזמין  ע מזכויות המזמין  והכל מבלי לגרו  בגין פגיעה או נזק כאמור,

דין לכל תרופה או סעד אחרים. האמור לפ כל  פי  על  ו/או  זה  פוגע או א   עילי הסכם  ינו 

כאמור אשר הוגשו כנגד המזמין גם בשמם גד תביעות  להתגונן כנ  קספהגורע מזכותו של  

 . של המזמין ו/או הרשויות המזמין

 לבטח את כל עובדיו בביטוחים מתאימים   ספקהיל, מתחייב  וע מכל האמור לעמבלי לגר

 כנגד כל הסיכונים המקובלים.
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יודיע   11.5 המזמין,    כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדל  , ע, בהקדם האפשריספקלהמזמין 

זה.  ספקה  אשר בחוזה  הנקבע  ע"פ  לה  יאפשר    אחראי  בעצמ  ספקלהמזמין  ועל  לטפל  ו 

 חשבונו, לרבות באמצעות עו"ד שימונה על ידו, בתביעה ו/או בדרישה כאמור. 

  נגד, ובשל כך ניתן כספקהתביעה שהוגשה נגדו ולא הביא אותה לידיעת  ידע המזמין על   11.6

נותן  רבתי ו  9א יחולו הוראות סעיף  שבמקרה כזה למזמין פסק דין בהעדר הגנה, הרי  ה

 ריות בגין נזקים אלו ולא יחויב לשפות את המזמין. לא יישא באח תיםהשירו

 זה. כאמור בחוזה  ספק ההאמור לעיל אינו בא לגרוע מאחריות 

, לערוך  ספקהייב  תח , מעל פי הסכם זה ועל פי כל דין  ספקהמבלי לגרוע מאחריותו של   11.7

ת ביטוח מורשית ובעלת  זה, באמצעות חברפו של הסכם  נו, במשך תוקולקיים על חשבו

שירותי   מתן  בשל  חבותו  את  המבטחים  ביטוחים  השירותיםמוניטין,  בהתאם   נותן 

   .לנספח הביטוח המצורף

 . נו מעסיק עובדים, עליו ליתן הצהרה מתאימה ואין צורך בביטוח זהאי  ספקהוככל 

המזמין את אישור עריכת הביטוח    ציא לידיימ,  חתימת ההסכם  יום מיום  14תוך  ,  קספה 11.8

מוסכם בזה במפורש כי    .להסכם זה  2'כמפורט בנספח ב  כשהוא חתום כדין בידי מבטחו

כדי להוות אישור בדבר התאמתם   בדיקתו,-אין בהמצאת האישור ו/או בבדיקתו ו/או אי 

ו/או    רישהא תבוא כל דול  ,היקפם או העדרם  פם,טיבם, תוקלמוסכם,    ספקהשל ביטוחי  

נה כלפי המזמין ו/או יועץ הביטוח של המזמין בגין אחריותו לתוכן פוליסות הביטוח  טע

 . הספקשל 

 

 ו/או יחסי שליחות  מעסיקי תחולת יחסי עובד א .12

בזא   הספק 12.1 ומתחייב  בהתקשרות מצהיר  כי  ה  ות,  המזמין    מזמיןעם  רשויות  א  וה ו/או 

י  ,יצמאל כקבלן עפוע ו/  אוו ו/צרו בינוו יוכי אין ולא    המזמין לבין  או מי מטעמו  עובדיו 

היה זכאי לכל זכות ו/או  י זכאי, ולא    נו, וכן כי אי מעסיק-יחסי עובדו/או רשויות המזמין  

 .ורה הנקובה בהסכם זהתשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמ 

-דחסי עובעיל, מתקיימים יל  ספקה  תצהרבניגוד לההיה וייקבע ע"י ערכאה משפטית כי   12.2

ו/או רשויות המזמין  הבין    מעסיק ו/או מי מטעמוו/או מי מעובד  ספקהלבין  מזמין  ,  יו 

 דלקמן: אזי מוסכם כ

להעסקת    מעסיקפי הסכם זה מהווה את עלות ה -על  ספקלהסכום ששולם   12.2.1

ל על  ביצועעובד  המבוצע  השירותיםידי  -התפקיד  רכיבי    נותן  כולל 

 . אומימים לביטוח למיסי החובה ותשלו שה מחלה, גמל, ופחפיצויים, 

מטעמו היה או    מי יום מהמועד בו ייקבע כי    30תוך    מזמיןישיב ל  ספקה 12.2.2

של    והינ  שכיר  התשלומים  /ו  המזמיןעובד  כל  את  המזמין  רשויות  או 

מ  שקיבל  מעבר    המזמיןהעודפים  מועד  לאותו  שעד  התקופה  כל  במשך 

 יר. ד שכעובכ ולמת לויתה משילמשכורת שה 

לעיל 12.2.3 מהאמור  לגרוע  מתחייב  מבלי  בגין  את  לשפות    ק ספה,  כל  המזמין 

למזמין    ו לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותי  יחויב סכום בו  
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מס    כעובד לאומי,  לביטוח  למוסד  תשלומים  לרבות  עצמאי,  כקבלן  ולא 

וכיו"ב,   את  יוכן  הכנסה  הוצ  המזמיןפצה  כל  לרבובגין  הוצאה אה,    ת 

או במי מטעמו  /ו   ועה להכרה באו תבי/ו ית שתהיה כרוכה בדרישה  שפטמ

הא  י  ספק הכל סכום עודף ש  . או הוצאה הנובעת ממנה/ו  המזמין  י כעובד

ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית צמודה  י  ,חייב בהשבתו כאמור לעיל

שולם ועד למועד  בו    ת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועדעפ"י חוק פסיק

 . או רשויות המזמין/ן ולמזמי בתוהש

  ספק לכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע  לקזז ס  יזכא   יהיה  מזמין ה 12.2.4

 עפ"י תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית. מהמזמין 

יחס  ספקה 12.3 בינו לבין המזמין  לו שאין  ידוע  כי  וכי אינ מצהיר בזאת,  ו מוסמך י שליחות 

 בל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל יק  אלא אם כןולהתחייב בשם המזמין,  להתקשר  

 ן בנפרד. עניין ועניי 

 

 שמירה על סודיות ושמירת המידע .13

 . לחוזה 3ב' בנספח התחייבות לשמירת סודיות כמפורט  ויחתום הספק ימלא 

 

 שונות .14

או  י להעביר  רשא  לק ממנו וכן אין הוא אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל ח  ספקה 14.1

 אש. כתב ומרב המזמיןאלא בהסכמת  ,י חוזה זהלמסור לאחר כל זכות או חובה לפ

 ד זכות קיזוז הדדית בגין כספים שיהיו חבים הצדדים האחד לשני. צדדים תעמול 14.2

כולם או מקצם, אלא בהסכמת   שירותי הייעוץ אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע    ספקה 14.3

 בכתב ומראש. המזמין 

המקו 14.4 הבלעדהסמכות  דמית  חילוקי  ו/או  סכסוך  לכל  בנוגע  בין  ית  יתגלעו  אשר  עות 

 . חיפהשפט בעיר  מנתונה לבתי ה א  הצדדים תה

הודעה   14.5 וענ  ן לענייכל  דבר  לכל  תיחשב  רשום  בדואר  תשלח  אשר  זה  כאילו  י חוזה  ין 

 ימים ממועד משלוח, באם נשלח בדואר רשום.   3נתקבלה אצל הצד האחר 

 חתום :ראיה באו הצדדים על הול

  __________________ _________________ _ 

 הספק  המזמין  

 אישור 

הח" עו"מ  אני   ________" )להלן:   _____________ של  ביום  הספק ד  כי  בזאת  מאשר   )"
ה על  בפני  חתם/מו  ונספחיו_________  זה  _______,    סכם  _____________,  ה"ה  ת.ז. 

  ,_________ ________ כהספקם  בש____,  ת.ז.  אצל  ,  וכל    הספק י  ההחלטות  כל  התקבלו 
על הצהרה זו    הספקדין לחתימת  ועל פי כל    קהספם על פי מסמכי ההתאגדות של  יהאישורים הדרוש

 לכל דבר ועניין.   הספקוכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  
 

                                ___________________ 
 חותמת( )חתימה +דין  -עורך 
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 כרז תים המבוקשים במתכולת השירו:  ם להסכ 1'בנספח 

ותים אשר ייבחרו  שירר להן יידרשו נותני הל העבודות אשכולת שירותים זאת מתארת את מכלות

 . BI ,GISלכל תחומי השירות: אבטחת מידע, במכרז 

 

 תכולת השירותים לתחום שירות אבטחת מידע  .1

 כללי  .1.1

יווי ויישום של  בייעוץ, לייע לרשויות המקומיות החברות באשכול  נותן השירותים יידרש לס

 אבטחת מידע לסוגיהם השונים. תחומי 

השירותים  נו רתן  למספר  שירותים  רשות  שוייספק  בכל  שתיקבע  עבודה  תכנית  ע"פ  ות 

 ובהתאם לצורכי כל רשות. 

 ת ידרשו מנותן השירותים עבור כל רשויתכולת שירותי אבטחת המידע אשר יכול ו .1.2

ה .א הגנת  תקנות  דרישות  מול  אל  פערים  סקר  תכ ביצוע  ובנית  עפרטיות  בודה  נית 

 ; ומעקב אחר יישומה

  ;י אבטחת מידענהלואכיפה של מדיניות ו  כתיבה, עדכוןיבוש, ג .ב

  ;עדכון ומיפוי של מאגרי המידע והערכת סיכוני אבטחת מידע וסייבר .ג

  ;ביצוע סקר סיכונים למאגרי המידע .ד

ת המידע  דירקטוריון כמייצג את תחום הסייבר ואבטח  \נהלההשתתפות בישיבות ה .ה

 ; רךבעת הצו

  ;עובדיםעולות וקמפיינים להעלאת מודעות פ .ו

 ;  ורות שוטפותביק .ז

 ; שאות גישההר  ביקורת .ח

 ;  בתחום אבטחת מידע גורמים מול הרשותייצוג   .ט

 ;  ייעוץ שוטף בנושא רגולציה .י

התגלו בעולם הרלוונטיות  דיווחים ועדכונים מעת לעת על חולשות אבטחת מידע ש .יא

 ; לרשות

 ;  אבטחת מידע  ניהול וטיפול בתקריות .יב

 ; , מבדקי חדירהכוניםיהול וטיפול בממצאי ביקורות, סקרי סינ . יג

 ;  שא חוק ותקנות הגנת הפרטיותבנוטיפול שוטף  .יד

 ;  ניהול וטיפול ביישום ממצאי סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירה .טו

  ;הרשותביקורות אבטחת מידע אצל ספקי  .טז

 ; ליווי תרגילי חירום .יז

 תכנית עבודה  .1.3

בצע  דרש לותן השירותים את תכנית העבודה אותה יינביר ל האשכול תעהרשות בתיאום עם  

 עבור כל רשות מקומית.  
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ן השירותים יידרש לדווח לאשכול אודות כל שלב אותו הוא מבצע ברשות לרבות בעיות  נות

 ואילוצים. 

מקומית,   רשות  בכל  העבודה  תכולת  ועיתויה  יובהר  של    –היקפה  מראש  לאישור  יידרשו 

אין   השירותים  האשכול.  העבודה  רנותן  מתכולת  לחרוג  עצמו  דעת  על  ששאי  נקבעה  כפי 

 מראש על ידי האשכול. 

 ף שעות עבודה חודשיות היק .1.4

שהוקצו   החודשיות  לשעות  המותאם  משרה  בהיקף  שירותיו  את  יספק  השירותים  נותן 

 חודש. ב שעות  182לעבודתו: 

 ם מושבו של נותן השירותיםמיקו  .1.5

ת,  האשכול אשר ביישוב קרני שומרון. עם זא  לישיבה במשרדי  ככלל, נותן השירותים יידרש

יבת האשכול  נציג  עם  מראש  לרשות    היהיאום  ישירות  להגיע  השירותים  נותן  רשאי 

 המקומית לה הוא מספק שירותים. 

 שעות עבודת נותן השירותים .1.6

 .17:00עד   08:00ה' בשעות -ים הנדרשים בין הימים א' נותן השירותים יספק את השירות

 יידרש נותן השירותים אמצעים אשר להם .1.7

 מחשוב .1.7.1

 הוא יספק את השירותים המבוקשים.   ותון השירותים מחשב נייד באמצע לנות  יספק  הזוכה

 ניידות .1.7.2

קמת הרשות לה  ונותן השירותים יידרש להגעה עצמאית הן לאשכול והן לכל אתר בו ממ

יספ בין  הוא  תכלול  עבודה  לשעת  התמורה  כי  יובהר  השירות.  את  הוצאותק  את    היתר 

 הזוכה בגין ניידות נותן השירותים. 

 יפותכפ  .1.8

 . הרשות ולנציג האשכול ציגלננותן השירותים יהיה כפוף 
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 GIS-ו BI יתכולת השירותים לתחום שירות .2

 כללי    .2.1

יידרש   השירותים  בנותן  החברות  המקומיות  לרשויות  יישום  לסייע  אפיון,  במהלך  אשכול 

 ."(המערכת"  –ידי כל רשות מקומית )להלן  ם אשר נבחרו עלוהטמעת המודולים הרלוונטיי

 .תן השירות בעבודתונו ן תכולת השירותים להם יידרשלהל

 תכנית עבודה  .2.2

רשות   כל  עבור  לבצע  יידרש  אותה  העבודה  תכנית  את  השירותים  לנותן  יעביר  האשכול 

 מקומית.  

עיות  בע ברשות לרבות  רותים יידרש לדווח לאשכול אודות כל שלב אותו הוא מבצנותן השי

 ואילוצים. 

בכ העבודה  תכולת  רשויובהר  ועיתויה  ל  היקפה  מקומית,  של  ייד  –ת  מראש  לאישור  רשו 

שנקבעה   כפי  העבודה  מתכולת  לחרוג  עצמו  דעת  על  רשאי  השירותים  נותן  אין  האשכול. 

 מראש על ידי האשכול. 

 ת עבודה חודשיות היקף שעו .2.3

בהיק שירותיו  את  יספק  השירותים  המותאם  נותן  משרה  שהוקצו  לף  החודשיות  שעות 

 לעבודתו:

  ם בתחום ירותינותן שBI ודששעות בח  180-: כ . 

  נותן שירותים בתחוםGISחודש.בשעות  90 -:  כ 

 מיקום מושבו של נותן השירותים .2.4

אשר ביישוב קרני שומרון. עם זאת,  ככלל, נותן השירותים יידרש לישיבה במשרדי האשכול  

נצי עם  מראש  יהיה  בתיאום  האשכול  לרשות רג  ישירות  להגיע  השירותים  נותן    שאי 

 מית לה הוא מספק שירותים. המקו

 עבודת נותן השירותים עותש .2.5

 .17:00עד   08:00ה' בשעות -נותן השירותים יספק את השירותים הנדרשים בין הימים א' 

 נותן השירותיםאמצעים אשר להם יידרש   .2.6

 מחשוב .2.6.1

מחשב  הזוכה השירותים  לנותן  באמצעותו  יספק  השירותים    נייד  את  יספק  הוא 

 המבוקשים.  

 דות ניי  .2.6.2

ענ להגעה  יידרש  השירותים  ממצמא ותן  בו  אתר  לכל  והן  לאשכול  הן  מת  קוית 

הרשות לה הוא יספק את השירות. יובהר כי התמורה לשעת עבודה תכלול בין היתר 

 ניידות נותן השירותים. בגין  את הוצאות הזוכה

 כפיפות .2.7

 . הרשות ולנציג האשכול לנציג היה כפוףנותן השירותים י
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 שיטת העבודה  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העבודה   ה  בהשיטת  נותן  במתכונת  יפעל  תהיה  פרושירותים  ניהול  אבני  יקטשל  על  המבוסס  אלי 

 הדרך המפורטות בטבלה לעיל.

 הניהול הפרויקטאלי יהיה בעל המאפיינים הבאים: 

 (.הרשות והאשכול" בכל זמן נתון ע"פ דרישת גאנט דרך )כולל הצגת לוח "שלבים ואבני ה  .א

 ת זמנים.לוחו  .ב

 ואמצעים נדרשים. משאבים .ג

 ם מעורבים. גורמי .ד

 יהול סיכונים. נ .ה

 מן נתון אודות התקדמות הפרויקט. ל זדוחות מעקב ובקרה בכ .ו

 מפגשים קבועים לסטטוס פרויקט: .ז

 : גורמים מעורביםהרשות ו מפגשים בתוך צוות  (1

 ידי  בס על  יופק  מפגש  כל  השירותיםיום  החלטות,    נותן  כולל  מפגש  סיכום 

 ון אחראי למימוש. לביצוע כולל סימ ימות מש

 יג האשכול. ונצ הרשות לכל המשתתפים עם העתק לנציג  המפגש יופץ   סיכום 

 יעדכן את תכנית העבודה של הפרויקט בהתאמה.   נותן השירותים 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אבן  #
 דרך

 שלב 

 שכבה/לודומהו ה עם צורכי הרשות בתחום השירותמידהיכרות ול אפיון   .1
 י טנוולרה

   סיוע בהעברת נתונים רלוונטיים לספק המערכת  יישום  .2
נתונים,    .3 ובקרת  טיוב  נתונים  ביצוע מבחני קבלה בשיתוף הרשות  הסבות 

 המקומית 
את  של    ותהדרכ  .4 השירות  בנותן  הרלוונטיים  לקליטת המשתמשים  רשות 

 מערכתה
 די ספק המערכת ל יע תיעוד המערכתבקרת אופן   .5
 הפעלה מבצעית של המערכתבסיוע לרשות המקומית  עלייה לאוויר  .6

 
: הדרכות, ריכוז בעיות ותקלות במערכת ליווי משתמשים בשימוש הטמעה   .7

 נוספים  צרכיםפיון והעברתן לספק המערכת, סיוע בא
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 ת ביצועבוערנוסח  –לחוזה    2ח ב'נספ

 ____ שם הבנק/חברת הביטוח ____________

 _____ ___________ מס' הטלפון ________

 _________ מס' הפקס: _______________

 ב ערבות כת

 לכבוד  

 אשכול יהודה ושומרון 

 קרני שומרון  1רחוב רחבעם זאבי  

 

 הנדון: ערבות מס'____________ 

ע בזה  אנו  לסך  רבים  עד  סכום  כל  לסילוק  )במילים  10,000כלפיכם  אלפים    :₪  קלים  ש  עשרת 

 ______ מאת:  תדרשו  אשר  "החיי__ חדשים(  ב"(  _____________________________)להלן 

  GIS-ו  BI  בתחומי אבטחת מידע,  יישום  ייעוץ ו  למתן שירותי  07/2022מכרז פומבי מס'  עם    בקשר

 ן. ל יהודה ושומרועבור אשכו 

. 

  לחה אלינו במכתב יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנש   15נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  אנו  

גנה כל שהיא  לפיכם טענת ההיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כשת בדואר רשום, מבלי  

מאת   האמור  הסכום  סילוק  את  תחילה  לדרוש  או  כלפיכם,  לחיוב  בקשר  לחייב  לעמוד  שיכולה 

 החייב.

 __ ____________ ה בתוקף עד תאריך ות זו תהי ערב

 ות  דרישה על פי ערבות זו יש להפנ

 __________________________________  __לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

 וח______________________________________ בנק/חב' הביט שם ה

 מס' הבנק ומס' הסניף _______________________________ 

 ________________________ חברת הביטוח ________________/סניף הבנקכתובת  

 זו אינה ניתנת להעברהערבות 

  ___________        ________________  ________________ 

 שם מלא                חתימה וחותמת                תאריך       



 

 

 07/2022י מס' מכרז פומב – רשויות יהודה ושומרון אשכול

  GIS-ו BI ומי אבטחת מידע, בתחיישום ייעוץ ו למתן שירותי

 

 כל האמור חתימתנו מאשרת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים ל

 חתימת המציע:__________  ________ תאריך: ________

 62תוך מ 55עמוד 

 

   לשמירה על סודיות התחייבות - לחוזה 3ב'נספח 

עבור אשכול   GIS-ו  BIבתחומי אבטחת מידע, ישום יייעוץ ו  למתן שירותי  22002222//0077ומבי מס. ומבי מס. מכרז פמכרז פ

 יהודה ושומרון  

 "( רזהמכ)"

סודיות  התחייבות על  ונח,  לשמירה  ב______  שנערכה  _____  תמה  בחודש   ____ ביום 

 שנת_______,  

 ____ _________על ידי _____________ת.ז. ________________מכתובת _________ 

 כהגדרתם להלן; םאת השירותי  מקבל"( האשכול "-)להלן ול יהודה ושומרוןואשכ  הואיל

 ; םר למתן השירותיוהנני מועסק בקש  והואיל

 להגן; ן האשכול יים עליהם מעוניי לסודות מקצועוהנני עשוי להיחשף   והואיל

 כדלקמן: האשכוללפיכך הנני מתחייב כלפי 

 

 הגדרות .1

 ם הבאים המשמעות המופיעה לצידם: יה למונחי בהתחייבות זו תה 

 .כמפורט במכרז  –"  תים רוהשי"  .א

 . לאשכולנתנו השירותים אשר באמצעותו יי   הספקכל אחד מעובדי   - "עובד" .ב

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון,  Know-Howדע )(, יInformationכל מידע ) -  "מידע" .ג

וגע למתן השירותים בין בכתב  הנ שור או  מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הק

ב אופטית,ע"פ  ובין  אלקטרונית,  חשמלית,  בצורה  ידיעות  שימור  של  דרך  או  צורה    בכל 

 גנטית או אחרת. מ

או העובד בקשר למתן השירותים, בין   הספקידי  ע אשר יגיע לכל מיד  -  "סודות מקצועיים" .ד

ומב לרבות  מכן,  לאחר  או  השירותים  מתן  במהלך  נתקבל  לפג אם  האמור  וע  לי  בכלליות 

 , כל גורם אחר או מי מטעמו.  האשכולי  סר ע"לעיל: מידע אשר יימ

 

 שמירת סודיות .2

לש .א מתחייב  מהנני  בסודיות  המקצועיים  הסודות  או  המידע  את  ולעשותמור  בהם   וחלטת 

לפגוע   ומבלי  ספק,  הסר  למען  זה.  מכרז  נושאי  השירותים  מתן  לצורך  ורק  אך  שימוש 

כל  למסור אייב לא לפרסם, להעביר, להודיע,  י מתח הננ  בכלליות האמור, לידיעת  ו להביא 

 אדם את המידע או הסודות המקצועיים. 

מצהיר   .ב כי הריני  לי,  ידוע  לידי,  כי  המגיע  אישי  מידע  לקבלו,    שאינולגורם    חשיפת  מורשה 

  5ף  פי סעי-עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על

 . 1981-הגנת הפרטיות התשמ"אלחוק  

 

 על החתום:    ונ ולראיה בא

 (הספק)מורשה החתימה מטעמו של  _________________

 

 (פקו של הסממטע נותן השירותים_______________ )__
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 על עריכת ביטוחי הזוכהמבטח שורי  נוסח אילהסכם:  4נספח ב'

 : לכבוד

 דה ושומרוןואשכול יה

 קרני שומרון  1י  ברחבעם זא

  אינם באים לצמצם את התחייבויותיו על פי נספח  הספקובהר בזה כי אישורי הביטוח שיוצגו ע"י  מ
  הנחיותלעמוד ב  הספקלמבטחי  תי של אישורי הביטוח הינו אך ורק כדי לאפשר  זה והמתכון התמצי

  ו המופיעות בנספח אישורי ביטוח. הוראות הביטוח המחייבות הן אל   הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח
 יישמן בביטוחיו ללא הסתייגות. יהיה ל הספקהביטוח כמפורט להלן, אשר על 

  ן, זה ו/או על פי מסמכי ההליך ו/או על פי כל דיפי הסכם  -על  הספק מבלי לגרוע מאחריות   .1
במשךלערו  פקהס מתחייב   וזאת  חשבונו,  על  ולקיים,  תקופת    ך  ו/או  תקשרות  ההכל 

בנספח  השירותים וכן  שלהלן  בסעיפים  המפורטים  הביטוחים  את  ההסכם,  פי  אישור    , על 
  קיום ביטוחילהלן: "אישור  ), המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  המצורף  -ביטוחים    םקיו

  מן המפורט תנאים אשר לא יפחתו  דין, וב טוח מורשית כ, על כל תנאיהם, בחברת בי("הספק
 . להלן

 
סייבר בנוס .2 ביטוח  וכן  מקצועית  אחריות  לביטוח  בהתייחס  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי    ף 

ב  ככל) על  התביעהשהפוליסה  הגשת  מועד  יחזיק  (סיס  למשך   הספק ,  כאמור    בביטוחים 
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.  5של  פתקופה נוס ת
 

כוללות  ב להמציא עותק פוליסות  מתחיי  הספק,  האשכול  קשתעיל, לברוע מהאמור למבלי לג .3
כאמור,    את פוליסות  עותק  המצאת  שתתבקש  ככל  כי  מוסכם,  החוזיות.  ההתחייבויות 

 להמציא את עותקי הפוליסות ללא נתונים מסחריים.  רשאי  הספק
 

 :הספקביטוחי  .4
ופנית ו/או  ג   עה  ן פגי גידין בעל פי    הספקהמבטח את חבות  :  ח אחריות כלפי צד שלישיביטו

ו/או לגופו  שייגרם  לרכוש  בביצוע    נזק  הקשור  בכל  כלשהי  ישות  ו/או  אדם  של  לרכושו 
השירותים. במתן  ו/או  אינו    הפעילות  התפוצצות,  הביטוח  אש,  בדבר:  הגבלה  לכל  כפוף 

ה, כל דבר  רעלה  וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים,    בהלה, חבות בגין וכלפי קבלנים
 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.   ל או משקה, וכן במאכ יקמז

מעבידים חבות  חבות    -  ביטוח  את  הנזיקין  -על  הספקהמבטח  פקודת  ו/או  (  חדשנוסח  )פי 
ה גופנית ו/או  בגין פגיע   הספקכלפי עובדי    ,1980  -פגומים, התש"ם    האחריות למוצרים  חוק

מקצועית  למי    מחלה  ו/אומהם  שתיגרם  כדי  עב  תוך  סייג  עקב  יכלול  לא  הביטוח  ודתם. 
 וכן בדבר העסקת נוער.   שעות עבודה ומנוחה

מקצועית ב אחריות  חבות    -  יטוח  את  די  הספק המבטח  פי  או  על  תביעה  בשל  דרישה  ן 
תקופת במשך  לראשונה  ו/  שהוגשה  מקצועית  חובה  הפרת  בגין  ו/או  הביטוח  טעות  או 

ו/או רשלנו ו/  אוו/  הספקת מצד  השמטה  בגין מי מהבאים מטעמו,  או מנהלעובדיו  ו/או  יו 
במתן  ו/או  בביצוע הפעילות  אובדן    בכל הקשור  גם  היתר,  בין  השירותים. הביטוח מכסה, 

נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.    לב, וכן  יגה מסמכות בתוםשימוש, חר 
קטיבי על פי  רטרואך ביטוח. התאריחודשים מתום תוקף ה   6ת יכלול תקופת גילוי ב  הביטוח

 תחילת מתן השירותים. הביטוח לא יאוחר ממועד
ו/או    אשכולפיזי ו/או פיננסי לעל פי דין, בגין נזק    הספקהמבטח את חבות    -  יטוח סייברב

ורטים  אירועים המפשלישיים אחרים, בין היתר, עקב ה  לצדדיםלרשויות המתקשרות ו/או  
 להלן: 
פרט,הפ  Multimedia/Media Cyberחבות   פרטיות, רות  תקנות  ו/או  אבטחה  הפרות    יות, 

כתוצאה    הפרת סודיות, גניבת נתונים, אבדן או נזק לנתונים ולמערכות לרבות אך לא מוגבל
מור לא  מידע אישי מזההשהמגישה  של  גניבה  זהות,  גניבת  לא מורשה,  שימוש  מידע    ,  או 

וסו העברת  גישדי,  מניעת  אחרות,  ורוגלות  למערכות  ירוסים  ו/האה  הר שכול  שויות  או 
 .םלקוחותיה  ו/או המתקשרות  
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לצד   סייבר  נזק  או  אובדן  תכסה  הפוליסה  כן,  ידי   -(  הספק) א'  כמו  על  שהוצאו    הוצאות 
 לנתונים השמורים ברשת של המבוטח. הרשת של המבוטח או  המבוטח לצורך שיקום

פי   על  ההרפרהכיסוי  את  לכלול  יורחב  שלישי  צד  כלפי  החבות  הבאות:ק  אחריות    חבות 
האשכול ו/או הרשויות המתקשרות  כנגד    הספק צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות  

טרואקטיבי על פי הביטוח  חודשים מתום תוקף הביטוח. התאריך הר  6  וכן תקופת גילוי בת
 תחילת מתן השירותים.  לא יאוחר ממועד

  ם טל עליהאשר תו  בגין חבותות  אשכול ו/או הרשויות המתקשרה יורחב לשפות את    הביטוח
ו/או מחדל של לגרוע    ו/אונון השירותים    עקב מעשה  וזאת מבלי  בגין מי מהבאים מטעמו 

 מתקשרות. ה  שויותהאשכול ו/או הר כלפי הספקמביטוח חבותו של  
 

 , את ההוראות הבאות: יכללו, בין היתר הספקביטוחי  .5
 
וביטוח    , הספק  חיביטו .א מקצועית  אחריות  ביטוח  נ ייערכ ,  סייברלמעט  לפי  שלא  ו  וסח 

 מתנאי "ביט" ו/או מתנאים מקבילים לו.  יפחת
מוותר .ב כלפי    המבטח  התחלוף  זכות  העל  ו/או  המתקשרות  האשכול  מי  רשויות  ו/או 

מטעמ על  ,םמהבאים  הוויתור  כ  אולם  התחלוף  שגרם זכות  אדם  כלפי  יחול  לא  אמור 
 דון. לנזק בז

ל .ג וקודמים  ראשוניים  הינם  הנ"ל  הנעהביטוחים  ביטוח  יכל  על  ו/או  די  רך  האשכול 
על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף    והמבטח מוותרהרשויות המתקשרות  

 ביטוחים אלה. 
א .ד בזאת,  מבוטל  רבתי  רשלנות  מהזכויות  חריג  לגרוע  מכדי  בכך  אין  של ך  והחובות 

 דין.  פ"יע  מבטחה
 . תדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיולב הספק .ה
בתום . ו של    הפרה  בזכויות  לב  תפגע  לא  הפוליסות  מתנאי  הרשויות  תנאי  ו/או  האשכול 

 לקבלת שיפוי.  םו/או הבאים מטעמהמתקשרות  
ספח זה לרבות באישור קיום ם הנזכרים בנמתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחי  הספק .ז

הוביטוחי בין  מתחייב,  והוא  לד ,  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  אוג  יתר, 
תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל   ביטוחהסות  פולי   כיולוודא,  
מקצועיתהה  תקופת אחריות  ביטוח  ולעניין  ההסכם,  פי  על  השירותים  ו/או    תקשרות 

סייב בסעיף    רוביטוח  ל  2כאמור  כדי  בו  שיש  מעשה  כל  לעשות  ולא  ו/או  לעיל,  צמצם 
 הביטוחים. להפקיע את תוקף

 
צו .6 דרישה ללא  בכל  המתקשרות  האמצד    רך  הרשויות  ו/או  , להמציא  הספקמתחייב  שכול 

ימים לפני מועד תחילת מתן    7  -רה לא יאוחר מההסכם ובכל מק  יום ממועד חתימת  14תוך  
אתים  השירות  זה  הסכם  ביטוחי  עפ"י  קיום  יד הספק  אישור  על  כדין  חתום  כשהוא  י  , 

אישור את  ולהמציא  להמשיך  וכן  בגיקיום    המבטח,  הארכתהביטוחים  לתקופה    ן  תוקפו 
תקופת כל  למשך  ביטוח,  תקופת  מדי  ההסכם   נוספת,  פי  על  השירותים  ו/או  ההתקשרות 
סי  וביטוח  מקצועית  אחריות  ביטוח  מתחייב  הספק  בקשתל  יבר,ולעניין  להמשיך    הספק, 

ביטוחי   קיום  אישור  את  להתחייבו  לתקופות   הספק ולהמציא  בהתאם  בסעיף  נוספות    2ת 
 ל. לעי

 
  כשהוא חתום כדין על ידי   הספקידוע לו, כי המצאת אישור קיום ביטוחי  יר, כי  מצה  הספק .7

  צאתו לא מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המהמבטח הינה תנאי  
 ין. על פי הסכם זה ו/או על פי כל ד הספקתגרע מהתחייבויותיו של 

 
יהיו   .8 הרשויות המתקשרות  ו/או  ל םירשא האשכול  אך  חי,  ליםיב א  קיום  ,  את אישור  בדוק 

ייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או  מתח    הספק כאמור לעיל, ו  הספק ביטוחי  
יטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם הב  הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את

קה  לעריכת הבדי  האשכול ו/או הרשויות המתקשרות  יב, כי זכויותמצהיר ומתחי   הספקזה.  
כל חובה ו/או כל    םמטעמ  או על מי/ ו  יהםמפורט לעיל אינן מטילות על ישת השינויים כולדר

בם, היקפם, ותוקפם, או  הביטוחים, טי  אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת
על פי    הספקאחריות שהיא המוטלת על    או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/
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רט לעיל ובין אם לאו,  שינויים כמפו  בין אם נדרשה עריכתזאת  דין, ו  ה ו/או על פי הסכם ז
 לאו.  ובין אםנבדק  אישור עריכת הביטוחים בין אם 

 
כי קביעת טיב הבי .9 ביטוחי  מוסכם בזאת,  וגבולות האחריות כמפורט באישור קיום  טוחים 

בותו  אותו ממלוא חשאינה פוטרת    הספקדרישת מינימום המוטלת על    הינה בבחינת   הספק
הסכםלפ דרישה    הספקזה.    י  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מנוע  הוא  כי  בזאת  ומאשר  מצהיר 

הרשו כלפי   ו/או  לגבולות    בכל  םכלפי הבאים מטעמ  ו/או יות המתקשרות  האשכול  הקשור 
היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא    ו/או  האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה

 על ידו.
 

ל .10 מגרוע מהאמור  מבלי  דרישה  ומתח  הספקצהיר  לעיל,  ו/או  טענה  כל  לו  לא תהיה  כי  ייב, 
, בגין כל נזק  םו/או מי מהבאים מטעמהאשכול ו/א והרשויות המתקשרות תביעה כלפי  ו/או 

ו/או שהוא  סוג  מכל  לרכושו  את    שייגרם  המשמש  כלשהו  מתן  לצורך    הספקלרכוש 
ע"י   המובא  כלשהו  לרכוש  ו/או  מטעמ   פקהסהשירותים  ו/או  ו/או  ו/או  ו  למתקני  עבורו 

לאתרי   ו/או  המתקשרות  לחצרי  הרשויות  ו/או  נזקהאשכול  בגין  ו/או  לסביבתם    ו/או 
  ואם נערך גם ם נערך ביטוח ובין אם לא נערך  תוצאתי שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור, בין א

העצמיו ההשתתפויות  הפוליסותאלמלא  תנאי  הפרת  ו/או  חסר  ביטוח  ו/או  פוטר  ,  ת  והוא 
י מהגורמים הנ"ל מכל אחריות לנזק כאמור. יובהר כי פטור כאמור מאחריות  את מ  אתבז

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  לא יחול
 

  ם ספקים ו/או נותני שירותים אחרים לרבות קבלני משנה מתחייב, כי בהתקשרותו ע    הספק .11
בק ו/או  זה,  במסגרת  הסכם  נשוא  השירותים  מתן  עם  שהדבשר  במוככל  לו  מותר  סגרת  ר 

בהססכם,  הה לכלול  אחראי  יהא  הם    כמיהוא  לפיו  סעיף  הנ"ל  הגורמים  עם  ההתקשרות 
תקשרותם ה  ופת  לפעילותם, וזאת למשך כל תק   מתחייבים לאחוז בביטוחים נאותים ביחס

הבלעדיתהספק  עם האחריות  ספק,  הסר  למען  ו/או    .  נאות  לקיום  ביטוחי  כיסוי  היעדר 
 . קהספ על  לעיל, מוטלת לקבלני המשנה כאמור

 
זה   .12 ע"י  מ  והינ נספח  מתנאיו  תנאי  הפרת  ו/או  והפרתו  ההסכם  הפרה    תהווה   הספקעיקרי 

 יסודית של ההסכם. 
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הנפקת  תאריך   טוחים אישור קיום בי
 ( DD/MM/YYYY)האישור

זה אינו כולל    ורט בה. המידע המפורט באישוראם למידע המפ, בהתבתוקף  ביטוח   פוליסת א לכך שלמבוטח ישנה  אישור ביטוח זה מהווה אסמכת
הקבועים בפוליסת הביטוח  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים  את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 בקש האישור. תנאי באישור זה מיטיב עם מיגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו  
 אישור ה  מבקש  מעמדמ העסקה  אופי וטח מבה  ש האישור מבקמ

 שם 
רשויות   ושומרון אשכול  עילית ו/או    יהודה  מודיעין  ו/או    עיריית 

המועצה   ו/או  יתהמועצה המקומית אורנו/או    מעלה אדומיםעיריית  
מנשה  אלפי  המקומית    ו/או    המקומית    ו/או   אלקנה המועצה 

ו/או    אבגבעת ז   המועצה המקומיתו/או  בית אל  המועצה המקומית  
המקומית   אדרהמועצה  המקומית    ו/או    הר  ו/או    לעמנואהמועצה 
המקומית   המקומית  ו/או    קדומיםהמועצה  שומרוהמועצה    ן קרני 

בקעת  המועצה האזורית    ו/או    רבעקרית אהמועצה המקומית  ו/או  
מגילות  המועצה האזורית    או/ו   בנימיןהמועצה האזורית  ו/או    הירדן

הר   המועצה האזוריתו/או    שומרון  עצה האזוריתהמוו/או    ים המלח 
 התקשרות לאשכול בתקופת ה ף , וכן כל רשות שתצטרחברון

 שם 
 מלאל

 

 נדל"ן☐

 שירותים  ☒

ת  אספק ☒
 מוצרים

  שירותי אחר: ☒
יישום  וייעוץ 

אבטחת  בתחומי 
-ו BIמידע, 

GIS  עבור 
רשויות  אשכול 

 רון יהודה ושומ
 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 ין שירותים מזמ☒

 מזמין מוצרים ☒

   אחר:☐

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 :מען
 , קרני שומרון 4רחבעם זאבי רחוב 

 

 מען
 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה 
  סכומיו אחריות א

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה

נוסח  
  ומהדורת
 הפוליסה

ך  תארי תאריך תחילה 
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

 בתוקף  ספיםנו כיסויים 

מטב  סכום 
 ע

כיסוי בהתאם  יש לציין קוד  
 פח ד'לנס

,  315,  328,  318,  309,  307  ,302  ₪   1,000,000   ביט    צד ג'
322 ,304 ,329 

 ₪     20,000,000   ביט    אחריות מעבידים 
 

 309 ,319 ,328 

,  325,  327,  301,  328,  309,  302  ₪   2,000,000       אחריות מקצועית
 חודשים( 6) 332, 304, 318

 

א'     סייבר :  פרק 
4,000,000 

 :שלישי צד
4,000,000 

  301,302,303 
307  ,309  ,318,311  ,321  ,322,   
325  ,326  ,327  ,328  ,332    (6  

 (  יםחודש
 

 

 (: ג'אים כפי המצוין בנספח ח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המת)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטפירוט השירותים 

043 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

ל  ביטוח  פוליסת  שלביטול    האישור  קשלמבהודעה    משלוח  לאחר  יום  60לתוקף אלא    ייכנס  לא  ש האישורת מבקעראו שינוי 

 בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 אבטחת מידע  ראות הו לשמירה עלהתחייבות  :5ב'נספח 

 אשכול יהודה ושומרון  לכבוד: 

 קרני שומרון , 1בי  ארחבעם ז

 

לאשכול יהודה   GIS -וBIאבטחת ידע,   שום בתחומיייעוץ ויי למתן שירותי  22/70מכרז הנדון: 

 המכרז"( " –לן ון )להושומר

 

של  מטהחתום  ואני    הואיל: מטעמו  החתימה  מורשה  -)להלן  _______________________, 

 .(ם הספק וח.פש)                                                                                             "הספק"(

  . רזהמכבמסגרת GIS  -וBIע, מתן שירותי אבטחת יד לאשכול יהודה ושומרון  מציעה

 

 , כדלקמן: ת האשכולורשויו האשכולבזאת כלפי  יבאי לכך, אני מתחי 

מי   .1 ג'  צד  בין  מהרשויות  וא  האשכולדע שקיבלתי לצורך מתן השירותים מלא אמסור לאף   ,
 או מידע מצד ג'. או מהרשויות  האשכולמידע מ

ל   .2 בהתאם  מידע"  אבטחת  "ממונה  תפקיד  בעל  אצלי  הגמונה  ותקנות  חוק  הפרטיות  נת 
  . על האחראי אצליקבוע כשכיר    אבטחת המידע  ששמו _________ והעובד מועסק באופן

הבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע  לאבטחת המידע ל 
ומ  והמידע  המחשב  מערכות  משאבי  הספק  ובהגנת  אצל  ימונה  כן  כמו  התקשורת.  ערכות 

 ת של המידע ומערכות המידע והתקשורת.הפיזי ממונה לאבטחה

ברת  ובטחת  המחות מאיוחזקו ברשת תקשור  ות באשכולהאשכול והרשוי קבצי המידע של     .3
 לאינטרנט ולרשתות חיצוניות )בנל"ן מאובטח(.  

לש    .4 למחשבים,  גישה  ובקרת  פיזית  הגנה  אצלנו  כגון  קיימת  התקשורת  ולרכיבי   רתים 
Routers, Switches. 

רק   , תתאפשרמקומיותיות הוהרשו   האשכוללמערכות המחשוב המחזיקות מידע של  הגישה      .5
 ( בזיהוי  שימוש  ובסיסמUser-IDתוך  אישי  אישי (  ו אות  הסיות  תהיינה  חסויות.  סמאות 

בתדירות  לפחות  סיסמא   החלפת  תחייב  והמערכת  למשתמשים  רק  ל    ידועות  אחת    3של 
 חדשים.

לאח .6 אוטומטית  יינעל  משתמש  יוכל  שג   2ר  זיהוי  השחרור  הסיסמא.  בהקשת  רצופות  יאות 
 ו מי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו. א הספקלהתבצע רק ע"י מנכ"ל 

 ם. שוף למשתמשיו  חשרת אינ-קוד צד .7

 .תנוהל מערכת הרשאות למורשי גישה .8

מנהלי הרשת לעובדים   הרשאה המפרידות בין  מופעלת מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות .9
 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד וזכויות של אדמיניסטרטור  ונות אחרים. חשב

ת  פריו. הגישה לסיותשווהר  האשכול מי בשרת בגישה לספריות וקבצים של  מיושם מידור פני .10
 ה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת. וקבצים אל 

 לוחמת סייבר.  זקות וגנה תקנית ומעודכנת תדירות כנגד וירוסים רוגלות, נומותקנת תוכנת ה .11
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או לכל מטרה אחרת   רות לתיקוןלא יוצאו מדיות מגנטיות  משרתים או מדיות מגנטיות אח .12
נמצאים ונתונים    כשעליהם  הרשויות  האשכולשל  קבצים  באו  את  .  למחוק  יש  כזה  מקרה 

 .המידע ולפרמט את הדיסק

ם מידע של  פטית עדה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או או קיים נוהל עבו .13
מוקדם  או הרשויות  האשכול תיאום  ללא  תועבר מדיה  של  ה  .כך שלא  בשיתוף  יוקם  נוהל 

 .  באשכולרי המידע מאג וממונה על אבטחת  באשכולמידע , מנהל מאגר ההספקנציג 

במקום שהגישה אליו     והרשויות  כולהאש מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם   .14
 .ה בלבדתתאפשר למורשי גיש

 :בתחנות העבודה תשמר אבטחת המידע .15

 .התחנה על הדיסק הקשיח של  ויותרשוה האשכוללא יישמרו קבצים של  •

 .תקן נועל מסך עם סיסמאבכל תחנה יו •

 .אישי USER ID צעותבאמ הכניסה לרשת תהיה  •

 .מהשרת באמצעות התחנהאו הרשויות  ול האשכלא ניתן יהיה להוריד קבצים של  •

יבוצעו .16 עם  בצורה  גיבויים  השרתים  לחוות  מחוץ  ונעול  סגור  במקום  וישמרו  גישה   מסודרת 
.ישה לקבלת גיבויים והורדתם לשרתכמו כן יש לקיים נוהל דר   .על הגיבויים בלבד  לאחראי 
  

 . יים לגופים חיצוניים טות עם גיבות קלחל איסור על העבר .17

דוח השייכים  כל מדיה מ .18 עיבוד   הם תוצריאו ש  תלאשכול או לרשויוגנטית, או אופטית, או 
 .ויגרסו לאחר השימוש ל  וכן יושמדו, יאוחסנו בארון סגור ונעואו הרשויות  האשכולמנתוני 

  .והרשויות האשכול יא חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם אין להוצ .19

דרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי  כנ ועלא פו כי ה בתחייומ מצהיר הספק .20
חת  באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תקנות אבט  טא נוקוה

חוק לרבות  וזאת  ותקנותיהן  תיקוניהן  התשמ"א  המידע  הפרטיות,  תקנות  1981-הגנת  ו   ,
 . 2017-הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז

ה   מצהיר  הספק .21 כי  פועלובזה  ו  א  הלאומי  הסייבר  מערך  והנחיות  להוראות  כן  בהתאם 
 . ות להגנת הפרטיות וכל גוף מוסמך אחרהרש

עובד   מתחייב   הספק    .22 את  התלהחתים  היתר,  בין  הכוללים,  סודיות,  הצהרות  על  חייבות  יה 
 . או הרשויות האשכוללשמירה מוחלטת על סודיות המידע של 

 ביקורת אבטחה בכל עת.   לערוך  האשכוליג לנצ  לאפשר  מתחייב הספק .23

למסור    וניאותוהרשויות    האשכול   ווהצהרותי  ו יבויותיהתחי ם  כי רק על בסיס קיו  פק לסידוע   .24
 י. לקבל מידע ממשרד התחבורה/משרד הרישו לספק שר  מידע או לאפלספק 

₪ לכל הפרה וללא צורך בהוכחת    80,000בסך של    האשכולבגין הפרת התחייבויות אפצה את   .25
 נזק.

  הם שתהיה ל  הוצאה  בשיפוי מלא ומוחלט בשל כלאו את הרשויות    האשכולאת    ישפה  הספק .26
 , לרבות שכ"ט עו"ד.ספקהבגין הפרת התחייבות  
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מתחייב .27 המחוייב  הספק  בכל  לעמוד  חוזרת  בלתי  התחייבות  הרגולט בזה  באשר  וריו ויות  ת 
מידע(לאבט )אבטחת  הפרטיות  הגנת  תקנות  מלא  מענה  לרבות  וזאת  מידע    –תשע"ז   חת 
 וכל תקנה או הוראה אחרת.  2017

 עולות ואמצעים למניעת נזקי לוחמת סייבר.בכל פ הספק מתחייב בזה לנקוט .28

 . ידע המאוחסן במערכות המוגדרות במכרז זה בלבדהספק יהיה רשאי לעבד את המ .29

 רק למידע המאוחסן במערכות המוגדרות במכרז זה בלבד.י לגשת אך ורשא הספק יהיה  .30

לעבד   .31 רשאי  יהיה  הספ הספק  אין  אך  הנתונים  בדבר  חישובים  ולערוך  הנתונים  רשאי את    ק 
נקלט  ידי  לבצע עידכון ו/או שינוי ו/או מחיקת נתונים כל שהם שהוקלדו או  על  ו למערכת 

המקומית    בכתב מהרשותשאה  לא אם כן קיבל הספק הראויות  או הרש  האשכולמשתמשי  
ושרת על ידי עורך דין או רואה  ומא  האשכול או הרשויות חתומה על ידי מורשי החתימה של  

 חשבון מוסמכים. 

לחודש    מתחייבהספק   .32 הראשון  מהיום  יאוחר  ולא  לשנה  אחת  של  בתדירות  לדווח  בזאת 
התקנות    ל פיחובותיו על פי מכרז זה וע  בדבר אופן ביצוע לאשכולדרית, נואר כל שנה קלפבר
 נת הפרטיות. להג

החתימה   .33 למורשי  להודיע  בזה  מתחייב  למנכ"ל  באשכולהספק    האשכול ולמנמ"ר    האשכול, 
ובכתב ע נגע סייבר שמערכותיו של הספק וקבצי  ל כל  באופן מיידי  ארוע אבטחת מידע או 

 הספק נחשפו אליו. הנתונים של  

מ   .34 יאוחר  ולא  לרבעון  הב  10אחת  הרבעון  התחלת  י לחודש  ע א,  הספק  מדיה  עביר  גבי  ל 
 . האשכולדיגיטלית את כל קבצי הגיבוים לידי 

ביקורת ובקרה אצל  ערוך  ל  האשכולמנה  יאו כל גורם אחר ש   האשכוליאפשר למנמ"ר    הספק   .35
וה הסייבר  התגוננות  המידע,  אבטחת  מימוש  בדבר  הספק  הספק  זמן.  בכל  הפרטיות  גנת 

  ךפה ויאפשר לנציגה המוסמ  ת בכתב ובעלשאלוקורת זאת, יספק מענה לישתף פעולה עם בי 
בדיקו  האשכולשל   ולבצע  במתקניו  חדירות  לבקר  בדיקת  לרבות  למערכות    Pen Testת 

 המאוחסנים אצל הספק.   האשכולבצי הנתונים של , ולקהספק, מתקניו

 הסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם סעיף זה הינו מעיקרי ה .36

 אייה באתי על החתום: וכר

 תימה אצל הספק:מורשה הח

 (___________________ )שם מלא 

 ( פקיד)ת____________________ 

 ____________________ )ת.ז.(

 תאריך( ___ ) ________________ 


