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 מסמך א'

 המועצה האזורית מרחבים
 4/2021 מכרז

 
 במועצהוהגנת הפרטיות אבטחת מידע  ממונהלמתן שירותי 

 

 הזמנה להציע הצעות

והגנת  אבטחת מידע ממונהלמתן שירותי הצעות  אתמזמינה בז "(המועצה)להלן: " המועצה האזורית מרחבים
 (."השירות" כמפורט במסמכי המכרז )להלן:, מרחביםמועצה האזורית בהפרטיות 

 /https://www.merchavim.org.il/bidsמכרז זה יפורסם באתר המועצה האזורית מרחבים שכתובתו 

 (, מסמכי המכרז"" :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

ל ")שלא יוחזרו(, יש לבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון המועצה האזורית מרחבים ₪  750בעלות של 

 .437בנק מזרחי טפחות בע"מ, סניף אופקים מס'  214721 שפרטיו: מס' חשבון 

 

באמצעות מייל:  ללשכת מנכ"ליתעל מציעים שרכשו מסמכי מכרז להעביר אסמכתא על ביצוע התשלום 
 osnat@merchavim.org.il  :על המציעים לוודא קבלת קבלה על   9929420-08ולוודא הגעתו בטלפון מספר

תשלום בגין מסמכי המכרז ורק מציעים שרכשו את מסמכי המכרז )גם אם המסמכים בידם מאתר המועצה 
מובהר בזאת, כי רכישת חומר המכרז מהווה תנאי הכרחי ו/או תוכנת דקל(, מהווה תנאי להשתתפות במכרז. 

 להשתתפות במכרז. 

בנקאית אוטונומית לפקודת המועצה האזורית  ערבותבנוסף לכל מסמכי המכרז,  ,על המציע לצרף להצעתו

בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא הערבות תהיה , מאת בנק מסחרי ידוע בישראל, ש"ח  10,000ך בס  מרחבים 
ערוך לפקודת המועצה  ₪ 10,000ע"ס שיק בנקאי  . לחילופין המציעים יוכלו לצרף המועצהכל תנאי עפ"י פניית 

 .31.10.2021עד ליום  הערבות תעמוד בתוקפה בסכום זהה. 

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה הנדרשים רוף כל מסמכי המכרזיתקים(, בצוע בשניאת ההצעה )
 בשעה: 5.8.2021 :עד ליום ,ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה 4/2021 מכרז -סגורה, עליה מצוין 

15:00. 

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 המועצהראש  -שי חג'ג'

 המועצה האזורית מרחבים
 

https://www.merchavim.org.il/bids/
https://www.merchavim.org.il/bids/
https://www.merchavim.org.il/bids/
mailto:osnat@merchavim.org.il
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 מסמך ב'

 
 המועצה האזורית מרחבים

 4/2021'מכרז מס
 במועצה ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותלמתן שירותי 

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

  

 נשוא המכרז .1

ממונה אבטחת למתן שירותי להציע הצעות "( מזמינה המועצה)להלן: " האזורית מרחביםהמועצה  .1
ל בהתאם למפרט ו, הכ"הממונה" או "נותן השירות"( :להלן) במועצה מידע והגנת הפרטיות

 ולמסמכי המכרז.

אחראי על תחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע במועצה לרבות, הקמה ותחזוקה  הממונה שייבחר .2
 של מערך אבטחת מידע בדגש על עמידת המועצה בכל דרישות הוראות חוק הגנת הפרטיות.

לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א  17אבטחת מידע לפי הוראת סעיף לממונה כמו כן התפקיד כולל מינוי 
למנהל אבטחת  הפניםכה יהא לפעול, בין היתר, בהתאם להגדרות משרד ועל נותן השירות הזו 1981 –

 מידע.

את המפורט  ,מבלי לגרוע מן האמור ביתר מסמכי המכרז והמפרט, יכלול השירות נשוא מכרז זה .3
 בין היתר, את המפורט להלן: "( ומפרט השירות הנדרשבמסמך יב' )"

במועצה בהתאם להוראות הדין הקיים, נהלי המועצה  ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות (1

 ומדיניותה. 

העלאת רמת החוסן הארגוני בנושא סייבר והתאמת התנהלות המועצה לתקנות אבטחת  (2

 הפרטיות מהיבט אבטחת המיידע.

הבאת רמת אבטחת המיידע במועצה לרמה שתמזער את הסיכוי להתממשות איומי אבטחת  (3

 מיידע פנימיים וחיצוניים.

 .נון מדיניות אבטחת מידע ובקרה על יישומהתכ (4

 תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע. (5

 ניהול הרשאות ודרכי הגישה למשתמשים. (6

 .)היישום יבוצע ע"י המנמ"ר( DRPתוכנית של יישום לווי התכנון ו (7

 ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת.הנחיות ל (8

 .מתן שירותי אבטחת מיידע והגנת פרטיות (9

 ."(השירותביחד: " יקראו כלל התפקידים והשירותים שיינתנו על ידי הממונה הזוכה, )להלן

  המועצהלמשרדי  שירות .4

 שנת תהווה ,הראשונים(ההתקשרות  חודשי 12ההתקשרות הראשונה ) תשנ -המערכת  הקמת .4.1
זיהוי הפערים, טיפול בפערים, הצטיידות, גיבוש  , אשר תוקדש לבחינת מצב המועצה, ההקמה

 יינתןזו  בתקופההנהלים וכל הדרוש להקמת מערך האבטחה והגנת הפרטיות כנדרש בחוק. 
 . לשבוע אחת השירות

   .שעות חודשיות לפחות 36בהיקף של  השירות יינתן  .4.1.1
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אחד עבודה יום ב וזאת, במשרדי המועצה ,בנוכחות פיזיתהשירות  ןיינתאחת לשבוע   .4.1.2
 . שעות לפחות 8.5רצוף בן 

 הונחהלא יתאפשר פיצול יום העבודה וחלוקת השעות על פני יותר מיום אחד, אלא אם  .4.1.3
 .המועצה ידי על בכתב, השירות נותן, לכך

ה'(. יום אשר יקבע מראש בתיאום -ביום מימי העבודה של המועצה )א' יינתן השירות .4.1.4
 מלא עם המועצה

אישור בכתב  ירות"ר המועצה, אלא אם קיבל נותן השמנמבנוכחות  יינתן השירות .4.1.5
 ."ר נוכח ברשותשהמנמאת העבודה מבלי  לבצערשאי  שהוא ,"ר הרשותממנמ

יעוץ טלפוני ) במשרדי המועצה או מרחוק לפי הענייןות יכול להינתן רהשיתרת הזמן ב .4.1.6
 (שוטף

ובכפוף לכך  חודשים מההתקשרות 12)כעבור  השנייה ההתקשרות משנת החל - שוטף שירות .4.2
ותוארך תקופת  וככל ,(שכל הפעולות המפורטות בשנת ההקמה אכן בוצעו במלואם

אשר יתפעל, יתחזק ויעדכן את  שוטףכשירות  ,המועצה במשרדי ,השירותההתקשרות, יינתן 
ימי  י שנשל  בהיקף מערך אבטחת המיידע והגנת הפרטיות במועצה. השירות השוטף יינתן

 .להלןלמוגדר  בהתאם(. לפחות עותוחצי ש 8יהיה בן יום כל לפחות ) בחודשעבודה 

   .שעות חודשיות לפחות 17בהיקף של  השירות יינתן   .4.2.1

בן  ,רצוף ,אחדעבודה יום במתכונת של  במשרדי המועצה בנוכחות פיזית ןיינתהשירות   .4.2.2
 אחת לשבועיים. וזאת , שעות לפחות 8.5

 הונחהעבודה וחלוקת השעות על פני יותר מיום אחד, אלא אם לא יתאפשר פיצול יום  .4.2.3
 .המועצה ידי על בכתב, השירות נותן, לכך

מראש בתיאום מלא עם  ויקבע הימיםה'(. -ימי העבודה של המועצה )א'ב יינתן השירות .4.2.4
 . כל שינוי יהיה על פי שיקול דעת הבלעדי של המועצה.המועצה

אישור בכתב  ירות"ר המועצה, אלא אם קיבל נותן השמנמבנוכחות  יינתן השירות .4.2.5
 ."ר נוכח ברשותשהמנמאת העבודה מבלי  לבצערשאי  שהוא"ר הרשות ממנמ

. )יעוץ טלפוני שוטף( בהתאם לצרכי המועצה ולבקשתה, ייתן היועץ למועצה ייעוץ מרחוק .4.2.6
חלק מהיקף שעות הייעוץ כאמור  ת מרחוק כאמור, שעות הייעוץ יהווככל ויינתן שירו

 לעיל. 3.2.1בסעיף 

 לבתי הספר  שירות  .5

 ;"(בתי הספר" )להלן:בית ספר תיכון  2וכן  בתי ספר יסודיים 5:בתי ספר 7למועצה 

 . הספר לבתי שירותלרכישת  אופציהתינתן למועצה  .5.1

 .שעות חודשיות 17 עד , לכל בתי הספר, בהיקף שלןהשירות יינת .5.2

אשר יקבע מראש בתיאום מלא עם  יום ,הספר ביתביום מימי העבודה של  יינתן השירות .5.3
 .הספר בית הנהלת
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בנוכחות מנהלת בית הספר או רכזת התקשוב של בית הספר, אלא אם קיבל  ןהשירות יינת .5.4
שהוא רשאי לבצע את העבודה מבלי שהוא או  ,נותן השירות אישור בכתב ממנהלת בית הספר

 .מי מטעמו נוכח ברשות

חלוקת היקף שעות מתן השירותים לבתי הספר השונים )ככל והמועצה תממש את זכות  .5.5
האופציה בעניין זה(, תיקבע על ידי המועצה וליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המועצה ו/או 

 מנהלי בתי הספר בעניין זה

למועצה שמורה הזכות לשנות את היקף השעות לכל בית ספר ובלבד שסך השעות לא יעלה על  .5.6
 שעות חודשיות. 17

, ההקמהחודשים הראשונים( תהווה שנת  12שנה ההתקשרות הראשונה ) - הקמת המערכת .5.7
אשר תוקדש לבחינת מצב בית הספר,  זיהוי הפערים, טיפול בפערים, הצטיידות, גיבוש 
הנהלים וכל הדרוש להקמת מערך האבטחה והגנת הפרטיות בבית הספר כנדרש בחוק ובחוזר 

 . לחודשהשירות אחת  ןנוך. בתקופה זו יינתמנכ"ל משרד החי

חודשים מההתקשרות( וככל  12)כעבור  השנייה תהחל משנת ההתקשרו -שירות שוטף  .5.8
בהתאם למוגדר  אחת לחודשיים. בבית הספר ותוארך תקופת ההתקשרות, יינתן השירות 

 לפי חלוקת השעות לחודשיים אחת ןכאשר השירות לבתי הספר יינת לעיל. '4ף בסעי
במסגרת זו יתפעל, יתחזק ויעדכן את מערך אבטחת המיידע והגנת  . 4.6המתוארת בסעיף 

 הפרטיות בבית הספר.

להזמנת השירות בהיקף כלשהו מכוח המכרז, והיא תהא רשאית  המועצהבאמור כדי לחייב את  אין .6
כמו כן מובהר כי הצעת  לצמצמו או להגדילו בהתאם לשיקול דעתה. שלא להזמין את השירות כלל.

 המחיר עבור שירות זה לא תילקח בחשבון בעת בחינת ההצעות לצורך בחירת הזוכה במכרז.

המוצע על ידו  ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותאת במסגרת ההצעה יידרש המציע להציג  .7

, אחרת תהא זו הפרה יסודית של המועצהרק באישור העובד יוחלף לצורך אספקת השירות. 
 בביטול ההסכם, תוך חילוט הערבות. המועצההמזכה את  הסכםוראות הה

 לשנה אחת מיום חתימתו ע"י שני הצדדים.  מכוח מכרז זה הינו הסכםתוקפו של ה .8

למשך ארבע שנים נוספות, כולן  הסכםנתונה אופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של ה למועצה
 ( שנים.5או כל חלק מהן בכל פעם, כך שסך כל תקופת ההסכם לא תעלה על חמש )

יהוו  ,( החודשים הראשונים לאחר חתימת ההסכם6כי ששת ) ,על אף האמור לעיל, מובהר בזאת .9
הודעה ב נותן השירות הזוכהרשאית לסיים את ההסכם עם  המועצהתקופת ניסיון, ובמהלכם תהא 

 :לחילופין או יום 14מראש בת 

נוספת לתקופה קצובה לפי  ןלתת למציע תקופת ניסיו -ונותן השירות הוא עצמאי יחיד  הבמיד .9.1
המועצה רשאית להחליט להמשיך לקבל שירות  אתה ן. לאחר תקופת הניסיושיקול דעתה

או להחליט לסיים את ההסכם עם נותן השירות הזוכה בהודעה  הסכםמהמציע עד לתום ה
יום ולהתקשר עם נותן השירות אשר הוכרז ככשיר שני ו/או לפרסם מכרז חדש  14מראש בת 

 ו/או לנהוג בכל דרך אחרת העומדת לה לפי דין. 

לדרוש מנותן השירות את החלפת ממונה אבטחת המידע  -במידה ונותן השירות הוא תאגיד  .9.2
יום מקבלת  30החלפה בתוך יב לבצע את המחונת הפרטיות שמונה על ידו. נותן השירות והג

ונותן השירות לא יבצע את ההחלפה במועד הנקוב תהא המועצה רשאית  הבמיד ההודעה.
נותן ולהתקשר עם יום  14לסיים את ההסכם עם נותן השירות הזוכה בהודעה מראש בת 
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בכל דרך אחרת העומדת לפרסם מכרז חדש ו/או לנהוג אשר הוכרז ככשיר שני ו/או השירות 
 לה לפי דין. במקרה של מציע יחיד 

לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך  המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של  .10
 . הסכםיום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט ב 30תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, מסמכי המכרז:

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -   מסמך ב'

 הצעת המציע.   -  מסמך ג'

 .הסכם  -  מסמך ד'

 .המציעערבות לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת נוסח    -מסמך ה' 

 נספח ביטוח.   - מסמך ו'          

 ( אישור קיום ביטוחים.1)

 ( תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 1)   - מסמך ז'
    .1976-התשל"ו                           

 ( אישור בדבר תשלום מע"מ ודיווח על עסקאות לפי חוק עסקאות 2)                                            
    .1976-גופים ציבוריים, התשל"ו                           

 נמחק             -מסמך ח'   

 נמחק.             -מסמך ט'   

 .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   - מסמך י '

 .(6)א()3-ו (5)א()3טופס הוכחת עמידת המציע בתנאי סף שבסעיף   - מסמך יא'

 מפרט השירות הנדרש.  -מסמך יב' 

  .שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים  -מסמך יג' 

 תנאי סף -השתתפות במכרז  .3

 להלן: בכל התנאים המצטברים המפורטיםרשאי להשתתף במכרז מציע  העומד  .א

 -אבטחת מידע המוצע על ידי המציע אם המציע הוא תאגידהמציע, אם הוא יחיד, או מנהל  (1

גוף /( רשויות מקומיות או אזוריות 3שלוש )שנים לפחות בליווי  3בעל ניסיון של 
 מוניציפאלי/תאגיד מים. 

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  (2
 מטעם פקיד השומה.

 יש  לצרף קבלה על שם המציע. -מסמכי המכרז מציע אשר רכש את (3
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 . 1976 –בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  (4

המוצע ע"י המציע אם  ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותהמציע, אם הוא יחיד, או  (5
בעברה אינו בעל הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון או  –המציע הוא תאגיד 

 א' לחוק הגנת הפרטיות. 31-ו 5מהעבירות המנויות בסעיפים 

 8( ובהתאם להוראות סעיף 1להשתתפות, בנוסח מסמך ה) בנקאית  מציע שצירף ערבות (6
 .או לחילופין שיק בנקאי כמפורט במסמכי מכרז זה להלן

 המציע חתם על הצהרת היעדר קירבה בנוסח המופיע במסמך יד' למכרז. (7

ספק, מובהר בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד ואין אפשרות למען הסר  .ב
 להגשתה ע"י מס' מציעים במשותף.

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,  .ג

רכה, לפי ההא /הסכםנדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ה
 העניין. 

 הצהרות המציע .4

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי  .א
המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, 

רשים לביצוע השירות הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירות, מבין ויודע את כל התנאים הנד
והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, 
הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז, כי הוא עומד 

ירות בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את הש
 ל כמפורט במסמכי המכרז.  והכ -בצורה הטובה ביותר 

הסכם הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  .ב
 , והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.ההתקשרות

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  .ג
על מסמכיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת  הסכםמכרז ו/או הה

 הצעת המציע.

המציע מתחייב לספק את השירות נשוא הסכם זה עפ"י כל דין. מובא לידיעת המציעים כי על מתן  .ד
 2001החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א השירות בבתי הספר חל 

"(, וכי חובה על הזוכה לוודא כי עובדיו במסגרת השירות במוסדות בהם שוהים החוקלהלן: ")
אישורי משטרה בגין כל עובד או  למועצהקטינים אינם עברייני מין כהגדרתם  בחוק. הזוכה יעביר 

מי מטעמו לפני שייכנס למוסדות חינוך בדבר העדר מניעה להיכנס לבית הספר בהתאם לחוק זה. 
כן לא ייכנס אף אדם מטעמו של הזוכה לכל מוסד בו שוהים קטינים אלא לאחר שהתקבל כמו 

 .קב"ט המועצהעבורו אישור 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .א
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תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  המועצה .ב
 , ולפסול את הצעת המציע. הסכםהמכרז/ה

 הבהרות .6

מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע. מובהר בזאת,  .א
כאחראי  המועצהעל ידי  מי שימונה כי מלבד מסמכים אלו יתבצע השירות גם בהתאם להנחיות

 ו/או מי מטעמו. ,"(המנהלמטעמה למכרז זה )להלן: "

וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת  שאלה סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז
דוא"ל:  באמצעות לידי גב' אסנת סופר  15:00בשעה  25.7.2021בכתב, לא יאוחר מיום המועצה  לב

   osnat@merchavim.org.il 9929420-08. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בטלפון. 

 בלבד. Wordבפורמט באימייל שאלות תשלחנה 

תהא סופית. כל פירושים, המשתתפים במכרז בכתב ו תשובת המנהל ו/או מי מטעמו תשלח לכל .ב
בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל ו/או מי מטעמו לא יחייבו את הבהרות או הסברים שניתנו 

 .המועצה

איחור בקבלת התשובה מצד המנהל או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת  .ג
הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל 

 דבר ועניין.

יל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות מבלי לפגוע באמור לע .ד
 לכל המשתתפים במכרז.שנפלו בו והודעה בכתב תשלח 

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .ה

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת  למועצהכמו כן,  .ו
. מובהר, כי המועצה, בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של ((1ביטוחים )מסמך ו')

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה  למועצה
( למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי 1צורף כמסמך ו')הזוכה מחויב לנוסח המדויק ש

 .המועצה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי הסכםכנדרש בתנאי ה המועצה

 מסמכים .7

 כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(:

מפקיד שומה כי הינו תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או  .א
 מנהל ספרים כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(. 

אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  .ב
 עו"ד/רו"ח(. 

, בנוסח התצהיר 1976 –כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .ג
 (.2ז)-( ו1צורפים למסמכי המכרז כמסמכים ז)והאישור המ

 . מסמך יא', ע"ג 6)א(3 בדבר העדר הרשעות כנדרש בתנאי סףת המציע הצהר .ד

mailto:osnat@merchavim.org.il
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 קורות חיים של העובד המוצע לצורך מתן השירות. .ה

 מסמך יא', מלא וחתום, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף בדבר ניסיון קודם. .ו

 .' או שיק בנקאיבנוסח מסמך ה, להלן 8ערבות מקורית, כמפורט בסעיף  .ז

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים בנוסח מסמך יג', מלא וחתום על ידי המציע ועל ידי העובד  .ח
 , וטופס היעדר קירבה מלא וחתום בנוסח מסמך יד'המוצע

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. .ט

 כל מסמכי המכרז בשני העתקים חתומים בר"ת וחותמת המציע בכל עמוד. .י

המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את המסמכים  אם .יא
 הבאים:

 צילום תעודת ההתאגדות )תעודת היסוד(  מאושר על ידי הרשם הרלבנטי. (1

, כי ירות הינו במסגרת סמכויות התאגידאישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן הש (2
המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים 

בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירות נשוא המכרז הינם 
 בהתאם למסמכי ההתאגדות.

 שמות מנהלי התאגיד. (3

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. (4

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. (5

מציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את העתק אם ה .יב
ותים תעודת רישום השותפות, אישור עו"ד/ רו"ח השותפות כי ההשתתפות במכרז ומתן השיר

 ת השותפות ואישור בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. נשוא המכרז הינם בהתאם למטרו

המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י ועדת הצעה שלא יצורפו אליה כל  .יג
 המכרזים.

לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  .יד
, מומחיותו, יכולת המימון שלו וניסיונלהוכחת כשירותו,  ששיידרמידע ו/או מסמך נוסף 

וכיוב' )לרבות המלצות(. המציע יהיה חייב למסור לוועדה  והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז
את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח 

  כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע .8

שקלים  עשרת אלפיםים: )במיל ש"ח10,000סכום של מכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בהמציע  .א
הערבות  , מאת בנק מסחרי ידוע בישראל במדויק( למסמכי המכרז 1חדשים( בנוסח מסמך ה)

 10,000ע"ס  בנקאי, שיק לחילופין, רשאי המציע לצרף  .31/10/2021 עד ליוםלפחות תעמוד בתוקף 
 .המועצהערוכה לטובת ₪ 

 על הערבות להיות חתומה ככל שנדרש עפ"י דין.  .ב
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צדדית של -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ג
 ו/או מי מטעמם.  גזבר המועצהאו  המועצהראש 

יבחר עד ש המועצההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של  .ד
 . הסכםסופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ה

 פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  וישמשו/או השיק סכום הערבות  .ה

הסכם ו/או להפקיד ערבות להבטחת ביצוע ה הסכםיסרב המציע שהצעתו התקבלה לחתום על ה .ו
ללא כל תנאי מוקדם.  ו השיק הבנקאיו/א רשאית לחלט את הערבות המועצה, תהא )ערבות ביצוע(

ו/או  המועצהכדי למצות את תביעותיה וטענותיה של ו/או השיק  מובהר, כי אין בחילוט הערבות 
לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב  המועצהכדי לפגוע בזכות 

 ין.זה ועפ"י כל ד הסכםאי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י 

 .המכרז למסמכי המצורף לנוסח זהה להיות ההשתתפות ערבות עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ז
בכל אחד ו/או השיק הבנקאי תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות  המועצהכמו כן, 

 מהמקרים הבאים:

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;   (1)

 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; אם המציע   (2)

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות    (3)
 במכרז;

חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד  הסכםאם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר    (4)
 הנקוב לכך בתנאי המכרז.

כנגד הזוכה עקב הפרת  המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .ח

 התחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות להשתתפות במכרז בערבות קבועה להבטחת  .ט
 ( למסמכי המכרז.2מך ה)ביצוע השירותים נשוא המכרז לפי תנאי ההסכם בנוסח מס

 אופן ומועד הגשת ההצעות .9

בהתאם לדרישות המפורטות את המחיר המבוקש על ידו  מסמך ג'(המציע ינקוב בהצעתו ) .א
 במסמך. 

המחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן: "מחיר התמורה"( הינם מחירים  .ב
ת, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות סופיים וכוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילו

 , ציוד,, שכר עבודה ו/או הפרשות סוציאליותבמתן השירות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם
ת, נסיעות )לרבות ביטול זמן בגין נסיעות(, נוכחות , ציוד משרדי, הכנת דו"חו, ביטוחיםכלי רכב

ביטוחים, רישוי והיתרים וכיוצ"ב, ולמעט מע"מ ת הספר, יובב המועצהבפגישות במשרדי 
המחירים יוצמד למדד . למען הסר ספק מחיר התמורה המועצהבשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י 

  לצרכן.

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל  .ג
ה )מסמך ג'( בשני העתקים, וכן לסמן בראשי )מסמך ד'( וטופס ההצע הסכםולחתום על גבי ה
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בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא  םשתירשתיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה 
 לביטול ההצעה. 

במסמכי המכרז,  את ההצעה )בשני עותקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים כמפורט .ד
ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים  4/2021 מס' מכרז -במעטפה סגורה, עליה מצוין יש להגיש 

לא תתאפשר הגשת ההצעות בכל דרך אחרת לרכות .15:00 בשעה:  5/8/21 עד ליום , במועצה 
 באמצעות משלוח בדואר. הצעות שלא תוגשנה ידנית לתיבת המכרזים שבמועצה, תיפסל.

יום  90למשך  כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה .ה
תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה  המועצהמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע  המועצהנוספת כפי שתורה 
 להבטחת קיום הצעתו, והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 אופן החתימה על ההצעה .10

יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את  אם ההצעה תוגש על ידי .א

 ההצעה תיחתם בעט בעלת דיו כחול. חתימתו.

אם ההצעה תוגש על ידי שותפות )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור(, יחתמו על ההצעה כל  .ב
השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, 

צרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום וב
 השותפות.

אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, יחתמו על ההצעה  .ג
המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו 

כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום  ובצרוף חותמת התאגיד.

 התאגיד. 

 המועצההחלטות  .11

 תחילה יובהר כי ועדת המכרזים איננה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה בכלל .א
 .והכל בכפוף להוראות כל דין

וות/יועץ מקצועי באמצעות צ את עמידת המציעים בתנאי הסףתחילה ועדת המכרזים תבדוק  .ב
  .מטעמה

 באופן הבא:ידורגו ההצעות לאחר מכן  .ג

 ניקוד מקסימלי הפרמטר 

 המוצע לריטיינר חודשי המחיר .1
 לתקופת ההקמה

 

 נק' 10

 נק10*    המחיר הזול ביותר אופן החישוב
 הצעת המציע

המחיר המוצע לריטיינר חודשי לאחר  .2
 תקופת ההקמה
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 נק 50*    המחיר הזול ביותר אופן החישוב
 הצעת המציע

 נק' 50

מהמציע,  שיקול דעת והתרשמות .3
שייערך עימו, אישי בהתאם לראיון 

 וכן מסמכים שיצורפו על ידו. 

 נק' 20

שביעות רצון לקוחות קודמים.  .4
המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך 
שיחות עם ממליצים, בין אם צורפו על 

דירוג  ידי המציע ובין אם לא.
 ההמלצות ייעשה על פי שאלון מובנה.

 נק' 20

 

במקרה שיימצא, לאחר דירוג ההצעות, כי קיימות הצעות כשרות זהות המדורגות במקום  .ד
המוצע  ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותל אשר המציע יהיה כזוכה שייבחר המציעהראשון, 

 מטעמו שנות ניסיון רבות יותר במתן שירותי ניהול מערך אבטחת מידע.

וכן את המועמדים  ים שעמדו בתנאי הסף המפורטים במכרז זה,את המציע תזמין המועצה .ה
בתנאי הסף,  בדיקת עמידה לצורך לראיוןכאמור בתנאי הסף  למועצהלמתן השירות  םמטעמ
  להגיע, אחרת תהיה הועדה רשאית לפסול את ההצעה. יחויבוואלה 

 וובכישורי ובניסיונמכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי, ועדת ה .ו
, בעמידתו בלוחות זמנים ו/או של המציע לספק את השירות בטיב מעולה, במחירי הצעתו

ט אחר שנדרש המציע להציג ו/או ובכל פר בהוראות והנחיות המזמינים שלהם נתן שירותים,
כי וועדת המכרזים תהיה  יצויןלמלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל 

רשאית לבחון את כושרו של המציע לספק את השירות ולעמוד בהתחייבויותיו נשוא מכרז זה גם 
  הקודם עמו. הניסיונעל סמך 

וכן בקבלת כל  המועצהמו של תקציב מאושר על ידי ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותנים בקיו .ז
האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים 

תקציב מאושר  למועצהלממן או להשתתף במימון השירותים, ככל שישנם. במקרה בו לא יהיה 
שאות לרכישתו כמפורט לרכישת השירות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההר

חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית  ןיינתהשירות ע"י הזוכה ו/או לא  ןיינתלעיל, לא 
 ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.    

רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירות ו/או להחליט על דחיית  המועצה .ח
ן השירות למועד מאוחר יותר ו/או לבצע בעצמה את השירות או חלקו בהתאם הזמנת חלק מ

והכל בכפוף  המועצהו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות  המועצהלשיקול דעתה הבלעדי של 

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים ו/או לבצע את השירות  המועצה. להוראות כל דין
בתוך כך רשאית המועצה ל ביטול המכרז כאמור דלעיל. באמצעות עובדיה במקרה בו החליטה ע

   מהאומדן שיוגש למכרז. 30%-לפסול הצעה החורגת ביותר מ

להזמין חלק מן השירות בלבד ו/או לדחות את הזמנת חלק מן השירות למועד  המועצההחליטה  .ט
על בסיס הצעתו, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין.  הסכםמאוחר יותר, ייחתם עם הזוכה 

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק מהשירות שהזמנתו  המועצה
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, ואין בזכיה במכרז זה כדי לחייב את המועצה להתקשרות עם בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל
 ור.המציע הזוכה בכל מכרז נפרד ו/או אחר, ככל שיתפרסם כאמ

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא,  .י
לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 

ם לו. והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשול
לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר  המועצהבנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול 

 עבור רכישת מסמכי המכרז. למועצהששולם על ידו 

איננה מתחייבת להזמנת השירותים בהיקף כספי כלשהו במסגרת  המועצהלמען הסר ספק,  .יא
 .הותהא רשאית לשנות את היקף השירותים בהתאם לצרכי המכרז

רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה ו/או  המועצה .יב
אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין 

חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או 
ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם  מסוימיםבירה בין אם ביחס לפריטים ההצעה בלתי ס

 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז. 

 כשיר שני .12

תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה,  המועצה .א
 כ"כשיר שני". 

הניסיון כהגדרתה במסמכי המכרז הזוכה ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום תקופת  .ב
שנחתם עמו, מכל  הסכםאו שיבוטל ה ,הסכםאו שלא ייחתם עמו  ,הראשון יחזור בו מהצעתו

 סיבה שהיא.

להכריז גם על הזוכה השני כזוכה במכרז במשותף, יחד עם הזוכה הראשון,  המועצהכן רשאית  .ג
 יקפי השירות הנדרש מכח המכרז.במקרה בו תיווכח כי הזוכה הראשון אינו מסוגל לעמוד בה

הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה עד תום תקופת הניסיון כאמור. במידת הצורך, אם יתבקש  .ד
כמו כן,  ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת. המועצהעל ידי 

השני מתחייב  הערבות להצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה במהלך תקופת הניסיון, והכשיר
 להאריך את תוקף הערבות ככל שיידרש.

אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות  המועצהלכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי  .ה
בלבד והיא תהא רשאית שלא  המועצההארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת 

 כשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.לפנות ל

 הזוכה עפ"י המכרזחובת  .13

כשהוא חתום  למועצההמצורף למכרז )מסמך ד'( ולהחזירו  הסכםהזוכה יידרש לחתום על ה .א
  לזוכה בדבר זכייתו במכרז. המועצהימים מתאריך הודעת  7ככל שנדרש עפ"י דין, תוך 

 על ידו את המסמכים הבאים: הסכםעד למעמד חתימת ה למועצההזוכה  ימציא  .ב

על פי נוסח  הסכםביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש ב אישור חתום מאת חברת (1
 (. 1אישור על קיום ביטוחים )מסמך ו')
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ערבות בנקאית אוטונומית  -"(ערבות ביצועערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה )" (2
לפקודת המועצה ₪  10,000צמודה למדד המחירים לצרכן מבנק מוכר בישראל בסך של  

כפי  ההזכייחודשים ממועד הודעת  14ערבות תהיה לתקופה של האזורית מרחבים. ה
שתימסר למציע הזוכה, ותוארך מפעם לפעם ככל שהמועצה תממש את זכותה להאריך את 

  .ההתקשרות שבין הצדדים

כנגד המצאת ערבות הביצוע כאמור תושב לידי הזוכה הערבות להבטחת ההצעה/שיק  
 בנקאי שניתנו על ידו כחלק מהצעתו.

ימים מיום בו הודע לו  7בתוך  , ולא החזירו כשהוא חתום כנדרשהסכםזוכה שנדרש לחתום על ה .ג
תהיה רשאית  המועצהלעיל,  'על זכייתו כאמור, בצרוף המסמכים הנדרשים המצורפים בס"ק ב

לבטל זכייתו מבלי לתת כל הודעה או התראה ולהתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול 
לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של דעתה הבלעדי. 

 עם מציע אחר במקומו.  המועצה

את ההפרש בין ההצעה  למועצהיהיה הזוכה חייב לשלם  –עם מציע אחר  המועצההתקשרה 
רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי  המועצהלבין הצעתו הוא, ו המועצהשנבחרה על ידי 

 טו כמפורט לעיל.  הערבות שחול

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,  המועצההיה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי 
תהא רשאית לחלט את הערבות  המועצהישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ו

תהא רשאית לחלט את הערבות  המועצהלהשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי 
להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר 

 במקום הזוכה. 

כנגד הזוכה עקב הפרת  המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 
 שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. ההתחייבויות

לזוכה בדבר זכייתו  המועצהיום מיום הודעת  30, תוך למועצהכמו כן, יהא על  הזוכה להציג  .ד
במכרז ובטרם כניסתו למוסד חינוך בו שוהים קטינים, אישור משטרה על כך שהוא וכל 
המועסקים מטעמו במסגרת השירותים נשוא מכרז זה, הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין 

. המצאת 2001-קת עברייני מין במוסדות מסוימים", תשס"אכהגדרתן ב"חוק למניעת העס
 .הסכםהאישור האמור תהווה תנאי לתשלום החשבונות, כמפורט ב

ורק לאחר קבלת  המועצה הזוכה במכרז יחויב להתחיל במתן השירותים בהתאם להנחיות  .ה
את לא יזכו  –הזמנה תקציבית חתומה כדין. שירותים שיבוצעו ללא קבלת הזמנה תקציבית 

 הזוכה בתשלום. 

לבצע ולספק את השירותים, כהגדרתם במסמכי המכרז, בהתאם להנחיות המנהל  יידרשהזוכה  .ו
 , הכל כמפורט במסמכי המכרז.המועצהולשביעות רצונו ורצון 

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות ההסכםהזוכה לא יסב ולא יעביר את  .ז
למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך  או בעקיפין.על פיו לאחר במישרין 

מתן השירות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא 
יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו 

כמו כן, קבלת אישור המנהל כאמור יהיה כפוף לכך  .המכרז ל כאמור במסמכיו, הכהמועצהכלפי 
 שגם קבלן המשנה ו/או העובדים מטעמו יציגו אישורים כאמור בסעיף ד' לעיל.

זה לאחר,  הסכםלפי  המועצההזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מ .ח
הא רשאית לסרב לבקשות ת המועצה .המועצהאלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר 

הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי 
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שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת בטחונות נוספים 
 . הסכםלהבטחת ביצועו של ה

      ובמסמכי המכרז. סכםהיתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ה .ט

 התמורה .14

החודשי  בהתאם לתעריף  , יקבל הזוכה תמורההמועצהלשביעות רצון  בגין אספקת השירות .א
 בכפוף לתנאי ההסכם )מסמך ד'(.שהוצע על ידו בהצעתו + מע"מ והכל 

ממחירי המקסימום המפורטים  בוהיםמובהר כי המציעים לא יוכלו להציע תעריף שהמחירים בו ג .ב
 להלן. הצעה שתנקוב במחירים העולים על מחירי המקסימום, תיפסל

חודשים  12) ההקמהלחודש + מע"מ עבור תקופת ₪   5,000התעריף אותו יציע המציע לא יעלה על  .ג
 מההתקשרות(. למען הסר ספק התמורה בגין ההקמה תשולם בשנת ההתקשרות הראשונה בלבד.

חודשי ההתקשרות  12שתיחתם לאחר שנת ההקמה )בתום   השוטפתעבור תקופת ההתקשרות  .ד

 לחודש + מע"מ.₪  3,000הראשונים( יציע המציע תעריף שלא יעלה על 

לחודש + מע"מ. עבור תקופת ₪  4,000בתי הספר יציע המציע תעריף שלא יעלה על  אופצייתעבור  .ה
 חודשים מההתקשרות(. 12) ההקמה

 12שתיחתם לאחר שנת ההקמה )בתום   השוטפתבתי הספר לתקופת ההתקשרות  אופצייתעבור  .ו
 לחודש + מע"מ.₪  2,000חודשי ההתקשרות הראשונים( יציע המציע תעריף שלא יעלה על 

, כי ההצעה עבור שירות לבתי הספר לא תילקח בחשבון בבחירת הזוכה במכרז ,מובהר שנית .ז
ה להזמין את השירות הנוסף על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת אולם אין בכך לגרוע מזכות המועצ

 בתמורה שתהיה נקובה בהצעות המציע הזוכה.

ב' לעיל, מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין  בזאת, כי למעט האמור בס"ק מובהר .ח
אספקת השירות, וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, 
הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא 

ביטול זמן בגין נסיעות(, ביטוחים, כוח אדם,  ציוד לרבות ציוד, כלי רכב, נסיעות )לרבות  הסכםה
 למדד המחירים לצרכן. מחיר התמורה יוצמד משרדי וכיוצ"ב. כן מובהר, כי 

כן מובהר כי מחירי ההצעה עבור השירות הינם אחידים וקבועים בלא קשר למקום בו יסופק  .ט
דחיפות בביצועו ומשך הזמן השירות, המועד )ימי ושעות עבודה(, מורכבות השירות, אופיו, מידת ה

הנתון לביצועו, קיומו של פיקוח נדרש לצורך אספקתו/היעדר פיקוח ולמועד בו הוא נדרש/בו הוא 
 מסופק וכו'.

ל בהתאם ורשאית להחליט על דחיית הזמנת השירות או חלקו למועד מאוחר יותר, הכ המועצה .י

מין חלק מהשירות או את כולו להז המועצהלשיקול דעתה, לצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית 
 מספק אחר או לבצעו בעצמה או בכל דרך אחרת, לפי ראות עיניה.

רשאית להזמין שירותים מכוח המכרז בהיקפי עבודה משתנים ו/או להחליט על דחיית  המועצה .יא
הזמנת חלק מן השירותים למועד מאוחר יותר בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ולתקציבה. כמו 

לספק את השירותים או חלקם באמצעות עובדיה ו/או אחרים, לפי ראות  עצההמוכן, רשאית 
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עיניה, מבלי שיהיה בכך כדי לשנות את המחירים עבור השירות, אשר הינם המחירים הנקובים 
 . הזוכהבהצעה בניכוי אחוז ההפחתה המוצע ע"י 

מסירת חלק מהשירות  לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או .יב
במועד  המועצהבלבד לביצוע על ידו. הזוכה מתחייב מצדו לספק את השירות בהתאם לדרישות 

 ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת הצעתו.  

יובהר, כי בכל מקרה, ביצוע השירות )לרבות עבודות נוספות( ותשלום התמורה מותנים בקבלת  .יג
. שירות אשר יבוצע ללא הזמנה תקציבית, לא ההמועצהזמנה תקציבית מאושרת כדין מאת 

 יאושר והספק לא יהא זכאי לקבל תמורה עבורו.

 עדיפות בין מסמכים .15

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות 
 המסמכים, לפי העניין.   /הסכםהמסמכים,  תכרענה הוראות ה /הסכםבין תנאי המכרז להוראות ה

 המועצהרכוש  –מסמכי המכרז  .16

וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הצעת הצעות  המועצהמסמכי המכרז הינם רכוש 
ש , כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמלמועצה

 בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

 

 

 

 

 

 המועצהראש -שי חג'ג'
 המועצה האזורית מרחבים
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 מסמך ג'

 המועצה האזורית מרחבים
 4/2021  'מכרז מס

 במועצה ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותלמתן שירותי 
 

 לכבוד
 המועצה האזורית מרחבים

 הצעת המציע
 

אני הח"מ __________________ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת  .1
)להלן:  מרחביםמועצה האזורית ב ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותהצעתי למתן שירותי 

 "(.              השירות" :)להלן ביחד ל בהתאם למפרט ולמסמכי המכרזוהכ, "(המועצה"

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל  .2
מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, תנאי השירות, טיב השירות, מקומות מתן השירות, וכל הגורמים 
 האחרים המשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

הנני יודע את כל הפרטים הנוגעים למתן השירות ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות 
והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירות ו/או כל חלק ממנו 

 במסמך זה, בניכוי אחוז ההפחתה המוצע על ידי.   המועצהבהתאם להצעתי, לפי המחירים הנקובים ע"י 

 אני מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: .3

ח האדם, הציוד והנני בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים, הכישורים, הכלים, כ .3.1
 ח המכרז, בהתאם לכל מסמכי המכרז.ומכ יהתחייבויותיואפשרויות המימון הדרושים לביצוע 

 . שנים לכל הפחות 3וליווי רשויות של תחום אבטחת מידע בעל ניסיון הנני  .3.2

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי  .3.3
, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים 3המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

 במסמך ב'.

שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו הנני מסוגל, מכל בחינה  .3.4
 לרבות עמידה בלוח הזמנים אשר נקבע למתן השירותים ו/או ייקבע בהתאם להנחיות המנהל.

 יהתחייבויותי, אבצע את הסכםתתקשר איתי ב המועצההנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז ו .3.5
ח המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, והוראות כל דין ולהוראות המנהל, תמורת ומכ

  -עמוס ושל המנהל ו/או מי מטעמו. המועצההמחירים הנקובים בהצעתי, לשביעות רצונם המלאה של 

  יהתחייבויותיכמו כן, אני מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך קיום  .3.6
והנחיות משרדי הממשלה  , החקיקה הרלוונטיתמכרז, לרבות חוזרי מנכ"ל משרד החינוךנשוא ה

 השונים. 

כן הנני מתחייב להתחיל במתן השירותים במועד שינקב בהסכם שבין הצדדים ו/או בהתאם להנחיות  .3.7
 ו/או המנהל. המועצההמנהל, ולספקם בהתאם לכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז לשביעות רצון 

אשר הצגתי במסגרת  העובד יהיהלמועצה אשר יועסק על ידי במתן השירות חייב כי העובד הנני מת .3.8
וד גם הוא לעובד חלופי אשר יעמ המועצהאלא באישור מראש ובכתב של  י לא אחליפוהצעתי וכ

 .םהרלוונטייבתנאי הסף 
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תהא רשאית לדרוש ממני להחליף כל עובד/ת  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לי, כי  .3.9
המועסק/ת על ידי במתן השירותים מכח מכרז זה ואני אחויב לפעול בהתאם להוראה.  הנני מתחייב 

, הסכםלקיים פיקוח ובקרה מטעמי על אופן אספקת השירותים, במועדים ובתנאים המפורטים ב
 מטעמה.לקיים פיקוח ובקרה  המועצהוזאת מבלי לגרוע מזכותה של 

הנני מתחייב לעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן ו/או הנחיות גורם מקצועי כלשהו  .3.10
 ו/או נהלים ו/או חוזרים ו/או תקנונים לצורך אספקת השירותים נשוא המכרז. 

ידוע לי כי אקבל את מלוא התשלום רק עבור השירות שיבוצע על ידי בפועל, כראוי ובאורח מקצועי  .3.11
. אם השירות יבוצע חלקית ו/או באופן שאינו ראוי ו/או אינו המועצהן, לשביעות רצון המנהל וונכו

להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין השירות שבוצע  המועצהנכון, רשאים המנהל ו/או 
 חלקית ו/או שלא בוצע על ידי כראוי ו/או לא נכון.

, גם אם לא הוזכרה במפורש הסכםזו ובכלל זה בידוע לי, כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז  .3.12

 בחלק זה, מחייבת אותי. 

וכוללים הנני מצהיר, כי המחירים המוצעים על ידי עבור מתן השירות נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי  .4
את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי 

, לרבות כוח אדם, ציוד, ציוד הסכםנשוא ה יהתחייבויותיהמכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל 
השתתפות בפגישות, רישוי משרדי, נסיעות )לרבות ביטול זמן בגין נסיעות(, הכנת דוחות, ביטוחים, 

 ח המכרז. והמציע מכ תהתחייבויווכל דבר אחר הדרוש לביצוע  וכיו"ב

 למדד המחירים לצרכן. יוצמד תמורה מחיר המובהר לי בזאת, כי 

כן מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על מתן 
מהסכומים שיגיעו  המועצה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה זה הסכםהשירות וביצועו עפ"י 

 לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי. 

( 1ובנוסח מסמך ה) ,עפ"י תנאי המכרז ₪, 10,000בנקאית בסך של להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות  .5

 . לפקודת המועצה –שיק בנקאי בסכום האמור  -או לחילופין למסמכי המכרז

ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .6
 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 , ככל שנדרש עפ"י דין.כשהוא חתום למועצההחזירו ול הסכםלחתום על ה .6.1

 .הסכםביטוחים, כמפורט במסמכי המכרז והלהמציא לכם אישור קיום  .6.2

 להמציא לידכם ערבות ביצוע בסכום הנקוב במסמכי המכרז. .6.3

בדבר זכייתי ובטרם כניסתי או  המועצהימים מיום הודעת  30כמו כן, הנני מתחייב להמציא לכם תוך  .7
כניסת מי מטעמי לבתי הספר, אישור משטרה על כך שאני וכל המועסקים מטעמי במסגרת מתן 
השירותים הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין, בהתאם להוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין 

עמי למוסד חינוך או למוסד .  הנני מתחייב כי לא ייכנס כל עובד מט2001-, התשס"אמסוימיםבמוסדות 
אחר בו שוהים קטינים, אלא לאחר אישור אגף הביטחון לכניסתו למוסד החינוך. ידוע לי כי הדבר יהווה 

התחייבותי זאת תחול גם על כל קבלן משנה מטעמי )ככל  .הסכםתנאי לתשלום החשבונות כמפורט ב
 שיאושר על ידי המועצה(.

 6חזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם א .8

לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי  7-ו
תהא רשאית לחלט את הערבות המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם ספק  המועצהלאספקת השירות ו

 ל כמפורט במסמכי המכרז. ו, הכאחר לשם קבלת השירות נשוא הצעתי
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עקב הפרת  המועצהכן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  .9
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או 

אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו עם מציע  המועצהתביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 
עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על  המועצהתתקשר 

 רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. המועצהידה לבין הצעתי, ו

ב' למסמכי המכרז )תנאי המכרז  הנני מצרף להצעתי את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך .10
והוראות למשתתפים(. ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ 
מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי למתן השירות, 

 מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה.לרבות המלצות וכי אני אהיה חייב למסור לוועדה את 

 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן: .11

וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי  עמיבמידה ואזכה במכרז דנן, ההתקשרות  .א

וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או  המועצהגזברות 
מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים וביצוע המכרז, ככל שישנם. 
בכל מקרה השירות יבוצע על ידי רק לאחר קבלת הזמנה תקציבית מאושרת כדין ובהיקף הנקוב 

 בה.

ב מאושר לביצוע השירות ו/או לא יתקבלו כל האישורים תקצי למועצהבמקרה בו לא יהיה  .ב
התקציביים ו/או ההרשאות כמפורט לעיל, לא יתבקש ביצוע השירות על ידי ו/או יתבקש ביצוע 

 השירות באופן חלקי בלבד ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך. 

שאית לבטל את  המכרז איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה וכי היא ר המועצה .ג
ו/או להחליט על הזמנת ביצוע חלק מן השירות בלבד ו/או לספק בעצמה את השירות או חלקו ו/או 
להחליט על דחיית הזמנתו של חלק מהשירות למועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

רז/ים שומרת על זכותה לפרסם מכ המועצה. המועצהו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות 
 חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

ידוע לי כי במקרה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, מכל  .ד
על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני  הסכםסיבה שהיא, ייחתם עמי ה

 למחירים אלו.מתחייב לספק את השירות בהתאם 

כנדרש במסגרת מכרז זה תיעשה אך ורק בכפוף לקבלת  למועצהידוע לי כי אספקת השירותים  .ה
 הזמנות תקציביות מאושרות כדין שיועברו אליי לפני תחילת אספקת השירותים מושא המכרז.

בקשר בכל הנוגע ו/או  הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה .12
עם ביטול המכרז, דחיית ביצועו, או שינוי היקף הזמנת השירות בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, 
כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם 

 . מסויםיגרם לי נזק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה בגין אספקת השירותים מכוח המכרז בהיקף 

, בגין כל עיכוב בהשלמת המועצההנני מצהיר בזאת, כי לא אבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי  .13
השירות או הפסקת השירות, זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, 

 אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

מידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום ידוע לי ואני מסכים כי ב .14
 יום. 30הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .15
יוארך תוקפה של הצעתי למשך תקופה נוספת עפ"י  המועצהשהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש 

 . המועצההנחיות 
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אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם  .16
לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים 

 חד מהם לחוד.מטה ביחד ועל ידי כל א

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .17
 כאמור דלעיל.

 

 

 

תמורת  , כהגדרתו במסמכי המכרזלמשרדי המועצה הנני מציע לספק את השירות
+ ₪  5,000)המחיר לא יעלה על  בתקופת ההקמה לחודשמע"מ ________ ₪ + 

ׂ  מע"מ  ׂ  ׂ  ׂ( 

הנני מציע לספק את השירות למשרדי המועצה, כהגדרתו במסמכי המכרז תמורת  
₪  3,000 )המחיר לא יעלה על בתקופת השירות השוטףמע"מ לחודש ________ ₪ + 

 + מע"מ(

 

  נוסף אופציונלי שרות*

תמורת  ,במסמכי המכרז והנני מציע לספק את השירות לבתי הספר במועצה, כהגדרת
 (.מע"מ+ ₪ 4,000)המחיר לא יעלה על בתקופת ההקמהמע"מ לחודש ________ ₪ + 

ידוע לי כי למועצה שמורה הזכות שלא לרכוש אופציה זו ולא תהיה לי כל טענה או 
 דרישה על כך.

הנני מציע לספק את השירות לבתי הספר במועצה, כהגדרתו במסמכי המכרז תמורת  
+ ₪ 2,000)המחיר לא יעלה על  בתקופת השירות השוטףש מע"מ לחוד________ ₪ + 

. ידוע לי כי למועצה שמורה הזכות שלא לרכוש אופציה זו ולא תהיה לי כל טענה (מע"מ
 או דרישה על כך.

המוצע על ידיו דלעיל הינו אחיד ויחול על ביצוע כל השירות נשוא המכרז. מחירים אלו כוללים המחיר 
דות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז. את כל ההוצאות, בין מיוח

 למדד המחירים לצרכן. אחד לרבעון בהתאם תוצמד . התמורה למחירים יתווסף אך ורק מע"מ כחוק

 

 

 

 

 :הינו ,ככל שאזכה במכרזלמועצה, לצורך מתן השירות  העובד אשר הנני מציע

 
 ת"ז : _____________________._______, ______________שם:  •

 מצ"ב קורות חיים של העובד המוצע.
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 ____________/_____________ ____________________________ ת.ז./ ח.פ. שם המציע:
 

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________
 

 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:
 

 דוא"ל: _______________________________________
 
 
 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 
____________________________________________________________ 

 
  __________________________________________________ חתימות:

 מסמך ב'(. –לתנאי המכרז  10)ראה פרוט דרישות לחתימות בסעיף 
 

 _____________________.  תאריך:
 

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: )
 

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:
 

 ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( ה"ה __________ ת.ז. .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________

 
 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על מסמך זה בפני.

 
 
 
 

 _______________   ________________ 
 חתימה     תאריך           



 

 מסמך ד'

 המועצה האזורית מרחבים
 4/2021 'מכרז מס

 במועצה ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותלמתן שירותי 
 

 הסכם

 2021ביום  ____ לחודש  ________     _________________________בשנערך ונחתם 

 

 

  האזורית מרחביםהמועצה  בין:           
 "(המועצה)להלן: "     

 ;מצד אחד                                                                                                      
 

 _______________________  לבין:       
 ח.פ./ ע.מ. ________________  
 מרחוב ___________________  

 "(נותן השירות)להלן:  "                  
 ; מצד שני                                                                                                         

 
 

, במועצה ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותלמתן שירותי  4/2021 מכרז מס' פרסמה  המועצהו הואיל
             "(.השירות" :)להלןההסכם כמפורט במסמכי 

ונותן השירות הגיש הצעתו במסגרת המכרז, וחוזר ומצהיר כי הנו עומד בכל תנאי ההשתתפות  והואיל
כפי שנדרשים על פי המכרז, על מסמכיו ונספחיו השונים וכי יש לו היכולת  םוהקריטריוני

 זה;והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם 

והמועצה החליטה לקבל את הצעת נותן השירות לצורך מתן השירות למועצה ולהתקשר עמו   והואיל
 בהסכם זה;

 ;תהשירווברצון הצדדים לקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע לביצוע  והואיל

 

 :אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

מההסכם גופו ויש לקראם כאחד עם  זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד הסכםהמבוא  .א
 ההסכם.

 כותרות הסעיפים משמשות לצרכי התמצאות ואין להיעזר בהן לשם פרשנות הסכם זה.  .ב

, לרבות כל מי שמועסק מטעמו במתן השירותים לפי נותן השירותהוראות ההסכם חלות על  .ג
 ההסכם.  

 הגדרות .2

יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם  הסכםזה ובכל המסמכים המהווים חלק מה הסכםב
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:
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 .האו מטעמ הלרבות כל מי שיבוא בשמ המועצה" מנכל"ית "

 .ואו מטעמ ולרבות כל מי שיבוא בשמ   -" המועצה"גזבר 

 . המועצה האזורית מרחבים     -" המועצה"

ל על פי והכ במועצה ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותמתן שירותי  -"השירות" 
 המועצה וכל דין רלוונטי. הוראות המכרז על מסמכיו ובהתאם להנחיות 

 זה. הסכםלשמש כמנהל לצורך  המועצהמי שהוסמך על ידי   -"המנהל" 

המוסמכים, וכן כל מי שפועל בשמו  ומורשיו נותן השירותלרבות נציגיו של  -" נותן השירות"
 ומטעמו במתן השירות.

 חודשים ממועד חתימת הסכם זה. 12תקופה של עד  -"תקופת ההקמה"

 חודשים מתום תקופת ההקמה. 12תקופה של עד  -"תקופת השירות השוטף

  

 הסכםמסמכי ה .3

רד ", והם מהווים חלק בלתי נפהסכםכל מסמכי המכרז גם יחד ייקראו להלן "מסמכי ה .א
 .הסכםמה

 הסכםבכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות או פירוש שונה של הוראה מהוראות ה .ב
, ובהיעדר הנחייה הסכםלבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים ל

אחרת מאת המנהל ו/או המפקח, תכרענה הוראות המסמכים לפי הסדר הבא, כאשר כל מסמך 
 . הסכםיו: מפרט, הצעה, גובר על הבאים אחר

 מהות השירות .4

 את השירות למועצהלספק  נותן השירותוביתר מסמכי המכרז, מתחייב זה  הסכםבכפוף לאמור ב .א
 , על כל הכרוך בכך. בעצמו )אם הוא יחיד( או באמצעות נותן שירות מטעמו )אם הוא חברה(

מבלי לגרוע מן האמור ביתר מסמכי המכרז והמפרט, יכלול השירות את המפורט במסמך יב'  .ב

 "( ובין היתר, את המפורט להלן: מפרט השירות הנדרש)"

במועצה בהתאם להוראות הדין הקיים, נהלי המועצה  ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות .1.ב

 ומדיניותה. 

והתאמת התנהלות המועצה לתקנות אבטחת העלאת רמת החוסן הארגוני בנושא סייבר  .2.ב

 הפרטיות מהיבט אבטחת המידע.

הבאת רמת אבטחת המיידע במועצה לרמה שתמזער את הסיכוי להתממשות איומי אבטחת  .3.ב

 מיידע פנימיים וחיצוניים.

 תכנון מדיניות אבטחת מידע ובקרה על יישומה. .4.ב

 תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע. .5.ב

 למשתמשים.ניהול הרשאות ודרכי הגישה  .6.ב

 .DRPתכנון ויישום תוכנית  .7.ב

 ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת. .8.ב

 מפוי ורישום מאגרי המיידע במועצה .9.ב

 בדיקת גורמי חוץ )ספקים, עובדי קבלן וכיוצ"ב( .10.ב

 "(.השירות)להלן ביחד: " 

 

 תשלום התמורה .5
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לחודש, בחודש  10-לחודש ועד ל 1-מחשבונית מס "מקור" לתשלום  למועצהיגיש  נותן השירות .א
 שלאחר מתן השירות, בהתאם להצעתו בכפוף להסכם ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדין

שהוצע בהצעת  החודשיהתמורה תשולם בהתאם למחיר  "(.מועד ההמצאה" ו"חשבונית)להלן: "
לחודש לתקופת ההקמה מע"מ ₪+____ _____נותן השירות למכרז ועומד על סך של __

כן ככל וההתקשרות שבין הצדדים תעמוד בתוקפה בתקופת השירות  לעיל. כמו כהגדרתה
השוטף, התמורה תשולם בהתאם למחיר החודשי שהוצע בהצעת נותר השירות ועומד על סך של 

 .מע"מ_______ ₪ + ______

ככל והמועצה תממש את האופציה לקבלת שירותים בבתי הספר של המועצה, נותן השירותים 
יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין שירות נוסף זה. התמורה תשולם בהתאם למחיר החודשי שהוצע 

מע"מ ₪+____ _____ועומד על סך של __בגין השירות לבתי הספר בהצעת נותן השירות למכרז 
כהגדרתה לעיל. כמו כן ככל וההתקשרות שבין הצדדים תעמוד בתוקפה  לחודש לתקופת ההקמה

תשולם בהתאם למחיר הנוספת בגין שירות לבתי הספר בתקופת השירות השוטף, התמורה 
 .מע"מ₪ + __ _____החודשי שהוצע בהצעת נותר השירות ועומד על סך של _____

ויאשרם בחתימתו, בחלקם  השירותנותן המנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי  .ב
או במלואם, לאחר בדיקת נכונות ושלמות הפרטים המופיעים בהם, בהתאם להזמנות העבודה 

 ולשיקול דעתו הבלעדי. 

בהתאם להוראת  למועצהימים ממועד המצאת החשבונית  45בתנאי שוטף + החשבונית תשולם  .ג
 "(.מועד התשלוםסעיף א' )להלן: "

מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים  .ד
לבצע  לנותן השירות, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות מדויקיםו/או 

אשר נמצאו בחשבון ויראו  םהליקוייתיקונים ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך פירוט 
ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא  למועצהבון לא הומצא זאת כאילו החש

 תיספר במניין הימים עד למועד התשלום. 

-מ לא יאוחרלצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  לנותן השירותאם החשבונית תוחזר  (1
נותן ימי עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', מועד קבלת החשבונית המתוקנת מ 23

 לנותן השירותב כמועד ההמצאה המעודכן. החשבונית המתוקנת תשולם ייחש השירות
 . למועצהיום מתום החודש שבמהלכו הומצאה  45תוך 

 23 לאחר חלוףלצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  לנותן השירותאם החשבונית תוחזר  (2
-לא יאוחר מ לנותן השירותימי עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', החשבונית תשולם 

לנותן ימי עסקים מתום "מועד התשלום". ואולם התקופה שממועד החזרת החשבונית  10
את החשבונית המתוקנת, לא תבוא במניין  למועצההמציא  נותן השירותועד ש השירות

 הימים לתשלום החשבונית כאמור.

התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  .ה
מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי ההסכם בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל 
התחייבויות נותן השירות, לרבות כוח אדם, נסיעות )לרבות ביטול זמן בגין נסיעות(, ציוד 

פקת דוחות, הגעה למשרדי המועצה/ בית הספר, ביטוחים, רישוי והיתרים, ציוד, שעות משרדי, ה
 העבודה הדרושות לשם ביצוע התחייבויות נותן השירות וכיוצ"ב. 

 למדד המחירים לצרכן. על אף האמור לעיל, מחיר התמורה יוצמד  .ו

ים או אשר יחולו עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החל .ז
זה, יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו. המועצה תנכה  הסכםבעתיד על ביצוע השירות עפ"י 

מהסכומים המגיעים לנותן השירות כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, 
 היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לנותן השירות.

מועצה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לנותן השירות את כל הסכומים, עוד מוסכם, כי ה .ח
 זה. הסכםוההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת 
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כן מובהר, כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע השירות בפועל ובקבלת אישור המנהל  .ט
 לשירות זה.   

ה והיקפה בקיומו של אישור תקציבי מאת הגזברות לתשלומים אלו. עוד מותנה תשלום התמור .י
נותן השירות לא יהיה זכאי לתמורה עבור שירותים שיבוצעו ללא אישור והזמנה תקציבית 

 חתומה כאמור.

מובהר בזאת במפורש כי המחיר לו זכאי נותן השירות בגין שעת עבודה הינו אחיד וקבוע, בלא  .יא
רותים, מועד אספקת השירותים )ימים ושעות(, למורכבותם, קשר למקום בו מסופקים השי

לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם ומשך הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של פיקוח כנדרש לצורך 
 אספקתם/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיו"ב. 

 נותן השירותהצהרות  .6

מצהיר בזאת כי הינו עוסק במתן השירות נשוא הסכם זה וכי יש בידיו  את כל  נותן השירות .א
 הרישיונות, ההיתרים, האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך מתן השירות, בהתאם לכל דין.

בזאת כי יש לו הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כוח האדם  נותן השירותעוד מצהיר  .ב
ם לספק את השירות במיומנות וברמה מקצועית גבוהה המקצועי, היכולת והציוד הדרושי

ומתחייב לפעול בהתאם בביצוע הוראות הסכם זה וכן להדריך את עובדיו, וכל מי שיועסק במתן 
 השירותים בפועל, לפעול בהתאם.

כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת  נותן השירותעוד מצהיר  .ג
 ה ולספק את השירות בהתאם להסכם זה.להתקשר בהסכם ז

 התחייבות לביצוע .7

, על פי צרכיה, בכפוף לתקציבה המאושר על ידי גזברות לנותן השירותמוסרת בזאת  המועצה .א
מקבל בזאת על עצמו לספק את השירות, כקבלן  נותן השירותובהתאם לשיקול דעתה, ו המועצה

ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של  הסכםל בהתאם להוראות הועצמאי, הכ
 המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו. 

מכוח  נותן השירותעם  המועצהלמען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת במפורש, כי התקשרות  .ב
וכן בקבלת כל  המועצהזה וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות  הסכם

יביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן האישורים התקצ
 או להשתתף במימון השירות, ככל שישנם.  

אינה מתחייבת להזמין שירות בהיקף כספי כלשהו ובכל מקרה, השירות יבוצע רק  המועצה .ג
. שירות אשר יבוצע ללא קבלת המועצהלאחר קבלת הזמנה תקציבית מאושרת כדין מאת 

 לא יהיה זכאי לקבל תשלום בגינו. נותן השירותלא יאושר ו –תקציבית  הזמנה

רשאית שלא להזמין ממנו את  המועצהמסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו ש נותן השירות .ד
ב' לעיל ואם מחמת סיבה -ביצוע השירות או חלקו, אם מחמת אחד הטעמים המנויים בסעיפים א'

הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או  אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה
מוותר בזאת  נותן השירותסעד אחר בגין היקף השירותים שיוזמנו ממנו. למען הסר ספק, 

 במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. 

בנאמנות, בשקדנות וברמה  הסכםלבצע את התחייבויותיו מכוח ה נותן השירותעוד מתחייב  .ה
ו/או המנהל  המועצה, בכל היקף שיידרש, ובהתאם להוראות המועצהבוהה לשביעות רצון ג

זה תקבע רק על פי השירות שיינתן בפועל  הסכםובמחירי הצעתו. למען הסר ספק, התמורה לפי 
 ויקבל את אישור המנהל. 
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 השירות ביצוע היקף .8

  המועצהלמשרדי  שירות

 שנת תהווההראשונים(  ההתקשרות חודשי 12ההתקשרות הראשונה ) שנה -המערכת  הקמת .א
הפערים, טיפול בפערים, הצטיידות, גיבוש  זיהוי, אשר תוקדש לבחינת מצב המועצה,  ההקמה

 יינתןזו  בתקופההנהלים וכל הדרוש להקמת מערך האבטחה והגנת הפרטיות כנדרש בחוק. 
 . לשבוע אחת השירות

   .שעות חודשיות לפחות 36 השירות יינתן  בהיקף של (1

 8.5אחד רצוף בן  עבודההשירות בנוכחות פיזית במשרדי המועצה ביום  יינתןאחת לשבוע  (2
 שעות לפחות. 

 הונחהלא יתאפשר פיצול יום העבודה וחלוקת השעות על פני יותר מיום אחד, אלא אם  (3
 .המועצה ידי על בכתב, השירות נותן, לכך

ה'(. יום אשר יקבע מראש בתיאום מלא -ודה של המועצה )א'ביום מימי העב יינתן השירות (4
 עם המועצה

אישור בכתב  ירות"ר המועצה, אלא אם קיבל נותן השמנמבנוכחות  יינתן השירות (5
 "ר נוכח ברשות.שהמנמאת העבודה מבלי  לבצערשאי  שהוא"ר הרשות ממנמ

 )טלפוני(. ןהעניי לפי מרחוק או המועצה במשרדיות יכול להינתן רהזמן הש יתרתב (6

ותוארך  וככלחודשים מההתקשרות(  12)כעבור  השנייה ההתקשרות משנת החל - שוטף שירות .ב
אשר יתפעל, יתחזק ויעדכן  שוטף כשירותהמועצה  במשרדי השירותתקופת ההתקשרות, יינתן 

 ימי  שנישל  בהיקףאת מערך אבטחת המיידע והגנת הפרטיות במועצה. השירות השוטף יינתן 
 .להלןלמוגדר  בהתאם(. לפחות עותוחצי ש 8יום יהיה בן  כללפחות ) בחודשעבודה  

 שעות חודשיות לפחות.   17השירות יינתן  בהיקף של  (1

אחד רצוף בן  עבודהבנוכחות פיזית במשרדי המועצה במתכונת של ביום  יינתן השירות (2
 שעות לפחות, אחת לשבועיים.  8.5

 הונחהעות על פני יותר מיום אחד, אלא אם לא יתאפשר פיצול יום עבודה וחלוקת הש (3
 .המועצה ידי על בכתב, השירות נותן, לכך

מראש בתיאום מלא עם  ויקבע הימיםה'(. -ימי העבודה של המועצה )א'ב יינתן השירות (4
 המועצה

אישור בכתב  ירות"ר המועצה, אלא אם קיבל נותן השמנמבנוכחות  יינתן השירות (5
 "ר נוכח ברשות.שהמנמאת העבודה מבלי  לבצערשאי  שהוא"ר הרשות ממנמ

המועצה תהיה רשאית, בהתאם לצרכיה, לקבל שירותי ייעוץ מרחוב )שירות טלפוני(.  (6
במקרה שכזה שעות השירות מרחוק יהוו חלק משעות השירות שעל פי הוראות הסכם זה  

 .לעיל( 1)סעיף קטן 

 לבתי הספר  שירות .ג

  תיכון ספר יבת 2וכן  יסודיים ספר בתי 5מתוכם  ספר בתי 7 למועצה

 . בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי הספר לבתי שירותלרכישת  אופציהתינתן למועצה  (1

 .חודשיות שעות 17 של בהיקף, הספר בתי לכל, יינתן השירות (2

. יום אשר יקבע מראש בתיאום מלא  הספר ביתביום מימי העבודה של  יינתן השירות (3

 .הספר בית הנהלתעם 
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בנוכחות מנהלת בית הספר או רכזת התקשוב של בית הספר, אלא אם  יינתן השירות (4

קיבל נותן השירות אישור בכתב ממנהלת בית הספר שהוא רשאי לבצע את העבודה 

 .מבלי שהוא או מי מטעמו נוכח ברשות

 אהשירות לייקבע על ידי המועצה ובהתאם לצרכיה ולנותן  לכל בית ספר השירות היקף (5

 ת כלפי המועצה בעניין זהתהיינה כל טענו

 לא השעות שסך ובלבד ספר בית לכל השעות היקף את לשנות הזכות שמורה למועצה (6

 .חודשיות שעות 17 על יעלה

חודשים הראשונים( תהווה שנת  12ההתקשרות הראשונה ) שנה -המערכת  הקמת (7

, הצטיידות, בפערים טיפול, הפערים זיהוי,  הספר בית מצב לבחינת תוקדש אשר, ההקמה

 כנדרש הספר בבית הפרטיות והגנת האבטחה מערך להקמת הדרוש וכל הנהלים גיבוש

 השירות אחת לחודש.  יינתן זו בתקופה. החינוך משרד"ל מנכ ובחוזר בחוק

חודשים מההתקשרות( וככל  12)כעבור  השנייה תהחל משנת ההתקשרו - שוטף שירות (8

אחת לחודשיים. בהתאם למוגדר  הספר  בביתותוארך תקופת ההתקשרות, יינתן השירות 

לפי חלוקת השעות המתוארת  לחודשיים אחת יינתן הספר לבתי השירות' לעיל. 4בסעיף 

 הפרטיות והגנת המיידע אבטחת מערך את ויעדכן יתחזק, יתפעל זו במסגרת .4.6בסעיף 

 .הספר בבית

 .בוטל .9

כלשהו מכוח המכרז, והיא תהא רשאית אין באמור כדי לחייב את המועצה להזמנת השירות בהיקף  .10
 שלא להזמין את השירות כלל. לצמצמו או להגדילו בהתאם לשיקול דעתה.

במסגרת ההצעה יידרש המציע להציג את ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות המוצע על ידו לצורך  .11
 הסכםת האספקת השירות. העובד יוחלף רק באישור המועצה, אחרת תהא זו הפרה יסודית של הוראו

 המזכה את המועצה בביטול ההסכם, תוך חילוט הערבות.

 אין באמור כדי לחייב את המועצה להזמנת השירות בהיקף כלשהו מכוח המכרז, והיא תהא רשאית
 לא להזמין את השירות כלל. לצמצם/להגדיל את היקף השירות ואף

 והעברת זכות הסכםאיסור הסבת ה .12

 השירות.נותן מובהר ומוסכם בזאת כי הסכם זה הינו הסכם אישי לקבלת שירותי  .א

לא יסב ולא יעביר את התחייבויותיו וזכויותיו עפ"י ההסכם, כולן או מקצתן, או  נותן השירות .ב
, בכתב ומראש המועצהכל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם קיבל תחילה הסכמה לכך מאת 

חייבויותיו יעמוד במלוא דרישותיו המצטברות של מכרז זה ובהתאם וכי הגורם שאליו יוסבו הת
 לכך יציגו נותן השירות והגורם הנעבר כל מידע ו/או אסמכתאות שיידרשו על ידי המועצה

זה  הסכםלפי  המועצהלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מ נותן השירות .ג
 . המועצהת לאחר, אלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מא

ומעלה ממניותיו אלא לאחר שקיבל אישור  50%כי לא יעביר  ,נותן השירותבכלל זה מתחייב  .ד
 .המועצהמראש ובכתב של 

 קבלני משנה .13

אינו רשאי למסור את מתן השירות,  נותן השירות, הסכםמבלי לפגוע באמור ביתר הוראות ה .א
 לקבלן משנה מבלי שקיבל תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל. 
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ינתן אישור המנהל להעסקת קבלן משנה, קבלן המשנה ימבלי לגרוע מן האמור בס"ק א', במידה ו .ב
ועליו לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו  נותן השירותפי הכללים עליהם חתום -לפעול על יחויב

נותן בלבד ולא מול קבלן המשנה.  נותן השירותוהמנהל תתבצע מול  המועצהבמכרז, והתנהלות 
 לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמו. השירות

נותן לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את  נותן השירותמסירת התחייבות כלשהי של  .ג
נשאר אחראי לכל  נותן השירותו הסכםמאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי ה השירות

הפעולות, השגיאות, ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת 
 ו/או נגרמו על ידו. נותן השירותהתרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י 

 אמצעי בטיחות וזהירות  .14

יב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מתן השירות נשוא ההסכם באופן שלא מתחי נותן השירות

 .ולקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק יגרום לסיכון אדם או רכוש 

 נותן השירותרשאית לעשות פעולות במקום  המועצה .15

 הסכםהתחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ה נותן השירותכל פעולה ש
לשים ספק אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד  המועצהרשאית  –והוא לא מילאה 

והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו  ,מנכ"ל המועצהשנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי 
בהתאם  המועצהובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של תוך הזמן שנקבע בהודעה. מ

 זה ובהתאם לכל דין. הסכםל

 פגיעה בנוחות הציבור .16

מתחייב, כי תוך כדי ביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם לא תהיה כל פגיעה או הפרעה  נותן השירות
 ם. שלא לצורך בנוחות הציבור, עובדי ותלמידי בתי הספר והמבקרים בה

 אורח מקצועי ושמירה על דינים .17

, באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל. הסכםהשירות יבוצע בהתאם ל .א
שירותים שלגביהם קיימים חוקים, תקנות, כללים, הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות  

ובכלל זאת כל דין והוראות אלה, וכן בהתאם ליבוצעו בהתאם לחוקים, לתקנות, כללים, הנחיות 
 .לפי חוק הגנת הפרטיות

זה, כי הוא זכאי  הסכםמצהיר, בחתימתו על  נותן השירותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .ב
לספק את השירותים ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים למען אספקת השירותים נשוא 

 הסכם זה. 

זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות  הסכם, כי אין בהתקשרות עפ"י נותן השירותעוד מצהיר  .ג
 פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור.

מצהיר כי קרא את חוק עבודת נוער והוראותיו ידועות לו. למען הסר ספק, מצורפות  נותן השירות .ד
 נותן השירות. נותן השירותלהסכם זה כמסמך י' הוראות נבחרות מתוך חוק עבודת נוער, לידיעת 

 מצהיר, כי ידוע לו שעבירה על חוק עבודת נוער כמוה כהפרת הסכם זה.

, 1991 –"א התשנ, זרים עובדים בחוקד בתנאים הקבועים , כי הוא עומנותן השירותעוד מצהיר  .ה
זה, וכי כראיה  הסכםב המועצה, לצורך התקשרות עם 1987 –ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 הסכם( והמהווה חלק בלתי נפרד מ1חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ז)
 זה.

 הסכםתקופת ה .18

שנה אחת או ביום _______  וכלה החל מיום ______, לשנה אחת זה הינו הסכםתוקפו של  .א
, הכל לפי המועצהממועד תחילת מתן השירות בהתאם לנקוב בהזמנה תקציבית מטעם החל 

 "(. תקופת ההתקשרותהמאוחר )להלן: "

החודשים הראשונים לאחר חתימת ההסכם יהיו תקופת  6על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי  .ב
בהודעה מראש בת  נותן השירותרשאית לסיים את ההסכם עם  עצההמוסיון, ובמהלכם תהא ינ
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אשר הוכרז ככשיר שני ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לנהוג  נותן השירותיום ולהתקשר עם  14
 בכל דרך אחרת העומדת לה לפי כל דין.

, בעד ארבע תקופות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ,תקופת ההתקשרות תוארך .ג
, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות שנה כל אחת נוספות בנות

, וזאת אלא אם תודיע המועצה על רצונה להפסיק ( שנים5לא תעלה על חמש ) נותן השירותעם 
, כאמור בסעיף ח להלן, ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה ככל את ההתקשרות

 .ההתקשרות עמו או על עצם הפסקת השירות כאמורוהיא בחרה שלא להאריך את 

זה בשינויים המחויבים, לפי  הסכםכאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי  הסכםהוארך ה .ד
 העניין.

בסמוך  למועצה נותן השירותלהאריך את תקופת ההסכם כאמור לעיל, ימציא  המועצההחליטה  .ה
יטוח בהתאם להוראות הסכם זה למועד מתן ההודעה אסמכתאות להארכת/קיום פוליסות הב

, המועצהכל מסמך אחר אשר תדרוש וכן יאריך את תוקף ערבות הביצוע שבידי המועצה, וכן 
 פי תנאי ההסכם.-ל עלוהכ

נותן השירות על פי דין, עליו לערוך את  במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימת אחריות .ו
הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה. עריכת ביטוחים על ידי נותן השירות או 

 העדרם לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבותו על פי הסכם זה או כל דין.

מכל אחריות לנזק לרכוש מכל מין  המועצהואת הבאים מטעם  המועצהפוטר את  נותן השירות .ז
נותן השירות במסגרת השירותים, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לגבי  וג שהוא המשמש אתוס

 נזק בזדון.

לבטל הסכם זה בכל שלב לפי שיקול דעתה הבלעדי  המועצהעל אף האמור בסעיף זה, רשאית  .ח
לא תהיינה כל טענות או  לנותן השירותיום בכתב ומראש. במצב דברים זה  30בהודעה של 
, ולא יהא זכאי אלא לקבלת תמורה בגין השירות אשר סיפק לשביעות רצון המועצהתביעות נגד 

 עד למועד הביטול.  המועצה

 אחריות בנזיקין ושיפוי .19

ו/או מי מטעמו יהיו אחראים אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה ו/או  נותן השירות .א
וצאה ממעשה או מחדל כלשהו מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כת

תוך כדי אספקת השירות ובקשר אליו, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ גוף 
ו/או לעובדיו ו/או לבאי בית הספר )לרבות  ו/או להנהלת בתי הספר למועצהכלשהו לרבות 

ו/או למי מטעמו ו/או  ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו לנותן השירותו/או  תלמידים ו/או הוריהם(
לאדם אחר כלשהו, ובכלל זה יהיו  אחראים כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה,  המועצהו/או לפי כל חוק אחר, ויהיו חייבים לפצות ולשפות את 
ך, ובכל דמי הנזק על חשבונם והוצאותיהם, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכ

ו/או מי מטעמו משחררים לחלוטין ומראש את  נותן השירותו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. 
, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או המועצה

שאירעו מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, 
 כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

ו/או מי מטעמו מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד  נותן השירות .ב
, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך נותן השירותאו לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של 

כדי מתן השירות ו/או בקשר איתו ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, 
ו/או מי מטעמו  נותן השירותזה.  הסכםו/או מי מטעמו עפ"י  נותן השירותבביצוע התחייבויות 

 אי קיום התחייבותו כאמור. בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מ המועצהיפצה וישפה את 

בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה  המועצהו/או מי מטעמו יהיה אחראי וישפה את  נותן השירות .ג
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.  נותן השירותעקב שגיאה מקצועית של 

שלנות כאמור ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ור נותן השירותאחריותו של  .ד
 . הסכםלעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ה
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ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או -כמפורט בס"ק א' נותן השירותלמען הסר ספק, אחריותו של  .ה
זה, לרבות  הסכםמחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו מכוח 

 עובדים, קבלני משנה וכיו"ב.

בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה  לנותן השירותתהא רשאית לעכב תשלומים  המועצה .ו
ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות  נותן השירותכנגד 

 .המועצהאלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

ו/או  למועצהפיצוי, אשר יגיעו מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או  .ז
 נותן השירותיהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי  המועצהשעל 

רשאית לקזז מהסכומים המגיעים  המועצהו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה 
 . לנותן השירותממנה 

הנובעת ממהות השירות, כמפורט  תנותן השירואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות  .ח
 בהסכם זה. 

 ביטוח  .20

פי כל דין ומאחריותו לנזקים להם הוא -פי הסכם זה ו/או על-על השירות נותןמבלי לגרוע מאחריות  20.1
את  ולקייםמתחייב על חשבונו הוא  לבצע  השירות נותןזה ועל פי כל דין,   הסכםאחראי על פי 

 המזמין" המצ"ב, לטובתו ולטובת אישור עריכת הביטוח"  -מסמך "ו"הביטוחים הבאים, כמפורט ב
"( ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם נותן השירותביטוחי : "להלןיחד )שכולם יחד יקראו 

הביטוח יהיה בתוקף כל עוד לא חלפה תקופת  מקצועית אחריות ביטוח לענייןוכל הארכה שלו. 
 ההתיישנות הקבועה בחוק. 

מתחייב לוודא ולאמת עם חברת הביטוח שלו, את קיומו של הביטוח, את גבולות  השירות נותן  20.2
 האחריות המבוקשים ואת התנאים וההרחבות. 

מתחייב להעביר את אישור הביטוח שתספק  לו חברת הביטוח, תואם את הדרישות  השירות נותן 20.2
הפעילות על  פי  יום טרם מועד תחילת  15שלעיל, לשביעות רצונו של המבקש/המזמין, לפחות 

. אישור ביטוח שיהיו בו גבולות אחריות נמוכים או חסר בתנאים ובהרחבות, לא יתקבל ואי הסכםה
 .הסכםהעברת אישור ביטוח לשביעות רצון המזמין/מבקש האישור יחשב להפרה יסודית של ה

היה ולדעת נותן השירות יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי נותן   20.4
השירות מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל 
ביטוח רכוש נוסף ומשלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים 

 טעמו וכן יורחב שם המבטח לכלול את המזמין  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.מ
 

 ביצוע תחילת ולפני הסכםה על החתימה מועד עם מיד המזמין לידי להמציא מתחייב השירות נותן 20.5
 מהווה כאמור הפוליסות המצאת. זה הסכםב כנדרש התנאיםביטוח התואמת את  פוליסת, העבודות

 ל"הנ הפוליסות שיומצאו לפני עבודה כל לבצע יתחיל לא השירות נותן. הסכםמה נפרד בלתי חלק
 .למזמין

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישורים ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור   20.6
בדבר התאמתם של ביטוחי נותן השירות למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם, או העדרם וכדי לגרוע 

 ותן השירות או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או מי מטעמו.מאחריותו של נ

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישורי עריכת הביטוח,     20.7
הינן בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על נותן השירות, ועל נותן השירות לבחון את חשיפתו 

 האחריות בהתאם. לחבות ולקבוע את גבולות

 ". מרחביםמועצה אזורית לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : "   20.8
 

נותן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה וכן מתחייב נותן השירות   20.9
 לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על פיהם.השירות 

 
ל תנאי מפורש לפיו ביטוחים אלה הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי ייכלנותן השירות בביטוחי  20.10

מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. נותן השירות המזמין וכי מבטחו של 
מתחייב כי בפוליסות שיערכו על שמו יצוין שהמבטחים מסכימים לכך כי כל סעיף נותן השירות 
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המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר  בפוליסות )אם יהיה כזה(,
 קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמין. 

 מוותרים פיו על סעיף יכללו ונספחיו זה הסכם פי על לערוך נותן השירות מחויב אותן הביטוח פוליסות 20.11
 עובדיה או/ו תושביה או/ו חבריה לרבות מטעמה מי כל או/ו המועצה כלפי התחלוף זכות על מבטחיו

 אדם לטובת יחול לא רשהוויתו ובלבד, המועצה מטעם אחרים מורשים כלפי וכן מטעמה מי או/ו
 .בזדון לנזק שגרם

 
 המצוינת לתקופה מעבר העבודות ימשכו בו מקרה בכל פיו על סעיף יכללו נותן השירות פוליסות 20.12

 בין ההתקשרות סיום למועד עד תוקפן את להאריך נותן השירות מתחייב, הביטוח בפוליסות
 .הצדדים

נותן השירות מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח    20.13

 להודיע על כך מידית למזמין וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

 ליסות הנ"ל.פי הפו-נותן השירות יישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית על   20.14

 מאחריות מטעמו הבאים את וכן המזמין את מטעמו הבאים ובשם בשמו בזאת פוטר השירות נותן   20.15
 לאתר ידו-על שיובאו אחרים ביצוע ולאמצעי לחומרים, לציוד, לכלים שיגרמו נזק או אבדן לכל

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור שהפטור ובלבד שהיא סיבה מכל העבודות

 השירות נותן מתחייב ההסכם ביצוע שלבי בכל, לעיל זה בסעיף מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף   20.16
, הצווים וכל ממלכתי בריאות לביטוח והחוק לאומי לביטוח החוק והוראות דרישות כל אחר למלא

 באופן, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי אך ובעיקר, ל"הנ החוקים לפי שהותקנו, וכדומה תקנות
 באופן ההסכם בביצוע שיועסקו אלה לרבות, ההסכם בביצוע שיועסקו ומשמשיו שליחיו, עובדיו שכל

 החוקים פי-שעל הזכויות לכל זכאים ההסכם ביצוע תקופת כל ובמשך עת בכל יהיו, זמני או מקרי
 .ל"הנ

ו/או  נותן השירותומוצהר במפורש כי הוראות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי  מוסכם 20.17
מתחייב לערוך לעצמו ביטוחים ו/או ביטוחים משלימים נותן השירות מאחריותו על פי הסכם זה, ו

כי  נותן השירותעל מנת שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין. כן מתחייב 
הביטוח שיערכו על ידו ייכלל סעיף לפיו לא תוכל חברת הביטוח מטעמו לטעון טענות של  בפוליסות

יתר ביטוח, ביטוח חסר ו/או כל טענה אחרת שהיא שיכולה להיות מושפעת מעצם קיומם של פוליסת 
 מצד שני. נותן השירותהביטוח מצד אחד והביטוח של המזמין המכסה אף את 

 הוא השירותים מתן עם בקשראו /ו במסגרת משנה קבלני עם בהתקשרותו כי מתחייב השירות נותן 20.18
 את ולקיים לערוך יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהיה

 תקופת כל למשך וזאת, זה בנספח כמפורט תנאיהם כל על, זה בנספח המפורטים הביטוחים
 נותן רשאי, לחלופין. זה בנספח המוגדר פי על יותר מאוחרת לתקופההשירות  נותן עם התקשרותם

 באישור כמפורט ידו על הנערכים הביטוחים במסגרת המבוטח בשם המשנה קבלני את לכלולהשירות 
 .הספק ביטוחי עריכת

 

  נותן השירותניכוי כספים מ .21

ו/או  המועצהמאת  לנותן השירותתהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו,  המועצה
מהערבות ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או 

נותן מ למועצהו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו  הסכםהפרת סעיף כלשהו מסעיפי ה
עשי ו/או לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מ המועצהזה ו/או שעל  הסכםבהתאם ל השירות
נותן מאת  למועצהו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע  נותן השירותמחדלי  
לתבוע את  המועצהאו מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של  הסכםמכוח  השירות

 החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת. 
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 קיזוז .22

 הסכםבהתאם ל נותן השירותמאת למועצה מוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע 
ו/או כל סכום שעל  הסכםזה ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ה

ו ו/או ו/או עובדי נותן השירותלשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  המועצה
לשלם  המועצהמועסקיו ו/או מי מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל 

זה, תשמש בין  הסכםבהקשר ל נותן השירות.  כן מוסכם, כי כל ערבות שניתנה על ידי לנותן השירות
וע את החזרת לתב המועצההשאר גם לכיסוי סכומים כאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות 

 זה.  הסכםהכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י 

 העסקת עובדים .23

מתחייב להעסיק עובדים כשירים, מנוסים, מקצועיים, מיומנים, בעלי כל  נותן השירות .א
 האישורים, ההסמכות וההיתרים הנדרשים עפ"י דין לצורך מתן השירות.

יב כי העובד מטעמו יהיה מי שנבחן במסגרת הגשת ההצעות במכרז. מבלי נותן השירות מתחי .ב
העובדים אשר לאשר על ידה את  נותן השירותתהא רשאית לדרוש מ המועצהלגרוע באמור, 

רשאית לדרוש החלפת עובד  המועצהיועסקו לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, וכן תהא 
 בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא. המועצההמספק את השירותים עבור  נותן השירות

אישור משטרה על כך שהוא וכל המועסקים מטעמו  למועצהלהציג  נותן השירותכמו כן, על  .ג
במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה, הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק 

מפורט במסמך ב' ", כ2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
. המצאת האישור האמור , ככל ויועסק נותן השירות במסגרת בתי הספר במועצהלמסמכי המכרז

 לתשלום החשבונות.  תהווה תנאי

כי לא ייכנס כל עובד מטעמו למוסד חינוך או למוסד אחר בו שוהים  ,מתחייב נותן השירות .ד
"חוק למניעת העסקת עברייני מין  קטינים אלא לאחר שהציג לאגף הביטחון אישור בעניינו לפי

 אישר את כניסתו לבתי הספר.וקב"ט המועצה  2001-במוסדות מסוימים", תשס"א

כל גורם המועסק במתן השירותים, אם לדעת  נותן השירותלפי דרישה בכתב מאת המנהל, יחליף  .ה
למלא המנהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי, התנהג אותו אדם שלא כשורה ו/או הוא אינו מוכשר 

את תפקידו ו/או הוא מבצע את תפקידיו ברשלנות ו/או אין לעובד את האישורים הנדרשים ו/או 
יובהר כי החלפת העובד תהיה בעובד בעל כישורים הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרת. 

 והכשרות העומדים בתנאי המכרז.

העובדים ו/או מועסקים.   חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת נותן השירות .ו
ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד,  נותן השירות

כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על 
המספר הגדול פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את 

 ביותר של העובדים במדינה באותו ענף. 

מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המנהל, ושנועדה  נותן השירות .ז
 לשמור על רווחת, נוחיות ובטיחות העובדים. 

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .24

זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור  הסכםמצהיר בזאת, כי הינו קבלן עצמאי וכי אין ב נותן השירות .א
 .  המועצהיחסי עובד מעביד בינו לבין 

זה כדי ליצור  הסכם, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בנותן השירותכמו כן, מצהיר בזאת  .ב
 לבין מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.  המועצהיחסי עובד ומעביד בין 

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי  נותן השירות .ג
, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו נותן השירותוכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין 

כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד  המועצהזכאים לקבל מן 
 ממעבידו.  
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ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת  נותן השירותתתבע לשלם סכום כלשהו מן  ועצההמבמידה ו .ד
רשאית לנכות  המועצהלשפותה בגין כל סכום כאמור ו נותן השירותיחסי עובד ומעביד, מתחייב 

 . לנותן השירותכל סכום שתחויב בו כאמור מן התמורה המגיעה 

 זה. הסכםכאמור ב נותן השירותשל  מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח .ה

 הפרת הסכם .25

ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות  המועצההוראה מהוראות הסכם זה, רשאים  נותן השירותהפר 
 הבאות:  

ע"פ  נותן השירותכבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות  למועצהלממש את הערבות שניתנה  .א
 . הסכםזה בגין תקופת ה הסכם

חייב בביצועו ע"פ הסכם זה, מבלי  נותן השירותבאמצעות ספק/ים אחר/ים את השירות ש לבצע .ב
, בתוספת בכל ההוצאות הכרוכות בכך נותן השירותשיהיה זכאי לתמורה נוספת, ולחייב את 

 .            15%תקורה בשיעור 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין ובכלל זה חוק  .ג
לתבוע את כל  המועצהובכלל זה זכות  1970 –תשל"א  –( הסכםהחוזים )תרופות בשל הפרת 

 הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. 

 ביטול ההסכם  .26

מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים, כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  מבלי לגרוע .א
בכל הזכויות המוקנות לה עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין במקרה של  המועצההסכם זה ויזכו את 

רשאית, בהודעה בכתב, לבטל  המועצההפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא 
נותן השירות בעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב ולהשלים את ביצוע  הסכםאת ה

מבוטל במועד הנקוב בה.  הסכםבהוצאות הכרוכות בכך. נמסרה הודעה כאמור יהא ה השירות
כל  לנותן השירותמובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות 

 : המועצהזכות לקבלת תמורה כלשהי מאת 

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס  נותן השירותכש (1
נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או 

, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען סידור עם נושיו כולם או חלקם
 .1983 –הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

מסב את ההסכם כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע  נותן השירותכש (2
 בכתב ומראש.  המועצההתחייבויותיו מכח ההסכם ללא הסכמת 

 מסתלק מביצוע ההסכם, להנחת דעתו של המנהל.  נותן השירותכש (3

אינו מספק את השירות או את חלקו, או כשהוא מפסיק את מהלך  נותן השירותכש (4
אספקתו או שהוא אינו מספקו לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר ע"י המנהל ואינו מציית 
להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך באספקתו בקצב הדרוש ו/או לפי לוח 

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות  נותן השירותזמנים, או כאשר ה
האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך 
הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה בספק ו/או מי מטעמו כי השירות המבוצע 

עם קבלת התראה זו צעדים  מידו והוא לא נקט על ידו, כולן או מקצתן, אינו לשביעות רצונ
 נאותים לשיפור השירות. 

 מתרשל בזדון בביצוע ההסכם.  נותן השירותכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו ש  (5

או אדם אחר בשמו, נתן או  נותן השירותהוכחות להנחת דעתה, ש המועצהכשיש בידי  (6
או כל דבר  הסכםאה כלשהי בקשה להציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנ

 . הסכםהכרוך בביצוע ה
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 אינו מספק את השירות עליו הוסכם בהסכם בין הצדדים. נותן השירות (7

אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך  נותן השירות (8
 הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

ו/או נגד מי מבעלי  נותן השירותאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד  (9
 מניותיו ו/או מנהליו. 

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה  נותן השירותהתברר כי הצהרה כלשהי של  (10
היה בה כדי  מנכ"ל המועצהלא גילה עובדה מהותית אשר לדעת  נותן השירותנכונה, או ש

 . נותן השירותעל התקשרות עם להשפיע 

הצהרה ו/או נתונים שאינם מדויקים במסגרת  למועצהמסר  נותן השירותהתברר כי  (11
  תפקידו.

התריעה  המועצה, ונותן השירותהתברר כי קיימת מניעה כלשהי להמשך ההתקשרות עם  (12
 בכתב. נותן השירותעל כך בפני 

, 7, 6, 4בים כהוראות יסודיות:  הבאים הנחש הסכםהפר סעיף מסעיפי ה נותן השירותכש (13
8 ,12 ,13 ,14 ,16 ,17 ,20 ,23 ,24 ,31 . 

 נותן השירותנקיטה בצעדים המפורטים בסעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות  .ב
 כאמור.  הסכםעד מועד ביטול ה

בזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין כביטול ההסכם על ידי  המועצהלא יראו בשימוש  .ג
יהיה חייב לעמוד בכל  נותן השירותהודיעה על כך במפורש ובכתב, ו המועצה, אלא אם המועצה

 התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

 הסכםויות שהוקנו לה בבסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכ המועצההשתמשה  .27
 לנותן השירות, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו,  לא יהיו הסכםוביטלה את ה

 כל טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.

בכל  מנכ"ל המועצהבהוראה בכתב של תהא רשאית לבטל ההסכם  המועצהמבלי לפגוע באמור לעיל,  .28
ימים. במקרה כזה יראו את  30, וזאת בהתראה של מנכ"ל המועצהעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של 

בשל ביטול  נותן השירותההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי 
קבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם זכאי ל נותן השירותכאמור בסעיף זה, יהיה  המועצהההסכם על ידי 

על פי הזמנתה ועד למועד  המועצהלתנאי ההסכם, בגין השירות שסיפק בפועל לשביעות רצונה של 
, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם המועצההפסקת ההסכם עפ"י הודעת 

 לנותן השירותהניכויים, לא תהיינה להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר 
כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, 

 כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.  

 שמירת זכויות  .29

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי  המועצהשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של 
זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות  הסכם

על זכותה  המועצה, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה נותן השירותאו בדרך אחרת ביחסיה עם 
 בכתב ובמפורש. 

 תרופות .30

לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה אין באמור לעיל כדי 
 . הסכםשל הפרת ה

 שמירת סודיות .31

נותן השרות מתחייב לשמור על סודיות המידע והמסמכים שנמסרו לידיעתו במסגרת מתן השירות על 
ט אמצעים פי הסכם זה, ולא למסור ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך על ידי הרשות לקבלה ולנקו
 סבירים על מנת לשמור על המסמכים והמידע המופקדים ברשותו, וברשות אחרים מטעמו.
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 כללי .32

כל שינוי ו/או תיקון של סעיף מסעיפי הסכם זה יהיה בר תוקף, אם נעשה בכתב ונחתם על ידי  .א
 שני הצדדים.

את התנאים , וקובע נותן השירותלבין  המועצההסכם זה מסדיר באופן בלעדי את היחסים בין  .ב
 היחידים המסוכמים על הצדדים לצורך מתן השירות.

זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד  הסכםמוסכם בזה כי הוראות  .ג
 .הסכםלהסכם לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת ה

מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו  כל כתובות הצדדים הו כמפורט ברישא ההסכם.  .ד
 שעות מיום משלוחו כדבר דואר רשום.  72דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

 

 נותן השרות  המועצה

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 36 

 מסמך ה  

      
 4/2021  'מכרז מס

 
 ערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציענוסח 

 
 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 לכבוד 

  המועצה האזורית מרחבים

 
 א.ג.נ.,

 

                    

 הנדון : ערבות מס'________________

  

         

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום המבקשעל פי בקשת ____________ )ולהלן "

"( שתדרשו מאת סכום הערבות)להלן: " שקלים חדשים( אלפיםעשרת )במילים:  ש"ח 10,000כולל של 
 . במועצה ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותלמתן שירותי  4/2021המבקש בקשר למכרז פומבי מס' 

אנו נשלם לכם עם החזרת  המועצה יתו/או גזברהמועצה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש 
כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 ו/או מי מטעמם. המועצה יתו/או גזברהמועצה ערבות זו ניתנת להארכה באופן חד צדדי על פי פנייה של ראש 

 .ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת 2021שנת  אוקטוברלחודש  31ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,                                                                    
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 מסמך ו'

 
 המועצה האזורית מרחבים

 4/2021  'מכרז מס
 למתן שירותי ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות במועצה

  –ביטוח  -נספח ו'  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ]המשך אישור על קיום ביטוחים בעמוד הבא[
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האישור:הנפקת תאריך   אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר 

 מבקש אישור מעמד אופי עסקה המבוטח מבקש האישור

מועצה אזורית 

מרחבים  

)המזמינה ו/או 

חברות בנות 

 ועובדים של הנ"ל( 

 שם

 

 

 ת.ז./ח.פ.

 

 

 מען

 

 

 נדל"ן☐

 שירותים *

 אספקת מוצרים

 ______אחר: ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים*

 מזמין מוצרים     

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.

 

 

 מען
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 פטור מביטוח חבות מעבידים. –: ספק מקצועי שאינו מעסיק עובדים שכירים הערה חשובה
 
 
 
 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 

 ביטוח

 מספר

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח

 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

ביטוח אחריות 

 מקצועית

 

כלל ביט  

2018 

 אחריות צולבת  302 ₪ 2,000,000  

 הרחב שיפוי 304

 ויתור על תחלוף לטובת     309

 מבקש האישור        

 מבקש האישור מבוטח נוסף 318

 ראשוניות 328

 

        

ביט   צד ג'

______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  

 הרחב שיפוי 304

 קבלנים וקבלני משנה  307

 ויתור על תחלוף לטובת     309

 מבקש האישור        

 תביעות המל"ל 315

 מבקש האישור מבוטח נוסף 318

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 

אחריות 

 מעבידים

 

ביט  

______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  

 ויתור על תחלוף מבקש  309

 האישור        

 מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם של מי מעובדי        

 המבוטח       

 ראשוניות  328

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

043   088 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 (1מסמך ז)

 המועצה האזורית מרחבים
 4/2021  'מכרז מס

 במועצה ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותלמתן שירותי 
 

 
 

   לכבוד
 המועצה האזורית מרחבים

 
 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

________, __________אני הח"מ, ____________, נושא/ת תעודת זהות מס' __________ מכתובת _
מצהיר/ה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 בזאת כדלקמן:

חוק עסקאות )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
ממונה אבטחת מידע והגנת למתן שירותי  4/ 2021 מס' פומבי"(, כחלק מהצעה במכרז גופים ציבוריים

 . רבהתאם למכרז האמו ,הפרטיות

 עסקאות גופים ציבוריים. המשמעות הנתונה להם בחוקלמונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה 

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2
"( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(. חוק עובדים זריםלהלן: ") 1991 –התשנ"א  ,ו/או לפי חוק עובדים זרים

לחלופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק  .3
 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -עובדים זרים 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: .4

חוק שוויון )להלן: " 1998-כויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון ז 9הוראות סעיף  (1
 "( אינן חלות עליי.זכויות

( לחוק 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף  (2
  עסקאות גופים ציבוריים.

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

 
    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך  

 
 אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
ו/עצמה באמצעות ת.ז. _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמ

מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ 
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 

שר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אי
 וחתם/מה עליו בפני.

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                        
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 (2מסמך ז)

 
 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 
אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים  .1

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 .1975-מס ערך מוסף, תשל"ו

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  .ב
 ערך מוסף.

אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני  אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, .2
ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או 

 נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 

 
_____________          ___________________________                     _____________         __ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 
 

 תאריך: ____________________
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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 מך ח'מס
 

 

 

 מבוטל
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 מסמך ט'

 

 

 

 מבוטל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך י'    



 

 43 

 המועצה האזורית מרחבים

 4/2021 'מכרז מס
 במועצה ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותלמתן שירותי 

 
      

 1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת הנוער, תשי"ג
 
 

, ככל שהן חלות במתן השירותים 1953 –לתומת לב המציעים הוראות חוק מתוך חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 למועצה.

 

 (, תשנ"ח[ 2העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 

 להעבידו בה בגילו; אין  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -המעביד נער באחד מאלה 

בדיקות  ןשעניינא, 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12 או 11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 רפואיות; 

שעות  ןשעניינ, 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 עבודה ומנוחה; 

קביעת  ןבעניי, לרבות הוראות 4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך יא'
 המועצה האזורית מרחבים
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 4/2021  'מכרז מס
 במועצה הפרטיות ממונה אבטחת מידע והגנתלמתן שירותי 

 
 

  (5)א()3טופס הוכחת עמידת המציע בתנאי סף 
 

אני, ___________ נושא ת"ז ___________ משמש בתפקיד ________ אצל המציע, מצהיר בזאת בשם 
 המציע כדלקמן:

בעלי המציע ועובד המציע אשר יספק את השירות למועצה, נעדרי הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין  .1
 א לחוק הגנת הפרטיות.31-ו 5או בעברה מהעבירות המנויות בסעיפים יש עמה קלון 

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב בהצהרה זו משמעה הפרה יסודית של ההסכם עם המועצה, על כל 
 המשתמע מכך.

המציע, אם הוא יחיד, או מנהל אבטחת מידע המוצע על ידי המציע אם המציע הוא  (1
 שנים לפחות בליווי רשות מקומית /גוף מוניציפאלי/תאגיד מים  3בעל ניסיון של  -תאגיד

שנים. ואשר  3ובסה"כ  מסויםליווי משמעותו מי שליווה באופן רצוף )לפחות שנה( גוף  (2
 (. CISSP, CISO, CISA, CEH :נתן שירות בתחום אבטחת מידע

 :והממליצים להלן פירוט הניסיון

 

מועד מתן השירות )יש לציין  שם הרשות/ הגוף / התאגיד
חודש ושנת התחלה, חודש 

 ושנת סיום(

שם וטלפון איש קשר  פרטי השירות שסופק
 אצל המזמין

    

    

    

    

    

    

 נוספים של המציע בהתאם לשיקול דעתה. ללקוחותהמועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות 
 
        _____________          ____________________ 

 שם חתימת המציע                תאריך  
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 מסמך י"ב

 המועצה האזורית מרחבים
 4/2021 'מכרז מס

 במועצה ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיותלמתן שירותי 
 

 השירות הנדרשמפרט 
 

ב' 17מבקשת בזה הצעות מחיר למתן שירות של מנהל אבטחת מידע לפי סעיף  המועצה האזורית מרחבים

 לחוק הגנת הפרטיות.

 

 מהות השירות

 במועצה בהתאם להוראות הדין הקיים, נהלי המועצה ומדיניותה. ממונה אבטחת מידע והגנת הפרטיות

העלאת רמת החוסן הארגוני בנושא סייבר והתאמת התנהלות המועצה לתקנות אבטחת הפרטיות מהיבט 

 אבטחת המיידע.

הבאת רמת אבטחת המיידע במועצה לרמה שתמזער את הסיכוי להתממשות איומי אבטחת מיידע פנימיים 

וכן יישומים ומערכות  (.On-Premise )מועצה שרתי התוך מלמערכות המיידע המותקנות ופועלות  וחיצוניים.

( Hosting  \ Off-Premiseמיידע של המועצה המשמשים אותה ומופעלים על ידה אך מותקנים ופועלים בענן )

 .מחוץ לגבולות הארגוןשל המועצה, על מחשבים של ספק שירות ענן 

 

 : מנכ"ל המועצה, מנמ"ר המועצהכפיפות

 

 פירוט השירות הנדרש ותחומי אחריות

 אחריות תחומי .1

ל תחום הגנת הפרטיות ואבטחת המידע ברשות לרבות, ע אחראיים יהיו ידו על שיוצע והמבצע המציע .1.1

 הגנת הפרטיות. חוק דרישות בכל הרשות עמידת עלמערך אבטחת מידע בדגש  של הותחזוק ההקמ

לחוק הגנת הפרטיות ה'תשמ"א  17לממונה אבטחת מידע לפי סעיף  ימונהנותן השירות, , המבצע .1.2

היתר, עפ"י הגדרות משרד הפנים  ביןכ"ממונה אבטחת מיידע והגנת הפרטיות"  ויפעלישמש  1981

וכמשמעו בחוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות  )נספח א'(למנהל אבטחת מידע 

 .כאמורטחת מיידע תקנות אב

 

 ריכוז נושאי אבטחת המיידע והגנת הפרטיות במועצה .2

 

הגנה על הפרטיות וסייבר , נותן השירות ישמש כסמכות המקצועית המפקחת בנושאי אבטחת מיידע .2.1

 והמידע והנהלים הקשורים בכך במועצה לפי הדין החל בעניין.

שתכלול עבודה  המיידע וההגנה על הפרטיותתן השירות יכין תכנית עבודה שנתית בתחום אבטחת נו .2.2

 כולל יעדים מתוארים, שמות אחראיים ותיאור המשימות. בשגרה, צמצום פערים קיימים, 

נותן השירות ישתתף ויעניק יעוץ לוועדות וגופים פנימיים של המועצה בנושאים בהם אבטחת מיידע  .2.3

 ובתיאום עמו.והגנת הפרטיות רלוונטיים במועדים שיקבעו על ידי המועצה 

נותן השירות יבצע מטלות בתחום אבטחת מיידע, והגנת הפרטיות בהתאם להנחיות הממונה עליו  .2.4

רק אם יתבקש. ככלל כל הפעולות במערכת יבוצעו על ידי המנמ"ר. תפקיד  מנמ"ר( \במועצה )מנכ"ל 

ם, לאתר , להכין מסמכימבנה המערכת, ההגדרות, ההרשאותלבדוק את  , לתת הנחיותהממונה הוא
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לתת הנחיות לגבי תיקונים כן ו, וכל המתואר במסמך זה )מסמך י"ב( פרצות, לתכנן ולבצע הדרכות

 במערכת המחשוב את הפעולות יבצעלא ממונה אבטחת המיידע  דרושים במערכות.האו שיפורים 

 ולא יכנס למערכת ללא אישור המנמ"ר. בעצמו.

 

 יישור קו –הקמה  .3

 ובקרה על יישומה, מיידעהתכנון מדיניות אבטחת סיוע ב .3.1

מתן הנחיות וייעוץ בנושא אבטחה . פיתוח תחזוקה וניהול של מדיניות אבטחת המידע ברשות .3.1.1

 )כולל מיידע המצוי בשירותי הענן המשמשים את הרשות( ושמירה על המידע הרגיש ברשות

 ת בקרה על יישום ההנחיות.לרבו בדגש על מידע רגיש ומסווג בהתאם להוראות הדין הקיים.

 המנכ"ל ברשות בשיתוףהגדרת מדיניות אבטחת המידע, הגנת הסייבר והגנת הפרטיות  .3.1.2

הפקת מסמך המגדיר את  עדכון המדיניות מעת לעת על פי הצורך.והנהלת הרשות,  2המנמ"ר

יהיה מסמך ההמדיניות והנהלים הנגזרים ממנה. הדרכה והטמעת הנהלים בקרב העובדים. 

 כולל אשר יעודכן ויאושר אחת לשנה ע"י הנהלת הרשות.מדיניות מסמך 

 הנושאים לרבות לרשות שנקבעה המידע אבטחת ממדיניות הנגזרים הנהלים כלל כתיבת .3.1.3

 :הבאים

 .ותקשורת גישה בקרת נוהל .3.1.3.1

 .עובד של ועזיבה לכניסה הרשאות נוהל .3.1.3.2

 .סביבות והפרדת רשת אבטחת נוהל .3.1.3.3

 .חיצוניים בהתקנים שימוש נוהל .3.1.3.4

 .מורכבות סיסמאות נוהל .3.1.3.5

 .מידע אבטחת אירועי ותפעול דיווח נוהל .3.1.3.6

גיוס עובד חדש, הסכמי סודיות ואבטחת מידע לעובדים,  –משאבי אנוש  נוהל .3.1.3.7

 סיום העסקת עובד ברשות.

 .בפרט השרתים ובחדרי ברשות וסביבתית פיזית הגנה נוהל .3.1.3.8

 .נקי שולחן נוהל .3.1.3.9

 של ופיתוח, הטמעה, רכש ובתחומי ענן)לרבות חוץ ומיקור ספקים עם עבודה נוהל .3.1.3.10

 (.מידע וטכנולוגיות מערכות

 .ברשות חדירות ומבדקי סיכונים סקרי ביצוע נוהל .3.1.3.11

 .והתצורה התוכנה ברמת שינויים ניהול נוהל .3.1.3.12

ואירועי אבטחת מידע  DRהמשכיות עסקית הכוללת התייחסות לאתר  תוכנית .3.1.3.13

 .וסייבר

 DRברשות, יתכנן ממונה אבטחת המידע את אתר ה DRולא קיים אתר  במידה .3.1.3.14

 הנדרש ברשות.

 .הרשות של המדיניות מסמך מתוך כצורך העולה נוסף נוהל כל .3.1.3.15

כולל מערכות, מיקומן, רמת הקריטיות של  הרשותמיפוי מעודכן של כלל נכסי המידע של  ביצוע .3.2

 הנדרשות לכל מערכת.  ההגנותהמערכות ובהתאם לכך 

 

  מאגרי מידע: –ות חוק הגנת הפרטי   .3.3

 כנית עבודה לעמידה מלאה בחוק הגנת הפרטיות לכל סעיפיו ותקנותיו.גיבוש, הצגה ואשרור ת .3.3.1
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לפי  (Off-Premiseו  On-Premise) יצירה, רישום, מעקב ועדכון מאגרי המידע של הרשות .3.3.2

 כולל אך לא רק: הכנת מסמך הגדרות דרישות החוק כולל בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

וכל הדרוש לרישום מאגרי המיידע המאגר, מסמך מיפוי מערכות המאגר, הדרכת מנהל המאגר 

 של המועצה אצל רשמת מאגרי המיידע במשרד המשפטים.

של הרשות המותקנים בשרתיה או  הכנה והטמעה של נוהל אבטחת מאגרי מיידע .3.3.2.1

  (Off-Premiseו  On-Premiseאצל ספק שירותי ענן )

 הכנת רשימה מעודכנת של מאגרי המידע ברשות. .3.3.2.2

רישום כלל מאגרי המידע בעירייה ברשות להגנת הפרטיות ומינוי מנהל מאגר לכל  .3.3.2.3

 מאגר.

 הדרכת מנהלי המאגרים על חובתם בחוק מתוקף תפקידם. .3.3.2.4

ביצוע בקרה מקיפה להרשאות העובדים על מאגרים לאיתור משתמשים שאינם  .3.3.2.5

הפקת דוח  –לקבל הרשאה למאגר בשיתוף פעולה עם מנהלי המאגרים צריכים 

 ביקורת.

 הקמת ועדות: .3.3.2.6

 הקמת ועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים ברשות כנדרש בחוק הגנת הפרטיות. .3.3.2.7

הקמת ועדת היגוי לאבטחת מידע ברשות הכוללת את צוות אבטחת המידע וההנהלה  .3.3.2.8

 הבכירה.

 

 מודעות עובדים .3.4

עלאת מודעות עובדי והנהלת הרשות לאבטחת מידע כנדרש בחוק הגנת כנית להבניית ת .3.4.1

 הפרטיות.

 

 ניהול הרשאות, ודרכי הגישה למשתמשים .3.5

 הגדרה וחלוקת הרשת וסביבת העבודה לאזורים מאובטחים לפי רמת רגישות. .3.5.1

יישום מנגנוני בקרת גישה והרשאות במערכות המידע והתקשורת ברשות תוך מידור גורמים  .3.5.2

 חיצוניים.

קביעת אמצעי זיהוי משתמש לגישה במערכות המיידע תוך מניעת אפשרויות העתקה או שחזור  .3.5.3

 פריטי מיידע של הרשות.

הכנת נהלים להסדרת מדיניות שימוש בהתקנים ניידים, מחשבים ניידים, טאבלטים, טלפונים  .3.5.4

 חכמים, שירותי ענן וכיוצ"ב.

ותקשורת ברשות. מעורבות בתהליך  הגדרת מדיניות סיסמאות ותהליכי גישה למערכות מידע .3.5.5

 הגדרת ההרשאות לעובדים. 

פיקוח ומתן חוות דעת על הגדרת מדיניות סיסמאות ותהליכי גישה למערכות מידע ותקשורת  .3.5.6

 בשירותי ויישומי הענן המסופקים לרשות. סיוע במעקב אחר ההרשאות לעובדים. 

 ך פרסום באתר הרשות.הכנת רשימת הגורמים המקבלים או מוסרים מידע לרשות לצור .3.5.7

 הכנת מסמך נהלים להסדרת מדיניות בקרת הגישה כאמור לעיל .3.5.8

 הכנת נהלים להסדרת מדיניות הגישה מרחוק .3.5.9

 

 

 שוטפת ובקרה תחזוקה .4
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 מדיניות אבטחת מידע .4.1

הערכת סיכוני אבטחת המידע במערכות המידע והתקשורת ועדכונם בהתרחש שינויים  .4.1.1

-On) מידע, כולל סיווג נכסי המידע של הרשותמשמעותיים במערכות או באיומי אבטחת 

Premise  וOff-Premise ) .לפי רמת רגישותם והגדרת אמצעי אבטחת מידע הדרושים להם 

 עדכון מסמך מדיניות אבטחת המידע ברשות אחת לשנה לפי הצרכים והשינויים הנדרשים.  .4.1.2

 אישור מסמך המדיניות אל מול הנהלת הרשות אחת לשנה. .4.1.3

 עדכון נהלים וכתיבת נהלים נוספים לפי הצרכים והשינויים הנדרשים ברשות.  .4.1.4

 ביצוע בקרה ופיקוח על יישום מדיניות אבטחת המידע והנהלים של הרשות. .4.1.5

אחת לחציון)במידה  DRכנית ההמשכיות העסקית בדגש על הפעלת אתר הביצוע תרגולי ת .4.1.6

 (.DRוקיים אתר 

י ליישום בתהליכי שמירת מידע ברשות, העברת מידע הגדרת דרישות אבטחת מידע שיהוו תנא .4.1.7

בתוך הרשות ואל מחוץ לרשות ועוד, באמצעות כתיבת נהלים לתהליכי אלו, אישורם והטמעתם 

 בתוך הרשות. 

הכנת יומן לתיעוד אירועי  מיפוי ואפיון מסמכי איסוף מידע והסכמות לעשיית שימוש במידע. .4.1.8

 ן תגובה לכל אירוע.אבטחה, הגדרת אירועי אבטחת מידע ואופ

הנחיית הנהלת הרשות בהקצאת משאבים להטמעת אמצעי אבטחת מידע וביצוע סקרי סיכוני  .4.1.9

 אבטחת מידע במערכות המידע והתקשורת של הרשות.

 הסדרת נהלי מדיניות אבטחת מיידע בניהול כוח אדם. .4.1.10

ל הדרכת משתמשים בנושאי אבטחת מידע, הכנה והחתמת עובדים על הצהרת סודיות וע .4.1.11

בשיתוף המנכ"ל,  -מסמכים המתייחסים לאחריות העובד בכל הנוגע לאבטחת מידע 

 המנמ"ר, היועמ"ש והנהלת הרשות.

 בקרה על יישום נהלי אבטחת מידע ברשות.  .4.1.12

הגדרה פיקוח, הטמעה ויישום פתרונות אבטחת   -לווי פרויקטים בתחומי מחשוב ודיגיטציה  .4.1.13

לגבי רכש נדרש )אם נדרש(, מעבר לענן או לעבודה מיידע רלוונטיים לפרויקט, כולל ייעוץ 

 מקומית, לרבות בניית כתבי כמויות, מפרטים ולווי מקצועי של תהליך הרכש.

 ייעוץ בתהליכי הבדיקה, הקבלה, הפריסה וההטמעה של מערכות מחשוב במועצה. .4.1.14

 

 וק הגנת הפרטיות ח .4.2

הפקת  –  -מנהל המאגרים ביצוע בקרה רבעונית להרשאות מאגרי המידע בשיתוף פעולה עם  .4.2.1

 דוח ביקורת.

 ביצוע בקרת סיסמאות משתמשים במאגרי המידע .4.2.2

כתיבת נוהל הצבה והפעלת מצלמות במשרדי המועצה וברחבי המועצה, בהתאם להנחיות  .4.2.3

 הרשות להגנת הפרטיות ועל פי דין ובשיתוף הנהלת הרשות

 . כתיבת נוהל טיפול בהקלטת שיחות, ככל הנדרש .4.2.4

 

 ספקים ומיקור חוץבודה מול ע .4.3

 כתיבת דרישות אבטחת מידע בהתקשרות חדשה עם ספקים ומיקור חוץ. .4.3.1

האבטחה לשמירת  בדיקת התקשרויות עם ספקים של הרשות מבחינת העברת נתונים ואמצעי .4.3.2

 הנתונים אצל הספק.
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 הגדרת תנאים מתאימים מול הספק בהתאם להוראות הדין והנחיות הרשות להגנת הפרטיות.  .4.3.3

 האבטחה לשמירת הנתונים אצלו. העברת נתונים ואמצעימבחינת 

 סדרת מדיניות אבטחת המיידע בשרשרת האספקה.ההכנת נהלים ל .4.3.4

 

 ועדות הקמת .4.4

בחינת הבקשות המתקבלות והחלטה לגבי  –תפעול הועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים  .4.4.1

 אישורן במידת הצורך.

לרבעון עם צוות אבטחת המידע וההנהלה התכנסות אחת  -תפעול ועדת היגוי לאבטחת מידע  .4.4.2

הבכירה לטובת הצגת ההתקדמות בתוכנית העבודה ובחינת נושאים הרלוונטיים לתחום 

 אבטחת המידע.

 

 ודעות עובדיםמ .4.5

 ביצוע הדרכות מודעות לאבטחת מידע לעובדי והנהלת הרשות. .4.5.1

 שליחת התראות רלוונטיות לעובדי הרשות. .4.5.2

 הכנה ופרסום של כרזות מודעות.  .4.5.3

 ביצוע תרגילי אבטחת מידע להעלאת מודעות עובדים לאבטחת מידע. .4.5.4

 

 

 איתור פערים בתחום אבטחת המיידע–סקרי אבטחת מידע  - הערכת סיכונים .5

מתן הערכת סיכוני אבטחת מידע בפרויקטים קיימים וחדשים של העירייה באופן מוסדר, מתודי  .5.1

 ושוטף. 

 פערים בתחום אבטחת המיידע ביצוע הפעולות הנדרשות למניעה, איתור וזיהוי .5.2

 באחריות נותן השירות לוודא שהנהלים נאכפים ושאין פרצות המסכנות בטחון המיידע או הפרטיות  .5.3

, של מערכות המידע והתקשורת ברשות תשתיתי ותהליכי אבטחת מידע תקפתיסיכוני ייזום סקר  .5.4

יבוצעו ע"י גורם מקצועי, וכאשר חלים או עומדים לחול שינויים משמעותיים במערכות אלו אשר 

 עצמאי, בלתי תלוי ומחוץ לרשות

בדיקת יעילות אמצעי ההגנה הקיימים ברשות ורמת הגדרות האבטחה במערכות המידע  .5.5

 והתקשורת.

הארגונית ובשירותי  יחידות המועצה והמשתמשים בעבודה מאובטחת ברשת המחשבים תרגול .5.6

 . הענן

שיבוצעו ע"י גורם מקצועי, עצמאי, בלתי תלוי ומחוץ טכנולוגיים ופיזיים  3ייזום מבחני חדירה .5.7

 לרשות, להדמיית ניסיונות פריצה מחוץ ומתוך הרשות.

 הגדרת בקרות פיזיות )כגון בקרת גישה, הגנה פיזית על נכסי מיידע( בהתאם להערכת הסיכונים .5.8

 הכנת נהלים להסדרת מדיניות ניהול העדכונים ו"טלאי האבטחה", הקשחת מערכות המיידע .5.9

 ומדיניות הגיבויים

בצוע בקרה, איסוף ודגימת הלוגים של אבטחת המיידע לבדיקת פעילויות ברשת ולמניעת  .5.10

 והעברת מיידע לגורמים לא מורשים. פריצות לרשת 

הגדרת הסטנדרטים הנדרשים בחוק לשירותי הענן המשמשים ואשר ישמשו את המועצה,  .5.11

וההצהרות  עמידתם בנדרש כולל הנחיות בדבר כל האישורים החתומים בדיקה ומתן חוות דעת על

 .פי חוק ללרשות עאותם נדרשים ספקי שירותי הענן להמציא  החתומות
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 4DRPתכנון ויישום תכנית  .6

 

 פיתוח תכנית התאוששות של מערכות המידע והתקשורת ממצבי משבר ברשות. .6.1

 חירום ברשות, במכלול יחידות הרשות.תכנון מערך תהליכים קריטיים שיופעל במצבי  .6.2

 הקמת אתר חירום מרוחק לגיבוי מערכות המידע והפעלתו מרגע התרחשות אסון. .6.3

 

 ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת .7

 

 הכנת נוהל להסדרת מדיניות אבטחה פיזית וסביבתית .7.1

 פגיעה בה.התקנת אמצעי איתור זיהוי ומניעה לצמצום חשיפת מערכות המיידע  וניסיונות  .7.2

 הגדרת דרישות הגיבוי למערכות המידע של הרשות, בקרת איכותם ואופן אבטחתם. .7.3

 מתן אישור להעברת מידע טרם העברתו לגוף ציבורי.   .7.4

סיוע בקביעת נהלי עבודה למניעת דליפת מיידע בממשקים הפנימיים בין יחידות המועצה וממשקים  .7.5

פקי שירות, קבלנים חיצוניים ופיקוח על אבטחת סחיצוניים בין המועצה ויחידותיה השונות לבין 

 מיידע של פרויקטים חיצוניים.

הכנת תכנית ונהלים להסדרת מדיניות ניהול אירוע אבטחת מיידע הכולל בין היתר נוהלי תגובה של  .7.6

 המשתמשים ל:

 .)דיוג( אירועי פישינג  .7.6.1

 .דלף מיידע .7.6.2

 .מתקפת סייבר .7.6.3

 .חדירת וירוס לרשת המועצה או למחשב .7.6.4

 .חדירת נוזקת כופר .7.6.5

 .השבתת מערכת קריטית כפי שיוגדר .7.6.6

 .עתכנון ויישום נוהל תחקור לאחר אירו .7.7

 .צוות תגובה לאירועי סייבר -מתן שירות  .7.8

 סיוע במתן תגובה לאירוע סייבר בהתבסס על סדר העדיפות של מערכות המחשוב במועצה.  .7.8.1

הקבוע נעדר מכל סיבה  והממונה הקביעת איש קשר אליו פונה הרשות בקרות אירוע במיד  .7.8.2

, ינהל אותו עבור המועצה ויפעל עשהיא. אשר ינחה בדבר מתן התגובה הראשונית לאירו

 לבלימת המתקפה. עד לחזרת הממונה הקבוע.

 ביצוע תרגולי אירוע סייבר המדמה תקיפה והתמודדות.  .7.8.3

 לאחר כל תרגול או אירוע אמתי. והגשת דוח ממצאים והמלצות. עבצוע תחקיר אירו  .7.8.4

 

-Offו  On-Premise) בענן והן  הארגון גבולות בתוך הן המועצה של המיידע נכסי בכלל כאמור זאת כל

Premise) המותקנות ופועלות מתוך שרתי המועצה ) של המועצה, למערכות המיידע . כלל השירותים יינתנו

On-Premise על ידה אך מותקנים (. וכן יישומים ומערכות מיידע של המועצה המשמשים אותה ומופעלים

 ( על מחשבים של ספק שירות ענן של המועצה, מחוץ לגבולות הארגון.Hosting  \ Off-Premiseופועלים בענן )
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והמפרט. תחושב תמורת השירותים על  הסכםככל שהמועצה תזדקק לשירותי אבטחת מיידע החורגים מה

 .בסיס מחיר שעות עבודה שישקעו בפועל
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 המועצה האזורית מרחבים: האזוריתהרשות 

ממונה אבטחת מידע והגנה על הפרטיות במועצה שירותי :   יועץ חיצוני בתחום/תחומיםמועמד/ת לתפקיד: 
 האזורית מרחבים.

 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים .1

 :שם משפחה

 :שם פרטי

 :מס' זהות

  ___/___/___ :שנת לידה

מס' טלפון:  _________:_______________מיקוד רח':__________________עיר/ישוב: :כתובת
  _____________________ :טלפון נייד _______________________ מס'

 תפקידים ועיסוקים .2

לרבות )שנים אחורה  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
 '(. כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד

נא להתייחס לתפקידים בשכר  (.שותפות, עמותה וכיו"בחברה, )נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג 
 (.יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות)או בהתנדבות 

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו
 המעסיק

התפקיד ותחומי 
 האחריות

 תאריכי העסקה

    

    

    

    

    

 

 תפקידים ציבוריים  .3

  .לעיל 2וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי 

 .שנים אחורה 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף
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 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  .4

בין אם הם ציבוריים  תאגידים, רשויות או גופים אחריםפירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של 
 .ובין אם שאינם ציבוריים

 .שנים אחורה 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

שם התאגיד/רשות/גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת הכהונה 
 ותאריך סיומה

סוג הכהונה )דירקטור 
חיצוני או מטעם בעלי 

שמדובר מניות. ככל 
בדירקטור מהסוג השני 

 נא לפרט גם

פעילות מיוחדת 
, כגון ןבדירקטוריו

חברות בוועדות או 
 תפקידים אחרים

    

    

    

    

    

 

  האזוריתקשר לפעילות הרשות  .5

, לפעילות הרשות שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 
ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים )שבה אתת/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו  האזורית

שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור  האזוריתסטטוטוריים שבשליטת הרשות 
  ?(אליהם

  .שנים אחורה 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

  .או קשר באופן מפורטנא לציין כל זיקה 

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או  –בעל עניין" בגוף "
אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק )עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו 

  .(1ם בבורסה,בתאגידים הנסחרי 8661-ניירות ערך, התשכ"ח

                                                      
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של  - ( 1(בעל ענין", בתאגיד" 1691-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1

רים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטו
שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות 

א) ( - פסקה זו לענייןהמונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; 
ב) החזיק אדם בניירות ערך ( ;ו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרןירא

למעט חברת רישומים ולמעט מי  -זה, "נאמן"  לענייןבאמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; 
)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, 2)א)(49שמעותו לפי סעיף שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמ

 .חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים( 2( ;לפקודת מס הכנסה 102בהגדרתו בסעיף 



 

 54 

 ___________________________________________________________ :כן / לא אם כן, פרט/י 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 

 לגבי קרובי משפחה  5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

  .לעיל לגבי קרובי משפחתך 5-2פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 

 .יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד

למשל, אם )הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל  נא לפרט את שם הקרוב, סוג 
בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה 

 (ופעילות מיוחדת בדירקטוריון

 .בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך –קרוב" "
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד  .7

, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה (במישרין או בעקיפין)להיות ממונים עליך  האם את/ה ומי שאמורים
מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות 

 ?אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות

 ___________________________________________________________ :כן / לא אם כן, פרט/י 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .8

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 
 ?חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת

  .וך על שולחנךבן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמ –קרוב" "

 :כן / לא אם כן, פרט/י

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של  .9
 חשש לניגוד עניינים 
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שאליהם לא התבקשת , על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים ידוע לךהאם 
, שעלולים להעמיד (שותפים עסקייםובכלל זה חברים קרובים ו)להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך 

  ?אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת

 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים )לעיל  8-1נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  
 (.האזוריתדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות אלה, חברויות ב

 

 :כן / לא אם כן, פרט/י

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים  .10

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, 
 .כולל תאריכים

 

 נכסים ואחזקות  –חלק ב' 

 ות אחזקות במני .11

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של 
  .קרוביך

בתאגידים  21968 אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
 .הנסחרים בבורסה

 .בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך –קרוב" "

  

                                                      
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד  - ( 1(בעל ענין", בתאגיד" 1691-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  2

או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן 
הון המניות המונפק כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מ

א) יראו מנהל ( - פסקה זו לענייןשלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; 
ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו ( ;קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  -זה, "נאמן"  לענייןמחזיק בניירות הערך האמורים; גם את הנאמן כ
לפקודת  102)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א)(49מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 םחברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומי( 2( ;מס הכנסה
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  :כן / לא אם כן, פרט/י

שם המחזיק )אם  שם התאגיד / הגוף
 המחזיק אינו המועמד(

תחום עיסוק התאגיד /  % החזקות
 הגוף

    

    

    

    

    

 

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .12

קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים  האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות
 ?להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד

 .בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך –קרוב" "

  :כן / לא אם כן, פרט/י 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ ___________________ 

_______________________________________ 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי  .13

לחובות או להתחייבויות  האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב
 ם?כלשה

 :כן / לא אם כן, פרט/י .בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך –קרוב" "

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ ___________________ 

_______________________________________ 

 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .14

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 
 ?ת/בתפקיד שאליו את/ה מועמד

, של (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים)נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך  
 .גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם

 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או לרבות מי  –בעל עניין" בגוף "
  .מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

 :כן / לא אם כן, פרט/י
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ ___________________ 

_______________________________________ 

 

 הצהרה  –חלק ג' 

 :מצהיר/ה בזאת כי ' ____________אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס

מקורבי, הם מלאים, נכונים כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ול .1
  ;ואמתיים

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית,  .2
אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם 

 ; ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של  .3
 ;חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים  .4
 ;בנושא האזוריתבמילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות 

במהלך הדברים  ני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררוא .5
הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ 

 ;חיותיו, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנהאזוריתביועץ המשפטי של הרשות 

 

 על החתום:

 

 ת.ז.: _______________________   שם מלא: ____________________

 

 תאריך: _____________________   חתימה: _____________________
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 מסמך יד'

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 

 לכבוד 

 )להלן: "המועצה"(  המועצה האזורית מרחבים

 

 א.ג.נ.,

.הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: "המציע"( במסגרת הצעתי במכרז 1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   4/2021 מספר

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע   כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  89עיף .  ס2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 

לעניין זה, או לעסקה עם המועצה,  הסכםברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד ל

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -״קרוב״ 

 הקובע כדלקמן: 1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59.  סעיף 2.2

זוגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או -"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן

שיש לעובד בהסכם העבודה  ןלענייאו עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט  הסכםטובת הנאה בכל 

בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת  הסכםשלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט ל

לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור 

 א)ב( לגבי חברי המועצה."89 בסעיף

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 12. כלל 2.3

חבר מועצה   -או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״  הסכם״חבר המועצה לא יהיה צד ל

 ליטה בו."או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ש

 .  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : 3

 . בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף.3.1

. אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו 3.2

 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 .  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.3.3

לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא .ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית 4

 נכונה.

 

( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89.אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 5

התקשרות מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר  2/3)מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

 א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 89לפי סעיף 

 .אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.6
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