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 בתחוםיעוץ שירותי י למתן"( המכרז" -)להלן  12/  2020במכרז פומבי פרסמה  מועצהוה הואיל

 יםהמפורט, בתנאים ושירותי ממונה על אבטחת מידער בסייב והגנה מידע אבטחת

 מכרז;ובשאר מסמכי ה ,זה ובנספחיו חוזהב

 

בהסתמך על כתב , להתקשר עמה החליטה מועצהוה למכרז הצעהה הגיש הספקיתו והואיל

 ;זה להלן חוזההכל בכפוף למותנה בהצעתה ומצגיה במכרז, 

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 וכותרות הסעיפים , נספחיםמבוא .1

 

 .הימנוחלק בלתי נפרד  יםמהוו והנספחים לו זה חוזההמבוא ל 1.1

 

או למטרה  חוזהחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הלצורכי נו הינןכותרות הסעיפים  1.2

 אחרת כלשהי.

 

 השירותים .2

 

את  ,מועצהללספק מקבלת על עצמה ומתחייבת  הספקית, והספקיתמזמינה בזה מ מועצהה

 מועצהלצורכי ה, חוזהל נספח "א"למפרט השירותים המצ"ב כבהתאם השירותים 

 "(:השירותים" -יחד עם הנקוב במפרט )להלן  ולרבות ,חוזהולדרישותיה מעת לעת בתקופת ה

 

אבטחת המידע" י אאחר"-שמש כת יתבמועצה. הספקריכוז נושא אבטחת המידע  2.1

 במועצה.

 

 ,יישום הנחיות, נהלי אבטחת מידעיישום מדיניות אבטחת המידע במערכות במועצה,  2.2

 לדרישות הדין. םוהתאמתכניות אבטחת מידע ת

 

 איתור וזיהוי פערים בתחום אבטחת המידע.קיום הפעולות הנדרשות לשם מניעה,  2.3
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הטמעה ויישום פתרונות פיקוח על , תוך במועצהליווי הפרויקטים בתחום התקשוב  2.4

 לאבטחת מידע.

 

 הכנת תכנית עבודה שנתית בתחום אבטחת מידע. 2.5

 

התעדכנות בטכנולוגיות לאבטחת מידע במחשב, בהיבטי בטחון מידע במחשב, לצורך  2.6

 במועצה.יישום 

 

ות לתהליכי "בדיקות הקבלה" וכן לשלב הפריסה וההטמעה של מערכות מחשב שותפ 2.7

 חדשות.

 

ביצוע בקרה אחר פעילויות המחשב, למניעת פריצות למערכת ומסירת מידע מסווג  2.8

 ובדיקה כי הפעילות מתנהלת בהתאם למדיניות שנקבעה. ,לגורם בלתי מורשה

 

ותיאום בין  ,ות לרשת קישורתיאום הפעלת מערכות אבטחה עם יחידות המחשב הקשור 2.9

 , בכל היבטי אבטחת מידע.המועצתית ליחידת המחשב ספקי שירותי ענן חיצוניים,

 

 .במועצהובדיונים בנושא מערכות התקשוב  פנימיותשותפות בוועדות  2.10

 

קביעת נהלי העבודה, רכישת מוצרים ופתרונות אבטחה, למניעת דלף מידע בממשקים  2.11

 .שירותי אירוחיחידות המועצה, וספקי עם 

 

 על מנת לוודא כי העובדים מסווגים כנדרש. ,מעורבות בכל תהליך ההרשאות לעובדים 2.12

 

השונות המועצה שותפות לביצוע ביקורות ותרגילים בתחום אבטחת המידע ליחידות  2.13

 ולמשתמשי הקצה.

 

וטיפול באבטחת  ,טיפול בהיבטי ביטחון בעת העסקת קבלנים חיצוניים בנושא המחשוב 2.14

 המידע של פרויקטים חיצוניים.

 

 .על מאגרי המידע במועצהבהתאם להנחיות הממונה  ,ביצוע מטלות נוספות 2.15

 

 הספקיתהתחייבויות הצהרות  .3

 

 מאשרת מצהירה ומתחייבת בזה כדלקמן: הספקית

 

כתב ל 4סעיף , כפי שפורטו בלמכרז בתנאים המצטברים להגשת הצעה תא עומדיה 3.1

; וכל הפרטים בכתב ההצעהה , ובהתאם להצהרותיבמכרז למשתתפיםההוראות 

 בהצעתו הינם מלאים ונכונים. מועצהשמסרה ל

 

על כל מסמכיו, לרבות ההוראות למשתתפים במכרז, ידועים  חוזהאת תנאי הה קרא 3.2

והיא מתחייבת לקיים זה ובמסמכיו  חוזהלאשורם התנאים והדרישות שב הוברורים ל

ולבצע את העבודות המסוימות שביצוען יוזמן ממנה בהתאם  זהחוהתחייבויותיה שב

זה ובמסמכיו בדייקנות, ביעילות, במומחיות  חוזהלכל התנאים והדרישות הקבועים ב
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הכל בהתאם  -ובמועדים אשר ייקבעו על ידה  מועצהובמיומנות, לשביעות רצון ה

 .חוזהלהוראות מסמכי ה

 

עקב אי ידיעת  מועצהו/או אחרות כלפי ה לבסס שום תביעות כספיות תהיה רשאיתלא  3.3

א יזה ו/או הנובעים מהם, וה חוזהו/או אי הכרת תנאי או נסיבה כלשהם הקשורים ב

 בזה על כל טענה כאמור. תמוותר

 

ת השירותים ספקזה ולא חוזהלא קיימת מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותה ב 3.4

 על פיו. מועצהל

 

, העלול הספקיתלבין מי מלקוחותיה האחרים של  מועצהלא קיים ניגוד אינטרסים בין ה 3.5

 ,ו/או לפגוע ברמת השירותים זה חוזהלפי  מועצהת השירותים לאספקלסכל ו/או לפגוע ב

 תמתחייב יתהספקזה.  חוזהולא יהיה קיים ניגוד אינטרסים שכזה בתקופת תוקפו של 

להודיע למועצה ללא דיחוי, על כל עניין בו יתעורר או שניתן יהיה להסיק כי עלול 

 להתעורר, ניגוד עניינים כאמור.  

 

תהווה הפרה יסודית  ןוהפרת ,חוזהה זה לעיל הינן מעיקרי "קבס הספקיתת התחייבו

 שלו.

 

תאים , כח אדם מיש לה את הידע, הניסיון, המיומנות, הכישורים והקשרים הדרושים 3.6

 מועצההשירותים ל אספקתלצורך ומיומן בהיקף מספיק וכל יתר האמצעים הדרושים 

 מועצהברמה מקצועית גבוהה, בעיתוי מתאים ובהתאם ללוחות זמנים שיסוכמו עם ה

 .חוזה, וכל אלו ימשיכו לעמוד לרשותה במהלך כל תקופת המעת לעת, בהתאם לצרכיה

 

את השירותים במומחיות, ביעילות ובנאמנות, כשהיא מנצלת לצורך כך  מועצהל ספקת 3.7

לביצוע השירותים קדיש תואת מיטב ידיעותיה, ניסיונה, יכולתה וכישוריה המקצועיים, 

 את מיטב מרצה ואת כל הזמן והמאמץ שיהיו דרושים לביצועם.

 

 ת השירותים באמצעים, בטיב ובאיכותספקשתמש לשם אתו הנעל חשבו תספק 3.8

 זה על נספחיו. חוזההנדרשים ב

 

, בהתאם לסדרי עדיפויות שייקבעו על ידי הממונה שתיקבעתפעל ליישום תכנית העבודה  3.9

 .חוזהמעת לעת בתקופת ה

 

. מוסכם בזה מועצהאת השירותים בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם ה תספק 3.10

תקשורת בלא לא תהיה רשאית להוציא הודעות כלשהן לכלי ה הספקיתבמפורש, ש

 הממונה. תיאום מראש וקבלת אישור לכך בכתב מאת

 

לפי בתדירות שתקבע בסיכום איתו ו/או , חוזהמעת לעת בתקופת המונה, למ תספק 3.11

 בדבר התקדמות ואופן ביצוע השירותים. ים, דיווחודרישת

 

 כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה בהסקת מסקנות הנובעות ממתן מועצהתגיש ל 3.12

 יישומם, גם לאחר תום תקופת ההתקשרות. השירותים או
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הפסקת ההתקשרות ו/או מתן לעיל, ותורה על  4.2תממש המועצה את זכותה בסעיף  3.13

למועצה את כל החומר  יתציג הספקת, יתעם הספק השירותים ו/או הקפאת ההתקשרות

עד אותו מועד וכל מסמך ו/או מידע  ה, את העבודה שבוצעה על ידההרלבנטי המצוי בידי

 . הו/או נתון המצוי ביד

 

ימים ממועד מתן ההודעה על הפסקת )שבעה(  7לא יאוחר מתום בנוסף לכך,  (א)

עביר ההספק את כל המסמכים, הדו"חות, הידע תההתקשרות ע"י המועצה, 

, וזאת גם במדיה הוהמידע, הנתונים, התוכניות וכל מסמך אחר שבידי

 דיגיטאלית. 

 

ע למועצה, ככל שיידרש, כדי שתוכל להשתמש במידע באופן יסית תהספקי (ב)

 עצמאי, לרבות ביצוע חפיפה עם מי שתורה, וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות. 

 

מוסכם, כי מחלוקת כספית ו/או אחרת בין הספק למועצה, אם תתעורר כזו, לא  (ג)

 תמתחייב יתתהווה עילה לעיכוב בהעברת הטיפול בשירותים לאחר, והספק

לעשות את מירב המאמצים על מנת שהעברת הטיפול במועצה כאמור, תתבצע 

 ביעילות ובמהירות האפשרית.

 

"(, משך הרפרנט" -על ידה במכרז )להלן  הרפרנט שהוצגתספק את השירותים באמצעות  3.14

 חלופירפרנט  מועצהרפרנט לא תתאפשר, אלא אם הוצג לההחלפת . תקופת החוזה

 ולהחלפת מועצה, וניתנה הסכמת הואינו נחות מהנדרש במכרז לגבי ו, שניסיונמתאים

תוך זמן נקוב , מועצהנדרשה ע"י ה ת מי מהםהמבוקשת, מראש ובכתב; או אם החלפ

יעשו מטעמים  מועצהמחמת אי שביעות רצון. מובהר כי סירוב/דרישה להחלפה מצד הו

 סבירים.

 

 הווה הפרה יסודית שלו.והפרתן ת חוזההוראות סעיף זה לעיל הן מעיקרי ה

 

 חוזהתקופת ה .4

 

)שבעה( ימים ממועד מסירת  7בתוך  שתחילתהחודשים,  )שנים עשר( 12בת תקופה  4.1

 ."(חוזהתקופת ה" -)להלן  __________וסופה ביום  על זכייתו במכרז לספקיתההודעה 

 

זה לידי סיום,  חוזהבלבד הזכות להביא  מועצהלעיל, שמורה ל 4.1על אף האמור בסעיף  4.2

, בהודעה בכתב חוזהלפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל עת במהלך תקופת ה

 ( יום מראש. שישים) 60לפחות  ,לספקיתשתמסור 

 

לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו  תזכאי הספקיתהיה תהודעה כאמור לא  מועצהמסרה ה

קודם מועד סיום  בפועל, הל ההמגיע מורהלקצו, פרט לת חוזהלהבאת ה בקשר בגין ו/או

 זה ועל פי כל דין. חוזהעל פי  מועצה, ובכפוף לזכויות המוקנות לחוזהה

 

בלבד מוקנית הזכות להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את תוקפו  מועצהל 4.3

 -)שנים עשר( חודשים כל אחת  )להלן  12תקופות נוספות בנות  (שלוש) 3-, לחוזהשל ה

)שישים( יום קודם תום  60לפחות  לספקית בהודעה בכתב שתמסור "(,תקופת האופציה"

 לפי הענין.  - שבתוקף או תקופת האופציה חוזהתקופת ה
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או  חוזהלקיצו בתום תקופת ה חוזה, יגיע הלספקיתהודעה כאמור  מועצהלא מסרה ה

 לפי הענין. - שבתוקףתקופת האופציה 

 

לעיל יחולו ההוראות  4.3 הודעה על מימוש האופציה כאמור בסעיף מועצהמסרה ה 4.4

 הבאות:

 

)שלושים( יום מקבלת הודעתה כאמור, ערבות  30, בתוך מועצהמציא לת הספקית (א)

ואישור קיום ביטוחים  העתקי פוליסות ,לתקופת האופציה חוזהלקיום ה בנקאית

 .חוזהבתנאי ה לתקופת האופציה, כנדרשהתקף 

 

להלן, יעודכן בהתאם  5.1הנקוב בסעיף במשך תקופת כל אופציה  סכום התמורה (ב)

לעומת  הידוע במועד תחילת תקופת האופציה לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן

ויישאר ללא  ,ה במכרזתעל זכיי לספקיתהידוע במועד שליחת ההודעה מדד ה

 .האופציהשינוי במהלך תקופת 

 

על פיו יעמדו בתוקפם ללא שינוי  הספקיתזה והתחייבויות  חוזהכל הוראות  (ג)

 במהלך תקופת האופציה. 

 

זה ימשיכו לעמוד בתוקפן גם  חוזההוראות  יתר כללעיל, ו 4.2הוראות סעיף  (ד)

 .האופציה )בשינויים המחויבים(בתקופת 

 

  תמורה .5

 

 ,זה חוזהכאמור ב הספקיתבתמורה למילוי מלא, מושלם ומדויק של כל התחייבויות  5.1

 בתוספת, ₪( חמשת אלפים) 5,000סך של תשלום חודשי קבוע ב לספקית מועצההתשלם 

וסופית ולא תשתנה מכל , כוללת התמורה תהווה קבועה "(.התמורה" -)להלן  מע"מ

לעיל. התמורה תשולם בתוספת מע"מ, בשיעור )ב( 4.4אמור בסעיפים לסיבה שהיא, פרט 

 נית מס., ובכפוף למסירת חשבושיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום

 

שיוצאו  יובהר כי הסכום הנקוב לעיל כולל את כל ההוצאות הנלוות מכל מין וסוג שהוא  5.2

ו/או לפגישות  מועצההוצאות נסיעה ל, לרבות: לצורך ביצוע השירותים  הספקיתי ידעל 

 -)להלן וכל הוצאה נלווית אחרת דואר, משלוחים, ביעדים אחרים בהתאם לצורך, 

 "(. ההוצאות"

 

לתשלום התמורה ן חשבו מועצהל הספקיתתגיש  חוזהבסוף כל חודש קלנדרי בתקופת ה 5.3

החשבונית תשולם בכפוף לקבלת אישור . )מקור( עבור אותו חודש, בצירוף חשבונית מס

 . גזבר המועצההממונה ואישורו של 

 

 מתום החודש בגינו הוגשו ( ימיםארבעים וחמישה) 45יבוצע בתוך  לספקיתהתשלום 

יום  45בתנאי תשלום שוטף+ן "( או לחילופי45)"שוטף +  החשבון והחשבונית כאמור

 מביניהם.  מאוחר, המועצהה בגזברותממועד קבלת חשבונית המס 
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, או פרט כלשהו הכלול בה ו/או ביצוע התשלום הספקיתאישורה של חשבונית מס שתגיש  5.4

לטיב השירותים  מועצהמטעם הלפיה, במלואו או בחלקו, לא יחשב כראיה ו/או כאישור 

בלוח הזמנים, לנכונות החשבונית או הפרטים  הספקיתשסופקו, לאיכותם, לעמידת 

 או לכל ענין אחר. הספקיתהכלולים בה, להיעדר טענות כלפי 

 

 לספקית, בביצוע איזה מהתשלומים מים( יארבעה עשר) 14איחור, שאינו עולה על  5.5

 זה. חוזההווה הפרה של לעיל, לא י 5.3סעיף  בהתאם להוראות

 

כל מס ו/או תשלום חובה שיש לנכותם על  לספקיתתנכה מכל תשלום שתשלם  מועצהה 5.6

 תמציא אישור/ים הפוטר/ים מחובת ניכוי במקור כאמור. הספקיתפי כל דין, אלא אם כן 

 

לכל עזרה כספית, לרבות מקדמות, מפרעות או כל עזרה  תהיה זכאיתלא  הספקית 5.7

זה במפורש, התמורה כוללת כל תשלום,  חוזה. פרט לאמור במועצהכספית אחרת מה

בגין אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  מועצהמה לספקיתהוצאה ורווח המגיעים 

משנה, -זכויות יוצרים וקנין רוחני בכל יצירה, זמן מחשב, הוצאות תפעול ושכר קבלני

ולא  ה הינה קבועה וסופיתהתמור. אשר על כן, מתן השירותיםאם יהיו, הדרושים ל

תשתנה בכל מקרה שהוא ובכל נסיבות שהן, אלא אם הוסכם אחרת במפורש בהתאם 

 זה בלבד. חוזהלהוראות 

 

 ין רוחנייקנ .6

 

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים ושאר זה, יהיו  חוזהלפי  לספקיתכנגד תשלום התמורה  6.1

 תמוותר הספקית. מועצהל שייכות במלואןתוצרי השירותים הרוחני ב ןהקנייזכויות 

, הא, עובדיישה בתוצרים העל כל זכות מוסרית, שיש או שתהיה ל מועצהבזה כלפי ה

 זה. חוזהשב הלקיום התחייבויותי ו/או עשויים לייצר ייצרו מהו/או מי מטע השלוחי

 

הפרת זכויות משום  מועצהשאין במתן השירותים על ידה ל תומתחייב המצהיר הספקית 6.2

 קניין רוחני או זכות אחרת כלשהי של צד שלישי כלשהו. 

 

, מיד עם דרישתה הראשונה לכך, על כל תשלום, מועצהשפה את התפצה ו/או ת הספקית 6.3

בגין ו/או בקשר ו/או  , וההוצאות שתישא בהן,מועצההוצאה, פגיעה או נזק שיגרמו ל

לעיל. הוראות סעיף זה  6.2כתוצאה מהפרת איזה מהמצגים ו/או ההתחייבויות שבסעיף 

 זה מכל סיבה שהיא. חוזהיחולו גם לאחר סיומו ו/או ביטולו של 

 

 , והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו.חוזההוראות סעיף זה לעיל הן מעיקרי ה

 

    חוזהביצוע ההבטחת ערבות ל .7

 

על  הספקיתהתחייבויות  כל ביצוען המלא והמושלם שלת השירותים וספקא חתלהבט 7.1

, במועד חתימת מועצהל הספקיתמציא תזה, כולן יחד וכל אחת מהן לחוד,  חוזהפי 

 מועצהה לטובת ה, ערבות בנקאית, ללא תנאי )אוטונומית(, שהוצאה על ידחוזהה

 -)להלן  ₪ בעת אלפים(ש) 7,000ך , בסהנהוג בבנק המנפיק, בנוסח האזורית שער הנגב

 בתנאים ובעלת תוקף לפרק זמן כדלקמן: "(,ערבות הביצוע"
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( יום ממועד תום ארבעים וחמישה) 45יהיה עד תום  הביצוע תוקפה של ערבות (א)

 ., או תקופת אופציה חלהחוזהתקופת ה

 

הידוע יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, על בסיס המדד  הביצוע סכום ערבות (ב)

 .על זכייתה במכרז לספקיתשליחת ההודעה  במועד

 

 מועצההמצאת ערבות הביצוע הינה תנאי מוקדם לתשלום של כל סכום שבו חייבת ה 7.2

 זה. חוזהלפי  לספקית

 

זה ו/או התקיים תנאי  חוזהלפי  ההתחייבות כלשהי מבין התחייבויותי הספקית ההפר 7.3

ו/או על  חוזהלפי ה הספקיתכלשהם מ ו/או פיצויים בקבלת כספים מועצההמזכה את ה

ובכפוף את הסכום האמור מיד עם דרישה ראשונה,  מועצהל מהלא שיל הספקיתפי דין, 

רשאית לממש  מועצהתהיה ה)שלושה( ימי עבודה לפחות טרם כך,  3למתן התראה בת 

, כולה או חלקה, ולגבות לעצמה כל סכום אשר יפצה אותה להנחת הביצוע את ערבות

ועל פי דין,  חוזהעפ"י ה מועצהי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לדעתה, וזאת מבל

לא יספיק לכיסוי  הביצוע לרבות זכותה לתבוע ולגבות סכומים נוספים אם סכום ערבות

ערבות הביצוע . מועצההנזקים, האובדן, ההפסד, הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו ל

 .תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין

 

זה  חוזהב יםעיקרי םתנאי הינם חוזהוחידושה עם הארכת ה הביצוע תיוהמצאת ערבו 7.4

 .חוזהתהווה הפרה יסודית של ה םוהפרת

 

בהתאם הביצוע ו/או בחידושם  תיובכל ההוצאות הכרוכות בקבלת ערבו אישת הספקית 7.5

 .חוזהל

 

  הספקיתשל  המעמד .8

 

מעמד של  מועצהכלפי ה הזה יהא מעמד חוזהעפ"י הוראות  הספקיתשל  הבכל פעולותי 8.1

ו/או מי  הספקיתזה לא יתפרש כיוצר יחסי עובד ומעביד בין עובדי  חוזהקבלן עצמאי, ו

  בכל צורה ואופן שהם. מועצהלבין ה המטעמ

 

לשלם לאדם או גוף כלשהם  חויבת מועצהבגין כל סכום שה מועצהשפה את הת הספקית

, שיעסקו הספקיתד מעביד בינה לבין מי מעובדי יחסי עוב קביעה בדבר קיומם של עקב

חזיר לה, מיד עם דרישתה הראשונה, תזה, ו חוזההוצאה לפועל של הומתן השירותים ב

תישא בהן בקשר להגנתה מפני  מועצהכל סכום כאמור בתוספת סכומי ההוצאות שה

 מועצה, ובלבד שהמועצהתביעה לתשלום כאמור, לרבות שכר טרחת עורכי דינה של ה

 על כל תביעה כאמור. לספקיתתודיע 

 

בכתב  מועצה, אלא בהסכמת המתן השירותיםעסיק קבלני משנה לצורך תלא  הספקית 8.2

 ומראש ועל פי תנאיה של אותה הסכמה.
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זה, לרבות הזכות לפקח או להורות  חוזהעל פי  מועצהאין לראות בכל זכות אשר ניתנת ל 8.3

קיים ת הספקית, אלא אמצעי להבטיח כי הו/או מטעמ הו/או למי מהבאים בשמ לספקית

כל אחריות  מועצהזה במלואן ובמועדן, ולא תוטל על ה חוזהעפ"י  האת התחייבויותי

 בגין פעולות אלה.

 

נכה במלואם את כל התשלומים, המיסים וכל החיובים האחרים תשלם ות הספקית 8.4

במתן  הומטעמ הבשמ וכל הפועל הודין בגין עבודתם של עובדי חוזההחלים עליו על פי כל 

 .השירותים

 

   נזיקיןאחריות ב .9

 

לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין  תהיה אחראית הספקית 9.1

ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מכל מעשה ו/או  מועצהנזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו ל

במתן שירות ו/או בביצוע  הו/או פועל בשמ הושל כל המועסק על יד הספקיתמחדל של 

נקוט בכל הצעדים והאמצעים ת הספקיתזה, ו חוזהשב הספקיתשל  ההתחייבויותי

 הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור.

 

, עובדיה, שלוחיה מועצהלחלוטין ומראש את ה תמשחרר הספקיתזה  חוזהעל  הבחתימת

בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק,  וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות

 יחול, לא מאחריות פטור בדבר לעיל האמור אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

 זק בזדון.היביצע או בשליחותה  מועצהשל השמי מטעמה  הספקיתוכיח תעת 

 

במתן  הו/או מטעמ הו/או כל הפועל בשמ השא באחריות המלאה כלפי עובדיתי הספקית 9.2

זה, בגין  כל תאונה ו/או  חוזהשב הספקיתשל  הו/או בביצוע התחייבויותי יםהשירות

חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם 

 זה. חוזהלפי  השירותיםבמהלך ו/או כתוצאה ממתן 

 

, עובדיה, שלוחיה מועצהת הלחלוטין ומראש א תמשחרר הספקיתזה  חוזהעל  הבחתימת

וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, 

 יחול לא מאחריות פטור בדבר לעיל האמור אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל.

 שביצע נזק בזדון. מועצהמי מטעם הכלפי 

 

ו/או את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או לשפותם,  מועצהלפצות את ה תמתחייב הספקית 9.3

להם, כאמור  תאחראי הספקיתעם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה ש מיד

תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום  מועצהלעיל, ובכל מקרה שה 9.2ו/או  9.1 עיפיםבס

 תמתחייב -להם כאמור  תאחראי הספקיתאחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה ש

לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי  הספקית

היקף הפיצויים יוגבל לגבולות  הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך.

 להלן. 10הכיסויים הביטוחיים הנקובים בסעיף 

 

של  רמו לרכוש ו/או לציודלא תישא באחריות כלשהי לכל אובדן ו/או נזק שייג מועצהה 9.4

 ה, ובחתימתו/או כתוצאה מביצועם השירותיםבמהלך ביצוע  הו/או של עובדי הספקית

מלא, סופי ומוחלט על כל תביעה וטענה כלפי  רבוויתובזה  תמוותר הספקיתזה  חוזהעל 

 בגין ו/או בקשר ו/או כתוצאה מכל אובדן ו/או נזק כאמור. מועצהה
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 ביטוח .10

 

: מועצה אזורית שער הנגב ו/או הישובים בתחום המועצה משמעהזה בסעיף  "המועצה" 10.1

מוניציפאליים מהמועצה  ו/או תאגידים עירוניים של המועצה ו/או מי שמקבל שירותים

 ו/או גופים קשורים למועצה ו/או מי שממן את העבודות או חלקן.

 

היה תא ילנזקים להם ה הפי חוזה זה ומאחריות-על ספקיתמבלי לגרוע מהתחייבויות ה 10.2

 מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בחוזה זה. ספקיתפי כל דין, ה-על תאחראי

 

בלבד. כל דרישות הביטוח  ספקיתעלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על ה 10.3

לפני ההתקשרות בין  ספקיתהרשומות בחוזה זה ייושמו בפוליסות הביטוח של ה

על  הלביצוע התחייבויותי הרכוש וציוד שישמשו אותסדיר ביטוח לת ספקיתהצדדים. ה

 פי חוזה זה. 

 

בוא בטענה או דרישה כלפי תשלא  הובשם מי מטעמ הבזה בשמ המצהיר ספקיתה 10.4

המועצה  בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב 

 מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח. 

 

נדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום הביטוח ה 10.5

, הנם מזעריים ואין "(אישור הביטוחים" -)להלן  לחוזה "ב"נספח ביטוחים המצ"ב כ

בהם משום אישור של המועצה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על 

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע  ספקיתה

 , למועצה ולצד שלישי. ההפסד ל

 

ו/או את  האת הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותי ספקיתה ההפר 10.6

אחראי לנזקים שייגרמו למועצה באופן מלא ובלעדי ולא  ספקיתהא התזכויות המועצה, 

 ההיה מנועתא י, וההכל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפי התהיינה ל

 מלהעלות כלפי המועצה כל טענה כאמור. 

 

על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  תהיה אחראית הלבד ספקיתה 10.7

 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 

מציא תלחתימת המועצה  על חוזה זה,  ימי עבודה לפני החתימה על חוזה זה וכתנאי 14 10.8

למועצה את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי  ספקיתה

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת -הנדרש על פי חוזה זה, כשהם חתומים על

 ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

 

באישור קיום הביטוחים ו/או  ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה 14 10.9

למועצה  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח  ספקיתמציא התבפוליסות, 

 נוספת.
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מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין  10.10

על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת  המאחריות ספקיתמשום מתן פטור כלשהו ל

הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המועצה  

כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של 

 הביטוח. 

 

יום הביטוחים מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור ק 10.11

למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם  .ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך

מאחריות על פי דין או אחריות  ספקיתעל ידי המועצה או מי מטעמה אינה פוטרת את ה

 על פי חוזה זה. 

 

להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות  היכול ספקיתה 10.12

ים אחרים, כתובות, מידע עסקי נמתכנ וצה, לרבות מחירים, שמות מבוטחים אהמוע

  "ב.צסודי וכיו

 

לשנות או לתקן  ספקיתמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבקש מה 10.13

את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי 

לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או  החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי

 הפוליסות ולא תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.  

 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי  10.14

על פי דין בכל  ספקיתישא התהחוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, 

 נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. הוצאה או 

 

על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים  תהיה אחראית הלבד ספקיתה 10.15

בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות 

 העצמית .
 

 ספקיתמציא התחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ת ספקיתבמידה וה 10.16

המקורי כשהם חתומים על ידי  יםלמועצה את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוח

 המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ההסכם. 

 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או  הכי לא תהיה ל המצהיר ספקיתה 10.17

שיפוי )או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה( עפ"י הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי ל

בזאת אותם מכל אחריות לנזק  תא פוטריהביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, וה

 . ספקיתכאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל

 

השפוי( יכלול את  שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום הביטוחים )בכפוף להרחבי 10.18

 המועצה. 

 

ביטוח  ;: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי)יחד( הפוליסות ואישור קיום הביטוחים יכללו 10.19

 ביטוח אחריות מקצועית. ו ;אחריות מעבידים
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: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על כל הפוליסות תכלולנה 10.20

 ;ו לתחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמהסעיף לפיו מוותר המבטח על זכות ;ספקיתה

סעיף לפיו המבטח לא  ;ספקיתוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי ה

הינו ראשוני וקודם  ספקיתיטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה  והביטוח של ה

כיסוי  ;רבתיכיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות  ;לכל ביטוח שנערך על ידי המועצה

סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת ; זיהום פתאומי

הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה  לכל הפחות 

בתום לב לא תפגע בזכויות  ספקיתסעיף לפיו מעשה או מחדל של הו ;יום מראש 60

 המועצה  לקבלת שיפוי. 

 

אי  ;: זיהום פתאומיביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגיןבפוליסה ל 10.21

 ;אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה ;חריגה מסמכות בתום לב ;יושר של עובדים

השמצה והוצאת לשון ; הוצאת דיבה ;אובדן מידע ומסמכים ;אחריות בגין קבלני משנה

 הרע. 

 

; סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית" :ובפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמ 10.22

; ספקיתמועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול מיום ההתקשרות בין המועצה לבין ה

חודשים לאחר ביטול או אי  6תקופת גילוי של ; יף "תקופת ביטוח וגילוי מוארכת"סע

 , ובתנאי שאין ביטוחספקיתחידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

סעיף "פגיעה ; באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה ספקיתאחר המכסה את חבות ה

 .(Personal Injury)אישית" 

 

: תביעות שיבוב הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין 10.23

של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי 

שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. ; יועובד

 פגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות המועצה. 

 

או נוסח  "19ביט "הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם  10.24

 אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי. 

 

ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת הפוליסות צד שלישי  :הרחבי שיפוי 10.25

ותכלולנה סעיף  ספקיתבגין אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של ה המועצה

"אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי 

ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תחשב  ;המבוטח בנפרד

 .ספקיתד של עובדי הכמעבי

 

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום הביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח  10.26

ביטוח אחריות מעבידים על  ;₪ 1,000,000 -: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וכדלקמן

 . ₪ 8,000,000 - ביטוח אחריות מקצועיתו ;ספקיתפי הפוליסה של ה

 

ו/או לערוך  ספקיתקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה ,ספקיתככל שלדעת ה 10.27

את הביטוח הנוסף ו/או המשלים  ספקיתערוך התביטוחים נוספים ו/או משלימים, 

 א ובכפוף לאמור לעיל. יה הכאמור, על חשבונ
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 אחריות על פי כל דין.  ספקיתביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד יש ל 10.28

 

יטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הב ספקיתהמועצה ו/או  10.29

 .ספקיתיום מראש ל 30הנדרשים בחוזה זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

 

לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח( ייושמו  ספקיתבאחריות ה 10.30

 באישור קיום הביטוחים.

 

זה לעיל, ולאורך כל תקופת החוזה,  מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בחוזה 10.31

למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על  ספקיתה תמתחייב

 החלה החובה על פי החוק ועל פי חוזה זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמ ספקיתה

 יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

 

 ספקיתלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, המב 10.32

מעת לעת ע"י המועצה ו/או -אם יקבעו-לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו תמתחייב

שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה  ספקיתע"י המבטח. כן מתחייב ה

ולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר על

 בכך כדי לסכן חיי אדם.

 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסת הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  תמתחייב ספקיתה 10.33

בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

וליסות הביטוח בעת הביטוח. ולדרישת המועצה לעשות כל פעולה כדי לממש את פ

 הצורך.

 

 ספקיתהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי ה 10.34

לפי חוזה זה, או כדי להטיל על המועצה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת 

במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המועצה 

א היו קיימות כלפיה, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק של

 )למעט המועצה( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

 

 הפרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה. 10.35

 

 סודיות .11

 

מתחייבת בזה, בשמה ובשם כל עובדיה וכל הפועלים בשמה ו/או מטעמה,  הספקית 11.1

, במהלך לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות, להעביר או למסור באופן כלשהו בכל עת

, לכל אדם, גוף משפטי או מוסד כלשהו ולכל גורם אחר הגם לאחר סיומו חוזהתקופת ה

ו/או בקשר  אשר יגיע לרשותה במהלך, מועצהאודות ה -מלא או חלקי  -שהוא, כל מידע 

, אמורזה, ולא למסור או לפרסם מידע כ חוזהביצוע השירותים על פי ו/או כתוצאה מ

ן, בין בארץ ובין בחו"ל, ולא לעשות בו כל שימוש פרט לנדרש באופן מישרין או בעקיפיב

 זה.  חוזהעל פי  הספקיתסביר לצורך ביצוע התחייבויותיה של 
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בנוסח המבטיח  הוכל אדם מטעמ החוזה בכתב עם עובדי הכי יהיה ל תמתחייב הספקית 11.2

כי ידוע לה שאי  בזאת המצהיר הספקית. זה חוזהאת שמירת הסודיות במידה הקבועה ב

, 1977 - מהווה עבירה לפי סימן ה' בפרק ז' לחוק העונשין, התשל"זמילוי התחייבותה 

את הצעדים הנדרשים  הי המשנה שלוקבלנ האכוף על עובדית, כי הספקיתת כן, מתחייבו

 .זה חוזהעל מנת לקיים את התחייבויותיו לשמירת הסודיות על פי 

 

עשה שימוש במסמך מסוג כלשהו או במידע מסוג כלשהו שהגיע לידיו או תלא  הספקית 11.3

 .ובמידה הנדרשת לביצועו חוזהזה, אלא למטרות ה חוזהבמהלך או בקשר ל הנוצרו על יד

 

 תהווה הפרה יסודית שלו. ןוהפרת ,חוזהמעיקרי ה ןהינ בסעיף זה לעיל הספקית תיוהתחייבו

 

 הסבת זכויות .12

 

על פי  האו התחייבויותי הלא להסב, לא להמחות ולא להעביר את זכויותי תמתחייב הספקית

, כולן או חלקן, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או זה חוזה

מראש  מועצהאת הסכמת ה ה, אלא אם קיבלואו חלק ו, כולזה חוזהעל פי  הזכויותי לשעבד את

 והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. חוזההוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי ה ובכתב.

 

 הפרות וסעדים .13

             

 זה: חוזההפרת אחת או יותר מההוראות הבאות תחשב כהפרה יסודית של  13.1

 

 , ואי תיקונה9-12, 8.1, 7.1, 6, 5.1, 4, 3, 2הפרת אחת או יותר מהוראות סעיפים:  (א)

 .)שבעה( ימים מקבלת דרישה לכך מהצד האחר ו/או חזרה על אותה הפרה 7בתוך 

ם בביצוע ( ימיארבעה עשר) 14על אף האמור ברישת סעיף זה לעיל, איחור של 

 זה. חוזהתשלומים לא ייחשב כהפרה יסודית של 

 

, שאינה מנויה בפסקה )א( לעיל, ואי חוזההפרת הוראה כלשהי מהוראות ה (ב)

מקבלת דרישה לכך מהצד האחר ו/או חזרה ם ( ימיארבעה עשר) 14תיקונה בתוך 

 על אותה הפרה.

 

זה בהפרה יסודית, יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים  חוזההפר מי מהצדדים  13.2

, ומבלי לגרוע מסעדים ותרופות אלו יהיה הז חוזהו והתרופות המוקנים לו על פי כל דין

 .לאלתר בהודעה בכתב שימסור לצד המפר חוזההצד הנפגע זכאי לבטל את ה

 

תהיה זכאית לנכות מכל תשלום שיגיע ממנה לספק את סכומי הפיצויים  מועצהה 13.3

תשלום פיצויים  המוסכמים שיגיעו לה מהספק, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

על פי  המהתחייבויותי הספקית, לא ישחררו את זהים כאמור בסעיף יניכומוסכמים או 

 זה. חוזה

 

זה, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  חוזהמבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר ב 13.4

בכל הסעדים והתרופות המוקנים  מועצהויזכו את ה הספקיתעל ידי  זה חוזהיסודית של 

 רה של הפרה יסודית:זה ועל פי כל דין במק חוזהעל פי  הל
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, הספקיתשל  הזמני או קבוע לגבי נכסיאו הקפאת הליכים ניתן צו כינוס נכסים  (א)

צו פירוק זמני, או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה ה כולם או חלקם, או ניתן כנגד

ה הדרושים ו/או הקשורים לביצוע התחייבויותי הספקיתלפועל לגבי נכסי 

 14מור לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך זה, והצו או הפעולה כא חוזהשב

 עשר( יום ממועד ביצועם. ארבעה)

 

צו פירוק או  ההחלטה על פירוק מרצון או שניתן כנגד הספקיתנתקבלה על ידי  (ב)

ה ה לנושיתא פני, כולם או חלקם, או שההדור עם נושיילפשרה או ס הא הגיעישה

 למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם.

 

 .חוזהמביצוע ה ההסתלק הספקיתש מועצהדעתה של ה הוכח להנחת (ג)

 

 חוזהשניתנה ב הספקיתכי הצהרה מהותית של  מועצהשל ה ההוכח להנחת דעת (ד)

ה עובדה מהותית אשר תלא גיל הספקיתאינה נכונה או ש חוזהאו בקשר עם ה זה

 .ההיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמ

 

 שונות .14

 

 יזוז.זה ניתנים לק חוזהחובות הצדדים לפי  14.1

 

שום ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיה של  14.2

, מועצהאו כפוגעים בזכויות ה רכוויתוו/או עפ"י דין לא ייחשבו  חוזהעפ"י ה מועצהה

 .מועצהולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי ה

 

זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  חוזהלסטות מתנאי  מועצההסכמה מצד ה 14.3

   ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 

לא יהיו בתוקף אלא אם  מועצהזה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם ה חוזהכל שינוי ב 14.4

 .מועצהנעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי ה

 

פי דין, תהיה -זה ו/או על חוזהפי -לכל סעד על מועצהמבלי לפגוע בזכויותיה של ה 14.5

ו/או כספים  הספקיתזכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי  מועצהה

 חוזה, לפי הספקיתכל סכום, קצוב או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת  לספקיתשיגיעו ממנה 

 זה או מכל מקור אחר,  לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי.

 

זה, לרבות בפרשנותו, יישומו,  חוזהתביעה הנובעת ו/או קשורה בסמכות השיפוט בכל  14.6

. על אף אביב-תלאכיפתו ו/או הפרתו, מסורה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

בלבד נתונה הזכות להגיש תביעה כאמור גם לבית  מועצההאמור ברישת סעיף זה לעיל, ל

 המשפט המוסמך במחוז הדרום.

 

 חוזהבקפידה את הוראות ה נהזה, כי בח חוזהעל  החתימתב תומאשר המצהיר הספקית 14.7

 בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן. תא מוותריוה
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הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען המצוין במבוא,  14.8

רתן למשלוח )שבעים ושתיים( שעות ממועד מסי 72תראינה כאילו הגיעו לנמען בתום 

ונתקבל על כך  /דואר אלקטרוני,בפקסימיליה אופן תקיןבדואר. הודעה אשר שודרה ב

תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום  ,אישור טלפוני

 השידור.

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

__________________________         ________________________        

 הספקית                    המועצה
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 נספח "א"

 

 מפרט שירותים

 

 יצורף בנפרד
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 נספח "ב"

 

 

 אישור קיום ביטוחים
 תאריך הנפקת האישור

_____________ 

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

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

 האישור*מעמד מבקש  אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

 שם
מועצה אזורית שער הנגב ו/או הישובים 
בתחום המועצה ו/או תאגידים עירוניים 
של המועצה ו/או מי שמקבל שירותים 
מוניציפאליים מהמועצה ו/או גופים 
קשורים למועצה ו/או מי שממן את 

 העבודות או חלקן.

 שם
 

 

יעוץ למועצה בתחום 
 תבטחת מידע והגנא

 סייבר 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ☐
 

מועצה אזורית שער הנגב ו/או 
הישובים בתחום המועצה ו/או 
תאגידים עירוניים של המועצה 
ו/או מי שמקבל שירותים 
מוניציפאליים מהמועצה ו/או 
גופים קשורים למועצה ו/או מי 

 שממן את העבודות או חלקן.

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 

 מען
 

 
 

 ;סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תאריך סיום תחילה

גבול 
אחריות/ 

סכום 
 ביטוח

השתתפות 
 מטבע עצמית

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים

 

 302  ₪  1,000,000   19ביט   צד ג'
 אחריות צולבת

 
304 

 הרחב שיפוי למבקש האישור 
 

309 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 האישור 
 
 

315 
 כיסוי לתביעות מל"ל

 
328 

 ראשוניות
אחריות 
 מעבידים

 309  ₪     19ביט  
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 האישור
 

319 
מבקש האישור  –מבוטח נוסף 

היה וייחשב כמעבידם של מי 
 מעובדי המבוטח

 
328 

 ראשוניות
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 :פירוט השירותים
 

 יועצים/ מתכננים - 038

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 בדבר השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 

אחריות 
 מקצועית

    8,000,000  ₪  301 
 אובדן מסמכים

 
302 

 אחריות צולבת
 

303 
הוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי 

 אחריות מקצועית
 

304 
 הרחב שיפוי למבקש האישור 

 
309 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 האישור  

 
325 

 מרמה ואי יושר עובדים
 

326 
פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי 

 אחריות מקצועית
 

328 
 ראשוניות

 
332 

חודשים מתום  6 –תקופת גילוי 
 תקופת הביטוח.

 


