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25.5.20 

 
 והגנת מידע אבטחת בתחום ייעוץ שירותי ןלמת 12/2020מכרז פומבי  הנדון:

 הבהרה מענה המועצה לשאלות - מידע אבטחת על ממונה ושירותי הסייבר
 

 .12:00שעה  4.6.20זה נדחה ליום  הצעות במכרז המועד האחרון להגשתלהבהיר, כי המועצה מבקשת  א.
 
 :מכרז שבנדוןלהלן תשובות המועצה לשאלות ההבהרה שנשאלו ב ב.
 

 תשובה שאלה מס' סעיף #

לכתב  21  .1
 הוראות

אנו מבקשים לקבל נוסח מדויק עבור 
הערבות הבנקאית שיש להגיש עם 

 ההצעה

לכתב  21המציעים מופנים להוראת ס' 
זה יתקבלו ערבויות בנוסח ההוראות. במכרז 

הנהוג בבנק המנפיק, ובלבד שהן תתאמנה 
 הוראות בו.יתר הוק ליבד

בסעיף רשום "טיפול בהיבטי ביטחון  לחוזה  2.14  .2
בעת העסקת קבלנים חיצוניים בנושא 
המחשוב.." מבקשים להחליף את 

 .'אבטחת מידע -המילה 'ביטחון' ב

לחוזה, תחת המילה "ביטחון"  2.14בסעיף 
יבואו המילים "ביטחון מידע" יתר הוראות 

 הסעיף לא ישתנו.

לכתב  2.3  .3
 ההוראות

נבקש לדעת מהם שעות העבודה /ימי 
העבודה הנדרשים בפועל תמורת 

 התמורה המבוקשת

הזוכה במכרז ייטול אחריות על כלל מאפייני 
השירותים הנקובים במסמכי המכרז 

 ,יבוסס על תכניתאופן הביצוע ובמפרט. 
)א( לכתב 32.2שתוצג בהתאם להוראות ס' 

יבים. לפיכך ההוראות, בשינויים המחו
די כדי אין בידי המועצה ובשלב זה, 

להעריך/לקבוע את שעות/ימי העבודה 
, לשם שיידרשו למיצוי מתן השירותים

 .כמבוקש קציבת דרישה קטגורית ואחידה

לכתב  4.3  .4
 ההוראות

 ניהול תואר בעל הינו מטעמנו היועץ
 הקורסים כאשר, B.S.C טכנולוגיה

  לקורסים חופפים זה בתואר שנלמדו
 וניהול תעשייה מהנדס תואר של

 כניתת פי על מידע במערכות בתחום
 יועץ האם .א"ת אוניברסיטת לימודים

 ?למכרז מאושר זה

ומדברת בעד  )ב( ברורה-)א(4.3הוראת ס' 
מו . ככל שהמציע סבור שהיועץ מטעעצמה

 להשתתףועומד בתנאים, מומלץ לו לשקול 
 . מכרזב

 .הליךב "פרה רולינג"לא קיים שלב של 

 לכתב 1.2  .5
 ההוראות

מבוקש להגדיר/להגביל את מספר 
 השעות החודשי הנדרש מן הספק. 

 לעיל 3נא ראו תשובת המועצה בס' 

 לכתב 6  .6
 ההוראות

מבוקש למחוק את הסעיף באשר הוא 
]בכל הכבוד[ עומד בסתירה להלכות 
נהוגות בדין הישראלי ולפסיקה 

 חלוטה של בתי המשפט הנכבדים. 

  המבוקש אינו מקובל.

 לכתב 7  .7
 ההוראות

מבוקש למחוק את הסעיף באשר הוא 
]בכל הכבוד[ עומד בסתירה להלכות 
נהוגות בדין הישראלי ולפסיקה 

 המשפט הנכבדים. חלוטה של בתי

 המבוקש אינו מקובל. 
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 לכתב 9  .8
 ההוראות

מבוקש להוסיף בסיפא "בכפוף לפס"ד 
חלוט ]שאינו תוצאה של הסכמה 
דיונית אלא אם המציע היה צד לה[ 

 המורה למציע לעשות כן". 

 המבוקש אינו מקובל. 

 לכתב 10  .9
 ההוראות

מבוקש להוסיף בסיפא "בהתאם 
לנתונים שפרסמה המועצה במסמכי 

 המכרז ונספחיו".  

 המבוקש אינו מקובל. 

 לכתב 17  .10
 ההוראות

מבוקש להוסיף בסיפא "בכפוף 
 לשימוע". 

למניעת מבוכה,  .המבוקש אינו מקובל
להקפיד על שיש  המועצה תחזור ותדגיש

 .כלשונהההוראה 

לכתב  21  .11
 ההוראות

הואיל והמועצה מפנה ל"נוסח הנהוג 
בבנק המנפיק" הרי שמבוקש למחוק 
את המילים "ללא תנאי", שהרי כל 
ערבות בנקאית בנוסח הנהוג בבנק 

 היא ]במהותה[ מותנית. 

ת ותוגש ערב המבוקש אינו מקובל.
להסרת ספק, . )ללא תנאי( כנקוב אוטונומית
ו/או דוגמת אופן בלבד, תנאי טכני )מובהר כי 

לא יחשב משלוח הודעת מימוש וכיוב'( מועד 
כתנאי הפוגע באוטונומיות של כתב הערבות 

 .ומעיקר לוספהבאופן  ו/או המתנה עליה

 לכתב 24  .12
 ההוראות

לאחר המילים "לפי בחירתה" מבוקש 
 להוסיף "בכפוף לשימוע". 

לכתב  24המבוקש אינו מקובל. בסיפא לס' 
יתווספו המילים "טרם חילוט ההוראות, 

הערבות לפי סעיף זה, תימסר הודעה בכתב 
ימים טרם מימושה  7, לפחות למציע על כך

 בפועל".

 לכתב 32.2  .13
 ההוראות

האם נדרש לצרף את תכנית העבודה 
בשלב הגשת ההצעה או בשלב 

 ?הריאיון

כנית עקרונית לפחות, המבוססת על כן. ת
ועל מיטב ניסיונו ושיפוטו של  ,מסמכי המכרז

 המציע.

מבוקשת התחייבותה הבלתי מסויגת 
של המועצה כי האמור בתכנית 
העבודה יהווה סוד מסחרי של המציע 
לעניין הערכת הצעתו בלבד, וכי לא 
יעשה בתכנית העבודה כל שימוש 
מלבד לצורך הערכת הצעת המציע, 
לרבות אי הצגתה בפני גורמים 
פנימיים או חיצוניים שאינם מעורבים 

 ישירות בהערכת הצעת המציע.

המבוקש אינו מקובל. המועצה תפעל כפי 
. לכתב ההוראות 35.2-35.4' סב שנקבע

, ועל כל ורור, מדבר בעד עצמהמפורט שם ב
פעיל יכל מציע קבוע שם. מציע לפעול כ

 עצמאי בנוגע למשמעות האמור ו"דשק
 .לגביו

 לכתב 32.4  .14
 ההוראות

הסעיף אינו ברור הואיל ובמכרז זה 
אין כלל "תיחור" ]הבחירה היא על 

 סמך איכות ההצעות בלבד[. 

מחק, ת לכתב ההוראות 32.4ס' הוראת 
 ב2 סעיף להוראות בכפוף"ייכתב  הותחתי
 עסק)" 1992 - ב"תשנ, מכרזים חובת לחוק

 בהצעות שוויון של במקרה"(, אישה בשליטת
ע"י מציע הוגשה מהן אחת הכשרות, 

 האמורה ההצעה תיבחרבשליטת אישה, 
 בעת, לה שצורף ובלבד, במכרז כזוכה

 בחוק" כאמור ותצהיר אישור, הגשתה
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 לכתב 34.3  .15
 ההוראות

מבוקש למחוק את הסעיף הואיל 
והותרתו משמעה עיקור מתוכן ההליך 

לחילופין מבוקש לקבוע כי המכרזי. 
אם תבחר הצעה שאינה ההצעה 
בעלת הניקוד הגבוה ביותר יבוצע 
הדבר רק לאחר שימוע למציע 
שהצעתו קיבלה את הניקוד הגבוה 

 ביותר. 

 מבוקש אינו מקובל.ה

ובלבד שעבור שירותים נוספים תשלם  למפרט 16  .16
 . 17המועצה לספק כאמור בסעיף 

מדבר  17האמור בס'  המבוקש אינו מקובל.
 בעד עצמו.

לכתב  2  .17
 ההצעה

מבוקש למחוק את המילים "למסור 
את ביצוע השירותים לבעל ההצעה 
הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, 
אפילו אם לא קיבלה את הניקוד 

 הגבוה ביותר". 

 .מקובל אינו המבוקש

 המדויקתמבוקש להבהיר, בצורה  לחוזה 2  .18
ביותר, את הנדרש מן הספק בכל אחד 
מתתי הסעיפים. הסעיפים מנוסחים 
בשפה כוללנית שאינה מאפשרת 
גידור ברור של היקף השירות 
]והאחריות[ לכל אחד מן השירותים. 
לחילופין מבוקש להגביל / להגדיר את 
היקף השירותים במספר שעות 

 חודשיות. 

המועצה חוזרת על  המבוקש אינו מקובל.
 לעיל. 3בס' ה תשובת

האם נדרש הספק להעמיד לטובת  לחוזה 3.8  .19
ביצוע ההתקשרות "אמצעים" ואם כן 

 מה הם? ]תוכנות, זמן מעבד[

ויעמיד  שא בכל התקורותייבמכרז  הזוכה
לביצוע  יםהנדרשהאמצעים את כלל 

 ,יובהר .מפרט, לפי השירותים
ת רכישחובת  תכולל האינשההתקשרות 

לשימוש  םוהעמדת/אמצעים תוכנות
ך כולל את הכלים א, בחצריה המועצה

לשם מתן  לזוכההנחוצים הרלוונטיים 
ומבלי לגרוע  לרבות) באופן שנקבע השירות

 ;וזיהוי עיבוד אבחון אמצעי ;מקצועי א"כ
  .'(וכיוב תקשורת ויוק ;מוקד

בס"ק א' מבוקש למחוק את המילה  לחוזה 3.13  .20
"ידע".  הידע האמור הוא מומחיותו / 
קניינו של הספק וזאת בניגוד ל"מידע" 

 שהוא קניינו של המועצה. 
בס"ק ב' מבוקש להוסיף "אך לא יותר 
משבועיים מיום סיום ההתקשרות עם 

 הספק". 

 כלל המבוקש אינו מקובל.

נבקש לשנות כך שלא ייעשה שינוי  לחוזה 3.14  .21
ביוזמת הספקית. לא ניתן למנוע 

 מהרפרנט לעזוב ביוזמתו.

המבוקש אינו מקובל. הוראת הס' מדברת 
 בעד עצמה.
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לאחר המילה "הבלעדי" מבוקש  לחוזה 4.2  .22
 להוסיף "בכפוף לשימוע לספק". 

 .מקובל אינו המבוקש

האמור בסעיף לא יחול על כל תוצר  לחוזה 6.1  .23
מכל סוג שהוא שהתקיים אצל הספק 
טרם ההתקשרות בחוזה או תוצר 

 שהוא על  פי טבעו כללי. 

למבוקש אין משמעות. דין קוגנטי, הככל ש
 מקובל.המבוקש אינו ככל שלא, 

 לחוזה 8.1  .24

 

נבקש להוסיף כי חובת השיפוי 
מותנית בכך שהמועצה תודיע 
לספקית על כל תביעה כאמור, 
תאפשר לה לנהל את ההגנה ולא 
תתפשר ללא אישורה של הספקית 

 מראש ובכתב.

"וסכומי החזרי לחוזה ייכתב  8.1בסיפא לס' 
שאר  ."סבירים בערכיםההוצאות יהיו 

 המבוקש אינו מקובל.

נבקש להוסיף את המילים "על פי דין"  לחוזה 9.1  .25
 לאחר המילה אחראית".

 .מקובל אינו המבוקש

 .מקובל אינו המבוקש נבקש להוסיף בסוף "או ברשלנות". לחוזה 9.1  .26

במקום המילה "מלאה" נבקש לרשום  לחוזה 9.2  .27
 "על פי דין".

 המבוקש אינו מקובל.

 .מקובל אינו המבוקש ."ברשלנותנבקש להוסיף בסוף "או  לחוזה 9.2  .28

לחוזה  9.4בסיפא לס'  .מקובל אינו המבוקש נבקש למחוק. לחוזה 9.4  .29
 פטור בדבר לעיל האמוריכתבו המילים "

 המועצה מטעם מי כלפי יחול לא מאחריות
לא יחולו שינויים נוספים  ."בזדון נזק שביצע

  .ףבסעי

 לחוזה 9  .30

 

נבקש להוסיף סעיף קטן חדש, 
בתחום הפעילות, כי הספקית  כמקובל

תהיה פטורה מנזק עקיף ותוצאתי וכי 
אחריותה לנזק ישיר, למעט כתוצאה 
מנזקי גוף והפרת חובת סודיות, 

 תוגבל לתמורה על פי ההסכם.

 .מקובל אינו המבוקש

מבוקש למחוק "ובשם מי מטעמה"  לחוזה 10.4  .31
ולהוסיף בסיפא "למעט כלפי מי שגרם 

 לנזק בזדון"

 .מקובל אינו המבוקש

מבוקש למחוק " על הספקית יהיה  לחוזה 10.5  .32
לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל 

האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע  
 הפסד לה, למועצה ולצד שלישי". 

 .מקובל אינו המבוקש

ימי  עבודה  לפני"   14מבוקש למחוק " לחוזה 10.9  .33
 ולכתוב "עם". 

 .מקובל אינו המבוקש

 .מקובל אינו המבוקש מבוקש למחוק " ו/או הפוליסות".  לחוזה 10.11  .34

 .מקובל אינו המבוקש מבוקש למחוק את הסעיף.  לחוזה 10.12  .35
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 .מקובל אינו המבוקש מבוקש למחוק " את הפוליסות ו/או"  לחוזה 10.13  .36

מבוקש למחוק " את העתקי הפוליסות  לחוזה 10.16  .37
 ו" ומבוקש למחוק "המקורי". 

' בס המילה "המקורי" .מקובל אינו המבוקש
ותחתה יבואו המילים , תימחק לחוזה 10.16

". לא יחולו מסמכי המכרזבנוסח הקבוע ב"
 שינויים נוספים בסעיף.

מבוקש למחוק " ו/או הבאים מטעמה"  לחוזה 10.17  .38
 ולמחוק " ו/או הבאים מטעמה". 

 .מקובל אינו המבוקש

 .מקובל אינו המבוקש מבוקש למחוק את הסעיף.  לחוזה 10.18  .39

 .מקובל אינו המבוקש מבוקש למחוק "הפוליסות".   לחוזה 10.19  .40

 .מקובל אינו המבוקש מבוקש למחוק " והבאים מטעמה" לחוזה 10.20  .41

" פתאומי זיהום כיסוי" למחוק מבוקש
 הסעיף בביטול אין"  לכתוב במקומו
 ו המבטח בזכויות לפגוע כדי כאמור

 חוק פי על  המבוטח מחובת לגרוע או/
 ",1981 א"תשמ  הביטוח חוזה

 יסוי זיהום פתאומי"יוסרו המילים "כ
ף תווסת רשלנות ביטוח לעניין .כמבוקש

 כדי כאמור הסעיף בביטול אין"הוראה לפיה 
 מחובת לגרוע או/ו המבטח בזכויות לפגוע

 א"תשמ  הביטוח חוזה חוק פי על  המבוטח
1981," 

 במקום "תצומצמנה" מבוקש לכתוב 
 תשונה לרעה"."

 המילה במקוםמקובל. המבוקש 
 . "לרעה תשונה" ירשם" תצומצמנה"

ק "זיהום פתאומי", מבוקש למחו לחוזה 10.21  .42
מבוקש למחוק "חריגה מסמכות בתום 
לב", אחריות "אחריות" מבוקש 

 להוסיף "שילוחית". 

כמבוקש.  תאומי"פזיהום "ימחקו המילים 
 .מקובל אינו המבוקש שאר

 

מבוקש למחוק " שימוש ברכב שאינו  לחוזה 10.23  .43
חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה 
לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל 

 רכוש כולל רכוש בבעלות המועצה". 

 תמחק.האמורה המבוקש מקובל, והפסקה 

 .המבוקש מקובל "2016" מבוקש לכתוב "19"במקום  לחוזה 10.24  .44

בפוליסות ו", במקום מבוקש למחוק " לחוזה 10.26  .45
" מבוקש למחוק ₪ 8,000,000
1,500,000 $ ." 

גבול האחריות בביטוח אחריות מקצועית 
. שאר ₪ 7,000,000לסך של  ייקצב

 המבוקש אינו מקובל.

מבוקש למחוק "תערוך", אחרי  לחוזה 10.27  .46
"הספקית" מבוקש להוסיף "רשאית 

 לערוך". 

 .מקובל אינו המבוקש

במקום " כל עוד יש לספקית אחריות  לחוזה 10.28  .47
על פי כל דין" מבוקש לכתוב " בכל 
תקופת ההסכם ולשנה אחת נוספת 

 מתום תקופת ההסכם". 

 .מקובל אינו המבוקש

  .מקובל אינו המבוקש מבוקש למחוק את הסעיף.  לחוזה 10.29  .48
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 תשובה שאלה מס' סעיף #

מבוקש למחוק "על הספקית חלה  לחוזה 10.31  .49
החובה על פי החוק ועל פי חוזה זה 
לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמה 
יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות 
חוק לביטוח לאומי על כל צוויו 

 ותקנותיו". 

 .מקובל אינו המבוקש

בסיפא מבוקש לכתוב "ככל אין באמור  לחוזה 10.33  .50
פי בכדי לפגוע בזוכות הספקית על 

 ".תהפוליסו

 .מקובל אינו המבוקש

 
ביחד ובצמוד לשאר חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישם  המהוו ,זהמענה 

מסמכי המכרז המוגשים על ידם, כשהם חתומים כדין על ידי מורשי החתימה של המציע, באופן המפורט 
 .בכתב ההוראות
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