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 המכרז: תוכן עניינים כללי של מסמכי

 :למסמך א'נספחים  - חוברת א'

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  - 'אנספח 

  1976 -חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 תצהיר על אי תיאום מכרז - דנספח 

 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - 'הנספח 

 הצהרת מציע בדבר אי מתן טובות הנאה - 'ונספח 

 מפרט השירותים - 'זנספח 

 כתב הצעה והתחייבות - נספח ח'

 ;תנאי החוזה והנספחים - מסמך ב'

 מסמכי המכרז והצעת המציע  - נספח א'

 אישור קיום ביטוחי הספק  - נספח ב' 

 הצהרת אי העסקת עובדים - 1נספח ב'

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים - נספח ג'

 נספח סודיות ושמירה על קניין רוחני - נספח ד'

 הצהרת מחויבות לאבטחת מידע וסייבר - נספח ה'

 מסמך נפרד

 (;לאחר פרסום המכרזיצורפו ככל שיהיו מסמכי הבהרות והשלמות למכרז )  -  מסמך ג'
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 תנאי המכרז ונספחיו -א' מסמך
 כללי .1

קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות )להלן: "קנט" או "החברה"( הינה חברה ממשלתית אשר  -קנט  .1.1
לחקלאים בכל ענפי  מבטחת את חקלאי ישראל כנגד נזקי טבע.  קנט מספקת רשת ביטחון

החקלאות הצמחיים ובעלי החיים תוך שיתוף פעולה עם הממשלה והארגונים החקלאיים 
אבטחת ייעוץ בתחום למתן שירותי מחיר ספקים להגיש הצעות  אתקנט מזמינה בז השונים

 :. עיקרי השירותים הנדרשיםמידע

  הביטוח והחסכון. שוק ההון רשות  חוזרל בהתאם מינוי  .א

 אבטחת מידע של החברהמנהל  .ב

 וסייבר ליווי וייעוץ בנושאי אבטחת מידע .ג

 לווי לצורך עמידה בתנאי הרגולציות השונות .ד

 כתיבת תכנית עבודה ומעקב על ביצוע .ה

 דירקטוריון החברהלדיווח  .ו

 ."השירותים: "להלן יחדיוהשירותים ייקראו  
  .השירותים בפרט, ובמפרט והכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן

ובלבד שעמד בכל תנאי הסף קבלת השירותים  לצורך זוכה אחד  קנט מעוניינת להתקשר עם .1.2
 הנדרשים וקיבל את הציון המשוקלל המקסימאלי.

בלעדיות בביצוע השירותים, כולם או חלקם, היא  /הזוכה /מובהר כי קנט אינה מעניקה לספק .1.3
 , גם בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים.תהא רשאית לבצע את השירותים, כולם או חלקם

בנוסף לאמור, קנט אינה מתחייבת להיקף מינימלי מסוים ו/או בכלל במהלך תקופת 
 ההתקשרות, והמציעים לוקחים זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם.

 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.4

 מועד פעילות

 השתתפות בכנס מציעים

באמצעות זום.  9:00בשעה  1.11.20
 29.10.20יש להירשם מראש עד ליום 

במייל  15:00בשעה 
danamo@kanat.co.il 

 14:00בשעה  11.11.20 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 12:00בשעה  8.12.20 המועד האחרון להגשת הצעות

לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה  .1.5
 המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה שתפורסם  .1.6
ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה  www.kanat.co.ilבאתר האינטרנט של החברה 

 בקשר לכך. 

file:///C:/Users/danamo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/W2VH3UP5/www.kanat.co.il
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 עיקרי ההתקשרות .2

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה 
 תהתייחסויתה י. ההמכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

 . האחרת המפורטת, תחייב ההוראה המכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי 

כמפורט  אבטחת מידעשירותיי ייעוץ בנושא עימו תתקשר לקבלת  אחד מציעהמזמינה תיבחר  .2.1
 את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.  במפרט המיוחד.  המציע הזוכה יהיה המציע שיקבל

, אך אין עבור כלל השירותים חודשיות שעות 100כ היקף השעות החודשי הממוצע הינו .2.2
 .החברה למינימום שעותהתחייבות של 

שתאושר על ידי מנהל מערכות  תכנית העבודהעל פי את השירותים  הספק הזוכה יידרש לבצע .2.3
 והנחיות מפרט הדרישות ובמועדים שייקבעו בו.  המידע של קנט

 התאם להצעת המחיר של המציע הזוכהב שעתי  התשלום לזוכה יהיה תשלום על פי שכר טרחה .2.4
, הצעת המחיר תכלול את כל בכל חודש על פי תכנית העבודה  ובהתאם למספר השעות שבוצעו

 המפורט במפרט הדרישות.

למו שעות שלא הופיעו בתכנית העבודה. במידה והספק הזוכה נדרש לתוספת שעות עבור ולא יש .2.5
לא ביצוע העבודה יש לקבל אישור מראש ובכתב של מנהל מערכות המידע של קנט. שעות ש

 יאושרו מראש לא ישולמו. 

התשלומים הנ"ל יכללו את כל הוצאות הזוכה, כגון: נסיעות, ביטול זמן וכל הנדרש לצורך קבלת  .2.6
 השירות. 

תוכל המזמינה לפנות למציע ולקבל הצעות  להצעת המחיר המפורטת במסגרת מכרז זהבנוסף  .2.7
 .ה לפי שכר שע מחיר לביצוע שירותים נוספים שלא כלולים במכרז זה

הזוכה ביצוע של שירותים בהיקף כלשהו ו/או בכלל,  המציע קנט אינה מתחייבת כי יימסרו לידי  .2.8
וקנט אינה מעניקה לספק הזוכה בלעדיות כלשהי במתן השירותים, ולספק הזוכה לא תהא כל 

  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

שנים  3 ו ייחתם ההסכם ולתקופה שלתהא למן המועד בהמציע הזוכה תקופת ההתקשרות עם  .2.9
  3ל על פי שיקול דעתה,זוכה   המציענט שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות עם לק

כי מובהר  ., או חלק מהן, לפי שיקול דעתה הבלעדיכל אחת חודשים 12תקופות נוספות בנות 
יום  30למעט אם קנט הודיעה למציע הזוכה  ,אוטומטיתההארכה של תקופת ההתקשרות תהא 

מראש לפני תום תקופת ההתקשרות, או תקופת ההתקשרות המוארכת, על אי חידוש האופציה 
 המוקנית לה.

על אף האמור לעיל, עומדת למזמינה הזכות להפסיק את ביצוע השירותים בכל עת וללא נימוק  .2.10
ל טענה או תביעה בגין כך, פרט ביחס ימים ולמציע הזוכה לא תהיה כ 30בהודעה מוקדמת של 

לזכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסופקו בפועל, אם סופקו, עד למועד שבו 
 הופסקה עבודתו.

קנט מבקשת להבהיר כי במכרז זה היא שומרת על זכותה לקיים הליך תחרותי נוסף בין  .2.11
תחרוג מן האומדן בשיעורים שייקבעו המציעים שיעמדו בכל תנאי הסף, ואשר הצעתם הכספית 

על ידי קנט. במסגרת ההליך התחרותי הנוסף תפנה קנט למציעים שייקבעו על ידה, ותבקש לקבל 
מהם הצעת מחיר משופרת אל מול הצעתם המקורית, והיא תהא רשאית לחזור על הליך זה עד 

סף זה הנה אופציונאלי לקבלת הצעה כספית בגבולות האומדן. למען הסר ספק מובהר כי הליך נו
בלבד, וקנט תעשה בו שימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא רשאית שלא לפעול בהתאם 

 להוראות אלה ולוותר על הליך נוסף זה.
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 תנאי מתלה לביצוע ההתקשרות: .2.12

מינוי כיועץ אבטחת מידע וסייבר של קנט מותנה בקבלת אישור להמציע הזוכה מינוי  .2.12.1
 . ןרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכו מאת

 במכרז זכייתו תבוטל, ככל ולא התקבל אישור הממונה על רשות שוק ההון כאמור לעיל .2.12.2
הזוכה לא יהיה רשאי במקרה כזה לכל פיצוי ולא יהיה רשאי , עמו ההסכם יבוטל וכן

מציע להתקשר עם תהיה רשאית החברה  במקרה כזה. להעלות כנגד קנט כל טענה שהיא
, והכל מבלי המציעיםמבין  הזוכהלאחר בדירוג עוקב דורג אשר השתתף במכרז ואשר 

  פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על

 בין קנט לזוכה ייחתם חוזה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. .2.13

 ד.נוסח המכרז בלשון זכר אך המכרז פונה לשני המינים יח .2.14

השירותים  כלליהיו  אבטחת המידע בתחום לספק הזוכה המציעהשירותים אותם יידרש  עיקר .2.15
 .הדרישותמפרט  ט'  בנספח מפורטים הנדרשים

 סף תנאי .3

מגיש את כלל המסמכים הנדרשים וכן מקיים רשאי להגיש הצעה כל גוף אשר במועד להגשת ההצעות 
 :התנאים המצטברים שלהלןואחר כל הדרישות 

המציע הנו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים המעיד, כי הוא מנהל ספרי  .3.1
 חשבונות ורשומות, ומדווח לרשויות המס כחוק.

אבטחת מידע וסייבר שנים רצופות  במתן שירותי ייעוץ בתחום  חמששל לפחות  ןניסיולמציע  .3.2
 נסי אחד. חברת ביטוח אחת ובנוסף עבור לפחות גוף פינעבור לפחות 

לצורך עמידה בתנאי סף זה יש להציג נסיון של המציע בלבד ולא נסיון של בעלי המניות  -הבהרה
 .)גם אם מדובר בבעל מניות אחד( של המציע

 אבטחת מידע וסייבר.יועצים בתחומי  3לפחות ביחסי עובד מעביד המציע מעסיק  .3.3

הינו בעל נסיון של לפחות  לקנטתפקיד מנהל אבטחת מידע היועץ המוצע מטעם המציע לצורך  .3.4
חברת ביטוח אחת ובנוסף עבור לפחות גוף פיננסי ללפחות  בניהול אבטחת מידע וסייברשנים  5

 אחד.

גם  בחברותכשכיר סיון של מנהל אבטחת מידע וסייבר ילצורך עמידה בתנאי סף זה, יתקבל נ
 כשכיר וגם כנותן שירות חיצוני.

שנים לפחות  3בעל נסיון של  הינו תפקיד מנהל אבטחת מידעלצורך  היועץ המוצע מטעם המציע .3.5
 .הביטוח והחסכוןבעבודה במסגרת רגולציות של הממונה על שוק ההון 

של מיקרוסופט הסמכה  ובעלתקשורת  יבעל ידע ומומחיות בנושאאו היועץ המוצע הינו המציע  .3.6
 .(MSCA) רשתניהול ב

עבודה שבה השתמשו ב  בסביבתלפחות למציע או ליועץ המוצע נסיון מוכח של שנתיים  .3.7
FIREWALL  חברת  שלFORTINET  והכרתFORTI analyser  . 

 .רכיבי תקשורתל אחרת דומה הסמכה או CCNA הסמכת למציע  או ליועץ המוצע .3.8

או  PINEAPPנן מיילים סלמציע או ליועץ המוצע נסיון מוכח של שנתיים לפחות  בעבודה עם מ .3.9
 .מסנן מיילים דומה אחר

 השתתפות בכנס מציעים. .3.10
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 לצרף להצעתו מסמכים שעל המציע .4

את  גם ,צרף להצעתו הוכחות לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמוריהמציע 
 :המסמכים הבאים

, כשהם תקפים 1976 -כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4.1
 למועד הגשת ההצעה.

בנוסח הסף  ואישור על עמידתו בתנאי לעיל   3.2-3.9לדרישות  בהתאםהמציע  של פירוט ניסיונו .4.2
 ואסמכתאות להוכחת ניסיון זה. וכן אישוריםנספח ד' 

 התפקיד המוצע. קורות חיים של בעל .4.3

 3.8 -ו 3.6תעודות הסמכה כמפורט בסעיפים  .4.4

 '.אחוק גופים ציבוריים בנוסח נספח  תצהיר לפי .4.5

 .ב'מציע חתומה ומאומתת בנוסח נספח הצהרת ה .4.6

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .4.7

 כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד. , לרבות מפרט השירותים,על נספחיו ,כל מסמכי המכרז .4.8

על  ולחתום ',גהמצורף כנספח עמדו המשפטי בטופס ככל שהמציע הוא תאגיד, עליו לציין מהו מ .4.9
ההצעה באמצעות מורשי חתימה כדין ולצרף אישור של רו"ח או עו"ד, המאשר כי חתימתם 

 מחייבת את התאגיד לפי כל דין בהתאם לתנאי המכרז.

 הצהרת המציע, בנוסח נספח ה', בדבר אי תיאום מכרז. .4.10

 י'. נספחבנוסח  הצעת המחיר של המציע .4.11

 הנאה.הצהרת המציע, בנוסח נספח ז', בדבר אי מתן טובות  .4.12

 בדבר מחזור כספי, בנוסח נספח ח'אישור רו"ח  .4.13

ידי -בכל מקרה מובהר בזאת כי לא תותר הגשת הצעות במשותף, לרבות הגשת הצעות על .4.14
 שותפות שאינה רשומה.

רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם  קנטהצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה  .4.15
השלמות ו/או הבהרות, הכל על פי שיקול דעתה של  זה בלבד או למחול על הפגם, ו/או לאפשר

ועדת המכרזים. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום 
במע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. ככל שאין 

 כך.התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות ל

 של מסמכי המכרז והקבלהאופן העיון  .5

את מסמכי המכרז . www.kanat.co.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה:  .5.1
בכתובת  דנה מורי, אצל  ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, או לקבל במשרדי החברה,

 , וכנגד מסירת פרטים של המציע.בתיאום מראש, תל אביב 14, קומה 74מנחם בגין 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .5.2
זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע, ולא יושבו למציע 

 כתה ובין אם לאו. בין אם הצעתו ז -

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט על  .5.3
ביטולו של המכרז מכל סיבה שהיא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, ולרבות 
במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה או 

 כלכלי.  במצבה ה

 כנס מציעים .6

http://www.kanat.co.il/
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באמצעות זום ובכפוף לרישום ההתכנסות תהיה   9:00בשעה  1.11.20כנס מציעים יתקיים ביום  .6.1
המציע  נציג מטעםהשתתפות  danamo@kanat.co.il במייל:  0015:בשעה  1029.מראש עד יום 

אלא אם כן החליטה החברה לפי שיקול דעתה  תנאי להגשת ההצעה, ומהווהבכנס הינה חובה 
הבלעדי למחול על קיום תנאי זה. החברה תוכל לערוך כנס אחד או יותר ו/או כנסים נפרדים 

 למציעים שונים, לרבות במועדים נוספים/אחרים, הכל לפי שיקול דעתה.

ב מטעם החברה, ולמציע לא כל מידע שיימסר בכנס המציעים לא ייחשב ולא יהווה מצג מחיי .6.2
תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד 

 כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז.

 סתירות ו/או אי התאמות .7

לפנות בכתב  המציעסתירות יוכל  אואי בהירויות  המכרזשלדעת המציע, קיימות במסמכי  ככל .7.1
לכתובת דוא"ל:  באמצעות מערכת הגשת המכרזים, במידה ויש תקלה ניתן לפנות גם  לקנט

danamo@kanat.co.il הבקשותתוך פירוט השאלות,  14:00בשעה  11.11.20עד ליום  וזאת 
של כל ספקות שימצא בקשר למובנו המדויק ההתאמות או השגיאות, אי הסתירות, ה, להבהרה

מציע טלפונית קבלת הדוא"ל.  או במסמכי ההצעה. על המציע לוודא במכרזסעיף או כל פרט 
שלא יפנה כאמור ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, 

 סתירות או אי התאמות כאמור.

כרז ולאחר מכן את בכותרתה את שם ומספר המיובהר כי כל פנייה למחלקת המכרזים תישא  .7.2
 נושא הפנייה.

 באמצעות מערכת הגשת המכרזים בכתובת:את ההבהרות יש להגיש 

public/-https://kanat.michrazim.info/tenders 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי המכרז, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו  .7.3
. באחריות המציעים להתעדכן באתר במערכת הגשת המכרזים קנטבאתר האינטרנט של 

האינטרנט באופן שוטף עד למועד הגשת ההצעות, והמציעים יהיו מנועים ומושתקים מהעלאת 
דות כל עדכון ו/או הבהרה ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כל טענה לגבי אי ידיעתם או

 כאמור.

 תשובות לשאלות הבהרה יחייבו את כלל המציעים ויהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה. .7.4

לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית  קנטלא התייחסה  .7.5
יה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי פניית המציע. מציע שלא יפנה כאמור, יה

 בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

מכרז, להכניס מסמכי הרשאית בכל עת, קודם למועד הגשת  קנט - שינויים במסמכי המכרז .7.6
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  בכל אופן שהוא,שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו ויובאו בכתב  יהווהשינויים והתיקונים כאמור, 
לפי ו/או דואר אלקטרוני לידיעתם של כל משתתפי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה 

ינוי או תיקון היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של קנט, ש .בכנס המציעיםהפרטים שנמסרו 
כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למשתתפים, יידחה המועד להגשת ההצעות בהתאם 

 .קנטלקביעת 

, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים מסמכי המכרזעם הגשת  .7.7
יה מכרז, יהאת מסמכי ה. מציע שהגיש םהרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיס

 מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

, תקבע יהםבמצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגב ,להסרת ספק .7.8
החברה את הפרשנות המחייבת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למציע לא תהא כל טענה ו/או 

ה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתיר
 ו/או הנוסח שבחרה החברה.

mailto:danamo@kanat.co.il
https://kanat.michrazim.info/tenders-public/
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 הגשת ההצעה .8

הצעת המציע תוגש באמצעות מערכת הגשת המכרזים הנמצאת באתר קנט ובכתובת:   .8.1
https://kanat.michrazim.info/tenders-public/ 

במעטפה זו יגיש המציע, את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות  .8.2
 .לעיל 4)מסמך ב'( בצירוף כל המסמכים וכל האישורים כמפורט בסעיף 

החתומים, וכן כל יתר המסמכים  המכרזהמציע להגיש את הצעתו, לרבות כל מסמכי  על .8.3
 למערכת הגשת המכרזים. ,המכרזבהתאם לנדרש במסמכי  הכלהנדרשים מאת המציע, 

ולחתום בשולי כל המכרז על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמך ממסמכי  .8.4
 הבהרות ו/או על המענה לשאלות. , לרבות על מסמכיהמכרזעמוד של מסמכי 

 היה המציע יחיד, הוא יחתום באופן אישי, תוך ציון שמו המלא ומענו המלא .8.4.1

היה המציע שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימלי הדרוש כדי לחייב את השותפות  .8.4.2
 תוך ציון שמם, כתובתם ויצרפו חותמת השותפות.

ו מספר המנהלים המינימלי הדרוש היה המציע תאגיד רשום או אגודה שיתופית, יחתמ .8.4.3
 כדי לחייב את התאגיד תוך ציון שמם המלא וכתובתם בצירוף חותמת התאגיד.

על המחיר  לא כולל מע"מ.  שעתישכ"ט  במחיר לנקוב יהאהמציע  עללהצעת המחיר,  בהתייחס .8.5
 להיות נמוך יותר מהמחיר המקסימלי שנקבע.

כלל הוצאות המציע, ובין השאר, אלו הכרוכות יובהר כי הצעת המציע היא סופית וכוללת את  .8.6
, כח אדם, בהשתתפותו במכרז, בביצוע השירותים, נסיעות, צילומים, הדפסות, הוצאות אישיות

 הכל בהתאם לתנאי המכרז.  -שירותי משרד וכיו"ב

להלן: )  12:00בשעה  8.12.20במערכת הגשת המכרזים וזאת עד לתאריך  הצעתו של המציע תוגש .8.7
 "(. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הגשת ההצעותמועד "

אינם עונים הגשה במערכת המכרזים  משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה  .8.8
על דרישות המכרז. הצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד המועד האחרון 

 ות במכרז.להגשת ההצעות כאמור לעיל, לא תמנה בין ההצעות המשתתפ

או לגבי מסמך המכרז המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי  .8.9
ממסמכיו. עשה כן המציע לא יהא בכך כדי לחייב את קנט, וזו תהא רשאי לפסול את הצעתו 
 בשל כך בלבד, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על נספחיו, המכרז שת ההצעה תהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי הג .8.10
 הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

, של המציעים או מי מטעמם שתתף בשום צורה בהוצאות כלשהןתשפה ולא תלא  ,זירתחלא  קנט .8.11
המוקדמות או כל  הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה, לרבות בגין הבדיקותלרבות הוצאות 

  הוצאות אחרות שהן.

ואילך, תחייבנה אותו, ותהווינה חלק  המכרזהצהרות והתחייבויות הספק הזוכה, החל משלב  .8.12
 .בלתי נפרד מההסכם שייחתם עמו

ולא יהא בשום קשר שהוא  המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים :תיאום הצעות .8.13
 ה'.או מציעים בכוח במכרז זה. המציע יצרף להצעה תצהיר מטעמו בנוסח נספח  עם מציע
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 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .9

( הגבוה Cהציון המשוקלל )הצעות הצעה אחת אשר תקבל את  תיבחרנה מבין ההצעות הכשירות .9.1
של קנט, לפי כל דין, לרבות מסמכותה לנהל מו"מ ביותר, וזאת מבלי לגרוע מכל סמכות או זכות 

 ושלא לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

 50%(  יעמוד על Aרכיב האיכות של ההצעה ) .9.2

עבור  25%עבור שכ"ט יועץ בכיר ו 75%בחלוקה של  50%( יעמוד על Bרכב המחיר של ההצעה ) .9.3
 שכר טרחה של יועץ אחר

 כדלקמן:( תיעשה Aשל ההצעה ) בחינת הרכיב האיכותי .9.4

 :כדלקמן שתיעשה האיכות מרכיב לבדיקת יועבר הסף בתנאי עמדה הצעתו אשר, מציע .9.4.1

 משקלו קריטריון המשנה

על  והיועץ המוצע מאיכות ניסיונו הקודם של המציעועדת האיכות  התרשמות
פי שיחות שייערכו עם ממליצים ו/או לקוחות להם העניק המציע שירותים, בין 
היתר, על בסיס המידע שיימסר על ידי המציע בנספח ד' או על פי מידע שיהיה 

 בידי ועדת האיכות.

עדיפות תינתן לקבלת המלצות מאת גופים העוסקים בתחום הביטוח ו/או 
 מציע בנספח ד', אם וככל שהוצגו.גופים פיננסיים ואשר הוצגו על ידי ה

 במהלך השיחות ייבחנו הקריטריונים הבאים :

 א. זמינות ושירותיות 

 ב. איכות השירות 

 ג. ידע ברגולציות בשוק הביטוח  

 ד. כתיבת נהלים

 ה. עמידה בלוח זמנים 

 ו. התרשמות כללית 

20 

בהתייחס לנסיון התרשמות ועדת האיכות מאיכות נסיונו של המציע, בין היתר 
  קודם שבוצעו על ידו, הצגת דרכי העבודה ואופן התנהלות ועוד.

 הניקוד יינתן על פי הקריטריונים הבאים :

 ניסיון קודם  .א

 תהליכי עבודה .ב

 ותק בתחום/בענף   .ג

 התרשמות כללית  .ד

ועדת האיכות תהיה רשאית  לזמן את המציע לראיון על מנת לבחון את איכות 
 יביאו לידי ביטוי בניקוד שיוענק תחת קריטריון זה.ניסיונו ומסקנותיה 

40 

מאיכות ניסיונו של היועץ המוצע  שיוצגו על ידי  ועדת האיכות התרשמות
המציע בהצעתו לרבות התרשמות מנסיונו ומעבודות קודמות שביצעו, בין 
היתר בהתאם לקורות החיים, פירוט ניסיונם ו/או בכל דרך אחרת על פי שיקול 

 ת האיכות.דעת ועד

 הניקוד יינתן על פי הקריטריונים הבאים :

 ניסיון קודם  .ה

 תהליכי עבודה .ו

 ותק בתחום/בענף   .ז

 התרשמות כללית  .ח

ועדת האיכות תהיה רשאית  לזמן את היועץ המוצע לראיון על מנת לבחון את 
 איכות ניסיונו ומסקנותיה יביאו לידי ביטוי בניקוד שיוענק תחת קריטריון זה.

40 

 100 סה"כ
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)במשקל היחסי( לא תתקבל. על  75%-הצעה שציון האיכות הכללי שקיבלה יהיה נמוך מ .9.4.2
אף האמור, במקרים מיוחדים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל 
הצעה שציון האיכות שלה נמוך מן האמור, בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים: גובה 

נקודות ומעלה וגובה הציון שקיבלו, ההפרש  30ציון של הציון, מספר המציעים שקיבלו 
בין ההצעות הכספיות וההפרש בין ההצעות המשוקללות ונתונים מיוחדים של המציע 

 או ההצעה שאינם באים לידי ביטוי בקביעת הציון.

וזה יהא הניקוד  50%-הניקוד אותו יקבל המציע תחת קריטריוני המשנה יוכפל ב .9.4.3
 . (Aרכיב האיכות )המשוקלל שלו תחת 

 כדלקמן: עשהי( תBשל ההצעה ) הכספיהרכיב בחינת  .9.5

מציון ההצעה  %50זכה למשקל של ת שעתי  ריטיינר עבוררכיב ההצעה הכספית  .9.5.1
עבור שכ"ט שעתי של  %25עבור שכ"ט שעתי של יועץ בכיר ו %75בחלוקה של  .הכספית

 אחר יועץ

 (.6גבי מסמך א')את ההצעה הכספית בחלוקה האמורה ימלא המציע על  .9.5.2

. בנספח הצעת המחיר שצוין המקסימלי מהמחיר יותר נמוך להיות המוצע המחיר על .9.5.3
 .ייפסלו המקסימלי מהמחיר גבוהות הצעות

חושב על ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה )בשקלים ת מההצעות תציון המחיר לגבי כל אח .9.5.4
חדשים(, במחיר ההצעה הנבחנת, והתוצאה תוכפל במשקל המפורט בסעיף יתקבל ציון 

 להצעות.  %50-)מקסימאלי( להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ %50

ההצעה קנט מבקשת להבהיר כי לתיבת המכרזים יוכנס אומדן לגבי שני רכיבי  –אומדן  .9.5.5
הכספית. האומדן יהווה כלי עזר בידי הוועדה על מנת לבחון את סבירות ההצעות, וקנט 
תהא רשאית לבחון את ההצעות לאורו, ולקבוע על בסיסו כי ייערך הליך תחרותי נוסף 

 ו/או כי המכרז יבוטל עקב אי סבירות ההצעות ו/או כל החלטה אחרת שתראה לה.

 סיכום הציונים ובחירת זוכה .10

שוקלל וציון הרכיב הציון הכולל של ההצעה יהיה סך ציון האיכות המ - (Cשקלול הציון הסופי ) .10.1

 :הכספי המשוקלל

 A50  % +B %50  =C -ייעוץ אבטחת מידע ______________שירותי 

 אם לאחר שקלול הניקוד של ההצעות קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה זהה שהיא הניקוד .10.2

המשוקלל הגבוה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של "עסק בשליטת אישה", כהגדרתו של מונח 

, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה 1992-זה בחוק חובת המכרזים תשנ"ב

בעת הגשתה, אישור ותצהיר כנדרש בחוק. אם אף אחת מן ההצעות אינה עסק כאמור, או 

א החברה רשאית לבחור מבין שתי ההצעות בדרך של הגרלה או ששתיהן הן עסק כאמור תה

 בדרך של התמחרות נוספת בתנאים שתקבע, והכל לפי שיקול דעתה של החברה.

מובהר בזאת כי החברה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות,  .10.3

 לפי שיקול דעתה.

עים "כשיר שני" אשר במקרה בו תבוטל עוד מובהר כי החברה רשאית תהא לבחור מבין המצי .10.4

, ( החודשים הראשונים למתן השירותים12ים הזוכים במהלך שנים עשר )מציעאחד מן זכיית 

 למתן השירותים. "כשיר השני"בתנאי המכרז ו/או בהסכם המצורף לו, תפנה החברה ל רכאמו

ה גם לאחר פתיחת החברה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונ .10.5

 ההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הבהרות בדבר הצעתם.
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 הודעה על זכייה והתקשרות  .11

, )בדואר רשום או לכתובת מייל שתימסר במסגרת ההצעה למכרז( הודעת הזכייה תהיה בכתב .11.1
הסכם  לחתום על, /יםהזוכה /יםחתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה, ותחייב את המציע

סייגה החברה את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי  על כל תנאיו ונספחיו. ,ההתקשרות
 ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב הזכייה.

את ההסכם , ימציא לידי החברה תוך הזמן הנקוב במכתב הזכייהבמכרז  כזוכה שנקבע המציע .11.2
 .יםידי המציע-א חתום עלכאשר הו 'במסמך המצורף כ

במכתב תוך התקופה האמורה , ההזכיי, כפי שעולות ממכתב התחייבויותיולא מילא זוכה אחר  .11.3
מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד זאת תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו במכרז והזכייה, 

במקרה  נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה

לאחר בדירוג עוקב דורג אשר השתתף במכרז ומציע אשר להתקשר עם  )אך לא חייבת( זה
-, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה עלהמציעיםמבין  /יםהזוכה

  פי כל דין.-פי המכרז ו/או על

ו/או מסר מידע חלקי  , ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכוןספק זוכהזכה  .11.4
זכאי הספק הזוכה יהיה שבלבד או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי 

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להחברה ו/או  ,לקבל כל פיצוי או החזר הוצאות
 לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה,  טענותה מנוע מלטעון זוכמציע  .11.5
לפני בין  פה,-, בין בכתב ובין בעללמסמכי המכרזפרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 .יוובין לאחר -לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  - המכרז

 שמירת זכויות .12

במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  והמציעיםכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה, 
 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 ניגוד עניינים  .13

יחידים או תאגידים המשמשים כיועצים למזמינה או לוועדת המכרזים בקשר עם מתן  .13.1
השירותים וכל מי מטעמם, מנועים מלהשתתף במכרז או לייעץ למציע, לחבר במציע או מי 
מטעמו, או לכל גוף קשור, בכל עניין הקשור למכרז זה או להוצאתו אל הפועל, ובכלל זה כל 

 וגעת אליו. התקשרות ישירה או עקיפה הנ

מציע אשר יש לו, או למי מטעמו, קשר עם אחד הגופים האמורים לעיל מנוע מלהציע את שירותיו  .13.2
   במכרז זה.

במקרה של ספק כלשהו הנוגע להוראות האמורות לעיל מוטלת על המציע החובה ליידע את  .13.3
 כם. המזמינה ולקבל את אישורה המוקדם בטרם הגיש הצעתו וכן לפני כל התקשרות או הס

המציע יצהיר ויתחייב, כי לא יהיה לו, במהלך תקופת מתן השירותים ניגוד עניינים או חשש  .13.4
כאמור מכל מין וסוג, ובכללם קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר 
שעלולים להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בין השירותים 

 תצהיר ניגוד עניינים.בנוסח ניגוד עניינים"(, נתנו על ידו לבין עניין בו הוא קשור )להלן: "שי

המציע יתחייב, כי במידה שיזכה ימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה חשש  .13.5
שלו לניגוד עניינים בין מילוי תפקידו על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבויות אחרות 

ו/או של מי מטעמם, במישרין או בעקיפין. המציע מתחייב בזאת להודיע למזמינה על כל חשש 
לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו לבין פעילות אחרת שלו ו/או מי מטעמו, והוא מתחייב 

 לפעול בהתאם להוראות המזמינה למניעת ניגוד עניינים.
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לרבות המציע, בני משפחה של המציע, היועצים  -לעניין סעיף זה, "המציע או מי מטעמו"  .13.6
מטעמו, עובדיו ומועסקיו, ותאגיד שהמציע, בעליו, עובדיו ומועסקיו או בני משפחתם כאמור 
הינם בעלי עניין בהם. "בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, 

 .1968-תשכ"ח

לפסול את השתתפותם של מציעים או הצעות אשר מובהר, כי ועדת המכרזים תהא רשאית  .13.7
 בהכנתן הופרו הוראות סעיף זה.

 כללי .14

המציע הזוכה יהא מחויב בהצעתו ובמחיריה, למשך כל תקופת ההסכם, ובהתאם לתנאי  .14.1
 ההסכם.

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות בכל זמן, ותהא רשאית, אך לא חייבת,  קנט - דרישת הבהרות .14.2
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר למציע  למציע בדרישה להמציא

לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי המכרז, 
ובלבד שכל רישיון, אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא פעל 

 ית לפסול את הצעתו.המציע בהתאם לדרישה תהא הועדה רשא

תהא רשאית אך לא חייבת לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או  קנטלהסרת ספק מובהר כי  .14.3
התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא 
מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או 

המלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, ה
לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל 

 על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

רשאית, אך לא חייבת, על פי  קנטמבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן,  .14.4
כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר  -לאחר הגשת הצעה  -שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל משתתף 

מהסוג  שירותיםניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע 
נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של  השירותיםובהיקף של 

 את מלוא המידע להנחת דעתה. קנטלהמציע, והמציע יהיה חייב לספק 

רשאית אך לא חייבת לבדוק את אמינותו של המציע, ושל בעלי שליטה, מנהלים ועובדים  קנט .14.5
כפי שתמצא לנכון, לרבות בכירים שלו, וכן להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע 

ע ולשתף פעולה חוקרים פרטיים ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסיי
 ו/או מי מטעמה שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל.  קנטבאופן מלא עם 

תהא רשאית לפסול הצעתו של המציע במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו ממצאים  קנט .14.6
מן ההצעה של המשתתף, או אם תתגלינה בעיות משמעותיות בתחומים שונים מן העולה 

סברה כי המשתתף איננו בעל איתנות  קנטהאמורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אם 
פיננסית ו/או שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או 

 בעל ניסיון מספק.

הזכות לפסול הצעה של מציע אשר היה לה ניסיון שלילי עימו או עם שומרת לעצמה את  קנט .14.7
גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן הצעתו של מציע אשר יתקבלו לגביו 

 חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד מגורמים או גופים אחרים.

במכרז. הודעה כאמור תפורסם רשאית להאריך כל מועד מן מהמועדים הקבועים  קנט -מועדים  .14.8

 .קנטבאתר האינטרנט של 

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, גם לאחר חתימת החוזה ע"י  קנט .14.9
ו/או לא לחתום על החוזה בכל שלב שהוא על ההסכם  קנטחתמה , וזאת כל עוד לא /יםהזוכה

ול דעתה המלא והסופי, ומכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, הכל בהתאם לשיק
והמשתתפים במכרז מאשרים בעצם הגשת הצעתם כי לא תהא להם במקרה כזה כל תביעה ו/או 

 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.
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תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה  קנט .14.10
ל פגם או אי התאמה אחרת ביחס עפ"י מסמכי המכרז, או שתימצא בלתי סבירה, או בשל כ

לדרישות המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו תיקון ו/או הבהרה ו/או השלמה, וזאת 
להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את  קנטעפ"י שיקול דעתה הבלעדי. החליטה 

 המשתתף כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.

כרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המציע ולא יוחזרו לו בשום כל ההוצאות מכל מין וסוג ה .14.11
 מקרה.

להסרת ספק מובהר כי מחירי ההצעה כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים  .14.12
וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ביצוע השירותים על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו 

 ב הכמויות. ככלולים במחירי היחידה/ות שבכת

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז  .14.13
. המשתתפים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה קנטלשייכות 

 .קנטאו לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

תפקיד, יכול שאלו יבוצעו ע"י סמכות או זכות או  קנטלכל מקום שבו מוקנית  - ועדת המכרזים .14.14
 " גם ועדת המכרזים במשמע, ולהיפך.קנטועדת המכרזים שלה, וכל מקום שנכתב "

 בכבוד רב,

 טוח נזקי טבע בחקלאות בע"מיקרן לב -קנט 
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 נספח א' למכרז 
 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________ 

 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המציע"שמספרו ____________ )להלן: 

 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה:  .1

בדים זרים המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עו )א(
 בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  )ב(
 השנים שקדמו לחתימת ההצהרה.  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  -עובדים זרים 

  -לעניין סעיף זה
בעל השליטה בו או חבר  גם -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם -"בעל זיקה" 

 בעל השליטה בו.  בני אדם אחר שבשליטת
 .1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים ) -"חוק עובדים זרים" 

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -"שליטה" 

 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; )א(
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  )ב(

 חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה; 
בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך  המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו )ג(

 במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 -לעניין סעיף זה  
 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 ט על ידי המציע.חבר בני אדם שנשל (1) 
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2) 
 בעל השליטה בו; )א(  
 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  )ב(  

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם 
 לתחומי פעילותו של המציע;

 שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;מי  )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 מהותית בידי מי ששולט במציע;
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה  -"הורשע" 

 (. 31.10.02בחשון התשס"ג )
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -שכר מינימום" "חוק 

 או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. 75%החזקה של  -"שליטה מהותית" 
 הצהרתי זו אמת.  זו חתימתי וכי תוכן

 ____________________________ ____________________ 
 תאריך שם המצהיר + חתימה 

 אימות חתימה

___________ רשום בישראל ______________________הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת, כי ___אני 

 _______________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו._____על פי דין וכי ה"ה ____

 _____________ __________________ _______________________ 
 שם חותמת וחתימה תאריך 
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 אישור:

_________________ ___________________ מרחוב _______________אני הח"מ, עו"ד ____

_____ _____ מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________מספר רשיון ____

זו לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה  ת.ז. _________________ )המציע( וחתם/מה בפני על הצהרה

 להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.

 _________________ חתימת עורך הדין

 אישור )כאשר המציע הוא חברה(:

____________ ____________________ מרחוב __________________אני הח"מ, עו"ד _____

כי ___________________ _____, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה מספר רשיון ________

_____________________ ת.ז. _______________ אשר חתמו על הצעת -ת.ז. ________________ ו

והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, 

להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת המציע  התאגדות שלו,בהתאם למסמכי ה

  הנ"ל.

 _________________ חתימת עורך הדין
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  למכרז' בנספח 
 הצהרה על מעמד משפטי

 על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, בטבלאות שלהלן:

 א. מעמד משפטי

 חברה 
 )יש למלא טבלאות 
 , ג(ב 

 שותפות רשומה 
 יש למלא טבלאות 
 ב, ג, ד( 

 ב. פרטים כלליים

 

 __________________________________________ ___ שם:

 )יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המציע(

 ___________________________________________ כתובת

 _________________ טלפון

 _________________ מספר עוסק מורשה

 _________________ מספר החברה/השותפות

 )חברה בע"מ או שותפות רשומה(שמות בעלי זכות החתימה . ג

 דוגמת חתימה פרטישם  שם משפחה מספר זהות

    

    

    

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים 
 שמסרנו

 על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.

_______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי

_______________ _________________ 

 חתימה תאריך

 דוגמת חותמת התאגיד
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 למכרז' גנספח 
פרטי המציע וניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף פירוט בדבר 

 ולצורך הניקוד האיכותי

 פרטי המציע א. 

 _________________; שם

 _________________; כתובת

 _________________; שם איש קשר

 _________________; טלפון

 _________________; פקסימיליה

 _________________; כתובת דואר אלקטרוני

 _________________; מספר עוסק מורשה

 _________________; מספר החברה

 פרטי היועץ המוצע: .ב

 שם: __________________________________

 תפקיד:________________________________

 טלפון:_________________________________

 ____________________כתובת דואר אלקטרוני: 

 :2.3 בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיףפירוט  .ג

ייעוץ בתחום להם סיפק המציע שירותי   ו/גופים פיננסיים ביטוחאצל חברות  המציעניסיון להלן פירוט 
 אבטחת מידע

 ופרטי השירותים שניתנ פרטי הגוף מספר
 על ידי המציע

תקופת מתן 
 השירותים

 ___/מ:___)
יש  (___/עד:__|

 לציין חודש ושנה

שם איש הקשר של 
תפקידו , הלקוח

 ומספר הטלפון שלו

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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 :3.3יועצים בתחומי אבטחת מידע בהתאם לתנאי סף  5הצהרה בדבר העסקת לפחות  .ד

יועצים  3לפחות  ביחסי עובד מעביד הריני להצהיר כי אני נציג מורשה מטעם המציע וכי המציע מעסיק
 .בתחומי אבטחת מידע

 שמות היועצים:

1_____.______________________ 

2_____.______________________ 

3____._______________________ 

4_____________.______________ 

5__._________________________ 

 :4.3הקבוע בסעיף בהתאם לתנאי הסף פירוט  .ה

ייעוץ בתחום להם סיפק היועץ המוצע שירותי  ו/או גופים פיננסיים חברות הביטוחפירוט להלן 
 השנים האחרונות:  5במהלך אבטחת מידע 

 ופרטי השירותים שניתנ פרטי הגוף מספר
 על ידי המציע

תקופת מתן 
 השירותים

 ___/מ:___)
יש  (___/עד:__|

 לציין חודש ושנה

שם איש הקשר של 
תפקידו , הלקוח

 ומספר הטלפון שלו

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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 :5.3בהתאם לתנאי הסף הקבוע בסעיף פירוט  .ו

 רשות חברות גופים בהם עסק היועץ המוצע בעבודה במסגרת רגולציות של הממונה עללהלן פירוט 
 שנים האחרונות: 3במהלך והחסכון הביטוח ,שוק ההון

מספ
 ר

 ופרטי השירותים שניתנ פרטי הגוף
 על ידי המציע

תקופת מתן 
 השירותים

 ___/מ:___)
יש  (___/עד:__|

 לציין חודש ושנה

שם איש הקשר 
, של הלקוח

תפקידו ומספר 
 הטלפון שלו

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 :3.6 הקבוע בסעיף  לתנאי סףפירוט בהתאם  .ז

בניהול רשת של חברת מיקרוסופט  הסמכההריני להצהיר כי ברשות המציע ו/או היועץ המוצע 

MSCA 

 : 3.7פירוט בהתאם לתנאי סף הקבוע בסעיף   .ח

המציע ו/או היועץ המוצע על נסיון של שנתיים לפחות בסביבת עבודה בה השתמשו  ט נסיוןופירלהלן 

 :  FORTI ANALYSERוהכרת   FORTINETשל חברת  firewall-ב

מספ
 ר

 ופרטי השירותים שניתנ פרטי הגוף
 ידי המציעעל 

תקופת מתן 
 השירותים

 ___/מ:___)
יש  (___/עד:__|

 לציין חודש ושנה

שם איש הקשר 
, של הלקוח

תפקידו ומספר 
 הטלפון שלו

1.     

2.     

3.     

 :8.3 הקבוע בסעיף  לתנאי סףפירוט בהתאם  .ט
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 או דומה לרכיבי תקשורת.  CCNAהריני להצהיר כי ברשות המציע ו/או היועץ המוצע הסמכת 

 :3.9 פירוט בהתאם לתנאי סף הקבוע בסעיף  .י

של שנתיים לפחות עם מסנן מיילים  ןהמציע ו/או היועץ המוצע על ניסיו ןלהלן פירט ניסיו

PINEAPP: 

מספ
 ר

 ופרטי השירותים שניתנ פרטי הגוף
 על ידי המציע

תקופת מתן 
 השירותים

 ___/מ:___)
יש  (___/עד:__|

 לציין חודש ושנה

שם איש הקשר 
, של הלקוח

תפקידו ומספר 
 הטלפון שלו

1.     

2.     

3.     

 _____________________________________ : חתימה וחותמת המציע

 _____________________________________ : שם המציע

 _____________________________________ : מציעבתפקיד 

 עורך דין אישור

_________ מרחוב ________________ מספר רשיון _________ _____אני הח"מ, עו"ד _________

 ___________ הופיע/ה בפני גב'/מר _____________________ ת.ז. ______מאשר בזה כי ביום ____

אם המציע מסמך זה. וכן גב'/מר ______________________ ת.ז. ______________ וחתמו בפני על 

הנו תאגיד, אני מאשר בזאת כי ההצעה נחתמה ע"י מורשי חתימה כדין של התאגיד, ובמסגרת סמכותם, 

 באופן המחייב את התאגיד המציע בהתאם למסמך הצעה זה.

 חתימת עורך הדין_________________



- 21 - 

 

 למכרז' דנספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

שם ת"ז _____________נושא משרה בחברת _____________ )אני הח"מ______________ מס' 
 ( מצהיר בזאת כי: המציע

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  .2

ללא התייעצות,  באופן עצמאי,המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה  .3

 הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

הצעות במכרז  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע .4

זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים 

 עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

עם מתחרה או  מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא הצעה זו של התאגיד .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד מועד  .9

 .הגשת ההצעות

 עד חמש שנות מאסר בפועל.  אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע .10

 __________ חותמת החברה __________________תאריך_________ שם החברה____

 _______ חתימת המצהיר ____________________שם המצהיר____

 אישור עו"ד בעל רישיון עריכת דין בישראל 

 ________________________________ שכתובתי __________________אני הח"מ, עו"ד ___

הופיע/ה/ו לפני מר/גב'  ___________מאשר בזאת כי ביום _____________והנושא רישיון מספר 

 ___ֹֹֹֹֹֹֹֹ_____/__________________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' _

 המשפטית של חתימתם. ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה 

 ________________________ __________________ ________________ 
 חתימה רישיון' מס הדין עורך שם 



- 22 - 

 

 למכרז 'הנספח 

 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 1976 -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  1ב2תצהיר לפי סעיף 

 ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע ___________________________ __אני הח"מ _______

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזה כדלקמן : 

אני נותן תצהיר זה  בשם _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא הגוף המבקש  .1

 "(. אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.המציע" -הממשלה )להלן: להתקשר עם

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,  .2

 בחלופה הרלוונטית[  מתקיים אחד מאלה: ]יש לסמן  

)להלן: "חוק  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א'   

 1שוויון זכויות"( לא חלות על המציע. 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  -חלופה ב'  

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  -]למציע שסימן את חלופה ב'  

 עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )  

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  

לחוק שוויון זכויות,  9ם לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף הרווחה והשירותים החברתיי

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  -ובמידת הצורך 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים  

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי  -( 2חלופה )באותה 

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.  9סעיף 

לעיל  2המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  -לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת  30למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .  1976-מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 ___________________ ___________________ 
 חתימה תאריך 

 אישור

_________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני במשרדי ____________אני הח"מ ___

_____________ ________________ מר/גב' ______שברחוב ____________ בישוב/עיר ______

______________ ואחרי שהזהרתיו/ה  כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה שזיהה/תה עצמו/ה  על ידי ת.ז. 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

___________________ ___________________ ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד שם עו"ד תאריך 

                                                      
א לחוק שירות המדינה 15עובדים, למעט המדינה או מעסיק אחר שהוראות סעיף  25-שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מלחוק  9הוראות סעיף  1

 , חלות עליו".1959-)מינויים(, התשי,ט
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 למכרז' ונספח 

 בדבר אי מתן טובות הנאה הצהרת מציע

 לכבוד:

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 

 הנאה טובת מתן אי על צהרההנדון: ה

להצעתי לספק לקנט שירותים, הריני להצהיר בפניכם כי לא הענקתי טובת הנאה כלשהי למי מעובדי  בהמשך

 או בקשר לכל עניין אחר. החברה או מנהליה ו/או למי מטעמה בקשר להצעתי לספק לכם השירותים 

 _______________________ __________________ ____________ 
 תאריך חתימה שם 
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 'זנספח 
מפרט דרישות ליועץ בתחום אבטחת מידע, ניהול סיכוני סייבר, יישום הנחיות רגולציה 

 בתחום טכנולוגיות המידע

 בקנטנותן השירות ישמש כמנהל אבטחת מידע וסייבר אשר כפוף לממונה אבטחת מידע וסייבר  .א
 ויעניק את כל השירותים שפורטו בחוזר גופים מוסדיים

 "הוראה לניהול סיכוני סייבר בגופים המוסדיים" לרבות את השירותים הבאים: 2016-9-14

על היועץ להכין תכנית  -וסייבר של החברהאחריות על כתיבה יישום ועדכון מדיניות אבטחת מידע  .1
 עבודה שנתית המחולקת לפי רבעונים בסיווג אבטחת מידע, ניהול טכנולוגיות מידע ופרוייקטים.

מעקב אחר תכנית העבודה ברמה חודשית ושליחת דוחות ועדכונים לגבי ביצוע בתדירות חודשית  .2
 בצירוף תכנית עתידית לחודש העוקב.

טמעה של פתרונות אבטחת מידע וסייבר בכל הרמות )תשתית ויישומים, נהלי אחריות על החדרה וה .3
 אבטחת מידע( בחברה. 

יעוץ והנחה מקצועית את החברה, ספקיה ועובדיה בנושאי אבטחת מידע וסייבר. כולל מתן הדרכות  .4
 בהתאם להנחיות הרגולציה.

ם חיצוניים ומחלקת אבטחת מתן מענה להוראות הדין הנוהג, דרישות הרגולציה ועבודה מול גורמי .5
 מידע של החברה.

 כתיבת נהלים רלוונטיים ומעקב אחר עדכונם. .6

 הועדה תתכנס בהתאם להנחיות הרגולציה. -ריכוז פעילות ועדת היגוי אבטחת מידע .7

 החברה בהתאם להנחיות הרגולציהובהנהלת  תבוועדו, בדירקטוריוןדיונים ב תוהשתתפו ההכנ .8
 .ולצרכי קנט

ביצוע הערכת סיכונים והגדרת תכנית הפחתת סיכוני סייבר בהתאם להנחיות סיווג נכסים ו .9
 הרגולציה.

סקרי אבטחת מידע וסייבר של מערך טכנולוגיית המידע של החברה בהתאם להוראות חוזר ביצוע  .10
 . 2016-9-14גופים מוסדיים 

הן ברמת התשתית והן ברמת היישום )אפליקציה(,  (Penetration Tests)מבחני חדירה  ביצוע .11
המדמים ניסיונות פריצה ע"י פורצים מתוך ומחוץ לחברה, הן כמשתמש קיים והן כפורץ ללא חשבון 

 קיים, למערך הטכנולוגי בהתאם להנחיות הרגולציה.

 .לבדיקת עמידתן בדרישות אבטחת מידע דע של החברהיקות ספקים מהותיים או מחזיקי מיבד .12

 יכוז הטיפול באירועי אבטחת מידע וסייבר.ר .13

הגדרת הפעולות שיש לבצע כדי לשמור על נכסי המידע של החברה, פעולות אלו יכללו גם אמצעים  .14
שינקטו לגבי התקשרות של העובדים מחוץ למקום העבודה. לגבי עובדים להם יש נגישות למידע 

ירותים, פעולות נוספות המיועדות למנוע את ידי נותן הש-רגיש או מידע בעל  סיכון גבוה, יוגדרו על
 זליגת המידע.

 תוכניות הדרכה להעלאת רמת מודעות העובדים לאבטחת מידע וסייבר בחברה. בנייה ועדכון .15

הגדרת אופן הטיפול בעובדים בהיבטי אבטחת מידע וסייבר לתקופת הזמן שבין הודעת העזיבה  .16
 לסיום העסקה של עובד.

 ברה באופן מידי על כל פרצה בתחום אבטחת מידע וסייבר.פיקוח ודיווח להנהלת הח .17

ליווי באופן שוטף של כל הפעולות הקשורות לאבטחת המידע והסייבר בחברה וקיום קשר שוטף  .18
 בכל הקשור לניהול אבטחת מידע וסייבר עם הנהלת החברה.

לפי דרישת  השתתפות בישיבות ו/או דיונים לפי דרישת החברה וקיום פגישות עם גופים נוספים, .19
 החברה.

 תרגיל סייבר שנתי. ביצוע .20

מעקב אחר התפתחויות ושינויים בתחום אבטחת מידע וסייבר, לרבות התפתחויות רגולטוריות,  .21
 בחינת השלכותיהם על החברה ודיווח להנהלת החברה.

 דוח מודיעין סייבר ברמה חודשית  .22
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 נותן השירות יספק לחברה את השירותים הבאים המפורטים ב: .ב
 ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדיים  - 4-9-2010ר גופים מוסדיים חוז

 כתיבה, מעקב ועדכון תכנית עבודה בתחום הרגולטורי. .1

 החברה בהתאם להנחיות הרגולציה, בועדות ובהנהלת בדירקטוריוןדיונים ב תוהשתתפו ההכנ .2
 .ולצרכי קנט

 טכנולוגיות המידע ובדיקת הנהלים.הבטחת קיומה של מסגרת נהלים מתאימה בתחום ניהול  .3

כתיבת נהלים בתחום ניהול טכנולוגיות המידע ככל שיהיה בכך צורך ובהתאם לאישור החברה  .4
הנהלים יעברו תהליך בדיקה ועדכון בהתאם לצורך, עם שינוי משמעותי בסביבה  מראש.

 הטכנולוגית.

 ם והעתידיים של החברה.תמיכה נאותה של תחום טכנולוגית המידע בצרכים העסקיים השוטפי .5

הבטחת קיומם של מנגנוני פיקוח ובקרה נאותים בתחום טכנולוגיות המידע המבוססים, לפי העניין,  .6
 על עקרונות ניהול סיכונים.

הבטחת קיומם של מנגנוני פיקוח ובקרה על ביצועי טכנולוגיות המידע ובחינת האפשרות לעשות  .7
טרטגיה של החברה, לתוכניות העבודה ולנוהלי שימוש במדדי ביצוע המותאמים ליעדים ולאס

 העבודה של החברה.

עריכת מיפוי של נכסי טכנולוגיות המידע הקשורים למערכות הליבה בחברה ועדכנו לפי דרישת  .8
החברה. נכסי טכנולוגיה לרבות: מאגרי נתונים, אפליקציות, ונכסים טכנולוגיים אחרים, כגון: 

 מערכות הפעלה, חומרות, מולטימדיה, רשתות תקשורת, ציוד ותשתיות. 

שתמשים הכוללות התייחסות להטמעת מערכות חדשות לשימור וידוא קיום תוכניות הדרכה למ .9
 הרמה המקצועית ולעדכון שוטף של משתמשי המערכות, וככל שאין לקיים תוכנית אלו. 

לוודא קיומם של מנגנוני אכיפה פנימיים על מנת להבטיח את עמידת החברה בדרישות הציות  .10
 החיצוניות והפנימיות בתחום טכנולוגיות המידע.

הוראות דיווח פרטניות לדירקטוריון בתחום טכנולוגיות המידע לצרכי פיקוח ומעקב אחר גיבוש  .11
 שינויים מהותיים ופרויקטים מרכזיים בתחומי הליבה של החברה. 

 ניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים- 2013-9-11חוזר גופים מוסדיים  .ג

( בתחומים שונים BCPהמידע ) וידוא קיומה של המשכיות הפעילות העסקית בכל הקשור למערכות .1
 ומתן מענה לתרחישים אפשריים. 

 עדכון תקופתי של תכנית המשכיות עסקית. .2

 שילוב תרחישי סייבר בתכנית ההמשכיות העסקית. .3

 :2017תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( התשע"ז,  .ד

 תרגום חוק ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( לדרישות מעשיות .1

 ון מאגרי מידע של החברה מול הרשות להגנת הפרטיות.סיוע ברישום ועדכ .2

 כתיבת מסמך הגדרות מאגרים ועדכונו. .3

 בקרות אצל מחזיקי מאגרי מידע של החברה .4

 ריכוז טיפול באירועים והכנת דיווח לרשות בעת הצורך. .5
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 26(DRPוהערכות לשעת חירום )  (BCPהמשכיות עסקית ) .ה

היועץ יסייע בניתוח השפעה עסקית וסיכונים לקנט, בפיתוח אסטרטגיה, מדיניות ותכניות  .1
ויסייע בתכנון ובהכנת תרגילים, כולל הפקת לקחים לאחר ביצוע תרגיל אסון התאוששות למקרה 

 והכנת דוח בקר לממונה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

אבטחת מידע שישולבו בתכנית ההמשכיות העסקית לאירועי  התגובההיועץ יסייע בכתיבת נהלי  .2
להתמודדות עם אירועי סייבר והן בעריכת תכנית התרגול  התגובהויהיה שותף הן בצוות 

 התקופתית.

היועץ יבצע מדי שנה הערכות אפקטיביות בקרות  -)ביקורת כללית על מערכות מידע( ITGCביקורת  .ו
כלליות על מערכות המידע לצורך הערכת הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הכל באישורה של קנט 

 בראש ובכתב. 

בות לפי כל הוראות רנושאים נוספים בהתאם לצרכי ודרישות החברה בנושא אבטחת מידע וסייבר ל .ז
 ן אחר:די

  לפרט לרבות בקשר למוצרי תכנה שונים. –ייעוץ שוטף  .1

 כולל עדכון לפי הצורך. תיבה, מעקב ועדכון תכנית עבודהכ .2

 נהלים בתחום אבטחת מידע וסייבר כולל עדכון לפי הצורך. תיבה, מעקב ועדכון כ .3

 ציההחברה בהתאם להנחיות הרגול, בועדות ובהנהלת בדירקטוריוןדיונים ב תוהשתתפו ההכנ .4
 .ולצרכי קנט

   תמיכה נאותה של תחום טכנולוגית המידע בצרכים העסקיים השוטפים והעתידיים של החברה. .5

בכל סניפי החברה לפי הרגולציה, ולפי הצרכים הקיימים באותו זמן ביצוע בדיקות משתמשים  .6
 ובהתאם להנחיות.
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 ח' נספח

 והתחייבות הצעה כתב

 תאריך:_____________
 לכבוד:

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - קנט

 ג.א.נ שלום רב

 מכרז ________________________ –: כתב הצעה והתחייבות הנדון

____________ מס' חברה/ זהות:___________________ _________________אנו הח"מ ___ .1

שכתובתינו___________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה 

 כלפיכם כדלקמן:

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו )להלן:  .2
 (."המכרז"

אנו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על כל פרטיו, בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצועי  .3
ם להשפיע על קיום השירותים נשוא המכרז, לרבות בחינה מדוקדקת של כלל הגורמים העשויי

 התחייבויותינו.

אנו מצהירים כי אנו עובדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ובמיוחד בכל תנאי הסף  .4
 המפורטים במסמך ' למכרז. 

בהתאם לכך ולאחר שבחנו את כל תנאי המכרז, ההסכם, המפרט הטכני והנספחים האמורים לרבות  .5
כולם ולקיים את ו ואנו מתחייבים בזה לבצע את השירותים תנאי התשלום, אנו מגישים את הצעתנו ז

 כל התחייבויותינו כולן יחד וכל אחת לחוד, במחירים שאנו מציעים בסייפת מסמך זה.

אנו מסכימים כי החברה רשאית וחופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ולמסור את ביצוע השירותים  .6
דעתה המוחלט והבלעדי כמפורט בהוראות המכרז ואנו לגורם אחר, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול 

 מתחייבים לקבל כל החלטה של החברה.

אנו מצהירים כי הבאנו לידיעת העובדים מטעמנו בביצוע השירותים נשוא המכרז את פרטי ודרישות  .7
המכרז לרבות ביחס לאי מתן טובות הנאה ביניהם לבין החברה ולרבות את כלל הדרישות בדבר הימנעות 

 יגוד עניינים.מנ

 במידה והצעתנו תתקבל הרינו מתחייבים בזאת כלפיכם כדלקמן: .8

ימים ממועד קבלת דרישתכם, או תוך פרק זמן אחר כפי שייקבע  7לחתום על כל מסמכי המכרז תוך  8.1
 על ידכם.

ימים ממועד החתימה על הסכם המכרז, בכפוף לקבלת הוראה  7להתחיל בביצוע השירותים בתוך  8.2
 צע את ההרשאה בהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם.בכתב לכך ולב

העתקים  –להפקיד בידיכם במועד חתימת ההסכם או במועד תחילת ביצוע השירותים לפי המוקדם  8.3
 של כל האישורים והמסמכים האחרים הנדרשים במכרז ובהסכם לרבות הבטחונות הנדרשים. 

יב אותנו ההסכם על כל המסמכים הרינו מצהירים ומתחייבים כי מיום חתימתנו על הצעה זו, מחי .9
המצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, גם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, תיחשב הצעתנו וקבלתה 

, החברהעל ידי החברה בכתב כהסכם מחייב בין המועצה לביננו, מבלי שהדבר ייגרע מזכויותיה של 
 כמפורט במסמכי המכרז. 
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חודשים מהמועד האחרון להגשת  שישהתוקף ותחייב אותנו במשך אנו מתחייבים כי הצעה זו תהא ב .10
 המכרז או מתקופה נוספת שתיקבע ע"י החברה.

אנו מצהירים זאת כי הצעתנו זו הינה בגדר הסמכויות הכוחות והמטרות שלנו על פי  -במקרה של תאגיד
 מסמכי היסוד של התאגיד.

תביעה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או אי מוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל דרישה או  .11
 הבנה של מסמכי המכרז או איזה ממסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענה זו.

ידוע לנו כי ההצעות ייבחנו ע"פ פרמטרים של איכות/ מחיר שנקבעו במכרז וכי החברה רשאית לבצע  .12
 התמחרות נוספת.

וקשת על ידינו בגין אספקת ם , התמורה המבבהתאם לכל המפורט במסכי המכרז, נספחיו ובהסכ .13
 הינה: השירותים נשוא המכרז

 "מ(מע כולל)לא  ₪הינו ______________  למנהל אבטחת מידע דקות(  המוצע  60) שעתיה מחירה -
 (המקסימלי מהמחיר יותר גבוה הצעה להציע אין, לשעה ₪ 250 הינו המוצע המקסימלי)המחיר 

 "מ(מע כולל)לא  ₪______________ הינו אחר יועץ עבור  המוצע(  דקות 60) השעתי המחיר -
 (המקסימלי מהמחיר יותר גבוה הצעה להציע אין, לשעה ₪ 220 הינו המוצע המקסימלי)המחיר 

התשלום לזוכה יהיה בהתאם להצעת המחיר של המציע הזוכה לביצוע כלל השירותים ללא קשר להיקף  .14
 ל את כל הוצאות הזוכה כגון נסיעות.השירות ולהיקף השעות שניתנו  ויכלו

בנוסף למפורט לעיל תוכל החברה לפנות לזוכה ולקבל הצעת מחיר לביצוע שירותים נוספים, במקרה זה  .15
 ייקבע שכר הטרחה עפ"י הצעת מחיר שתאושר מראש ובכתב. 

 :ועל כך באתי על החתום

 טלפון:_______________________שם המציע:_________________________ 

 כתובת:____________________________ פקס:________________________

 מייל:_____________________________ נייד:_________________________

 תאריך:______________________

 _____חתימה וחותמת  המציע/ מורשי חתימה:__________________________________



- 29 - 

 

 מסמך ב'

 בתחום אבטחת מידע  ייעוץהסכם מסגרת לקבלת שירותי 

 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -עבור קנט 

 2020שנערך ונחתם בתל אביב ביום ____ לחודש _________ שנת 

 בין

  לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ קרן -קנט 

 יפו-תל אביב 74מרחוב מנחם בגין 

 : _____________פקס: ____________ טלפון

 מצד אחד, "(קנט)להלן: "

 לבין

_____________________________ 

 : _____________________________כתובת

 : _____________פקס: ____________ טלפון

 מצד שני, "(הספק)להלן: "

לקבלת שירותי ייעוץ בתחום אבטחת להתקשרות  05-2020פרסמה מכרז פומבי מס'  וקנט הואיל:

" השירותים" ו"המכרזקרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )להלן: " -עבור קנט מידע 
 בהתאמה( והצעת הספק נבחרה כהצעה הזוכה במכרז;

 לצורך ביצוע השירותים המפורטים במפרט השירותים תפנה אליו  קנטוהובהר לספק כי  והואיל:
 כל מחויבות להעברת שירותים לספק בהיקף כלשהו ו/או בכלל; לקנטוזאת מבלי שתהא 

והספק מצהיר כי הוא בעל הידע, המיומנות, הניסיון הדרוש לביצוע השירותים, וכי בידיו  והואיל:
כל האמצעים, הכלים והעובדים הדרושים לביצוען ברמה הגבוהה ביותר של השירותים וכי 

 עצמו את ביצוע השירותים במועדים ובתנאים כמפורט בחוזה זה;הוא מוכן לקבל על 

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן  והואיל:
 בחוזה זה;

 אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 וההגדרות הנספחים, המבוא, כותרות הסעיפים .1

 חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא לחוזה מהווה  .1.1

 הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.2

מובהר כי כותרות המשנה בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות  .1.3

 בקשר עם החוזה ונספחיו.
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 הגדרות .1.4

 -"  ההסכם" .1.4.1

יצורפו אליו על פי הוראותיו  הסכם זה על כל נספחיו והמסמכים המצורפים ואשר
 בחתימת קנט ובאישורה המוקדם.

 -"השירותים"  .1.4.2

 שירותי אבטחת מידע כמפורט במפרט השירותים. 

  -" הספק" .1.4.3

 . קנטספק אשר הגיש הצעה במכרז והצעתו התקבלה על ידי ועדת המכרזים של 

פי לעיל, תהא משמעותה על  1.5מובהר כי כל הגדרה שאינה מופיעה במסגרת סעיף 
 המשמעות הנתונה לה במסגרת מסמכי המכרז וצרופותיו.

 :נספחים  .1.5

 מסמך א':

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות  - 'אנספח 

 1976 -מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

  המשתתף במכרזהצעת והצהרת  - ' בנספח 

 הצהרה על מעמד משפטי - 'גנספח 

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ולצורך  פירוט בדבר פרטי המציע וניסיונו הקודם - 'דנספח 

  הניקוד האיכותי

 תצהיר על אי תיאום מכרז - ה'נספח 

 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - 'ונספח 

 טובות הנאה הצהרת מציע בדבר אי מתן - נספח ז'

 הצהרת שמירה על סודיות  - נספח ח

 השירותיםמפרט  - נספח ט'

 טופס הצעת מחיר  - נספח י'

 נספח סודיות ושמירה על קניין רוחני - נספח יא'

 נספח מחוייבות לאבטחת מידע - נספח יב'

 מסמך ב':

 אישור קיום ביטוחי הספק -  נספח ב'
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 עיקרי ההסכם .2

הכוללות ייעוץ בתחום אבטחת מידע  קנט מוסרת בזאת לספק והספק מתחייב לבצע עבודות .2.1
 אשר יסופקו לקנט בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו.ו

הספק בתיאום עם קנט להכין תכנית עבודה בנושא אבטחת מידע כמפורט במפרט  על .2.2
 ק לוודא ביצוע תכנית העבודה וביצוע כל הנדרש במפרט השירותים. השירותים, על הספ

בהיקף כשלהו ו/או עבודות הספק מצהיר כי ידוע לו שקנט אינה מתחייבת כי יועברו לביצועו  .2.3
בכלל, וכי אין כל מניעה שקנט תעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, 

 ה ו/או תביעה בקשר עם האמור.ולספק לא תהא כל טענה ו/או דריש

בלבד, כאשר רשאית קנט  שנים  3-ההתקשרות תהא למוסכם על הצדדים כי אורכה של  .2.4
חודשים כל אחת. מובהר כי  12תקופות נוספות בלבד בנות  3להאריך את תקופת ההתקשרות ב

תקופת ההתקשרות תוארך באופן אוטומטי למעט אם הודיעה קנט לספק על אי מימושה של 
 יום וזאת מכל סיבה שהיא. 30תקופת האופציה, כולה או חלקה, בהודעה מראש ובכתב בת 

 השירותים מושא ההסכם .3

 (:"השירותים)לעיל ולהלן: "השירותים הבאים על פי דרישתה ת יעניק לקנט אהספק  .3.1

 ליווי וייעוץ בנושאי אבטחת מידע .א

 לווי לצורך עמידה בתנאי הרגולציות השונות .ב

 עבודה ומעקב על ביצועכתיבת תכנית  .ג

 דיווח בפני דירקטוריון החברה .ד

 .השירותיםהשירותים יבוצעו ע"פ המפורט בתנאי המכרז ובמפרט  .ה

 שירותים נוספים:  .ו

במהלך תקופת ההסכם תהיה המזמינה רשאית לבקש מנותן השירות ביצוע שירותים  .1
 .מפרט השירותיםנוספים בתחומי ההסכם, שלא נכללו במסגרת 

ירותים נוספים, תוציא המזמינה לנותן השירות הזמנת עבודה ספציפית ככל וידרשו ש .2
 וייקבע בהסכמה התשלום עבר השירות.

__________________  מטעם המציע / ע"י המציע השירותים יבוצעו ע"י _____________ .3.2
 באופן אישי.

ונות, למען הסר ספק, השירותים יבוצעו רק על ידי גורם מקצועי, בעל מלוא ההכשרה, רשי .3.3
 היתרים ואישורים לצורך מתן השירות נשוא המכרז.

אין להחליף את איש הצוות המוזכר לעיל ללא אישור מראש ובכתב של קנט ובלבד שהמחליף  .3.4
 יהיה גורם העומד בכל תנאי הסף והכשירויות השונות.

למזמינה הזכות לדרוש מנותן השירותים להחליף את איש הצוות / עובדים מטעמו מכל סיבה  .3.5
ימים קלנדריים מראש באם  30שהי בגורם בעל כישורים מתאימים ובהתראה של לפחות 

 החליטה כי כישורי או טיב עבודת איש הצוות / עובד המוצע אינם לשביעות רצונה.

תהא רשאית לסרב לקבל את תוצרי שירותים, כולם או מקצתם, אם מצאה כי אינם  קנט .3.6
סר או אינם עומדים בקנה אחד עם הוראות או היו לוקים בח להוראות ההסכםמתאימים 

 ההסכם על נספחיו.

את הבחירה בין אחת משתי האופציות  קנטעדר אישור לתוצרי השירותים יעמיד לזכות יה .3.7
ביצוע השירותים לספק העברת )ב(  , או,הבאות: )א( דרישה לספק לבצע את השירותים בחוזר

 אחר.

מבחינת עמידה בלוח הזמנים והן בבחינת טיב אי עמידה בהזמנת עבודה אחת או יותר, הן  .3.8
 , תהווה הפרה יסודית של הסכם זה על כל המשתמע מכך.לפי שיקול דעת המפקחת התוצרים
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 הצהרות הספק .4

ומרים המתאימים הספק מצהיר, כי ברשותו כל הציוד הנדרש לביצוע השירותים, לרבות הח .4.1
וכוח האדם המוסמך ובעל הניסיון, והוא מתחייב לבצע את השירותים במרב הקפדנות, 

 .קנטהיעילות והידע המקצועי ולשביעות רצונה המלא של 

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו כי האחריות לטיב השירותים, לתוצרי השירותים  .4.2
 בד.והתחייבויותיו האחרות על פי הסכם זה חלות עליו בל

 הספק מצהיר כי ידוע לו שאין בהסכם זה משום מתן בלעדיות לספק בביצוע השירותים. .4.3

הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי  .4.4
לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, 

 ובה וכיו"ב, המוטלים עליו על פי כל דין.אגרה, תשלומי ח

 במעמד של קבלן עצמאי בלבד. לקנטהספק מצהיר כי הוא מעניק את השירותים  .4.5

הספק מצהיר כי ידוע לו שהצהרותיו על פי סעיף זה היוו, בין היתר, את הבסיס להתקשרות  .4.6
 על פי הסכם זה. קנטבינו ובין 

 התחייבויות הספק .5

ח אדם מיומן ובכמות מספקת, לביצוע התחייבויותיו על פי הספק מתחייב בזאת להעסיק כ .5.1
 בהסכם זה. 

 הספק מתחייב כי עובדיו יפעלו תוך שמירה על כל הוראות הבטיחות הנדרשות. .5.2

הספק מתחייב לבצע את השירותים באופן מדויק, ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות,  .5.3
ן משובח, באיכות טובה ויעמדו בכל הוראות במומחיות וכי התוצרים שיסופקו על ידו יהיו ממי

 ההסכם על נספחיו ובהוראות הזמנת העבודה.

הספק מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו כל העת בסודיות מוחלטת את המידע והחומרים אשר  .5.4
בגין כל נזק שייגרם לה עקב הפרת חובת סודיות  קנטיועברו אליו. הספק ישפה ו/או יפצה את 

 ידי מי מטעמו.זו על ידו ו/או על 

 -, מיד לאחר קבלת דרישה לכך או עם סיומו של הסכם זה לקנטהספק מתחייב בזאת למסור  .5.5
את כל המידע והמסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידיו, או  -לפי המוקדם ביניהם 

 הוכן על ידיו בקשר עם ביצוע השירותים.

 העדר ניגוד עניינים ואי קבלת טובות הנאה .6

כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין  םבביצוע הסכם זה על ידכי אין  מצהיר ומתחייבהספק  .6.1
 החברה. ובין  ויפין, בין מקצועי ובין עסקי, בינבמישרין ובין בעק

על קיום מצב של חשש לניגוד אינטרסים  ומתחייב ליידע את החברה מיד עם היוודע להספק  .6.2
רים והמקובלים בנסיבות העניין וידאג מיידית ינקוט את כל האמצעים הסביהספק אפשרי. 

על פי הסכם זה, ויפעל בהתאם להנחיות השירותים להסרת ניגוד האינטרסים במסגרת מתן 
 החברה.

 ג'נספח על הצהרה על העדר ניגוד עניינים בנוסח  הספק במועד החתימה על הסכם זה יחתום .6.3
 להסכם.

קיימות נסיבות, בין כי  ע לידיעת החברהיגיאם למרות האמור לעיל מוסכם על הצדדים, כי  .6.4
ובין שהתקיימו במועד חתימת הסכם זה, אשר לפי שיקול  השירותיםשנוצרו במהלך ביצוע 

ו/או המועסקים מטעם  הספקעניינים או חשש לכך בין מצב של ניגוד דעתה הבלעדי מקימות 
עדי של החברה לפי הסכם זה, אשר לא ניתן לשיקול דעתה הבלהעבודות בקשר למתן  הספק

 א החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהלהימנע ממנו באמצעים סבירים ומקובלים
  . לאלתר ו/או חלק ממנו ההסכםאת לבטל 

נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, וכל מי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא   הספק .6.5
הדרושים על מנת לוודא קיומה של ולנקוט בכל האמצעים במתן השירותים נשוא הסכם זה 

 התחייבות זו ואכיפתה.
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 ועמידה בהוראות הדין אבטחת מידע ,סודיות .7

ידרשו לעמוד בכל נהלי והנחיות הביטחון  השירותיםבקשר עם ביצוע ו ל הבא מטעמכ הספק וכן .7.1
אחראי  הספקלפי ההסכם. תים ברה וכל גורם אחר שבחצריו מבוצעים השירווהבטיחות של הח

 .השירותים ובמהלכםלוודא כי כל הבא מטעמו יפעל לפי נהלים והנחיות אלה לקראת ביצוע 

וסייבר אבטחת מידע  , פרטיות,מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה בנושא בטחוןהספק  .7.2
בסוד  מתחייב לשמור הספקכמו כן,   כפי שימסרו למשרד מעת לעת. השירותיםבמסגרת ביצוע 

מידע לרבות  כלבמישרין או בעקיפין אדם,  ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל
ללא הגבלת זמן, אף אם בוטלה , וו/או ביצוע הסכםבקשר עם ה הםגיע אליישמקצועי  חומר

הבקשה להצעה ו/או ההסכם, אלא אם עפ"י הדין הם מידע שבנחלת הכלל או אם נמסרו למשרד 
התחייבות לסודיות ואי יחתום על  הספק. השירותיםכדי שיימסרו על ידו לצד ג' לצורך ביצוע 

דא את קיומה אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים לווהוא להסכם ו 'גנספח שימוש כאמור ב

 ואכיפתה. ושל התחייבות זו על ידו וכל הבא מטעמ

החברה תהא רשאית במהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה לבצע ביקורות פתע  .7.3
במשרדי הספק, בין אם על ידה ובין אם על ידי אנשים מטעמה, כדי לוודא את עמידת המשרד 

ל בהתאם לכל דרישות הבטיחות ופעזה. הספק מתחייב ל 7בהתחייבויותיו כאמור בסעיף 
 על פי כל דין במהלך כל תקופת ההסכם. ןוהביטחו

 החברה כגוף מוסדי ביחס לנושאים דלעיל. פהלעמוד בכל הוראות הדין להן כפומתחייב  הספק .7.4

 תקופת ההסכם .8

 שנים החל מיום ______________ ועד ליום___________. 3הסכם זה הינו לתקופה של  .8.1

תקופות 3המזמינה תהא רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי  להאריך את תוקפו של הסכם זה ב   .8.2
חודשים כל אחתכל אחת מהן או חלק מהן וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  12נוספות, בנות 

מובהר כי ההארכה של תקופת ההתקשרות תהא אוטומטית, למעט אם קנט הודיעה לנותן 
לפני תום תקות ההתקשרות או תקופת ההארכה, על אי חידוש יום מראש  30השירות הודעה 

 האופציה המוקנית לה. 

 יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על תקופת ההארכה. -הוארכה תקופת ההסכם .8.3

 התמורה .9

הספק יגיש לאישור מנהל מערכות המידע של קנט תכנית עבודה מפורטת הכוללת את מספר  .9.1

במהלך העבודה הספק ירצה לחרוג ממכסת השעות השעות המוערך עבור כל נושא. במידה ו
שהוקצתה בתכנית המקורית יהיה עליו לעדכן מיידית את מנהל מרכות המידע ולקבל את 

 אישורו לחריגה.

 , יהא זכאי הספק לתמורהקנטבגין ביצוע השירותים אשר יסופקו על ידו לשביעות רצון  .9.2
 שעות שבוצעו בפועל ע"י כל יועץ. שתחושב לפי עלות שכ"ט השעתי שהוצע על ידו במכפלת ה

 לתמורה האמורה יתווסף מע"מ כדין.

מובהר ומוסכם בזאת, כי התמורה, כאמור, תשולם בכפוף לביצועה בפועל וכי לא תשולם כל  .9.3
 .בהסכם זהלמעט כמפורט  תמורה אחרת/נוספת לספק

צירוף דוח מפורט לחשבונית אשר כולל את מספר שעות תנאי לתשלום התמורה לספק הנה  .9.4
 הייעוץ שניתנו ואת נושא הייעוץ לפי שעה. 

 מובהר כי שעות שלא אושרו על ידי מנהל מערכות המידע של החברה לא ישולמו. .9.5

לה ויקנו לספק  וייחשבו כשירותים שנמסר קנטמובהר כי רק תוצרי שירותים שיאושרו על ידי  .9.6
  גינם.זכות לקבלת תמורה ב
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וללא שניתן אישור  קנטלמען הסר ספק יודגש, כי במידה והספק יבצע שירותים שלא נדרשו ע״י  .9.7

, או שלא אושרו קנט, או שלא בהתאם להזמנות עבודה שנחתמו על ידי קנטלביצוען על ידי 
, לא יהיה זכאי הספק לכל תמורה בגין שירותים אלה והספק יהיה מנוע קנטתוצריהם על ידי 

 כל טענה בעניין זה. מלטעון

 במפרט מופיעים שלא נושאים, מתן שירותים לגבי הצורך לפירשאית לדרוש,  קנטמודגש, כי  .9.8
לספק  קנטלעשות כן יתומחרו השירותים בנפרד במסגרת מו״מ בין  קנט. היה ותבחר השירותים

בלבד. לא ישולם בגין פריטים כאמור שבוצעו ללא אישור ותמחור מראש  קנט ידי עלויסוכמו 
 ובכתב.

מהסכומים המגיעים לספק כל סכום שיגיע לה לפי חוזה  ו/או לקזז תהיה רשאית לנכות קנט .9.9
לנכות סכומים שעל הספק לנכות לפי כל דין, כגון מיסים, היטלים ותשלומי  זה ותהיה רשאית

 17תהווה תשלום לספק, הכל מבלי לפגוע בהוראות סעיף  חובה אחרים, והעברתם למוטב

 לחוזה זה.

מוצהר ומוסכם, כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת  .9.10
רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו  לספק, לרבות

 של הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

על אף האמור מובהר כי אחת לשנה בחודש ינואר לאורך תקופת ההתקשרות רשאי הספק  .9.11
לדרוש כי יוצמד סכום התמורה למדד המחירים לצרכן, והסכום ישמש את הצדדים לכל אורך 

  שנת ההתקשרות. באחריות הספק להוציא דרישה זו כולל מחירון מעודכן.

ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שעומדים בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום בחוזה זה,  .9.12
על פי הסכם זה, או הדין, התמורה על פי הסכם זה תשולם לספק לאחר  קנטו/או שיעמדו לזכות 

, נעשו בהתאם לאמור םשל השירותים, או של כל חלק וחלק מה םאישרה כי ביצוע שקנט
 בהסכם זה ולשביעות רצונה המלא.

 תשלומים לספק .10

( בחודש, חשבון עבור השירותים שניתנו 5תחילת חודש עד ליום החמישי ) בכל לקנטהספק יגיש  .10.1
החשבון יכלול את כל השירותים שניתנו  פירוט שעות העבודה, על ידו וכן העתק מאושר של 

 בחודש הקודם.

יום מהחודש הסמוך לאחר אישור  30התמורה תשולם לספק בתנאי תשלום של שוטף +  .10.2
למעט עלויות ביול שישולמו בתנאי תשלום מזומן לספק בכפוף  ,החשבון ע"י נציג קנט המוסמך

  להצגת דרישת תשלום שתאושר ע"י המפקחת.

יודגש בזאת, כי לא ישולם לספק כל תשלום, אלא אם הספק ביצע עד למועד התשלום, כל  .10.3
 ו/או מי מטעמו. קנטהמוטל עליו על פי הוראות הסכם זה וההוראות וההנחיות שניתנו על פי 

 ולת יחסי עובד מעבידאי תח .11

יחסי  קנטהספק מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או מי מטעמו לבין  .11.1
מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו -עובד

 עביד.מ-כל יחסי עובד קנטוייחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיו בינם ובין 

מוצהר כי הספק הינו קבלן עצמאי וכי כל התשלומים בגין מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי  .11.2
וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות, לרבות 
כל תשלום אחר החל על מעסיק על פי דין וכל חוזה קיבוצי החל על תנאי העסקתם של עובדיו 

הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע שירותי הספק יחולו על הספק וישולמו על ידו,  וכן כל
 לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא, הן בגין הספק עצמו והן בגין עובדי הספק. וקנט

, בגין כל דרישה, תביעה, ו/או טענה שיופנו נגדה מאת הספק ו/או מי קנטהספק ישפה את  .11.3
מעביד ו/או בקשר עם קיומם ו/או העדרם ו/או בקשר עם -מטעמו, בקשר עם טענת יחסי עובד

כל חיוב, חבות, חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות מכוח כל חוזה, הסדר, חוק, 



- 35 - 

 

תודיע לו על כל דרישה תביעה, או טענה כאמור  שקנטכך צו הרחבה, נוהג וכיו"ב, בכפוף ל

 ותאפשר לו להתגונן מפניה. בקנטבסמוך לאחר קבלתן וככל שהדבר תלוי 

לא תחויב בחבות שילוחית כלשהי בגין מעשיו ו/או פעולותיו של הספק  קנטמוסכם בזאת כי  .11.4
קבלן עצמאי ואינו ו/או מי מטעמו, כלפי כל רשות או צד שלישי כלשהו, מאחר והספק הינו 

 .קנטבגדר עובד של 

על ידי הספק,  לקנטמוסכם ומוצהר בזה כי התמורה בהסכם זה, בתמורה לשירותים שיסופקו  .11.5
הנה ממצה, מלאה, סופית וכוללת. התמורה תומחרה בהסתמך על ההסכמה כי בין הצדדים 

שירות עצמאי  ומי מטעמם לא ישררו יחסי עובד מעביד וכי הספק ו/או מי מטעמו הינו נותן
בגין ההתקשרות עם הספק ו/או עם מי מטעמו ו/או עם סיום  לקנט, וכי לא יהיו לקנט

ההתקשרות כל עלויות נוספות, לרבות תנאים סוציאליים כלשהם )לרבות חופשה שנתית, דמי 
הבראה, דמי ביטוח לאומי, תשלום בגין תאונות עבודה ושרות מילואים, קופת תגמולים, 

י פיטורים וכיו"ב(. לפיכך מובהר, כי בכל מקרה שייקבע על ידי ערכאה משפטית פנסיה, פיצוי
בקשר עם הסכם זה, יחולו ההוראות  קנטאחרת מהאמור לעיל, באופן שתוטל עלות נוספת על 

הבאות: )א( כל תמורה אשר שולמה לספק מתחילת ההתקשרות שבין הצדדים על פי הסכם זה 
מוקטן בלבד )להלן: "התמורה המופחתת"(; לתמורה ותעמוד על הסכום ה 30% -תקטן ב

המופחתת יתווספו אך ורק תוספות היוקר אשר שולמו בכלל המשק, עד לתקרה, והכל 
מיידית כל סכום  לקנטרטרואקטיבית מיום חתימתו של הסכם זה; )ב( על הספק יהיה להחזיר 

חתת, וזאת צמוד ואשר שולם מעל התמורה המופ קנטששולם לו ממועד תחילת היחסים עם 
המדד הידוע  -)המדד הבסיסי  4%למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית שנתית צמודה בת 

 המדד הידוע במועד ההחזר בפועל(.  -במועד כל תשלום והמדד החדש 

ואת כל הבאים מטעמה מכל אחריות ו/או נזק לגופם ו/או לרכושם  קנטהספק פוטר בזאת את  .11.6

אים מכוחו או מטעמו או מכל צד ג' שהוא, ואף מכל אחריות שלו או של עובדיו או של הב
 שלוח. -יד אי מיחסי שולחבהנובעת מיחסי עובד ומע

 פיקוח קנט וביקורת על עבודת הספק .12

או מי מטעמו לבקר ולפקח על מתן השירותים ועל ביצוע ההסכם,  לקנטהספק מתחייב לאפשר  .12.1
או מי מטעמה  לקנטק להישמע ולסייע בכל שלב וללא כל התראה מראש. כמו כן, מתחייב הספ

 בפיקוח ובקבלת כל המידע הקשור במתן השירותים.

הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בשירותים המוזמנים או בכל חלק מהם,  .12.2
הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים או לדגמים 

כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו לה, מחמת אחת או יותר מהסיבות  בעד קנטוהוא יפצה את 
 המנויות לעיל.

לפקח, להדריך או לתת הוראות  לקנטמוסכם ומוצהר בזה, כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה  .12.3
לנותן השירותים, אינן אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו והספק יהיה 

 בגין מתן השירותים. לקנטהאחראי הבלעדי לכל אי התאמה של השירותים ולכל נזק שייגרם 

רת או מי מטעמה יהיו רשאי לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקו קנט .12.4
ובדיקה אצל נותן השירותים בכל הקשור במתן השירותים, או בתמורה הכספית נשוא הסכם 
זה. הספק מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או 

 .קנטלרשומות שיידרשו על ידי 

שביעות רצון במידה ויסתבר, כי הספק אינו ממלא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם זה ל .12.5
 קנט, יועברו ההשגות לידי הספק והספק יתקן את הטעון תיקון באופן מיידי, ועל חשבונו. 
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 אחריות  .13

מוסכם בזה כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע השירותים תחול על הספק ולפיכך אישוריה של  .13.1
לתוצרי השירותים לא ישחררו את הספק מאחריות המקצועית המלאה ואין בכך כדי  קנט

 ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות תוצרי השירותים. קנטהטיל על ל

ו/או לצד שלישי  לקנטהספק יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו  .13.2
בגין השירותים ו/או עקב כך שהשירותים בשלמותם או בחלקם אינם מבוצעים בהתאם 

 פי הסכם זה ו/או על פי הדין.  להתחייבויות הספק על

ו/או כלפי העובדים המועסקים על  קנטמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק אחראי כלפי  .13.3
ידה ו/או כלפי חליפיהם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו ו/או כלפי עובדי הספק ו/או כלפי קבלנים 

זק לגוף או לרכוש או אבדן המועסקים על ידו ועובדיהם ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמו, לכל נ
או נזק אחר מכל סוג שהוא שיגרם להם או לרכושם כתוצאה ו/או במהלך ביצוע השירותים, 

 עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של הספק ו/או מי מטעמו.

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או  קנטפוטר את  הספק .13.4
 הספק כמפורט לעיל.נזק הנמצא באחריות 

בגין כל נזק שיגרם לה, ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש  קנטהספק מתחייב לשפות ולפצות את  .13.5
נגדה לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בהם תישא בקשר לכך, בהתאם לפסק דין של בית 

 תודיע לספק על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן קנטמשפט בישראל. 
 מפניה על חשבונו. קנטעל 

בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד  קנטנשאה  .13.6
שלישי כלשהו )כולל עובדי הספק ושלוחיו( בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מביצוע השירותים, 

על כל הנזקים באופן מיידי כל תשלום ו/או הוצאה כנ"ל ולשפותה  לקנטיהיה על הספק להחזיר 
 ו/או ההפסדים כאמור לעיל, בהתאם לפסק דין של בית משפט בישראל.

 ביטוח .14

 בלבד:  סעיפי הביטוחלצורך 

ו/או עובדיה ו/או  קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מל: הכוונה , "קנט" או "החברה" הגדרת
 .ו/או נציגיה מנהליה

 ה.ו/או מנהלי העובדי", הכוונה ל: מדינת ישראל ו/או המדינההגדרת "

המכרז ו/או על פי כל דין,  מסמכיפי הסכם זה ו/או על פי -מבלי לגרוע מאחריות הספק על .14.1
כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,  במשך, וזאת ומתחייב הספק לערוך ולקיים, על חשבונ

הפעילות ו/או השירותים, את הביטוחים המפורטים  תקופת גמר עד ללוכ ההחל מיום תחילת
המצורף ומסומן, המהווה חלק בלתי  - ביטוחים קיום אישור, 'ב בנספח וכן להלןפים שבסעי

, בחברת ביטוח מורשית תנאיהם כל על(, "הספק ביטוחי קיום אישור"נפרד מהסכם זה )להלן: 
 (: "ביטוחי הספק", ובתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן )להלן בהתאמה: כדין

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתייחס לביטוח אחריות מקצועית, יחזיק הספק בביטוח 
 שנים ממועד סיום ההתקשרות.  7 -כל עוד קיימת אחריותו על פי כל דין ולא פחות מ

בזאת כי אישור קיום הביטוחים אשר יוצג כאסמכתא לביטוחי הספק לא גורע מחובת  מובהר
 ביטוח בהסכם זה. הספק לעמוד בכל הוראות ה

לגרוע מהאמור לעיל, לבקשת קנט, הספק מתחייב להמציא עותק פוליסות הכוללות את  מבלי
 ההתחייבויות החוזיות. 
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 :הספק ביטוחי .14.2

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .14.2.1
לגופו ו/או  שייגרםהמבטח את חבות הספק על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש 

 .השירותים במתן/או ו הפעילות בביצוע הקשור בכלישות כלשהי לרכושו של אדם ו/או 
הרמה, פריקה  מכשיריהביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, 

וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, 
 כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

 םביטוח חבות מעבידי .14.2.2
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות -על ספקהמבטח את חבות ה

בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה  ספק, כלפי עובדי ה1980 -, התש"ם למוצרים פגומים
מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם. הביטוח לא יכלול סייג 

 בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.
 לערוך שלא רשאי ספקה, עובדים מעסיק אינו ספקוה ככל, לעיל מהאמור לגרוע מבלי

 זהכ ובמקרה, ספקה ביטוחי קיום לעיל וכן באישור כמפורט מעבידים חבות ביטוח
 המצורף בנוסח חתומה עובדים העסקת אי הצהרת קנט לידי להמציא מתחייב ספקה

 .זה הסכםמ נפרד בלתי חלק המהווה 1'ב כנספח ומסומן זה להסכם

 ביטוח אחריות מקצועית .14.2.3
על פי דין בשל תביעה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך ספק המבטח את חבות ה

תקופת הביטוח בגין הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה ו/או רשלנות מצד 
ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או בגין מי מהבאים מטעמו, בכל הקשור בביצוע  ספקה

 הפעילות ו/או במתן השירותים.
נזקים פיננסיים שאינם מסמכות בתום לב, וכן  אובדן שימוש, חריגההביטוח מכסה גם 

 .עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש
 חודשים מתום תוקף הביטוח. 6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 

ביצוע הפעילות ו/או התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת 
 מתן השירותים.

  :הבאות ההוראות את, היתר בין, יכללו הספק ביטוחי .14.3

הספק )למעט ביטוח אחריות מקצועית( ייערכו לפי נוסח שלא יפחת מתנאי  ביטוחי .14.3.1
 "ביט" ו/או כל נוסח מקביל לביט. 

וכן  ,ו/או המדינה ו/או מי מהבאים מטעמן קנטהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  .14.3.2
אולם הוויתור על , התחייבו בכתב לשפותואו גוף שהמבוטח ו/או קנט כל אדם  כלפי

 זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

המדינה ו/או  קנטהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  .14.3.3
והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף  מי מהן לטובתו/או 

 ביטוחים אלה.

בזאת, אך אין בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של חריג רשלנות רבתי מבוטל  .14.3.4
 המבטח והמבוטח ע"פ דין.

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי  ספקה .14.3.5
 . ספקה

המדינה ו/או מי  ו/או קנט פגע בזכויותתשל תנאי מתנאי הפוליסות לא בתום לב הפרה  .14.3.6
 לקבלת שיפוי.מהבאים מטעמן 

זה, והוא מתחייב, בין היתר,  הסכםב הנזכרים הביטוחים תנאי כל אחר למלא מתחייב הספק .14.4
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא, כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה 
מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, ולעניין 

לעיל, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם  15.1ור בסעיף ביטוח אחריות מקצועית כאמ
 ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא לבקשת קנט אישורים על תשלומי הפרמיה. 



- 38 - 

 

יום לפני מועד  14 -צורך בכל דרישה מצד קנט, מתחייב הספק להמציא לקנט, לא יאוחר מ ללא .14.5
את אישור קיום ביטוחי הספק, כשהוא תחילת הפעילות ו/או מתן השירותים עפ"י הסכם זה 

את אישור קיום ביטוחי הספק המעודכן בגין  מציאחתום כדין על ידי המבטח, וכן להמשיך ולה
הארכת תוקפו לשנה נוספת, מדי שנת ביטוח, למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או השירותים על 

ציא את אישור פי ההסכם )לעניין ביטוח אחריות מקצועית, מתחייב הספק להמשיך ולהמ
 לעיל(.  15.1הביטוח לתקופות נוספות בהתאם להתחייבות בסעיף 

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי  הספק .14.6
המבטח הינה תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא 

 סכם זה ו/או על פי כל דין. תגרע מהתחייבויותיו של הספק על פי ה

, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מובהר .14.7
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו 

זק ו/או לשפות ו/או לפצות את קנט ו/או את המדינה ו/או את מי מהבאים מטעמן בגין כל נ
 אובדן שהספק אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק כאמור לעיל, והספק  קנט .14.8
מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את 

על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו 
קנט לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על קנט ו/או על המדינה 
ו/או על מי מהבאים מטעמן כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת 

אין בהן כדי לגרוע מכל חובה ו/או הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ו
אחריות שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת 
שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקה קנט את אישור עריכת הביטוחים ובין אם 

 לאו. 

ורט באישור קיום ביטוחי בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפ מוסכם .14.9
הספק הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי 
הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי קנט 

ם ו/או ו/או כלפי המדינה ו/או כלפי מי מהבאים מטעמן בכל הקשור לגבולות האחריות האמורי
 כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

 או מבוטל להיות עומד הספק מביטוחי מי כי לקנט/או ו לספק יודיע הספק שמבטח פעם בכל .14.10
 לערוך הספק מתחייב, הספק ביטוחי קיום לאישור בסיפא כאמור, לרעה שינוי בו לחול עומד

 מועד לפני יום 30, חדש ביטוח עריכת אישור קנט לידי ולהמציא מחדש הביטוח אותו את
 .כאמור בביטוח לרעה השינוי או הביטול

 לאובדן אחריות מכל מטעמן מהבאים מי את/או ו המדינה את/או ו קנט את בזה פוטר הספק .14.11
 באחריותו/או ו בפיקוחו הנמצא אחרים לרכוש/או ו שהוא סוג מכל לרכושו שייגרם נזק/או ו

 השירותים מתן/או ו הפעילות ביצוע לצורך הספק את המשמש כלשהו לרכוש/או ו הספק של
 אלמלא גם נערך)ואם  נערך לא אם ובין ביטוח נערך אם בין, תוצאתי נזק בגין/או ו

 מיפוטר בזאת את  והוא(, הפוליסות תנאי הפרת/או ו חסר ביטוח/או ו העצמיות ההשתתפויות
. בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא זה פטור"ל מכל אחריות לנזק כאמור. הנ מהגורמים

 כלפי מאחריות פטור בדבר זה בחוזה אחרת הוראה כל על( יגרע ולא) יוסיף זה בסעיף האמור
 .מטעמן מהבאים מי או/ו המדינה/או ו קנט

 שירותים נותני/או ו ספקים/או ו מתכננים או/ו יועצים עם בהתקשרותו כי, מתחייב הספק .14.12
 נשוא השירותים/או ו הפעילות ביצוע עם בקשר או/ו במסגרת משנה קבלני לרבות, אחרים
 ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי יהא הוא"(, המשנה: "קבלני יחדיו כולם)להלן  זה הסכם
בהתאם לאופי פעילותם, וזאת  נאותים בביטוחים לאחוז יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף

מחשוב ו/או מידע ה בתחום משנה קבלנילמשך כל תקופת התקשרותם עם הספק. בכל הקשור ל
 למעןשומרת על זכותה לדרוש ביטוחי סייבר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  קנטו/או סייבר, 

, לעיל ורכאמ המשנה לקבלני ביטוחי כיסוי היעדר או/ו לקיום הבלעדית האחריות, ספק הסר
 .הספק על מוטלת

זה כלולות בביטוחים  הסכםעל פי  ויובהר כי על הספק חלה החובה לוודא כי התחייבויותי .14.13
 .לפיה לפעול יש אשרצורף הינו דוגמא המ. אישור הביטוח ךשער

מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י  והינ , על כל תתי סעיפיו,לעיל 15סעיף  .14.14
 הספק תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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 זכויות יוצרים, מסירת מסמכים ושמירתם .15

מוקנות זכויות הבעלות וכל יתר הזכויות מכל סוג בכל  לקנטמוסכם בזאת במפורש, כי  .15.1
התוצרים, המסמכים, הצילומים, מאגרי מידע וכו' וכל מסמך אחר )בין שמודפס ובין בקבצי 

 מחשב( מכל סוג שהוא הקשור לשירותים.

קנט. קנט של  הוקניינ היהיו רכוש קנטהתוצרים שיוכנו על ידי הספק ו/או מי מטעמו עבור  .15.2
במסמכים ו/או בכל פרטים אחרים שנמסרו על  להשתמש בכל זמן כראות עיניה תהיה רשאית

רשאית לפרסם או למסור מסמכים ופרטים אלו, כולם או וכן תהא ידי הספק ו/או מי מטעמו, 
וללא צורך בקבלת  המקצתם, למי שתמצא לנכון, בכל דרך שתראה בעיניה, הכל לפי שיקול דעת

 הסכמת הספק ו/או מי מטעמו.

סכם ומוצהר במפורש, כי הספק לא יחשב בכל שלב שהוא ולשום מטרה ועניין כמחזיק מו .15.3
 בתוצרי השירותים.

הספק מוותר על כל זכות עכבון המוקנית לו על פי כל דין, לרבות על פי חוק הסכם קבלנות  .15.4
בכל תוצר של השירותים ובכל מסמך שיימצא  1968 -וחוק המכר תשכ"ח  1974 -תשל"ד 

עם ביצועם. זכות הבעלות והחזקה בכל תוצרי השירותים תהא בכל עת נתונה  ברשותו בקשר
וכל פרט שיימסר לעיונו ו/או לבדיקתו ו/או שיוכן  מכתבים, לרבות במסמכים, לקנטאך ורק 

 קנטעל ידו בקשר עם ביצוע השירותים וכל אלה יחשבו בכל עת כמוחזקים בנאמנות לטובת 
 תה.מיד עם דריש לקנטבלבד, ויימסרו 

לספק לא תהא זכות עיכבון או שעבוד על המסמכים והוא לא יהא זכאי למנוע או לעכב מסירתם  .15.5
לנכון. הספק מוותר בזה במפורש על כל זכות או תביעה  ימצאבהם כפי ש קנטו/או שימוש  לקנט

בקשר למסמכים, לרבות תביעה הנוגעת או הקשורה בזכויות יוצרים ו/או זכויות מוסריות מכל 
 סוג.מין ו

 ביטול ההסכם והפרתו .16

על פי הסכם זה או  לקנטבנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים  .16.1
בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את החלטתה,  קנטהדין, 

תהיה רשאית לבטל חוזה זה על ידי מתן הודעה בכתב ומראש לספק. ניתנה הודעה כאמור 
 יום מיום מסירת ההודעה לספק. 30יסתיים תוקפו של החוזה תוך 

שביצע בפועל עד למועד  הופסק ההסכם כאמור יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין עבודות .16.2
, כמועד סיום החוזה והכל בהתאם להזמנות עבודה שימסרו לידיו, וכן, ככל קנטהנקוב בהודעת 

בחרה להורות לו להשלים שירותים שכבר הועברו לביצועו במסגרת הזמנת עבודה, גם  שקנט
 .קנטבגין שירותים אלה, בכפוף לביצועם בפועל לשביעות רצון 

לעיל, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה ו/או טענה לפיצויים, ו/או טענה בוטל ההסכם כאמור  .16.3
למניעת רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם ההדדיות לפי חוזה זה 

 עד למועד סיומו של ההסכם.

על פי ההסכם או הדין, מוסכם  לקנטמבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו  .16.4
זכאית לבטל את ההסכם  קנטורש, כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, תהא במפ

 מידית ללא צורך במתן התראה לספק:

מובהר כי הפרה יסודית לצורך סעיף זה תהא  הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית. .16.4.1
 .3,4,5,7,9,11,12,15הפרת כל אחד מן הסעיפים הבאים: 

ד את זכויותיו על פי ההסכם, כולן או מקצתן, ללא הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעב .16.4.2
 ; קנטאישור 

 הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו ו/או מלבצע את השירותים;  .16.4.3

 הוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הספק פסול דין. .16.4.4

 הספק התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט. .16.4.5

ה לפועל אחרת( על רוב נכסי הספק או על נכסים הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצא .16.4.6
מהותיים של הספק ו/או נכסים הדרושים לספק לצורך ביצוע העבודות, ובלבד 

 )ארבעה עשר( ימים מיום הטלתו. 14שהעיקול האמור לא הוסר תוך 
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 הסבת החוזה .17

מובהר כי בכל מקרה לא יהיה הספק רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, לרבות  .17.1
פיו, העברתן או מסירתן, לרבות ביצוע השירותים או כל -על דרך המחאת זכויות או חבויות על

 לכך מראש ובכתב. קנטחלק מהם, אלא אם קיבל את הסכמת 

כאמור, אילו מזכויותיו או מחובותיו על פי  קנטמובהר כי במקרה בו העביר הספק, בהסכמת  .17.2
הסכם זה לאחר, או מסר את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, לאחר בהתאם לאמור לעיל 
בסעיף זה, אין בכך כדי לפטור את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי הסכם זה ומזכויות 

לישי שהוא, גם לכל מעשה וכלפי כל צד ש קנטעל פיו והספק יישא באחריות מלאה, כלפי  קנט
או מחדל שלא אלה שיבצעו של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיף זה לעיל, באי 

 כחם ועובדיהם.

היה והספק הוא תאגיד, יחולו בשליטה בו תוך תקופת ההסכם כל שינויים אישיים או אחרים  .17.3

 מראש ובכתב לשינויים אלה. קנטאלא אם הספק קיבל קודם לכן הסכמת 

תהא רשאית להעביר ו/או להסב כל זכות ו/או חובה מזכויותיה  כי קנטמוסכם ומובהר  .17.4
פי חוזה זה, ללא צורך בקבלת הסכמת הספק לכך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי -ומחובותיה על

 לפגוע בזכות כלשהי מזכויותיו של הספק לפי הסכם זה. 

 שונות .18

סכסוך שיתגלע ביניהם בכל הקשור להסכם מוסכם בין הצדדים כי הסמכות הבלעדית לדון בכל  .18.1
יפו. על הסכם זה ביצועו ופרשנותו  -זה או הנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב 

 יחול הדין הישראלי ללא כללי ברירת הדין שלו.

לפי הסכם זה, כל סכום שלפי טענה  קנטרשאית לקזז, כנגד כל סכום המגיע לספק מאת  קנט .18.2
 כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל. מקנטכל זכות של הספק לתשלום מגיע לה מהספק ו

יקיים  שהספקעפ"י חוזה זה מותנה בכך קנט מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות  .18.3
זכאית, מבלי לפגוע  קנטתחילה את התחייבויותיו עפ"י חוזה זה שעליו לקיים עד לאותו מועד. 

ע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה עד לאחר באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצו
 קיים את התחייבויותיו כאמור. שהספק

שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י ההסכם ו/או  .18.4
קיום של תנאי מתנאי ההסכם או -עפ"י הדין או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי

צוע כל פעולה אשר יש לעשות עפ"י ההסכם או כשינוי, ביטול או כנותנת דחייה או ארכה לבי
 תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

כל שינוי באיזו מהוראות הסכם זה ו/או נספחיו, לרבות כל תוספת, גריעה או תיקון להסכם  .18.5
 ידי שני הצדדים.-זה, לא יהיה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על

יש לקבל על פי הסכם זה ו/או איזה מנספחיו יעשה אך ורק בכתב. לאישור שניתן כל אישור ש .18.6
 פה לא יהיה כל תוקף, והוא לא ייחשב כאישור לצורך הסכם זה.-בעל

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: .18.7

לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  קנטהסכמה מצד  .18.7.1
 חר.ממנה גזירה שווה למקרה א

בזכויות הניתנות לה לפי הסכם זה במקרה מסוים אין לראות בכך  קנטלא השתמשה  .18.7.2

ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות 
 וחובות לפי הסכם זה.
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 כתובות והודעות .19

דין, כל עוד לא תשלח הודעה בדואר -ח כתבי ביכתובת הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך משלו .19.1
 רשום על שינויה, תהא כמפורט בכותרת ההסכם.

במקרה של שינוי בכתובתו של איזה מהצדדים להסכם זה, יודיע אותו צד למשנהו בדבר שינוי  .19.2
( ימים לאחר שינוי 3הכתובת ואת כתובתו החדשה בהודעה בכתב, וזאת לא יאוחר משלושה )

 הכתובת כאמור.

כל הודעה שעל איזה מהצדדים ליתן למשנהו לפי הסכם זה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  .19.3
( ימים ממועד משלוחה למענו של הצד השני מבית דואר בישראל, אלא אם נמסרה 3שלושה )

במסירה אישית לנמען שאז תיחשב כהודעה שנמסרה באותו מועד. בנוסף, ומבלי לגרוע 
 .מיילמשנהו העתק מכל הודעה כאמור באמצעות מהאמור לעיל, ישלח כל צד ל

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 __________________________ __________________________ 
 הספק קנט 

 אישור

 _______________________ מרחוב________________________________  אני הח"מ, עו"ד

כבא כוחו של הספק מצהיר בזאת כי ההחלטה של הספק לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על 

 חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת הספק כאמור מחייבת אותו על פי כל דין.

 __________________ __________________________ 
  עו"ד  תאריך 
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 נספח "א"

 מסמכי המכרז והצעת הספק במכרז 
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 אישור קיום ביטוחי הספק –נספח ב' 
 ________________ (DD/MM/YYYY) האישור הנפקתתאריך   :אישור קיום ביטוחים 

המידע אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. 
המפורט באישור זה אינו כולל את כל 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.

 מבקש האישור:
 מען ת.ז./ח.פ. שם

 ו/או נציגיה קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 יפו-תל אביב ,74רחוב מנחם בגין   ו/או עובדים ו/או מנהלים של הנ"ל.ו/או מדינת ישראל 

 המבוטח
 מען ת.ז./ח.פ. שם

   

 אופי העסקה *:
 נדל"ן ☐
 שירותים ☒
 אספקת מוצרים ☐
 שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מידע אחר: ☒

 מעמד מבקש האישור:
 משכיר ☐
 שוכר ☐
 זכיין ☐
 משנה קבלני ☐
 שירותים מזמין ☒
 מוצרים מזמין ☐
_______________________:אחר ☐

 כיסויים
 סוג

 הביטוח
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

 גבול
 / האחריות

 ביטוח סכום

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 :ביט  'ג צד
______   2,000,000 ₪ 

 צולבת  אחריות 302
 קבלנים וקבלני משנה –צד ג'  הרחבת 307
 על תחלוף לטובת מבקש האישור  ויתור 309
 "להמל לתביעות כיסוי 315
 –נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  מבוטח 321

 מבקש האישור
 זה בפרק' ג כצד מוגדר האישור מבקש 322
 ראשוניות 328
 'ג כצד ייחשב האישור מבקש רכוש 329

 חבות
 :ביט  מעבידים

______   20,000,000 ₪ 

 על תחלוף לטובת מבקש האישור  ויתור 309
 מי של כמעבידם וייחשב היה -נוסף מבוטח 319

 המבוטח מעובדי
  ראשוניות 328

 אחריות
   מקצועית

 תאריך
 :רטרו

______ 
 4,000,000 ₪ 

 מסמכים אובדן 301
 צולבת אחריות 302
 הרע לשון והוצאת השמצה, דיבה 303
 על תחלוף לטובת מבקש האישור  ויתור 309
 – המבוטח מחדלי או מעשי בגין נוסף מבוטח 321

 האישור מבקש
 עובדים יושר ואי מרמה 325
 בפרטיות פגיעה 326
 ביטוח מקרה עקב/שיהוי עיכוב 327
 ראשוניות 328
 (חודשים 6) גילוי תקופת 332

 

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

 מחשוב - 043יועצים / מתכננים,  – 038
 * הפוליסה/שינוי ביטול
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 :האישור חתימת
 _______________________________ :המבטח
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 1נספח ב'
 הצהרת אי העסקת עובדים 

 תאריך _____________ לכבוד

  קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
 (."קנט" ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או נציגיה )להלן יחדיו:

 ו/או מדינת ישראל 
 (."המדינה"ו/או עובדיה ו/או מנהליה )להלן יחדיו: 

 יפו-תל אביב ,74רחוב מנחם בגין : כתובת

 א.ג.נ.,

 הצהרת אי העסקת עובדיםהנדון: 

ו/או פיקוח עליון ו/או ליווי  פיקוח/או ו תיאום/או וו/או תכנון  ניהוללמתן שירותי ייעוץ ו/או התקשרות 

ו/או עריכת ובדיקות אומדנים ו/או סיוע מקצועי בהכנת מכרזים ובקרה ו/או הסדרה ו/או ניהול פרויקט 

 , וכן כל עבודה קשורה או נלווית כמפורט בהסכם, על כל נספחיובתחום_______________שירותים  ו/או

 )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים" ו/או ההסכם, "בהתאמה"(

 מעסיק אינני שבנדון בהסכם האמור פי על לכם הניתנים השירותים במסגרת כי בזאת מצהיר הריני .א
 .עובדים

 הביטוח בסידורי מעבידים חבות ביטוח נכלל לא, עובדים מעסיק אינני לעיל' א בסעיף וכאמור מאחר .ב
 .שערכתי

 ביטוח את אערוך, שבנדון השירותים במסגרת כלשהם עובדים ואעסיק במידה כי כלפיכם מתחייב הנני .ג
 .מעבידים חבות

 אמציא"ל הנ הגורמים ואעסיק במידה כי מתחייב הנני, לעיל' ג בסעיף מהאמור לגרוע ומבלי בהמשך .ד
 .שבנדון מההסכם כמתחייב מתוקן ביטוח נספח לכם

 ולראיה באתי על החתום

 בכבוד רב

______________________ _______________________ _____________ 

 )תאריך( )חתימת המצהיר( )שם המצהיר( 
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 עניינים ניגוד להעדר והתחייבות הצהרה כתב -' ג נספח

 לכבוד

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט

  74 דרך מנחם בגין 

 תל אביב

 א.ג.נ,

 הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר גיגוד ענייניםהגדון: 

______________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר אני הח"מ, _________________________ ת.ז. 
 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

"( המציע___________________ )להלן: "_____אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___ .1
______________ -. הח"מ משמש כ"(המכרז)להלן: " 05-2020שהוגשה במסגרת מכרז פומבי מס' 

 במציע, והוסמך כדין לעשות תצהיר זה מטעם המציע ובשמו. 

הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה למציע, במהלך תקופת מתן השירותים למזמינה, ניגוד עניינים  .2
מכל מן וסוג שהוא, קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר שעלולים 

 ״(.ניגוד ענייניםלהעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים )להלן: ״

הנני מתחייב, במהלך תקופת מתן השירותים, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש  .3
אחר אשר  לניגוד עניינים, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם

 יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי המזמינה. 

אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב אשר בשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים  .4
 כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המזמינה.

ניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן ההחלטה על קיומו של  .5
 ע״י היועץ המשפטי של המזמינה ואני מתחייב לקבל את החלטתו לעניין זה.

אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד  .6
או קשר לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במצב  עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה

 של ניגוד עניינים.

ידוע לי שההחלטה בדבר ניגוד עניינים, נתונה ליועץ המשפטי של המזמינה באופן בלעדי ואני מתחייב  .7
לקבל על עצמי לבצע כל החלטה של היועץ המשפטי בעניינים הנוגעים להצהרתי זו, לרבות כל החלטה 

 ההתקשרות ביני לבין המזמינה או ביני לבין צד ג' אחר כלשהו.על הפסקת 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

______________________ 

 חתימת המצהיר

 אימות חתימת המצהיר

_________ ____________אני הח"מ, עו"ד _________________________ מ.ר. _______

_______________, מאשר בזה כי ביום _______________ שכתובתי ______________________

הופיע/ה בפני מר/גב' _______________________________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות 

מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות  האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

 __________________ _____________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד תאריך
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 ד'נספח 
 נספח סודיות ושמירה על קניין רוחני

 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ )"החברה"( -לחברת קנט להסכם מתן שירותים 

 לכבוד:
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות - קנט

 התחייבות לשמירת סודיות  הנדון:

והנני/החתומים מטה מבקש להעניק לקנט שירותים בהתאם להסכם למתן שירותים שנכרת  : הואיל
 "(.ההסכםבינינו )"

עשוי להגיע לידנו או לידי עובדנו או מי מטעמנו, מידע, על פי הגדרתו ובמהלך מתן השירותים  : והואיל
 להלן:

כל מידע שהגיע או שיגיע לידי או לידיעתנו או לידיעת עובדנו או מי מטעמנו, במישרין או בעקיפין, במהלך 
 מתן השירותים או עקב מתן השירותים לחברה, הקשור לעסקיה של החברה, במישרין או בעקיפין, לרבות

מידע מקצועי או מסחרי הנוגע לחברה, ובכלל זה מסמכים, טיוטות, תהליכים, תכנונים, פטנטים, המצאות, 
חידושים, שיפורים, מחקרים, פיתוחים מדעיים טכניים, כלכליים, מסחריים או אחרים, כתבי בקשות 

ות מידע הנוגע לרב -לפטנטים, מדגמים, תמונות, תיאורים, שרטוטים וסודות מסחריים מכל סוג שהוא 
ללקוחות החברה וספקיה או למערך השיווק של החברה או הנוגע לקשרי החברה, וכן כל ידע עסקי פיננסי, 
דו"חות כספיים לפני פרסומם ומידע פנים כלשהו, וכן מידע הקשור בנושאים שהחברה עתידה לעסוק בהם 

שאינו נחלת הכלל, אך למעט אם הפך פה ובין בכל מדיה אחרת, ובלבד -וכל דבר אחר, בין בכתב, בין בעל
 נחלת הכלל בעקבות הפרת התחייבויותינו על פי כתב זה או על פי דין )"המידע"(;

 לפיכך הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 שמירת סודיות והגנה על מוניטין  -חלק א' 

דין, הננו כתנאי להתקשרותנו עם החברה, ומבלי לגרוע מההתחייבויות המוטלות עלינו על פי כל  .1
מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שהגיע או שיגיע לידינו או לידיעתנו או לידי או ידיעת 
עובדינו או מי מטעמנו, במישרין או בעקיפין, במהלך מתן השירותים לחברה ולנקוט בכל האמצעים 

 דע כאמור.הדרושים על ידנו או על ידי עובדינו וכל הבאים מטעמנו לשמור על סודיות המי

הנני מצהירים כי ידוע לנו שמסירת המידע או חלק ממנו לכל גורם בלתי מורשה או לכל צד שלישי עלולה  .2
לגרום לחברה נזקים חמורים. לפיכך, הננו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במידע, כולו או מקצתו, 

על פי ההסכם עם החברה.  לצרכנו או לצרכים אחרים, במישרין או בעקיפין, שלא לשם ביצוע מטלותינו
כמו כן, הננו מתחייבים לשפות את החברה במלוא הנזקים וההוצאות שיגרמו לה במקרה של הפרה, 

 במעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, בזדון או ברשלנות, של איזו מהתחייבויותינו על פי כתב זה. 

תמורה ובין ללא תמורה, או לגרום בכלל זה, הננו מתחייבים שלא לגלות או להעביר או למכור, בין ב .3
לגילוי של המידע, במישרין או בעקיפין, וכן לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות המידע ומניעת 
מסירתו או הגעתו לצד שלישי כל שהוא, אדם, גוף או תאגיד, זולת האנשים עימם אנו עובדים בחברה 

 לשם ביצוע ההסכם.

לעובדינו או מי מטעמנו גישה למחשביה נועדה אך ורק לאיסוף  ידוע לנו כי הסכמת החברה לתת לנו או .4
מידע שישמש לצורך הכנת הצעה עסקית להתקשרות. חל עלינו איסור מוחלט לעשות שימוש אחר במידע 

 או בתוכניות או בנתונים השונים, לרבות העתקתם, העברתם או ביצוע שינוי כל שהוא בקיים.

מסמך אשר יוכן או מידע אשר יושג על ידינו לצורך מתן השירותים מבלי לגרוע מן האמור בכתב זה, כל  .5
או במהלך תקופת מתן השירותים לחברה הנו רכוש החברה. לפיכך, הננו מתחייב בזאת להחזיר לידי 
החברה כל מידע, בין אם בכתב ובין אם בכל צורה אחרת, הנמצא או שימצא ברשותנו או ברשות עובדנו 

זאת מייד עם סיום ההסכם עם החברה מכל סיבה שהיא או מייד עם דרישתה או מי מטעמנו בכל עת, ו
 הראשונה של החברה, לפי המוקדם. 

הננו מתחייבים שלא לפגוע, במישרין או בעקיפין, במוניטין של החברה או במאגר ידע כלשהו המצוי  .6
 ברשותה או במעמדה של החברה.  

יום לעיל תעמודנה בתוקפן הן במשך תקופת ההסכם והן לאחר ס 6עד  1התחייבויותינו עפ"י סעיפים  .7
 ההסכם מכל סיבה שהיא, וזאת ללא הגבלה בזמן, הן לגבי ישראל והן לגבי כל מקום אחר מחוץ לישראל.
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 קניין רוחני -חלק ב' 

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בכתב זה לעיל ולהלן, הננו מצהירים כי ידוע לנו שאין לנו ולא  .1
 תהיינה לנו זכויות קניין כלשהן במידע כהגדרתו בהסכם זה. 

כל אמצאה שלנו או של עובדנו או מי מטעמנו, לרבות "אמצאת שירות" כהגדרתה בחוק הפטנטים,  .2
, הליך, תהליך, שיטה, טכנולוגיה, מדגם, סימן מסחר, שם, זכות יוצרים, , וכל ידע, רעיון1967-תשכ"ז

פטנט וכל זכות קניין רוחני שהיא, בין שניתנים לרישום ובין שאינם ניתנים לרישום, שהגיעו אלינו או 
לידי עובדנו או מי מטעמנו או שנבעו ממתן השירותים לחברה או מעבודתם של אחרים בחברה, בתקופת 

תים, יהיו קניינה של החברה ואני מתחייב לחתום, מייד וככל שאדרש, על כל הטפסים מתן השירו
 והמסמכים הדרושים לרישומם על שם החברה, במידה שהם ניתנים לרישום. 

 לרבות כל פיתוח או שיכלול של אמצאה או פטנט קיים. -לעניין סעיף זה "אמצאה"  .3

אמצאה או פטנט או על סוד מסחרי כאמור בדרך  הננו מסכימים בזאת כי החברה תהא רשאית להגן על .4
 של רישום, או בכל דרך אחרת, בישראל, או בכל מקום אחר.

מובהר כי לא אהיה רשאי לרשום את האמצאה או הפטנט או הסוד המסחרי או לנקוט בכל פעולה  .5
יה. האמור לגביהם, פרט לפעולות שתהיינה דרושות לרישום או לניצול הנ"ל על שמה של החברה או על יד

 לעיל יחול גם לאחר סיום ההסכם עם החברה, ללא הגבלת זמן.

 שונות -חלק ג' 

התחייבויותינו לפי כתב זה מהוות חלק בלתי נפרד מההסכם עם החברה. אין בהתחייבויותינו דלעיל כדי  .1

 לגרוע מכל התחייבות החלה עלינו על פי ההסכם שבנינו לבין החברה או על פי כל דין.

חברה ממימוש זכות או ביצוע מעשה או פעולה מסוימים, לא ייחשבו כויתור על זכות שלה הימנעות ה .2
 ולא ישמשו כתקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים בעתיד. 

הננו מצהירים כי ידוע לנו כי בהתחייבויותינו על פי כתב זה ישנן הגבלות החלות עלינו בעת קיום ההסכם  .3
ו מאשרים כי בחנו את היקפן של ההגבלות המפורטות בכתב זה ומצאנו שאין הן ולאחר סיומו. הננ

מגבילות הגבלה מכבידה את יכולתי להוסיף ולעסוק בתחומי מומחיותי וכי הן נותנות הגנה לגיטימית 
 ומצומצמת ככל האפשר לאינטרסים העסקיים והחיוניים של החברה. 

י החברה על פי ההסכם מהווה תמורה נאותה וראויה הננו מצהירים כי התמורה המשולמת לנו על יד .4
 לרבות בגין ההתחייבויות המוטלות עלינו במסגרת כתב זה. 

הנני מצהירים כי ידוע לנו שאין באמור בכתב זה כדי לגרוע בכל אופן שהוא מזכויותיה המלאות של  .5
כותה של החברה לפיצוי החברה על פי כל דין בקשר עם הפרת חובותינו על פי דין או הסכם, ובכלל זה ז

 . 1999-)אף ללא הוכחת נזק( מכוח חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט

לאור כל האמור, הננו מסכימים לתחולת כל ההגבלות המפורטות בכתב זה, וזאת, כאמור, לאחר שבחנו  .6
 את היקפן והשלכותיהן ולאחר שניתנה לנו שהות להיוועץ בבעל מקצוע.

 _______________________ __________________ ____________ 
 תאריך חתימה + חותמת שם 
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 ה'נספח 

 הצהרת מחויבות לאבטחת מידע וסייבר

קנט"(  )להלן; "הספק"( מספקים לקנט חברה לביטוח בע"מ )להלן: " ואנו החתומים מטה  הואיל
 המתבססים על מידע של קנט : שירותים,

שלנו לשמור על  הסודיות של המידע של קנט ועל ומתן השירותים לקנט מותנה בהתחייבות   והואיל

 אבטחת מידע זה, כמפורט בכתב זה;

 אי לכך, אנו מתחייבים בזאת כדלקמן:

למנות אחראי לאבטחת המידע וסייבר. על האחראי להבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש  .1

 שורת. ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התק

 למנות אחראי לאבטחה הפיזית של המידע ומערכות המידע והתקשורת. .2

קבצי המידע של קנט לא יוחזקו ברשת תקשורת המחוברת לאינטרנט ולרשתות חיצוניות )בחיוג או  .3

 בנל"ן(. חריגה מתנאי זה מחייבת אישור מראש של מנמ"ר קנט.

 ופקו ע"י קנט בלבד.תקשורת הנתונים מול קנט תהיה באמצעים שיוגדרו ו/או יס .4

 תהיה הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון נתבים ומתגים .5

(Routers ,Switches.) 

 (User-IDהגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של קנט תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי ) .6

אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים בלבד ותוחלפנה 

 יום. 90לפחות כל 

שגיאות רצופות בהקשת הסיסמא, לכל היותר. השחרור  5זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר  .7

 יוכל להתבצע רק ע"י מנהל הרשת,  ומי שהוסמך למלא את מקומו בהיעדרו.

 .רשאות למורשה גישהתנוהל מערכת ה .8

מנהלי הרשת לעובדים אחרים.  תופעל מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין .9

 .יינתנו למנהלי הרשת בלבד וזכויות של אדמיניסטרטור  חשבונות

ייושם מידור פנימי בשרת בגישה לספריות וקבצים של קנט. הגישה לספריות וקבצים אלה תתאפשר  .10

 ם ותפקידם אצל הספק מחייבים זאת.רק למי שעבודת

 תותקן תכנת הגנה תקנית ומעודכנת כנגד וירוסים. בשרתים ובתחנות עבודה.  .11

או לכל מטרה אחרת כשעליהם  לא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון .12

 .נמצאים קבצים ונתונים של קנט. במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק
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נוהל עבודה מסודר להעברת, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם מידע של קנט,  יוקם .13

הנוהל יוקם בשיתוף של נציג הספק, מנהל הפעילות בקנט  .כך שלא תועבר מדיה ללא תאום מוקדם

 ומנהל אבטחת המידע וסייבר בקנט.

יו תתאפשר למורשה מדיה מגנטית או אופטית כנ"ל תאוחסן בתאום עם קנט במקום שהגישה אל .14

 .גישה בלבד

 :בתחנות העבודה תשמר אבטחת המידע .15

 התחנה לא ישמרו קבצים  עם מידע של קנט על הדיסק הקשיח של. 

 בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא. 

 הכניסה לרשת תהיה באמצעות USER ID אישי. 

  .על הגיבויים בלבדגישה לאחראי  גיבויים יבוצעו בצורה מסודרת וישמרו במקום סגור ונעול עם .16

 אין להעביר קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים, ללא אישור מנהל אבטחת המידע וסייבר בקנט. .17

עיבוד מנתוני קנט, יאוחסנו  כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דו"ח השייכים לקנט, או שהם תוצרי .18

 .ויגרסו לאחר השימוש בכספת  וכן יושמדו

השמדה חיצונית ללא תאום עם מנהל אבטחת המידע וסייבר בקנט. אין להוציא חומר לגריסה או  .19

הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט 

 באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו.

של קנט על הצהרות סודיות, הכוללים,  הספק מתחייב להחתים את עובדיו הבאים במגע עם מידע .20

בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של קנט. הספק מתחייב לאפשר לנציג 

 קנט לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.

 _______________________ __________________ ____________ 
 תאריך חתימה + חותמת שם 


