
 

 מכון וינגייט -לשירותי ממונה אבטחת מידע  180020בקשה מס' הנדון: 
 

 במענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר עם הבל"מ שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן: 
 

/ בל"מב סעיף 
 הסכם

 תשובה שאלה

לשלוח מועמד שעל פניו בעל הניסיון הנדרש מבחינת הניסיון  וברצוננ 4.3.1.1בל"מ;   .1
התעסוקתי שלו והידע הטכני אך ללא תואר ראשון ו/או הנדסאי כפי 

 שנדרש בבל"מ. 
 

לא מעוניינים שהמכרז שלנו   האם ניתן לשלוח אותו למכרז למרות זאת?
 יפסל 

 אויהיה בעל תואר ראשון היא שהמועמד  4.3.1.1מובהר כי הדרישה ב
 טכנאי מוסמך, ועמידה בחובת הקורסים..." או תעודת הנדסאי

 חובות הקורסים:

מידע אבטחת בנושא קורס. 

יידרש הכשרה/אקדמאיים לימודים במסגרת נלמדו הקורסים אם 
 במסגרת הקורסים בחובת עמידה על המעידים מסמכים המועמד להציג

 .הלימודים
 

האם ניתן להמיר את דרישת הסף לקורס ניתוח מערכות, בניסיון מעשי,  5; 4.3.1.1בל"מ;   .2
 אשר רלבנטי יותר לתחומי הטיפול הנדרשים מתוקף חוק הגנת הפרטיות.

בניתוח מערכות כתנאי סף מבוטלת, והיא תישקל כיתרון הדרישה לקורס 
לבל"מ, ביחד עם יתר הקריטריונים המפורטים בסעיף, כגון  5לפי סעיף 

  יון מעשי. ניס
קיים פירוט של דרישות נוספות שיהוו יתרון, אך אין להן ביטוי מוגדר  5בל"מ;   .3

 ומכומת בחישוב תוספות לניקוד האיכות.
ומתן ציון האיכות, יובאו בחשבון גם הקריטריונים  איוןיבמסגרת הר

 לגביהם צוין שיהוו יתרון. 
יום מראש, על מנת  30נבקש כי כל הודעה לספק תינתן בכתב לפחות  6.4בל"מ;   .4

שהספק יוכל להיערך לעמידה באמור בהודעה. כמו כן, נבקש להבהיר כי 
ככל שהמזמין יבקש לבטל את הזכיה לאחר שהספק כבר החל בביצוע 

ידו -השירותים, הספק יהא זכאי לתמורה עבור השירותים שבוצעו על
-ההתקשרות, כמו גם להחזר הוצאות שהוצאו על בפועל על למועד סיום

ידי הספק לצורך מתן השירותים למזמין ואשר אינן ברות החזרה, כגון 
 תשלומים לצדדים שלישיים.

המכון יהיה מובהר כי עד לחתימת ההסכם, גם לאחר הודעת הזכייה, 
 רשאי לבטל את הבל"מ ולא להתקשר עם הספק הזוכה בהסכם. 

 
יחולו הוראות ההסכם בקשר לביטולו. בוטל  לאחר חתימת ההסכם,

ההסכם בהתאם להוראותיו או על פי כל דין, הספק יהיה זכאי לתמורה 
 בגין השירותים שסיפק בפועל. 

 
תשלום מלא, להסכם, התמורה בגין השירותים היא  6.2בהתאם לסעיף 

ומילוי כלל התחייבויות הספק, והספק לא  סופי ומוחלט בגין השירותים
 . זכאי לתשלומים נוספיםיהיה 



 

אנא הבהירו כי במקרה של דרישת המזמין להרחבת היקף הבל"מ /  6.4בל"מ;   .5
 הפרויקט נושא מכרז זה, תשולם לספק תמורה נוספת בגין הרחבה כאמור.

תמורה נוספת תשולם בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכם להרחבת 
  השירותים. 

ימי עבודה ממועד מתן  7ההצעה ללפחות נבקש לדחות את מועד הגשת  10; בל"מ  .6
 המענה לשאלות ההבהרה, על מנת שהספק יוכל להיערך בהתאם.

 . 2017במאי,  30תאריך מועד ההגשה נדחה ל

הספק, באמצעות מורשי החתימה, יכול לתת הצהרה ביחס לספק עצמו.  נספח ב' בל"מ;  .7
"י חברה הספק הינו חברה בת של חברה ציבורית, אשר נשלטת, בשרשור ע

ציבורית זרה. בשים לב לכך שלבעלי השליטה אין קשר לפעילות הספק 
ו/או ליכולתו לעמוד בתנאי הבקשה, ולאור המבנה התאגידי המתואר 
וממילא הספק אינו יכול להצהיר בשם בעלי השליטה בו, מבוקש כי 
ההתייחסות תהא לספק בלבד ולא לבעלי הזיקה לו. ככל שבקשתנו לא 

ה ביחס לבעלי הזיקה בספק יכולה להינתן למיטב הידיעה תתקבל, ההצהר
 בלבד.

 ניתן לסייג את התצהיר ביחס לבעל השליטה בספק, ב"למיטב הידיעה". 

נספח ב',  בל"מ;  .8
 1סעיף 

, מעביד אינו יכול 1981-לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א
לדרוש מעובד לקבל מידע מהמרשם הפלילי וזאת גם אם עובד כאמור 
הסכים לכך. הדרישה בסעיף זה מחייבת את הספק לדרוש בפועל מידע 
כאמור ממנהליו ומורשי החתימה שלו ודרישה זו מהווה עבירה פלילית. 

וק את המילים "ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי בהתאם נבקש למח
 החתימה שלו. 

ככל שבקשתנו לעיל לא תתקבל, הספק, באמצעות מורשי החתימה, יכול 
לתת הצהרה ביחס לספק עצמו. ביחס למנהליו ולמורשי החתימה מטעמו 

ההצהרה יכולה להינתן למיטב הידיעה בלבד ולא כהצהרה פוזיטיבית  -
 שי החתימה לא הורשעו בעבירות המנויות בסעיף.לפיה המנהלים ומור

ניתן לסייג את התצהיר ביחס למנהלי ומורשי החתימה של הספק 
 ב"למיטב הידיעה".

נספח ג',  בל"מ;  .9
 4סעיף 

נבקש למחוק סעיף זה, אשר אינו רלבנטי לשירותים הנדרשים לפי בקשה 
 זו.

 בנספח ג מבוטל.  4מקובל. סעיף 

בל"מ; נספח ג',   .10
 5 סעיף

נבקש למחוק את המילים "בפועלים ו/או", אשר אינן רלבנטיות 
 לשירותים הנדרשים לפי בקשה זו.

 בנספח ג.  5יימחקו מסעיף  "בפועלים ו/או"מקובל. המילים 

בל"מ; נספח ג',   .11
 6 סעיף

מאחר והשירותים המתבקשים לפי הסכם זה הינם ייעוץ בתחומי אבטחת 
איננה רלוונטית ולפיכך נבקש  מידע הדרישה לרישיון לשכה פרטית

 להסירה.

 בנספח ג מבוטל.  6סעיף 



 

כמו כן, נבקש למחוק את המילים "להעסיק אך ורק עובדים על פי חוק 
", אשר אינו רלבנטי לשירותים נשוא 1959-שירות התעסוקה, תשי"ט

 בקשה זו.
בל"מ; נספח ג',   .12

 7 סעיף
ין אודות עובדיו, נבקש להבהיר כי כל מידע שהספק יידרש למסור למזמ

יהא כפוף להוראות הדין ולקבלת הסכמתם המפורשת של העובדים 
 הרלבנטיים.

כל מידע שהספק יידרש למסור למזמין אודות עובדיו, מובהר כמבוקש. 
יהא כפוף להוראות הדין ולקבלת הסכמתם המפורשת של העובדים 

 הרלבנטיים.
', דבל"מ; נספח   .13

 אישור עו"ד
מילים "לחייב את התאגיד" את המילים "לצורך מבקש להוסיף לאחר ה

הגשת הצעתו לבקשה והתקשרותו בהסכם מכוח הבקשה". הערה זו 
 טופס הצעת מחיר. - 1רלבנטית גם לאישור עו"ד בנספח ה'

לצורך הגשת הצעתו לבקשה והתקשרותו ניתן להוסיף את המילים 
 , במקומות הרלבנטיים לדעת המציע. בהסכם מכוח הבקשה"

רשום: "תעריף ש"ע תקבע על פי תעריף החשכ"ל בהתאם לסוג היועץ.  1נספח הבל"מ;   .14
 לבקשה זו". 2תעריף חשכ"ל עדכני ליום פרסום הבל"מ מצורף כנספח ה' 

לא מובן מהניסוח אם הלקוח מצפה להנחה אל מול תעריף חשכ"ל 
)משתמע כאילו המציע אמור לשקלל את המחיר הסופי על בסיס תעריף 

 בלבד(. חשכ"ל

המציע מתבקש לסמן את סוג היועץ ותעריפו בהתאמה. סימון זה יהווה 
לא נדרשת הנחה לתעריף  -תעריף לש"ע במידה ויידרשו מעבר לריטיינר

 זה.
 המציע יגיש את הצעת הריטיינר החודשי ללא תלות בתעריף ש"ע זה.

, האם ניתן באם הלקוח אכן מצפה להנחה –בהתייחס לשאלה הקודמת  1בל"מ; נספח ה  .15
להגדיר הנחה מקסימלית שניתן יהיה לתת, בכדי לקבוע תיחום הגיוני בין 

 הצעות המחיר?

 לעיל. 14 ראה תשובה לשאלה 

לא ברורה מדיניות הניקוד של הציונים לצורך בחירת הזוכה, כאשר מציע  1בל"מ; נספח ה  .16
" )למשל(, ומציע אחר עשוי להציג 2מסויים עשוי להציג עובד מסוג "יועץ 

 ".4עובד מסוג "יועץ 
מן הסתם, יהיו פערים גדולים במחיר הנובעים מסוג היועץ, אך איך יבוא 

 ר יותר?בעל ניסיון עשי 2לידי ביטוי היותו של יועץ 

לבל"מ "קריטריונים לבדיקת  8בהתאם לסעיף  ןציון משוקלל לספק יינת
 ההצעה".

הצעת המחיר תשוקלל ע"פ תעריף , 8.4מובהר כי בהתאם לבסעיף 
 . בלבדהמוצע  ריטיינרה

 נכלל בחישוב הציון המשוקלל. ואינותעריף ש"ע ייקבע ע"פ סוג היועץ 

שקל לשעה, זה  285בתעריף  2ידינו הינו יועץ  במידה והיועץ המוצע עלי 1בל"מ; נספח ה  .17
שקלים? או שניתן לתת הנחה על  9690אמור שההצעה שלי הינה עבור 

סכום זה ובסכום של הריטיינר החודשי ללא קשר לסוג היועץ? כלומר 
 איפה נותנים ואיך את ההנחה ממחיר הגג.

 לעיל. 14 ראה תשובה לשאלה 

, הרי 2והשני יועץ  4במידה והוגשו שני יועצים שונים אחד נופל על יועץ  1בל"מ; נספח ה  .18
בגלל התעריף, איך ניתן לעשות תחרות  4לפי משקולות המכרז יזכה יועץ 

 הוגנת בין המועמדים השונים?

 לעיל. 16 לשאלה ראה תשובה 



 

האם התעריף השעתי מוגבל לתעריף חשכ"ל או שניתן לספק תעריף שונה  1בל"מ; נספח ה  .19
 )גבוה או נמוך יותר(?

 בהתאם לסוג היועץ. התעריף השעתי מוגבל לתעריף חשכ"ל

נבקש כי במקרה של סתירה בין מסמכי ההסכם, יחולו כללי הפרשנות  1.3הסכם;   .20
הרגילים, לפיהם ספציפי גובר על כללי, מאוחר על מוקדם וכו', ולא 

 בהכרח ההוראה המרחיבה את התחייבויות הספק.

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 . , אין מגבלה על מספר המועמדים שניתן להגיש במסגרת ההצעהכן אחד לשירות: "ממונה אבטחת מידע"?האם ניתן להגיש יותר ממועמד  4.1הסכם;   .21
 ממונה אבטחה אחדמובהר כי בכל מקרה השירותים יסופקו באמצעות 

 4.1החלפת נותן השירותים תהא בהתאם לסעיף   .על ידי המכון שייבחר
 להסכם. 

העתקים בכתב של כל ההנחיות, ההוראות, נבקש לקבוע כי יועברו לספק  4.3 הסכם;  .22
 סדרי העבודה ונהלי העבודה של המזמין, לרבות נוהלי אבטחת מידע.

אשר " יתווספו המילים ".לעת מעת יעודכנו שאלה כפי"לפני המילים 
 ". יועברו לספק בכתב

נבקש להוסיף לאחר המילים "כל הוראות הדין" את המילים "החלות על  4.4 הסכם;  .23
 בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה, ככל שחלות".הספק 

 אין שינוי בהסכם. 

נבקש למחוק את המילים "לשביעות רצון המכון", מדד עמום שלא ניתן  6.1 הסכם;  .24
לספק  הלהיערך לעמידה בו ואין זה סביר להתלות את התמורה המגיע

במדד זה. התחייבויות הספק הינן לספק את השירותים למזמין בהתאם 
 להוראות הבקשה וההסכם.

 המילים "לשביעות רצון המכון" יימחקו. 

מעבר לתכולת מבוקש כי ככל שתידרשנה מהספק משימות נוספות  6.3הסכם;   .25
, אשר תהיינה כרוכות בעלויות נוספות, יישא המזמין בכל השירותים

 עלויות אלה.
את המילה:  מבוקש למחוקנוכח האמור, בשורה השלישית בסעיף, 

 ".משמעותיות"

להסכם, בשורה השלישית, תימחק המילה  6.3מקובל, בסעיף 
 ".משמעותיות"

בקשה  הסכם;  .26
 6.4 לסעיף חדש

את התמורה  לספקישלם  נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא: "המכון
 ."חשבונית המס הוצאת( שלושים יום ממועד 30, תוך )והמגיעה ל

יתווסף להסכם סעיף . בהתאם, 60מובהר כי תנאי התשלום יהיו שוטף +
, תוך ואת התמורה המגיעה ל לספקישלם  המכון"בנוסח שלהלן:  6.4

 ."חשבונית המס הוצאתיום ממועד ( 60שישים )
תקופות נוספות  3למזמין שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות ב  7.1הסכם;   .27

 ים כל אחת. חודש 12)לכל היותר(, בנות 
כי במקרה של הארכת תקופת ההתקשרות, תעודכן  מבוקש להבהיר

התמורה בגין השירותים הניתנים על ידי הספק בכל אחת מהתקופות 

מובהר כי למכון שמורה הזכות להאריך את ההסכם באותם תנאים, 
 לרבות מחיר הריטיינר. 

 
 יהיה בהתאם לתעריף העדכני כפי שיעודכן מעת לעת.  תעריך החשכ"ל



 

 המוארכות.

, באופן שלכל אחד מהצדדים תהיה מבוקש להפוך את הסעיף להדדי 7.2הסכם;   .28
 האפשרות לסיים את ההסכם באמצעות הודעה מוקדמת.

  , בסוף המשפט הראשון, יתווסף המשפט הבא: 7.2בסעיף 
ההסכם לסיומו בכל רשאי להביא את הספק ,  7.1על אף האמור בסעיף "

מאה ועשרים של לפחות בכתב הודעה מוקדמת  מכון ל עת, ובלבד שמסר
 ."יום מראש (120)

 לעיל.  28 מקובל, ראו תשובה לשאלה  נבקש להוסיף לאחר המילה "מוקדמת" את המילה "בכתב". 7.2 הסכם;  .29

, באופן שבו בהתקיים כל אחת מהעילות מבוקש להפוך את הסעיף להדדי 7.3הסכם;   .30
המפורטות בסעיף זה אצל מי מהצדדים, יוכל הצד השני לסיים הסכם זה 

 לאלתר.
 

 יוחלף בנוסח שלהלן:  7.3מקובל. סעיף 
רשאי להביא הסכם צד להסכם זה יהיה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, . 7.3"

או מי לצד השני , מבלי שצד השניבכתב ל זה לידי סיום לאלתר, בהודעה
ומבלי לגרוע מכל  מטעמו תהיה זכות, טענה, או תביעה כלשהי בקשר לכך

 על פי דין, בכל אחד מהמקריםצד הנפגע זכות או סעד אחרים המוקנים ל
 :הבאים

הפר באופן מהותי, התחייבות או הצהרה שנתנה בהסכם . הצד השני 7.3.1
ימים מיום שנדרשה  (7שבעה )ולא תיקן את ההפרה תוך  זה על נספחיו,

 הצד השני; לכך בכתב על ידי
הפר הפרה יסודית של תנאי מתנאי הסכם זה ולא תיקן . הצד השני 7.3.2

 רש לכך בכתב;ימים מיום שנד( 14) ארבע עשר את ההפרה תוך
כונס נכסים או נתבקש אחד מאלה, או ננקט  צד השניאם מונה ל. 7.3.3

  יום; (30), אשר לא בוטל בתוך שלושים ונגד הליך דומה או אחר
 ".בעבירה פלילית שיש עמה קלון ורשעאו מי מטעמו הצד השני ה. 7.3.4

 לעיל. 30 מקובל. ראה תשובה לשאלת הבהרה  ם" במילה "הורשע".שנבקש להחליף את המילה "הוא 7.3.4 הסכם;  .31

"מלאה", אשר מרוקנות מתוכן את -נבקש למחוק את המילים "בלעדי" ו 8.1 הסכם;  .32
האמירה "לפי כל דין". עוד נבקש להוסיף לאחר המילה "והוצאה" את 
המילה "ישירים". נבקש גם להבהיר כי אחריות הספק לאיכות, תקלה או 
הפרעה במתן השירותים תחול רק ככל שאלו נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל 

 . הספקבשליטה סבירה של בנסיבות אשר  של הספק ו/או

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 פי דין". -, לאחר המילה "אחראי" יתווספו המילים "על8.2בסעיף פי דין", כפי שגם -נבקש להוסיף לאחר המילה "אחראי" את המילים "על 8.2 הסכם;  .33



 

 להסכם. 8.1כתוב בסעיף 

: "למעט מבוקש להוסיף", ת כאמורחבובסוף הסעיף, לאחר המילים: " 8.3הסכם;   .34
במקרה שנזק, אובדן, הפסד או הוצאה כאמור נגרמו על ידי המזמין ו/או 

 מי מטעמו בזדון"

: יתווסף המשפט הבא ",חבות כאמורלאחר המילים: "להסכם,  8.3בסוף 
"למעט במקרה שנזק, אובדן, הפסד או הוצאה כאמור נגרמו על ידי 

 .המזמין ו/או מי מטעמו בזדון"
המזמין יישא באחריות לדרישותיו, הוראותיו והנחיותיו. נבקש להבהיר כי  8.4 הסכם;  .35

הנחיה ע"י המזמין או מי מטעמו, הוראה או במידה שהספק יידרש לביצוע 
אין לבצעה, הספק לא יישא באחריות של הספק אשר לפי שיקול דעתו 

 האמורות. ההנחיהההוראה או לתוצאות או השלכות ביצוע 

 בסוף הסעיף יתווסף המשפט הבא: 
על אף האמור לעיל, במקרה שהמזמין ידרוש מהספק לבצע הוראה או "

הנחיה, אשר לפי שיקול דעתו המקצועי הסביר של הספק אין לבצעה, 
הספק לא יישא באחריות לתוצאות או השלכות ביצוע ההוראה או 

 "ההנחיה האמורות.
 נבקש: 8.5 הסכם;  .36

 "ויפצה";למחוק את המילה  .1

להוסיף לאחר המילים "הוצאות משפטיות סבירות" את המילים "כפי  .2
 שייקבע בפסק דין חלוט של רשות שיפוטית מוסמכת";

להוסיף לאחר המילה "כתוצאה" את המילים "עקב מעשה או מחדל  .3
 של הספק ו/או מי מטעמו במהלך";

ניהול  להוסיף בסוף הסעיף "המכון יעניק לספק את השליטה על .4
תפשר בכל תביעה כאמור ללא נה מפני תביעה כאמור והמכון לא יההג

קבל יתחייב ולא ובכל מקרה לא י קבלת הסכמת הספק מראש ובכתב
אחריות או חבות  יולהטיל על הכל התחייבות אשר עשוי הספקבשם 

 .כלשהי"

 מקובל, המילה "ויפצה" תימחק.  .1

 אין שינוי בנוסח.  .2

 אין שינוי בנוסח.  .3

המכון לא יתפשר בכל תביעה יתווסף המשפט: "בסוף הסעיף  .4
כאמור ללא קבלת הסכמת הספק מראש ובכתב ובכל מקרה לא 
יתחייב ולא יקבל בשם הספק כל התחייבות אשר עשויה להטיל 

, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב, עליו אחריות או חבות כלשהי
 .אשר לא תימנע אלא מטעמים סבירים"

בקשה  הסכם;  .37
 8.6לסעיף חדש 

8.7  

מבוקש להגביל את אחריות הספק על פי ההסכם וכן להחריג אחריות 
 לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים.

 סעיפים בנוסח כלהלן: 2 מבוקש להוסיףבהתאם, 
זה לעיל, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם  8 אף האמור בסעיף"על  – 8.6

פק והשיעור המרבי של זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו של הס
הפיצויים ו/או דמי הנזק בהם יישא על פי הסכם זה או על פי דין, למעט 

סך התמורה בכל הקשור לנזקי גוף, לא יעלו בכל מקרה על סכום השווה ל
פוטר את הספק  כון, והמהמשולם על ידי המכון לספק על פי הסכם זה

 אין מגבלת אחריות לנזקים ישירים. 
 

 בנוסח שלהלן:  8.6יתווסף סעיף 
 

זה לעיל, מוצהר ומוסכם, כי הספק לא יחוב, בכל  8אף האמור בסעיף "על 
, למעט אם נזק כאמור נגרם על ידי מקרה, בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי

  .  "הספק בזדון
  



 

 ."בי כמצוין לעילומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המר
זה לעיל, מוצהר ומוסכם, כי הספק לא  8אף האמור בסעיף "על  – 8.7

  .  "יחוב, בכל מקרה, בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי
בקשה  הסכם;  .38

 8.6 לסעיף חדש
נבקש להוסיף סעיף חדש הקובע, כמקובל, הוראות בדבר הגבלת אחריות 
הספק, כדלקמן: "הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, 

או מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו, מיוחד או עונשי שייגרם למכון ו/
לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח. בכל מקרה, גבול אחריות הספק בגין 
נזק כלשהו, לא יעלה על תקרה כוללת ומצטברת של סך התמורה ששולמה 
לספק בפועל על פי ההסכם בחצי השנה שקדמה לקרות האירוע. הגבלות 

סוג שהוא, תהא עילתה  האחריות כאמור תחולנה לגבי כל תביעה מכל
אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, למעט תביעות שעילתן נזק 

היה ילא גוף, נזק לרכוש מוחשי או נזק שנגרם בזדון. כמו כן, הספק 
הספק ו/או כתוצאה מאירוע סיבות שאינן בשליטה סבירה של בנאחראי 

ו/או מי מטעמו. של כוח עליון ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המכון 
 מי או/ו המכון י"ע השירותים יישום לאופן באחריות יישא גם לא הספק

 .מטעמו"

 לעיל.  37 ראה תשובה לשאלה 

נבקש להוסיף לאחר המילה "ייקבע" את המילים "בפסק דין חלוט של  10.2 הסכם;  .39
רשות שיפוטית מוסמכת". כמו כן, נבקש להוסיף בסוף הסעיף "המכון 

ד קבלתה, יודיע לספק בכתב על דרישה או תביעה כאמור מיד לאחר מוע
ניהול ההגנה  יאפשר לספק להתגונן מפניה, יעניק לספק את השליטה על

תפשר בכל תביעה כאמור ללא קבלת מפני תביעה כאמור והמכון לא י
קבל בשם יתחייב ולא ובכל מקרה לא י הסכמת הספק מראש ובכתב

 אחריות או חבות כלשהי". יולהטיל על הכל התחייבות אשר עשוי הספק

 להלן.  40 ראה תשובה לשאלה 

: מבוקש להוסיף" דרישתו הראשונהבסוף הסעיף, לאחר המילים: " 10.2הסכם;   .40
למועד קבלתה, "המכון יודיע לספק על דרישה ו/או תביעה כאמור בסמוך 

ויאפשר לו להתגונן מפניה. המכון לא יתפשר בדרישות ואו בתביעות 
 כאמור אלא בהסכמת הספק מראש ובכתב".

יתווסף " דרישתו הראשונהבסוף הסעיף, לאחר המילים: "מקובל. 
"המכון יודיע לספק על דרישה ו/או תביעה כאמור בסמוך למועד המשפט: 

ה. המכון לא יתפשר בדרישות ואו קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפני
 בתביעות כאמור אלא בהסכמת הספק מראש ובכתב".

 " יימחקו. באופן מלא ובלעדי, המילים "10.3בסעיף  נבקש להחליף את המילים "באופן מלא ובלעדי" במילים "על פי דין". 10.3 הסכם;  .41



 

"באופן  נבקש להוסיף לאחר המילים "ביצוע הסכם זה" את המילים 12.3 הסכם;  .42
כל תכולת השירותים הינה ייחודי עבור המכון". נבקש להבהיר כי מאחר ו

כל זכויות  מזמין,אינם מקנים כל זכויות קניין רוחני ל בלבד, אשרייעוץ 
 של וזה, תשארנה רכוש הסכםעובר ל לספקקניין הרוחני השייכות ה

שיטות , מתודולוגיות, הספק. כמו כן, הספק עושה שימוש בידע קודם שלו
הם שה בוא עמזמין ואשר הועבודה, רעיונות וטכניקות שאינם ייעודיים ל

עשה בהם שימוש עבור לקוחות אחרים שימוש עבור לקוחות אחרים וי
אלה נכסי הקניין הרוחני של הספק ובבעלותו )ויישארו  בעתיד, שכן

הערה זו רלבנטית גם  יש בכל מקרה להחריג מהסעיף. ואת כל אלה, כאלה(
 להסכם. 12.4-12.9פים לסעי

 אין שינוי בהוראות ההסכם. 

ברשותו", שכן אין  להימצא אמורים שהיו "אונבקש למחוק את המילים  13.4 הסכם;  .43
 .קיים או שאינו תחת שליטתוהספק יכול להעביר מה שאינו 

 להימצא אמורים שהיו "אולהסכם, המילים  13.4מקובל. בסעיף 

 יימחקו.  ברשותו",
 בתדירות, הספק עם מראש בתיאום תעשה כאמור ביקורת כי לקבוע נבקש 13.9 הסכם;  .44

 מינימלית הפרעה תוך, הספק אצל המקובלות העבודה ובשעות סבירה
 יהיו המזמין מטעם הביקורת מבצעי כי נבקשכמו כן,  .הספק לפעילות
 כי יתחייבו במסגרתה ,הספק כלפי סודיות לשמירת להתחייבות כפופים
, הביקורת לצרכי ורק אך ישמש הביקורת במסגרת שייחשף המידע

 ציבורית חברה של בת חברה הספק של להיותו לב בשים במיוחד
 .פנים במידע לשימוש הנוגעים בדין ולאיסורים

 תעשה כאמור ביקורת, תתווסף הפסקה הבאה: "13.9מקובל. בסוף סעיף 
 המקובלות העבודה ובשעות סבירה בתדירות, הספק עם מראש בתיאום

 כי כמו כן, נבקש .הספק לפעילות מינימלית הפרעה תוך, הספק אצל
 סודיות לשמירת להתחייבות כפופים יהיו המזמין מטעם הביקורת מבצעי

 הביקורת במסגרת שייחשף המידע כי יתחייבו במסגרתה הספק, כלפי
 חברה הספק של להיותו לב בשים במיוחד, הביקורת לצרכי ורק אך ישמש

 ".פנים במידע לשימוש הנוגעים בדין ולאיסורים ציבורית חברה של בת
 

 חברה של בת חברה הספק של להיותו לב בשים במיוחד"יובהר, כי החלק 
יתווסף רק אם " פנים במידע לשימוש הנוגעים בדין ולאיסורים ציבורית

 המשפט יהיה רלבנטי לספק שאיתו ייחתם ההסכם. 
: "ובלבד מבוקש להוסיף", מאת הספקהמילים: "בסוף הסעיף, לאחר  14.1הסכם;   .45

 שזכויות הספק על פי הסכם זה לא תפגענה".
 יתווספו המילים: ",מאת הספקלאחר המילים: ", 14.1מקובל. בסעיף 

 ".ובלבד שזכויות הספק על פי הסכם זה לא תפגענה"
הסכם; נספח ד'   .46

 1סעיף 
  .לא ייערך שינוי בסעיף שנה". " ולהוסיף: "של7-מבוקש למחוק המילים: "שלא תפחת מ

הסכם; נספח ד'   .47
 2סעיף 

מבוקש למחוק הסיפא של הסעיף החל מהמילים "כל ביטוח חבות נוסף או 
משלים" או להוסיף במקום הנקודה בסוף הפסקה לעניין ביטוח אחריות 

 .לא ייערך שינוי בסעיף



 

כלפי צד שלישי ו/או ככל שתוטל על המכון ו/או מי מטעמו אחריות 
 מעובדי הספק לעניין ביטוח חבות מעבידים" .מעבידים כלפי מי 

הסכם; נספח ד'   .48
 3סעיף 

 14-"ללא צורך מצד המכון" וכן "לא יאוחר מ מבוקש  למחוק המילים:
 ימים" 7ימים" או להוסיף במקום: "

 

 .לא ייערך שינוי בסעיף

הסכם; נספח ד'   .49
 4סעיף 

 7ימים" או להוסיף במקום: " 14-"לא יאוחר מ  מבוקש  למחוק המילים:
 ימים"

 

 .השינוי מקובל

הסכם; נספח ד'   .50
 5סעיף 

 ימים" 7יום" או להוסיף במקום: " 15מבוקש למחוק המילים: "
 

 .לא ייערך שינוי בסעיף

הסכם; נספח ד'   .51
 9סעיף 

  .לא ייערך שינוי בסעיף מבוקש למחוק המילים: "לרכוש אחרים" 

נספח ד' הסכם;   .52
 9סעיף 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף ו/או אם אחריות כאמור חלה על פי דין על 
המכון ו/או על מי מטעמו", שכן מן הראוי שהמזמין יישא בחלק האחריות 
המוטל עליו בדין ולא כל ההשלכות הכלכליות עקב נזק כאמור יהיו על 

נזקים  הספק, שאינו בר ביטוח, שעה שביטוחי העירייה אמורים לכסות
 אלה.

  .לא ייערך שינוי בסעיף

הסכם; נספח ד'   .53
 12סעיף 

 מבוקש להוסיף: 
ימים במועד הגשת אישור עריכת הביטוחים לא  14"ואולם,  איחור של עד 

 ייחשב הפרה יסודית"

  .ימים 7יום ניתן לקבל  14במקום 

 2'הסכם; נספח ד  .54
,פיסקה ראשונה 

 )הקדמה(

 מבוקש:

נופל מהיקף הכיסוי הניתן" ולהוסיף למחוק המילים: אינו  .1
 במקום: "הינו"

 " 2011להוסיף לאחר המילה "מהדורת" את השנה : " .2

 .מקובל

 2הסכם; נספח ד'  .55
 1-3פים סעי

 .מקובל מבוקש למחוק המילים "שלא יפחת מ" ולהוסיף במקום "ב"

 2הסכם; נספח ד'  .56
 3ף סעי

 מבוקש:

משולבת עם ביטוח להבהיר כי פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .1
 חבות מוצר.

 .מקובל
 
 



 

להוסיף בסוף פיסקה שניה: "ואולם חבות המכון כלפי הספק לא  .2
 תכוסה".

 "ומנהלים". -"ושחזור", ו  ם:יליהמאת סקה שלישית פלמחוק ב .3

 להוסיף לאחר המילים "מסמכות" את המילים "בתום לב". .4

הוסיף  את המילים: ל בפסקה אחרונה לאחר המילה "מיום" .5
לאחר  " ובסוף הפסקה להוסיף01.01.1996לפני  "בכל מקרה לא

"בהתאם לתנאי ההרחבה המילים "בסעיף זה", את המילים: 
  .בפוליסה"

למחוק השורה האחרונה של המילים  .6
 "היקף...לנוסח_________" .

 

 .מקובל
 
 

 .מקובל
 

 הרישא לעניין התאריך הרטרואקטיבי מקובל
  .בסעיףהסיפא לא מקובלת ולא ייערך שינוי 

 
 
 

 .לא ייערך שינוי בסעיף

 2הסכם; נספח ד'  .57
 4.2סעיף 

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "בקשר לשירותים נשוא 
 האישור".

 .לא ייערך שינוי בסעיף

 2הסכם; נספח ד' .58
 4.3ף סעי

מבוקש למחוק המילה "בזאת" ולהוסיף את המילים: "אך אין בביטול 
מזכויות המבטחת וחובת המבוטח על פי דין הסעיף כאמור כדי לגרוע 

 לרבות חובת המבוטח לנקוט באמצעי זהירות"

 .מקובל

 2הסכם; נספח ד' .59
 4.5ף סעי

 .מקובל להוסיף לאחר המילה "והתנאותיהן" את המילים: "בתום לב"

 
 

 בכבוד רב, 
 

 מכון וינגייט
 


