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  2017 יוני 26 
  מכרזה משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

בחוזה למתן שירותי ביטוח באמצעות פוליסת ביטוח סייבר להתקשרות  0707201//000093/מס'  הליך: הנדון
  רשות שדות התעופה עבור

  4הבהרה מספר 

שאלון אשר מעוניין להעביר מציע , כי את המשתתפים במכרז מעדכנתהרשות , 1בהבהרה מס'  4לסעיף  בהמשך
אשר צריך לעיין במידע יחתום  גורםכל יעשה זאת באופן הבא: ) "גורם"(להלן: למבטחי משנה/ברוקרים  סייברה

 '2כנספח מצ"ב או בעברית ( להבהרה זו) '1כנספח כתב ההתחייבות לשמירה על סודיות באנגלית (מצ"ב על 
ידי -עלחתום  לאחר שכתב ההתחייבויות לשמירה על סודיות יוחזר למציע אשר יועבר לו ע"י המציע. ,)להבהרה זו
להבהרה זו) על כך שהחתים את  '3כנספח "מ באמצעות הדוא"ל הצהרה (מצ"ב , המציע ישלח לחאותו גורם

לליים את כתב ההתחייבות מהמציע אנו נפיק למציע שם משתמש וסיסמא כ הח"מ יקבלורק לאחר ש .הגורם
  שיוכלו להעביר לגורם הנ"ל.

  ).ישתמשו במה שהועבר אליהם(מציעים שכבר פנו אלינו וקיבלו שם משתמש וסיסמא 

  

  תשובה  שאלה  

1.   

Does the IAA allow remote access 
to their systems? 

If so, how do they manage the 
security in respect of remote 
access?  

Yes, Data encryption, certificates in addition to other 
mechanisms. 

2.   

Our Underwriters have queried 
the stated numbers of Personable 
Identifiable Information and 
financial account information 
(They seem quite low). Could you 
confirm that these numbers are 
accurate?  

To the best of our knowledge 

3.   

Does the IAA hold Personal 
Identifiable Information on every 
passenger/customer who uses the 
airport?  

No 

4.   
How long does the IAA store 
Personal Identifiable Information 
before deleting them?  

We don't store PII 

5.   
Does the IAA provide information 
system(s) to the airlines operating 
at the airports?  

Yes - Flight Information Display Systems and AOB 

6.   Which other entities use the 
IAA’s information system(s) and 

Commercial partners 
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לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 הליךידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו ל -זו כשהיא חתומה על 

  

  תשובה  שאלה  

for which airport activities are the 
system(s) used?  

    

  

  

  הברכב

   איתי אחוואל
  לוגיסטיקה אגף, קניין
  התעופה שדות רשות

  המציע חתימת
  

___________________________  

  :העתקים
  אחראית ביטוחים -    איה אבן טוב

  סגן בכיר ליועמ"ש -      קרן כהן
  רא"ג סייבר ואבטחת מידע -    רועי לאופר
  רפרנטית רכש בכירה -    לייני שפיגל

  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
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  1 נספח

Appendix F to the Order of Proposal Form - Updated! 
Letter of confidentiality 

 
To: 
The Israel Airports Authority 
 
Re: Public tender No. 2017/070/0093/00 for entering into a contract for provision of insurance 

services by the CYBER insurance policy for the Israel Airports Authority 
 

We, the undersigned, __________________, Operating Company ID ____________, from the 
address ______________________________________________ (hereinafter: "The receiving 
side") are aware that as a part of the public tender No. 2017/070/0093/00 for entering into a contract 
for provision of insurance services by the CYBER insurance policy for the Israel Airports Authority 
(hereinafter: "The tender"), will be disclosed to us and / or we will receive and / or will be 
delivered to us and to our knowledge the appendixes of the contract that the winning bidder in the 
tender will sign with the Israel Airport Authority (hereinafter, respectively: "The Authority" and 
"Confidential information"), and since the Authority wishes to ensure that the Confidential 
information mentioned above will be properly protected and it will only be used for the purposes of 
the tender, and in accordance with the specified in this Letter of Confidentiality, we hereby declare 
and undertake the following:  

1. We undertake to maintain full confidentiality of the confidential information, to make use of 
it exclusively as a part of the tender and not to use the confidential information, in whole or 
in part, either by us or through others, directly or indirectly, for our needs or for other 
purposes, which are not related to the tender. 

2. We hereby undertake not to transfer the confidential information to any other party. We also 
undertake to take all the reasonable means necessary to preserve the confidentiality of the 
confidential information and to comply with all the obligations set forth in this document. 

3. We undertake not to perform and not to allow others to make copies, photographs, films, 
duplicates or any other similar use of the confidential information. We declare as well that 
we will have no right of lien for the confidential information. 

4. We are aware that the confidential information is the sole property of the Authority and we 
undertake to restore it immediately upon its first demand with all of its copies, held in our 
possession and our control.  

5. Our commitment to confidentiality of the Confidential Information, as stated in this letter of 
Confidentiality, is unlimited. 

6. We are agree and confirm that this letter of Confidentiality shall not be construed as 
granting any rights to the recipient of the confidential information or about it. 

7. The contents of this letter shall not oblige the Authority to engage with the recipient of the 
information, and the recipient of the information shall have no claim, argument or demand 
against the Authority if his bid is not chosen as the winning bid in the tender. In addition, 
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this Letter of Confidentiality shall not oblige the Authority to disclose any additional 
information beyond the confidential information. 

8. We declare that this Letter of Confidentiality obliges us and enforceable to us. 
9. We declare that we received the confidential information to us. 
10. This Letter of Confidentiality shall be governed by the laws prevailing on Israel. Any matter 

arising from this letter shall be discussed only in the courts of Tel Aviv –  Jaffa city. 
11. Notwithstanding the aforesaid, it is agreed that the commitment to maintain confidentiality 

shall not apply to the following information: 
11.1 Information, which is considered within the public domain and / or will become public 

during the validity of this Letter of commitment. 
11.2 Information, which is received from a third party, not due to a breach of the 

commitment of confidentiality. 
11.3 Information, which we received and / or we knew about while signing this Letter of 

Confidentiality. 
11.4 Information, which we will be obliged to disclose by law and / or as a part of legal 

proceedings and / or according to provisions of a statutory factor that we are subject to 
its provisions. 
 

Upon fulfillment of any of the cases above, we will notify you in a written form in advance, as soon 
as possible, before the disclosure of the information. 
 
IN WITNESS WHEREOF WE HAVE SIGNED: 
 
The signature of the company: ______________   
 
Through our authorized representatives to sign on our behalf and to obligate us by their signatures: 
 

Name: ___________ ID: _______________ Signature: ___________ Date: _______ 

Name: ___________ ID: _______________ Signature: ___________ Date: _______  
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  2 נספח

  עדכני! -  לטופס הזמנת ההצעות 'ו נספח

  כתב התחייבות לשמירת סודיות

  

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  

  ביטוח שירותי למתן להתקשרות בחוזה 2017/070/0093/00מס'  פומבימכרז : הנדון

  התעופה שדות רשות עבור CYBERבאמצעות פוליסת ביטוח 

'') מודעים לכך, כי במסגרת המקבל''הצד "פ ________ מרחוב _______ (הלן: חהח"מ, _______, מס'  אנו

 CYBERבאמצעות פוליסת ביטוח  ביטוח שירותי למתן להתקשרות בחוזה 2017/070/0093/00מס'  פומבימכרז 

נספחי החוזה עליו  ידיעתנוידנו ולל וגיעיו/או  ומסרייו/או פו יחשי"), המכרז(להלן: " התעופה שדות רשות עבור

 ומאחר"), הסודי המידע"- ו "הרשות: ", בהתאמה(להלן התעופה שדותרשות יחתום המציע הזוכה במכרז עם 

 ובהתאם, המכרז למטרת אלא שימוש בו יעשה לא וכי כראוי יוגן כאמור סודי מידע כי להבטיח הרשות וברצון

  :כדלקמן ומתחייבים מצהירים הננו, זה התחייבות בכתב למפורט

מתחייבים לשמור על סודיות מלאה של המידע הסודי, לעשות בו שימוש אך ורק במסגרת המכרז ולא  הננו .1

להשתמש במידע הסודי, כולו או חלקו, בין על ידינו ובין באמצעות אחרים, במישרין או בעקיפין, לצרכינו 

  או לצורך אחר, שאינו קשור למכרז. 

 הצעדים בכל לנקוט מתחייבים הרינו כן. אחר גורם כלל הסודי המידע את להעביר שלא מתחייבים הרינו .2

  .זה במסמך כאמור ההתחייבויות כל וקיום הסודי המידע סודיות לשמירת הדרושים הסבירים

 או שכפולים, הסרטות, צילומים, העתקות הסודי במידע לבצע לאחר לאפשר ולא לבצע לא, מתחייבים הננו .3

  .הסודי המידע על עיכבון זכות כל לנו תהא לא כי, מצהירים הננו, כן כמו. אחר דומה שימוש כל

 דרישתה עם מייד להשיבו, מתחייבים ואנו הרשות של הבלעדי קניינה הינו הסודי המידע כי מודעים הננו .4

  .בשליטתנו או בחזקתנו המצויים העתקיו כל על הראשונה

  . זמן הגבלת ללאלשמירת סודיות המידע הסודי כאמור בכתב התחייבות זה הינה  התחייבותנו .5

מסכימים ומאשרים, כי אין לראות בכתב התחייבות זה משום הענקת זכויות כלשהן למקבל המידע  הננו .6

 במידע הסודי או לגביו. 

, טענה כל המידע למקבל תהיה ולא, המידע מקבל עם להתקשר הרשות את לחייב כדי זה בכתב באמור אין .7

 התחייבות בכתב אין, כן כמו. במכרז הזוכה כהצעה תבחר לא והצעתו במידה הרשות כלפי ודרישה תביעה

 .הסודי למידע מעבר נוסף כלשהו מידע לחשוף הרשות את לחייב כדי זה

 .כלפינו ואכיף אותנו מחייב זה התחייבות כתב כי, מצהירים אנו .8

  .לידנו הסודי המידע את קיבלנו כי מצהירים אנו .9
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 של המשפט בבתי ורק אך יידון זה מכתב הנובע עניין כל. בישראל הנוהג הדין יחול זה התחייבות כתב על .10

  יפו.-אביב- תל העיר

 מידע:   לגבי  תחייבות לשמירה על סודיות לא תחולה, מוסכם כי הלעילעל אף האמור  .11

  התחייבות זו. שהינו בגדר נחלת הכלל ו/או יהפוך לנחלת הכלל במהלך תוקפה של .11.1

  . , שלא עקב הפרת התחייבות לסודיותמצד שלישינו אשר קיבל .11.2

 זה.כתב התחייבות במועד חתימת  נומצוי בידיעת ו/או היה נואשר קיבל .11.3

סטטוטורי גורם ו/או על פי הוראות על פי דין ו/או במסגרת הליך משפטי  ולגלותאשר נהיה חייבים  .11.4

 אנו כפופים להוראותיו.ש

  .אנו נודיע לכם בכתב מראש, ככל שניתן, לפני חשיפת המידעמהמקרים לעיל,  בהתקיים כל אחד

  

  :החתום על באנו ולראיה

  

  :___________החברה חתימת

  

  :בחתימתם ולחייבנו בשמנו לחתום המוסמכים נציגינו באמצעות

  : ________תאריך: _______________ חתימה.ז: _________________ ת: _______________ שם

 : ________תאריך: _______________ חתימה.ז: _________________ ת: _______________ שם
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  3 נספח

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  
  ביטוח שירותי למתן להתקשרות בחוזה 2017/070/0093/00מס'  פומבימכרז : הנדון

  התעופה שדות רשות עבור CYBERבאמצעות פוליסת ביטוח 

  מתחייבים בזאת כדלקמן:'') מציע''ה________ מרחוב _______ (הלן:  צ"חהח"מ, _______, מס'  אנו

ידי הרשות אך ורק לגורמים -שהועמד לרשותנו על CYBERלאפשר גישה למידע שבטופס הצעה לביטוח  .1
 ידי המציע למכרז שבנדון (להלן:-שחשיפת המידע הנ"ל מתחייבת באופן ישיר לצורך הגשת הצעה על

"), וגם זאת אך ורק במידה המתחייבת ואך ורק לאחר שהחתמנו את אותו גורם הגורמים הרלוונטיים"
עדכני! ',  –בנוסח נספח ו' לטופס הזמנת ההצעות  –רלוונטי על ' כתב התחייבות לשמירת סודיות (בעברית 

 ).4בנוסח אשר צורף להבהרה מס'  –; או באנגלית 1אשר צורף להבהרה מס' 
  ידיה כמסווג.-סעיף זה יחול גם על כל מידע אחר/נוסף אשר הרשות תעביר לידינו ואשר יוגדר עלהאמור ב

ידי הגורמים הרלוונטיים, עד - לשמור אצלנו את כתבי ההתחייבות לשמירת סודיות, כשהם חתומים על .2
 לקבלת הוראה אחרת בעניין מאת הרשות.

  

  :החתום על באנו ולראיה

  

  :___________המציע חתימת

  

  :בחתימתם ולחייבנו בשמנו לחתום המוסמכים נציגינו באמצעות

  : ________תאריך: _______________ חתימה.ז: _________________ ת: ______________ שם

  : ________תאריך: _______________ חתימה.ז: _________________ ת: ______________ שם
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