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מצד שני;
הואיל

והתאגיד מעוניין בקבלת שירותי ייעוץ תוכן ולקטורה ל מדיה
בערבית  ,כמפורט במסמכי ה ליך פומבי מספר _________  ,ולשם כך
הוא מעוניין להרחיב את מאגר היועצים לחטיבת הטלוויזיה בערבית
(להלן – " השירותים " ; " ההליך "  ,בהתאמה );

והואיל

והתאגיד ערך את ההליך כמפורט במסמכי ההלי ך ונספחיו
המצורפים להסכם זה כנספח א';

והואיל

ו היועץ נמצא מתאים בהתאם למסמכי ההליך ;

והואיל

והצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם על פי
הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן בכל מקרה בו בהתאם לתנאי
ההליך יזכה היועץ במתן שירות ספציפי עבור התאגיד .
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא ,כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם
המבוא ל הסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס
. 1.1
להתקשרות הצדדים לפיו  .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות
ההסכם אלא לנוחיות הקריאה בלבד .למונחים הנזכרים בהסכם זה
תהא אותה משמעות שהוקנתה להם במסמכי ההליך  ,אלא אם כן
משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.
. 1.2

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות ההליך לבין הוראות
הסכם זה יי עשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול ,ובכל מקרה
יחולו ההוראות המיטיבות עם התאגיד ,אלא אם נאמר במפורש
אחרת .למען הסר ספק ,מובהר כי חוסר לא ייחשב כסתירה.

. 1.3

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
נספח א'  -מסמכי ההליך ;
נספח ב '  -התחייבויות לשמירה על סודיות;
נספח ג '  -התחייבות ל הימנעות מ ניגוד עניינים;
נספח ד'  -תמורה.

. 1.4

.2

לגבי יועץ שהוא תאגיד שבמסגרת הצעתו הציע יועץ מטעמו לביצוע
השירותים ,כי אז בכל מקום שנרשם " היועץ " ,הכוונה היא ליועץ
באמצעות היועץ מטעמו ,אלא אם משתמע אחרת מהקשר הדברים.

הצהרות והתחייבויות היועץ
היועץ מתחייב ומצהיר כדלקמן:
2.1

היועץ מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל
בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה .

2.2

היועץ ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על
פי הוראות ההליך והסכם זה  ,ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף
וברמת זמינות גבוהה ,וזאת בהתאם לצרכי התאגיד ,ככל שיידרש,
למתן השירותים במלואם.

2.3

היועץ אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו ,ב מסגרת מתן השירותים
ל תאגיד בהתאם להסכם זה  ,לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני
של צד ג' כלשהו.

.3

2.4

יש לו את היכולת הידע המקצועי ,הניסיון והמומחיות הנדרשים
לרבות האמצעים והמשאבים לשם אספקת השירותים.

2.5

ככל הנדרש הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם
להוראות כל דין ,לרבות רישיונות ,ביט וחים ,היתרים ,תעודות,
הסמכות והכשרות הנדרשים לשם התאגדותו ו/או ביצוע
התחייבויותיו לפי הסכם זה .היועץ מתחייב להחזיק מסמכים תקפים
כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים לתאגיד
בכל עת שי י דרש .

2.6

היועץ מתחייב להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף
הצה רותיו ,לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו
ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו .היועץ יודיע
לתאגיד בע"פ ובכתב ,לכל המאוחר בתוך  72שעות ,על כל שינוי
במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו
להעניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי
לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההליך והסכם זה ,כולן או
מקצתן ,מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע
על מתן השירותים המבוקשים.

2.7

מובהר כי נכונותן של הצהרות היועץ המפורטות בסעיף זה על כל
חלקיו ובהגשת מועמדותו להליך היא תנאי מהותי בהסכם זה .אי
נכונות הצהרות אלה או חלקן ,בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל
מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד היועץ .

השירותים שיינתנו על  -ידי היועץ ואופן אספקתם
היועץ מתחייב ל ספק את השירותים המפורטים בהסכם ו ב הליך ,
. 3.1
בהתאם לדרישות התאגיד ולהנחיותיו ,לרבות בהתאם ל אבני הדרך
ולוחות הזמנים שייקבע התאגיד.
. 3.2

שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות
לתאגיד ולבעלי התפקידים שבו.

. 3.3

למען הסר כל ספק ,מובהר ומודגש בזאת כי התאגיד אינו מתחייב
בשום אופן לפנות ל יועץ למתן השירותים נשוא הסכם זה ובכלל זה
הוא אינו מתחייב להיקף עבודה כלשהו וליועץ לא תהא כל טענה,
תביעה או דרישה בעניין זה כלפי התאגיד או מי מטעמו  .פנייה ל קבלת

ש ירותים מ היועץ תיעשה בהתאם לצרכי התאגיד ,לרבות לשיקול
דעתו המקצועי והבלעדי של התאגיד .
. 3.4

.4

מוסכם ומוצהר בזאת כי התאגיד יהיה רשאי לש נות ,ללא צורך
בהתייעצות או בהסכמת היועץ  ,את השירותים הנדרשים  ,אופיים,
טיבם והיקפם ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את האופי
או את העלות הכלכלית של מתן השירותים.

תקופת ההתקשרות וסיומה
. 4.1

תוקפו של הסכם זה הוא עד לתקופה של שנה ,החל מיום החתימה
של מורשי החתימה של התאגיד על ההסכם.

. 4.2

התאגיד רשאי ( אך אינו חייב )  ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,
להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה/ות נוספות ,כאשר סך כל
תקופות ההארכה לא יעלה על  4שנים ( ובסה"כ  5שנים )  ,הכל בכפוף
לצרכי התאגיד ,לאישור התקציב מדי שנה בשנה ,למגבלות התקציב,
לתק ציבו המאושר של התאגיד ,להוראות כל דין ולהוראות הסכם
זה .תקופות ההארכה ,ככל שתהיינה ,ייחשבו חלק מתקופת
ההתקשרות.

. 4.3

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של התאגיד להפסיק את
ההתקשרות עם היועץ בשל היעדר שביעות רצון מתפקודו; בנסיבות
אלו ,יעניק התאגיד ליועץ הודעה בדבר כוונת התאגיד ותאפשר לו
להתייחס .אם החליט התאגיד על הפסקת ההתקשרות מסיבה של
חוסר שביעות רצון כאמור  -הוא רשאי להחליט כי תוק פה של הפסקת
ההתקשרות י היה לאלתר ללא מתן אפשרות להתייחסות היועץ.

. 4.4

כמו כן ,אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של התאגיד להפסיק את
ההתק שרות לאלתר ולהסיר את היועץ מ רשימת היועצים ,בכל מקרה
של הפרת התחייבות מהתחייבויות היועץ לפי ההסכם ונספחיו לרבות
מסמכי ההליך ,שלא תוקנה בהתראה בכתב בת  7ימים ,ככל שמדובר
בהפרה הניתנת לתיקון (שאחרת ,התאגיד יהיה רשאי לבטל את
ההתקשרות בגין הפרת התחייבויות היועץ  ,לאלתר וללא צורך
בהתראה בכתב).

. 4.5

סיום ההתקשרות בין התאגיד ליועץ ,מכל סיבה שהיא ,יוביל באופן
אוטומטי להסרת היועץ מרשימת היועצים.

.5

.6

. 4.6

בכל מקרה של ביטול ההסכם על  -ידי התאגיד  ,לא תהיה על התאגיד
חובה לפצות את היועץ או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין ,למעט
התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם
בכפוף לניכוי וקיזוז בגין חובות ונזקים ,ככל שנגרמו על  -ידי היועץ
לתאגיד .

. 4.7

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא ,היועץ מחויב
להעביר לתאגיד את כל החומר שברשותו והשייך לתאגיד או את כל
העבודה והתוצרים שעשה עבור התאגיד עד להפסקת ההסכם ,ללא
דיחוי וללא שום פגיעה .מובהר כי היועץ אינו רשאי לעכב אצלו חומר
כלשהו מכל סיבה שהיא ,לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

. 4.8

ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר תום
תקופה/ות ההתק שרות לפי הסכם זה.

שימוש בכלים ובחומרים
. 5.1

כל הציוד ,הכלים והחומרים  ,הרישיונות וכיוצא באלה  ,הדרושים
לשם אספקת השירותים ,יירכשו על ידי היועץ ועל חשבונו ,אלא אם
הוסכם אחרת מראש ובכתב.

. 5.2

כל הציוד ,הכלים והחומרים בהם יעשה היועץ שימוש לצורך מתן
השירותים ,יהיו מסוג המתאים ללא סייג ל מתן השירותים בהתאם
להסכם זה.

. 5.3

מובהר כי עשיית שימוש בציוד ,כלים ,חומרים או תוכנות ,שיש בה
פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.

היעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד ל יועץ
. 6.1

היועץ  ,משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה ,ואין לראות כל זכות
שניתנה לתאגיד על פי הסכם זה לפקח ,להדריך או לתת הוראות
ל יועץ  ,אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה
במלואו .בין היועץ ו התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד  -מע סיק .

. 6.2

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת
הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה ,רואים את
היועץ כעובד התאגיד  ,הרי ששכרו של היועץ יחושב למפרע למשך כל
תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני

העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של היועץ  ,ועל היועץ יהיה להשיב
לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין
השכר המגיע לו כעובד התאגיד .
. 6.3

.7

.8

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אם התאגיד יחויב בתשלומים
כלשהם כאמור בסעיף זה ,רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו,
מכל סכום שיגיע ל יועץ מהתאגיד .

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים
. 7.1

היועץ מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת
ההתקשרות עם התאגיד ,על הארכותיה (ככל שתהיינה) לא ית קיים
(ולא צפוי להתקיים) כל ניגוד עניינים לפי כל דין ,לרבות ניגוד
עניינים בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים,
המקצועיים או האישיים (להלן " :ניגוד עניינים ")" .ניגוד עניינים"
משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

. 7.2

היועץ רשאי לספק שירותים לאחרים זולת התאגיד  ,ובלבד שלא יהיה
בכך משום פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה .ההחלטה האם מתן
שירותים לאחר יוצרת  /עלולה ליצור פגיעה באספקת השירותים
לתאגיד  -נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

. 7.3

היועץ מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות העלולות להעמידו במצב
של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין
של חשש כאמור עם התחי יבויותיו לפי הסכם זה ,יהיה עליו להודיע
על כך באופן מיידי לנציג התאגיד והלשכה המשפטית של התאגיד
ולפעול על פי ההנחיות שיקבל .

. 7.4

היועץ מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

התמורה
. 8.1

בתמורה לביצוע כל התחייבויות יו על פי הסכם זה במועד ולשביעות
ר צונו  ,ישלם התאגיד ליועץ תשלום בהתאם לתפוקות שיבוצעו על ידו
לפי תעריף קבוע ואחיד שייקבע על ידי התאגיד ויצורף כנסח להסכם
זה  .התאגיד יהיה רשאי לעדכן את התעריף מעת לעת (להלן:
" התמורה ").

.9

. 8.2

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה
והסופית שתשולם ל יועץ עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם.
שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי התאגיד,
לא במהלך תקופת ההתקשרות (על הארכותיה ,ככל שתהיינה) ולא
אחריה  ,עבור מתן השירותים או בקשר ישי ר או עקיף למתן
השירותים ,לא ל יועץ ולא לאדם אחר .

. 8.3

היועץ מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח
הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים
בגין העסקת כוח אדם ,תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים
בגין זכויות סוציאליות.

. 8.4

בסוף כל חודש קלנדרי ,יגיש היועץ פירוט של השירותים שסיפק
לתאגיד וחשבונית מתאימה  .החשבונית תש ול ם בתנאי תשלום של
שוטף  30 +יום ממועד אישורה על ידי הגורם הרלוונטי בתאגיד .

. 8.5

פירעון התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש על ידי
האחראי הרלוונטי בתאגיד  .מובהר כי נציג התאגיד יהיה רשאי
לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את
החשבון בחלקו ,בשלמותו או לא לאשרו כלל ,הכל לפי עמידת היועץ
בדרישות ההסכם על נספחיו.

. 8.6

ל יועץ לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים
בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה ,אשר נב עו מחוסר פרטים
בדרישת התשלום.

. 8.7

היועץ ימציא לתאגיד חשבונית מס מקורית כחוק עם קבלת התמורה
לפי הסכם זה.

. 8.8

היועץ מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכום עודף שי ק בל מהתאגיד.

. 8.9

למען הסר ספק ,התמורה הנ"ל הינה סכום סופי ,התאגיד י נכה
במקור מכל תשלום ל היועץ  ,כל מס ,היטל או תשל ום חובה אחר אשר
יש לנכותו במקור על פי כל דין ,אלא אם ימציא היועץ  ,זמן סביר לפני
ביצוע התשלום ,אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי
מס לפי שיעור אחר .

קיזוז
. 9.1

מבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על פי כל דין,
התאגיד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל ו לשלם ל יועץ על  -פי הסכם

זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר  -כל סכום המגיע ל תאגיד מ היועץ
על  -פי הסכם זה או על  -פי כל הסכם אחר.
 . 10אחריות היועץ
. 10.1

היועץ י י שא באחריות מלאה בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק
שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של צד ג' כתוצאה
ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

. 10.2

היועץ מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק ,תשלום או הוצאה
שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של היועץ
כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה ,מיד עם קבלת
הודעה על כך מאת התאגיד .

 . 11זכויות יוצרים
. 11.1

כל השירותים שיסופקו על  -ידי היועץ במסגרת הסכם זה
ותוצאותיהם ,והתוצרים הוכנו במסגרת הסכם זה ,ללא יוצא מן
הכלל ,ייחשבו כקניינו המוחלט של התאגיד .

. 11.2

היועץ לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים ו/או
תוצאותיהם ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם ,ללא אי שור מראש
ובכתב של התאגיד .

. 11.3

התאגיד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מ היועץ במהלך מתן השירותים ,או
לאחר מכן ,כל תכנית ,מסמך ,או דבר הקשור למתן השירותים נשוא
הסכם זה בכל מדיה .

. 11.4

זכויות היוצרים בכל השירותים והתוצרים שיסופקו לתאגיד כחלק
מהסכם זה ושהוכנו במסגרת הסכם זה ,לרבו ת חוות  -דעת ,דו"חות ,
מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכים לתאגיד  ,והתמורה דלעיל
תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

. 11.5

התאגיד יהא רשאי לבצע כל שימוש בתוצרי העבודה של היועץ ב תוך
תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה ,לרבות ביצוע שינויים והכנסת
תוספות ,השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או
ללא תמורה.

. 11.6

היועץ מ תחייב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים
ש לישיים ,וכן מ תחייב לשפות את התאגיד בכל מקרה בו ייתבע על
ידי צד שלישי בגין הפרה נטענת של זכויות כאמור.

 . 12שמירת סודיות
. 12.1

היועץ מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר ,להודיע ,למסור או להביא
לידיעת כל גורם ,במישרין ,בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא ,כל מידע,
ידיעה ,סוד מסחרי ,נתונים ,חפץ ,מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר
אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן " :מידע סודי ") שיגיעו לידי ו
בקשר להסכם זה ,בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם
התאגיד  ,וזאת במהלך ביצוע ההסכם ,לפניו ו/או לאחר מכן  -ללא
אישור התאגיד מראש ובכתב.

. 12.2

היועץ מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי
שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה ,בתוקף או בקשר עם
ביצועו או בקשר ע ם התאגיד .

. 12.3

התאגיד רשאי ל יתן הור א ות ל יועץ בדבר הסדרים מיוחדים לעניין
שמירת סודיות ,לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים ,הסדרי מידור
או נוהלי ע בודה מיוחדים ו היועץ מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד
בנדון.

. 12.4

היועץ מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד
לביצוע הסכם זה ,אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד
המוסמך.

. 12.5

עם סיום הסכם זה  ,מכל סיבה שהיא  ,היועץ יעמיד לרשות התאגיד
בצורה מלאה ,מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים
ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה ו  /או במסגרת מתן
השירותים על פי הסכם זה (להלן  " -המידע ") .כל המידע יועבר
לתאגיד בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב ,בקבצי מחשב ,בע"פ ו/או כל
אופן אחר) בלוח זמנים שייקבע ע"י התאגיד  ,וללא כל תמורה נוספת.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של
התאג יד .

. 12.6

היועץ מתחייב ל חתום על "התחייבות לשמירת סודיות " בנוסח
המצורף להסכם זה.

 . 13סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט
המוסמכים מבחינת העניין בעיר ירושלים .

 . 14כתובות והודעות
. 14.1

כתוב ו ת היועץ והתאגיד הי נן כמפורט בראש ההסכם.

. 14.2

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן,
במידה ונמסרו ביד ,ותוך  48שעות מיום משלוחן בדואר ,אם נשלחו
בדואר ,ו אם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל – כאילו הגיעו במועד
שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם .

 . 15כללי
. 15.1

שום ויתור ,הנחה ,הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותי ו
על פי הסכם זה לא יתפרשו כ ו ויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש
ו בכתב.

. 15.2

היועץ מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או
מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה ,
לרבות בנסיבות של אי  -תשלום התמורה .

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:
________________
התאגיד

__________________
היועץ

נספח א'

מסמכי ההליך  -שירותי ייעוץ תוכן ולקטורה ל מדיה בערבית

נספח ב'

התחייבות בדבר שמיר ה על סודיות במסגרת מתן שירותים לפי חוק העונשין,
התשל"ז 1977 -
כללי
חוק העונשין ,תשל"ז – ( 1977להלן " :חוק העונשין ") קובע הוראות בדבר החובות
הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל ושל
אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה ,תשי"ח 1958 -
[ נוסח משולב ] בפרט.
סעיף  6לחוק תאגיד השידור הישראלי  ,תשע"ד  ,2014 -קובע כי תאגיד השידור הישראלי
(להלן  " -התאגיד ") י הא גוף מבוקר כמשמעו ב חוק מבקר המדינה ,תשי"ח  [ 1958 -נוסח
משו לב] .
לסעיף  118לחוק העונשין ,משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם
גוף מבוקר כ תאגיד  ,מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל
החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם התאגיד  ,ו/או התרשלות בשמירתן ובהחזקתו,
והוא מטיל עונשים חמורים על העוב ר ים על הוראות אלה.
סעיף ( 118א) לחוק העונשין קובע:
( א ) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מ בוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,
תשי"ח –  [ 1958נוסח משולב ]  ,ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו
עקב ביצוע החוזה ,והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מסומך
לקבלה ,דינו מאסר שנה אחת.
( ב ) בסעיף זה "בעל החוזה" – לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים ,לשם ביצוע
החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור
ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".
"ידיעה":
"ידיעה" מוגדרת ב סעיף  119לחוק העונשין ככוללת:
"ידיעה " – לרבות ידיעה שאינה נכונה ,וכל תיאור ,תבנית ,סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ או
חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;
איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה ,אינו חל איפוא על ידיעה
סודית ד ו וקא ,ואפילו לא רק על ידיעה חשובה .האיסור חל על מ סירת כל ידיעה שבעל
החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה ,מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.

סמכות למסירת ידיעה:
בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין למסור
אותה ,ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה .הוראה זו חלה על בעל
החוזה גם לאחר תום החוזה.
סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא ,הס מיך התאגיד – או עובד בשמ ו
– במפורש  ,בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים ,הרי אין עבירה
בעצם מסירת הידיעה.
סמכות לקבלת ידיעה:
בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה ,אינו רשאי למסרה לכל אדם .החוק מתיר
למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה.

מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה ,ובעל חוזה אשר
עומד בפני הצורך למסור ידיעה ,חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך למסור
את הידיעה ,ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה ,ומשנה זהירות
דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מ חוץ לתאגיד ו/או מחוץ לשירות המדינה.

יש להדגיש כי עיתונאי  ,בתוקף היותו עיתונאי  ,אינו מוסמך לקבל ידיעות יותר מאשר
הציבור הרחב זכאי לנותן שירותים .

אני מתחייב בזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט ל עיל  ,וכי
נהירות לי חובותי י מכוח סעיף  118לחוק העונשין  ,התשל"ז .1977 -

_______________
תאריך

_______________
חתימת המתחייב

התחייבות לשמירת סודיות
הואיל והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור
הישראלי לבי ני ,יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע
(  ,)Informationאו ידע ) ) Know- Howכלשהם לרבות תכתובת ,חוות דעת,
חומר ,תוכנית ,מסמך ,רישום ,שרטוט ,סוד מסחרי/עסקי או ידיע ות מסוגים
שונים ,שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש כ "קיצור
דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו ,בין בעל פה ובין בכתב,
לרבות בתעתיק ,ב אמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי
לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף ,לרבות  ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמ ור,
נתונים ,מסמכים ודו"חות (להלן " :המידע ") ;
והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה
שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין
ההסכם ,ללא קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום
לתאגיד או ל צדדים נזק ו גם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,תשל"ז ;1977 -
נוכח האמור ,אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלקמן:
.1
.2
.3

.4

.5

.6

המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע
ממנו.
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת
מתן השירותים ,ובכפוף לאמור לעיל ,לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי
או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל ,וכן לא לגרום או ל אפשר
לאחרים לנצל ,בכל דרך או אופן שהם ,את המידע.
ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,הנני מתחייב כי במשך כל תקופת מתן
השירותים לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע,
בין במישרין ובין בעקיפין ,לא לפרסם ,להעביר ,להודיע ,למסור או להביא
לידיעת אדם א ו גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב
אחר או כל חפץ או דבר ,בין ישיר ובין עקיף ,לצד כל שהוא.
לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את
התחייב ו י ות י י על פי כתב התחייבות ז ה ו בין השאר ,לנקוט בכל אמצעי
הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחו תית ,ביטחונית ,נוהלית או אחרת.
להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה
מכל סוג ,אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת
התחייבותי זו ,וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם
אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
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להחזיר לי דיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או
חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן
השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר
שהכנתי עבור ה תאגיד  .כמו כן ,הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא
של חומר כאמור א ו של המידע.
בכל מקרה שאפר התחייבות זו ו שאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד  ,תהיה
לתאגיד זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות
שלעיל.
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה
לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין ,התשל"ז  1997 -וחוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א .1981 -
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע ,אשר י תקבלו בכל דרך שהיא,
יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.
מו סכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות
אחרת המוקנית לתאגיד על  -פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ו לראיה באתי על החתום
שם מלא __________________:

חתימה________________:

ת"ז______________:

נספח ג'

התחייבות ל הימנעות מ ניגוד עניינים – יועץ תוכן (לקטור)
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם ההתקשרות -
אני הח"מ ______________ ,נושא ת.ז .מס' _______ ,מצהיר ומתחייב בזאת ,כי
במסגרת מתן השירותים לתאגיד השידור הישראלי כיועץ תוכן לתחום טלוויזיה בערוץ
מכאן של תאגיד השידור הישראלי (להלן " :לקטור ") ,הנני עומד וא משיך ל עמוד בכל
הדרישות הבאות ,במשך כל תקופת ההתקשרות ,על הארכותיה (ככל שתהיינה)
כדלקמן:
.1

אני לא נמצא ,במישרין או בעקיפין ,במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים
(להלן" :ניגוד עניינים") ,בין מתן השירותים לתאגיד כלקטור לבין עניין אחר שלי או
של צד ג' ושהנני מעורב בו.

.2

ידוע לי ואני מתחייב שככל שאגיש לתאגיד הצעות להפקות במסגרת קולות קוראים
של התאגיד או אהיה מעורב בהצעות כאמור ,במישרין ו/או בעקיפין ,אהיה מנוע
מלשמש כלקטור להצעות בקול קורא האמור וכן בקול קורא שיפורסם לאחר מכן
מאותה סוגה.

.3

הנני מתחייב כי ככל שייווצרו נסיבות בגינן אהיה במצב של ניגוד עניינים בין
מתן השירותים לתאגיד כיועץ לבין עיסוק יי ולכל עניין אחר ,לרבות עניין של
קרוב יי או עניין של גוף ש אני או קרוב י בעלי זיקה אליו  ,אעדכן את מנהל
הטלוויזיה והיועץ המשפטי של התאגיד בהקדם האפשרי ואפעל בהתאם
להנחיותיהם.
"עניין" ייחשב לרבות עניין אחר של המצהיר ,או של קרובו או של גוף ש המצהיר
חבר בו ,מנהל אותו או עובד אחראי בו ,או גוף שלמצ היר יש בו שליטה  ,וכן גם
ענינו של לקוח ,שהמצ היר או מי מטעמו  ,נותן לו שירותים .
"קרוב"  -בן זוג ,הורה ,הורה הורה ,בן או בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם,
גיס ,גיסה ,דוד או דודה וילדיהם ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או
נכדה ,לרבות חורגים.

__________

__________________

שם  +חתימה

תאריך

נספח ד'

נספח תמורה
התאגיד ישלם ליועץ סכום קבוע עבור כל הצעה שתיבחן על ידי היועץ בהתאם לסוגה.

 תרבות ובידור ; ענייני היום .₪ _______ -
 דוקומנטרי .₪ _______ -
 דרמה .₪ _______ -

