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 הזמנה להציע הצעות   - מסמך א'   

 מבוא  .1

)להלן  1.1 הישראלי  השידור  הינו  "התאגיד :  תאגיד  סטטוטורי  "(,  תאגיד 

הציבור  השידור  חוק  מכוח  התשע"ד שהוקם  הישראלי,  תפקידי  .  2014- י 

בחוק התאגיד   קיום    נקבעו  היתר,  בין  כוללים  והם  הציבורי  השידור 

 .  שידורים כשירות לציבור 

מייצר תכנים מוקלטים   1.2 דיגיטלי  תכני    – במסגרת פעילותו התאגיד  שונים  אודיו 

פודקאסטים מוקלטו   כגון:  אלה    תתוכניות  תכנים  כתכנים  וכדומה.  מופצים 

   .  זנה בכל זמן ובכל מקוםא ה  -  AOD  -, כשלא במסגרת שידור ראשון  "מוקלטים"

מתייחס   דנן  המוקלטים  להמכרז  מופצים  תכנים  דיגיטליות  באשר  פלטפורמות 

אשר    אינןאשר   ו/או  לתאגיד  אשר    אינןקשורות  ו/או  התאגיד  שייכות    אינןשל 

, tGoogle Podcas  ,RLive  :מנוהלות על ידי התאגיד כגון  אינןאשר  או  ו/לתאגיד  

Apple Music ,Spotify ,Castbox ,Addict   .וכן הלאה 

כוללים   1.3 הנדרשים  קבצי  השירותים  שידור  לצורך  שיידרשו  הפעולות  כל  ביצוע 

פרסומות במסגרת התכנים המוקלטים ככל שישודרו בכל פלטפורמת צד ג', ניהול  

בכך, הכל  ת, ניטור, גביית תשלום וביצוע כל פעולה שהיא הקשורה  מערך הפרסומו

 כפי שמפורט במסמך ב' המפרט הטכני.    

שינוטרו   1.4 כפי  חשיפות  אלף  כל  בגין  חדשי  תשלום  לתאגיד  יעביר  הזוכה  הספק 

המכרז   הטכני,  המפרט  המחיר,  הצעת  לתנאי  בהתאם  הכל  חודש,  כל  במהלך 

 וההסכם על נספחיהם.   

מתכבד  1.5 הסף,  ספקים  ן  להזמי   התאגיד  בתנאי  הצעות  העומדים  להציע 

שלבי  פומבי    למכרז  המכרז,    . דנן דו  שלבי  מפורטים  המכרז  במסמכי 

להגיש את הצעתו  התנאים להגשת הצעה, ואופן הגשתה, כאשר על המציע  

נפרדות  מעטפות  המחיר   . בשתי  חלקי  תוגש    הצעת  מיתר  נפרד  באופן 

 . ההצעה 

ונספחיהם   1.6 מסמכיהם  על  המכרז  מסמכי  השירותים", "  המונחים: בכל 

"פר   "הספק", "ת"קדימון",  ו/או  פרסומי",  סומת"  "מקבץ  פרסום",   שדיר 

הפרסום",   "סוג  "טריטון",  ג'",  צד  "פלטפורמת  המוקלטים",  "התכנים  

וכל מונח    ""תשדירי התאגיד",  "דרישות מקדימות לפרסומת", "מחירון הבסיס

 י. המפרט הטכנ –יהיו כפי שהוגדרו במסמך ב'  -אחר, 

השבוע,    הלך שעות היממה, בכל ימילספק את השירותים בכל מ  על הספק הזוכה 1.7

 ולעמוד בכל כללי המפרט הטכני.  
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 ההתקשרות תנאים כלליים ותקופת   .2

ה ה  2.1 גורמים    לתאגיד   יספק   זוכה מציע  ידי  על  ולא  בעצמו  השירותים  את 

לא אם נאמר אחרת בהסכם ו/או המציע הזוכה  אחרים או קבלני משנה, א 

עולה ולשביעות רצונו  קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד, וזאת באופן מ 

 המלאה של התאגיד.  

עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי  הראשונה  תקופת ההתקשרות   2.2

מועד  חדשים מ   6  תסתיים בתום החתימה של התאגיד על החוזה המצורף, ו 

 "(.  תקופת ההתקשרות הראשונה זה )להלן: " 

 הארכת תקופת ההתקשרות   2.3

פציה לפי שקול  ו א ה   - בלבד תהא נתונה זכות הברירה    לתאגיד  2.3.1

מעת  ת ההתקשרות הראשונה  דעתו הבלעדי, להאריך את תקופ 

חודשים נוספים, או  (  חמישים וארבעה )   54  של עד ה  לעת בתקופ 

חלק מהם, וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה באותם  

התאגיד הת  עם  בתנאים המיטיבים  או  "   נאים  תקופות  )להלן: 

תק ההארכה"  היינו  ההתקשרות  תקופת  סה"כ  ופת  (. 

ו  הראשונה  על כל  ההתקשרות  תעלה  לא  ההארכה    60  תקופות 

 "( .  תקופת ההתקשרות )להלן: "   חודשים   ( שישים ) 

לספק     2.3.2 תימסר  ההסכם  הארכת  על  התאגיד  מטעם  הודעה 

בו    30לפחות   המועד  לפני  אלמלא  יום  מסתיים  ההסכם  היה 

, אלא אם הספק ויתר במישרין או  הודעת התאגיד על ההארכה 

 . הודעה מוקדמת להארכה כאמור   במשתמע על מתן 

על אף האמור לעיל, לספק שמורה הזכות לסיים הסכם זה במהלך תקופת   2.4

   . ימים מראש   180ההארכה, במתן הודעה מוקדמת בכתב שתינתן לתאגיד  

ואף ללא    ל פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא התאגיד יהא רשאי, ע  2.5

סיבה  ההתק כל  את  להפסיק  ו/או  ההסכם  את  לבטל  ההסכם,  ,  לפי  שרות 

לפני   חלקה,  או  במהלך תקופת  כולה  או  מועד תחילת תקופת ההתקשרות 

בהודעה  הראשונה  ההתקשרות   וזאת  איזו מתקופות ההארכה,  במהלך  או 

 בכתב ומראש כדלקמן:   מוקדמת 

תחילת    12במשך   2.5.1 )ממועד  להתקשרות  הראשונים  החודשים 

של   תהיה  המוקדמת  ההודעה  מראש    30ההתקשרות(  ימים 

 חות.  לפ 

החודשים הראשונים להתקשרות )ממועד תחילת    12לאחר תום   2.5.2

המ  ההודעה  מראש  ימים    60של  תהיה  וקדמת  ההתקשרות( 

 לפחות.  

קבלת  מובהר כי ככל שהתאגיד יחליט על ביטול ההסכם, הוא יהא רשאי ל 

 את השירותים מכל גורם אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.  
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לבטל את ההסכם בהתאם לשאר    יד של התאג   על זכותו האמור בא להוסיף  

   . ו/או לפי כל דין   התנאים המפורטים בהסכם 

הארכה   לתקופות  ההתקשרות  תקופת  הארכת  אי  ו/או  ההסכם  ביטול 

זכות בלעדית המוקנית לתאגי  ו נוספות, הנה  טענה  ד  כל  לספק לא תהיינה 

   . בשל כך 

 לוח זמנים למכרז  .3

 לוחות הזמנים:   להלן  3.1

 אלות הבהרה  מועד אחרון להגשת ש 

 

 בצהריים   12:00בשעה    13.6.2021

 ayelete@kan.org.il לכתובת מייל:  

 מועד אחרון להגשת הצעות 

 בצהריים   12:00בשעה    27.6.2021

כנפי   ברחוב  התאגיד  של  המכרזים  לתיבת 

 בירושלים    23נשרים  

 

שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים  במקרה של אי התאמה בין התאריכים   3.2

 אחרים המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה. 

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים   3.3

לעיל,   התאגיד  המנויים  של  האינטרנט  באתר  שתפורסם  בהודעה 

 (www.kan.org.il ע כל  ולא תהא למי מהמציעים  וד טרם  (,  חלף מועד זה, 

 כל טענה או דרישה בקשר לכך.  

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני   3.4

ו  גם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים  המועד האחרון להגשת הצעות 

במסגר  שיחולו  הבהרות  ו/או  הודעות  ו/או  שינויים  ו/או  עדכונים  ת  ו/או 

 המכרז.  

פרסום   3.5 אודות  לבדוק  המציעים  באחריות  כי  בזאת,  מובהר  ספק  למניעת 

תשובות הבהרה ועדכונים למכרז, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או  

בא  שפורסמו  למכרז  אם  עדכון  אף  עליו,  ידעו  לא  ואשר  האינטרנט  תר 

 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.   פורסמו 

 הליך הבהרות  .4

ובקשו 4.1 הבהשאלות  לקבלת  דואר  ת  באמצעות  תתקבלנה  למכרז  בקשר  רות 

ועדת    ayelete@kan.org.il   אלקטרוני: רכזת  אלינסון,  איילת  הגב'  לידי 

 מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון.   לעיל. 3.1 עד למועד הקבוע בסעיףהמכרזים, 

mailto:ayelete@kan.org.il
http://www.kan.org.il/
mailto:ayelete@kan.org.il
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,  הניתן לעריכה  Wordבאמצעות קובץ  קשות  בוהפונים מתבקשים להגיש שאלות   4.2

 בשפה העברית בלבד, בפורמט שלהלן: 

 פירוט השאלה 
מספר  

 הסעיף  

  מתייחסת אליו המסמך

 השאלה 

מספר )מספר המסמך, שם המסמך, 

 ושם הצרופה למסמך(הצרופה למסמך 

מספר 

 עמוד

במסמכי  

 המכרז 

שם  

 המציע 

  

 המחשה:

חוברת ההצעה. טופס מס'  –מסמך ג' 

אימות חתימה ואישור בעלי זכויות  - 1

 חתימה בשם המציע 

  

     

 

לצרף    "10/2021שאלות הבהרה מכרז  (: "הנושא  בשורת)  לציין  יש  ל"בדוא   בפנייה 4.3

לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך  את קובץ השאלות   וכן, יש 

   .)דוא"ל( קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני

מציע הסבור, כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את   4.4

 הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן. השגותיו או 

דעתו   4.5 בשיקול  תהיה  כאמור  הבהרה  בקשות  או  לשאלות  להשיב  אם  ההחלטה 

 הבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון   4.6

מסמכי   הבהרה,  כלשהו  לבקשת  או  לשאלה  בתגובה  ובין  ביוזמתו  בין  המכרז, 

ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד   יפורסם מסמך הכולל את התשובות 

(www.kan.org.ilוהמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצ )  עתם, כשהוא

על בלתי  - חתום  חלק  ומהווה  מקרה תשובות  ידיהם  בכל  נפרד ממסמכי המכרז. 

ים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי  ותיקונ

 נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

ועדכונים   4.7 הבהרה  תשובות  פרסום  בדבר  ולהתעדכן  לבדוק  המציעים  באחריות 

ו זה,  למכרז  למכרז  עדכון  ו/או  הודעה  בגין  טענה  כל  על  מראש  מוותרים  הם 

אגיד ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך  ט של התשפורסמו באתר האינטרנ

 למועד האחרון להגשת הצעות.

ועל 4.8 עת  בכל  רשאי  יהיה  התאגיד  כי  את  -יובהר,  לשנות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי 

, או בכל דרך  האמור לעילתינתן לפי  לוחות הזמנים הקבועים במכרז, בהודעה ש

 אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד. 
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   תנאי סף  .5

אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, עומד בכל   מציעלהגיש הצעות למכרז זה,  רשאי  

 אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:

כדין    או הנו עוסק מורשה  המציע הינו תאגיד רשום כדין במרשם הרלוונטי בישראל 5.1

 . בישראל

ולצרף את המסמכים    1לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  

 המפורטים בו.    

ו המציע   5.2 התנאים  כל  את  חוק  מקיים  לפי  הנדרשים  האישורים  כל  בעל 

 .   1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

מספר   טופס  את  לצרף  המציע  על  זה  סף  תנאי  הוכחת  ואת    2לצורך 

 ים הנקובים בו.  המסמכ 

   :  כל אחד מהבאים   לא יהיה רשאי להשתתף במכרז  5.3

 תאגיד שידור  5.3.1

 או  ו/ 

 תאגיד עיתונות   5.3.2

 ו/או 

מחזיק, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו מסוג מסוים  ש י מ  5.3.3

בתאגיד   שליטה  אמצעי  ב   שידור של  או  או  עיתונות  תאגיד 

     . כאמור יכולת לכוון בדרך אחרת את פעולתו של תאגיד  ב 

   או ו/ 

  תאגיד ידי  ב במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו    מוחזק  מי ש  5.3.4

או   עיתונות,  תאגיד  או  לכוון  שידור  כאמור  תאגיד  שביכולת 

 .  בדרך אחרת את פעילותו 

 או  ו/ 

מהיקף הכנסותיו הן ממכירת פרסומות    30%  – מי שלמעלה מ   5.3.5

ב  אנלוגית  המקיים  בשיטה  גורם  בשיטה  עבור  רדיו  שידורי 

    .   האנלוגית 

   –   ך סעיף זה ור לצ 

 לאור של עיתון; תאגיד שהוא מוציא    – "  תאגיד עיתונות " 

מי שהוא בעל זיכיון או רישיון לפי כל דין לשדר לציבור    – "  תאגיד שידור " 

 או לחלק ממנו; 

כמשמעותם בחוק    – "  אמצעי שליטה " ו" במישרין או בעקיפין , " החזקה" " 

 . 1990- הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן 
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מספר  הוכחת  לצורך   טופס  את  למלא  המציע  על  זה,  סף  לצורך    . 5תנאי 

בסעיף   הסף  תנאי  גם    5.3.5הוכחת  לצרף  המציע  חשבון  על  רואה  אישור 

 .  א 5בטופס מספר  

המציע תהיה של התאגיד לפי שיקול דעתו  סעיף זה חל לגבי  הקביעה באם  

   , ואפשר שתיעשה בכל עת.   הבלעדי 

ים, שקדמו למועד האחרון להגשת  ם רציפ חודשי   24למציע ניסיון של לפחות   5.4

למכרז,  אשר    הצעות  טכנולוגית,  מערכת  פרסומות  משבצת  בהפעלת 

 פלטפורמות דיגיטליות.  ב 

ניסיון של חודש אחד יחשב במקרה בו המציע השתמש במערכת הנ"ל לצורך  

במשך שיבוץ   ביום  אחת  פעם  לפחות  דיגיטליות  בפלטפורמות    פרסומות 

 ( וזאת בכל אחד מהחודשים הבאים: החל מחודש    בחודש ימים  (  10עשרה 

    .  2021ועד לחודש מאי    2019יוני  

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  

6  . 

בחינת   שלבי  במסגרת  גם  זה  סף  בתנאי  עמידה  לבחון  רשאי  יהא  התאגיד 

 האיכות.   

המ  5.5 למכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ה נכון  בה  טכנולו ערכת  גית 

דיגיטליות,   בפלטפורמות  פרסומות  לשיבוץ  המציע  מאפשרת  משתמש 

   שאינם המציע.     "  יוזרים " מרחוק ל שימוש במערכת על ידי גישה  

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  

6 .   

  בחינת שלבי    במסגרת   גם   זה   סף   בתנאי   עמידה   לבחון   רשאי   יהא   התאגיד 

   כות.  אי ה 

המשובצות בפלטפורמות  מכירת פרסומות  מ היקף מחזור כספי  המציע בעל   5.6

)לא כולל מע"מ( לשנה, בכל אחת    ₪   1,500,000לפחות  בהיקף של  דיגיטליות  

 .  2020  – ו    2019מהשנים  

וכן לצרף את    6לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  

    אישור רואה חשבון.    – א  6טופס מספר  

ולצורך שלב בדיקת האיכות    5.6  – ו    55.  – ו    .45הגדרות לצורך סעיפים  

      ן:  להל 

אודיו    - "  VOD  ו/או   AOD  קבצי "  חוזי  קבצי  מו ו/או  במסגרת  פצים  אשר  שלא 

 שידור ראשון.  

דיגיטליות"   :  כגון   VODו/או     AODקבצי  פיצה  המ   פלטפורמה   - "פלטפורמות 

Google Podcast, RLive, Apple Music,  Spotify, Castbox, Addict    וכיוצא

 .  באלה 
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 בכל אחת הדרכים הבאות:   משלבת פרסומת   – "משבצת"  

 ( pre - roll) הקובץ  לפני ניגון   . א 

 (  mid – rollקובץ ) ה במהלך ניגון   . ב 

 (   post rollלאחר תום ניגון קובץ )  . ג 

   י.  המפרט הטכנ   - מסמך ב'   ב   1כהגדרתה בסעיף    – "  "פרסומת 

   כללי   – תנאי סף   .6

הרי    בזאת   מובהר  6.1 המכרז,  במסמכי  אחרת  במפורש  נקבע  כן  אם  אלא  כי 

, כאישיות  ו לעמוד בתנאי הסף בעצמ  על המציע , שלצורך עמידה בתנאי הסף 

וכי   גוף  משפטית עצמאית  כל פרט אחר של כל  ניסיון ו/או  ניתן לייחס  לא 

 להלן.    6.2, למעט במקרים המנויים בסעיף  ו המציע אשר אינ 

המקרים ב  6.2 מן  אחד  המצ   התרחש  להלן,  רשאי  המפורטים  יהא  לצורך  יע 

הסף,   בתנאי  עמידתו  נתוני    לנתוניו לצרף  הוכחת  מהגופים  את  אחד 

    :  הבאים 

 של המציע;   חברת אם  6.2.1

 חברת בת של המציע;  6.2.2

שב  6.2.3 חברות חברה  כאשר  אשכול  מ הוא    המציע ,  האשכול  חלק 

 : במצטבר   הבאים נאים  הת שני    ובלבד שמתקיימים 

וה  6.2.3.1 נמצאים  המציע  באשכול  שליטה  חברה  תחת 

 . משותפת, במישרין או בעקיפין ו/או הנהלה  

אשכול   6.2.3.2 ידי  על  מאוחדים  כספיים  דוחות  עריכת 

    החברות. 

 . המציע בוצע לגביו מיזוג עם  כל גוף אשר   6.2.4

  ל גוף אשר מהווה חלק משינוי ארגוני שהתחרש אצל המציע כ  6.2.5

עמידה   לצורך  הרלוונטית  הפעילות  בו  הסף  באופן  בתנאי 

לדוגמה התאגדות מציע מעוסק מורשה  .  השתלבה אצל המציע 

ארגון או איחוד  - לחברה, רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה 

אחרת  בדרך  חברות  כאלה,  של  במקרים  לצרף  .  המציע  יוכל 

השינוי   לפני  הפעילות  התקיימה  בו  הגוף  נתוני  את  לנתוניו 

 האמור.     הארגוני 

  דעתה   ול שיק   לפי ,  רשאית   תהא   המכרזים   ת ועד ,  כן   יעשה   שהמציע   ככל 

כ   הגופים   מן   אחד   של   הסף   בתנאי   בעמידה   להכיר ,  הבלעדי    עמידה הנ"ל, 

 . המציע   ידי   על   הסף   בתנאי 
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המועד  6.3 כי  האחרון  בו    מובהר  המועד  יהיה  הסף,  תנאי  התקיימות  תיבדק 

לתקופה   הוכחה  שנדרשת  במקרים  לכן  קודם  )או  למכרז  ההצעות  להגשת 

   ת.  קודמ 

   למעטפה א' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .7

 למעטפה א' יש לצרף את כל המסמכים הבאים: 

ג'   חוברת ההצעה    – חתום כדין על ידי המציע. למסמך ג'  חוברת ההצעה    - מסמך 

ומאומתים   נכונים  תקפים,  כשהם  המידע  המסמכים,  וכל  הטפסים  את  לצרף  יש 

 למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:     

 לצרף:   לטופס זה יש המציע זהותו ומורשה החתימה.    -   1טופס מספר   7.1

 : אם המציע הוא תאגיד 

 דפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים. ת  7.1.1

 החתימה מטעמו. החלטת המציע בדבר מורשה   7.1.2

 שינוי שם מציע ככל שנעשה.   7.1.3

. לטופס זה יש  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   –   2טופס מספר   7.2

 לצרף: 

חשבון או מיועץ מס, או  - מפקיד מורשה, מרואה בתוקף  אישור   7.2.1

החשבונות  העתק   פנקסי  את  מנהל  שהמציע  המעיד  ממנו 

סף או  מות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מו והרשו 

 שהוא פטור מלנהלם. 

חשבון או מיועץ מס, או  - מפקיד מורשה, מרואה בתוקף  אישור   7.2.2

על   השומה  לפקיד  לדווח  נוהג  שהמציע  המעיד  ממנו  העתק 

עלי  שמוטל  עסקאות  על  למנהל  ולדווח  לפי  הכנסותיו  מס  הן 

 חוק מס ערך מוסף. 

 אישור "עוסק מורשה" ו/או תעודת "עוסק מורשה".   7.2.3

 .   יר התחייבות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז תצה   –   3טופס מספר   7.3

 .  הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור   –   4טופס מספר   7.4

 .  5.3תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף    –   5טופס מספר   7.5

   רואה חשבון.   א. אישור 5טופס מספר   7.6

 .  תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים   –   6טופס מספר   7.7

   אישור רואה חשבון. א.  6טופס מספר   7.8

 . תצהיר לבחינת איכות   -    7טופס מספר   7.9
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אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה,  :  אישור על עסק בשליטת אשה  7.10

רשאי  ,  1992  – התשנ"ב  ב לחוק חובת המכרזים,  2כמשמעות הדבר בסעיף  

לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד כנדרש בחוק זה, ובהתאם    המציע 

המפורטים שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור,  לתנאים  

יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז, כתנאי  

 לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה. 

א'   7.11 הצע   – מסמך  להציע  כל  - על ם  חתו דנן    ות הזמנה  בתחתית  המציע  ידי 

 בראשי תיבות.  עמוד  

בראשי  ידי המציע בתחתית כל עמוד  - על ם  חתו הטכני  המפרט    – מסמך ב'   7.12

 תיבות. 

ההסכם:    –   ה' מסמך   7.13 נספחי  וכל  בראשי  הסכם  המציע  ידי  על  חתומים 

במקום  תיבות   מלאה  ובחתימה  הנספחים(,  )לרבות  עמוד  כל  בתחתית 

הא  בעמוד  לכך  בידי  המיועד  מאושרת  תהיה  והחתימה  ההסכם,  של  חרון 

 . עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם 

ו/או תשובות לשאלות הבהרה כל   7.14 ו/או עדכון    מסמך הבהרה  ו/או תוספת 

על  ויפורסם באתר התאגיד - לגבי המכרז שיוצא בכתב  חתום    ידי התאגיד, 

 על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית כל עמוד. 

   למעטפה ב' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .8

 למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:  

כשהוא מודפס חתום על ידי המציע בראשי תיבות    : הצעת מחיר   –   ' ד מסמך   8.1

 על כל עמוד, וחתימה מלאה בסופו.  

אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או   8.2

 . השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא 

ה המציע   8.3 ו/או    סכמתו נותן  חשבוניות  טעויות  בהצעתו  ונפלו  שבמידה  לכך 

ההשלכה הכספית   כל טעות תהא  לתקן  התאגיד  רשאי  יהא  סופר,  טעויות 

לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי  

רשאי   יהא  התאגיד  בנוסף  המציע,  את  תחייב  המתוקנת  וההצעה  התאגיד 

ות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את  הבלעדי  לפנ לפי שיקול דעתו  

 ההצעה.  

 התמורה הצעת המחיר ו  .9

על העברת התמורה על ידי הספק לתאגיד יחולו הוראות מסמך ד'  יובהר כי   9.1

 הצעת המחיר.    – 

ל אחת  כ את שיעור התמורה ב   הצעת המחיר   –     ' ד מסמך  ב על המציע לפרט   9.2

       .  ( מדרגה ב' ומדרגה ג' )בעבור מדרגה א',    השורות הנדרשות משלוש  
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הצעה    התאגיד רשאי לפסול '.  ד מסמך    פריט ברשימת יש להציע מחיר לכל   9.3

 . חלקית בה לא יוצע מחיר לכל הפריטים 

 הגשת ההצעה  .10

הצעתו, כמפורט    תמציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכרז יגיש א 10.1

  וב בירושלים: רח להלן, במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד

, ירושלים. ניתן להגיש הצעות לא יאוחר מהמועד האחרון  3, קומה  23כנפי נשרים  

  12:00עד השעה  לעיל    3.1להגשת ההצעות במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  

יהא רשאי לפסול   עד  בצהריים!! התאגיד  הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.    לתאריך ולשעה הנקובים במכרז זה, הכל

המסמכים    יגישו  המציעים 10.2 כל  ובצירוף  חלקיה  כל  על  ההצעה,  והאישורים  את 

בשתי מעטפות נפרדות וסגורות אשר יושמו בתוך מעטפה   הדרושים הנלווים אליה

 שלישית כדלקמן:   

  10/2021למכרז  הצעה    –  1גביה ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר  על    מעטפה א' 10.3

עד    7.1לעיל )סעיפים    7רופות הנדרשים בסעיפים  רפו הטפסים והצלמעטפה זו יצו

7.14 :)) 

   מקור – עותק אחד מודפסב 10.3.1

נדרש כי פרטי הצעת המחיר    קי  און  דיסק  גבי -על   סרוק   נוסף  עותקב 10.3.2

בהצעהלא   נוסף  מקום  באף  א'    יצוינו  יסרקו    ולאשבמעטפה 

 !!.  קי -און-לדיסק

ן ההצעה על גבי המדיה  נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכ 10.3.3

במקרה   ההצעה  הדיגיטלית.  בתוכן  האמור  יגבר  סתירה  של 

 המודפסת.  

ב' 10.4 ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר    מעטפה  גביה  הצעה כספית למכרז    –  2על 

 על גבי המעטפה יש לציין את שמו של המציע.   10/2021

 הצעת המחיר.   – ג'ש לצרף את מסמך למעטפה זו י 10.5

שלא תישא עליה  ב'(    - )שתכיל את מעטפות א' ו  במעטפה אחת שתי המעטפות יושמו   10.6

   ".10/2021כרז מ" סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:

 . או בדואר בפקס, להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני איןבשום מקרה  10.7

מהווה   10.8 המציע  מטעם  הצעה  ואישור  הגשת  ע  כיהצהרה    כלל   את  וקראן  יי הוא 

  הכלולים   התנאים  וכלל  הפירוט   את  הבינו,  ונספחיו  ההסכם  תבו לר,  המכרז  מסמכי

הזדמנות לקבל כל הבהרה  ו  לכי הייתה  ,  לכל תנאי המכרזן את הסכמתו  , נת בהם

תהיינה לו  על בסיס זה ולא    ווכי הגיש את הצעתו  הצעתאו הסבר לצורך הגשת  

הקשור    לפרט כלשהוה מודע  היענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו, או כי לא  ט

הצהרות    לתנאיו.ורז  למכ על  להוסיף  בא  זה  קטן  בסעיף  כאמור  המציע  האמור 

    בטפסי ההצעה. 
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  שבידיו   והנתונים  התאגיד  והערכת  ידיעת  מיטב  לפי  ניתן,  במכרז  שנמסר   מידע   כל 10.9

יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן    המכרז  פרסום  במועד

חייב, מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי  ו מ אינעל ידי התאגיד    ו/או יינתן

כלשהיא  הוות  ל המציעים  אינדיקציה  על  בעצמלמציעים.  בעל לבדוק  בעיני  - ם, 

המכרז,    מקצוע מסמכי  את  עצמאי  בהם  ובאופן  הכלול  מאפייני  המידע  את 

עסקי או אחר,  טכני, מסחרי, מקצועי,  , וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי,  שירותיםה

  ולכלל התחייבויות   לביצוע השירותיםלהליך המכרז,  ו של המציע  , לדעת הרלוונטי

  פי מסמכי המכרז. -לע  המציע

אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  או    כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז 10.10

- לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה עלהמציע  מצד  מושא המכרז,    בביצוע השירותים

 ידי המציע. 

הנובעות  או  צאות הכרוכות  תתפות במכרז, לרבות ההוכל ההוצאות הכרוכות בהש  10.11

ולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא  מהכנת ההצעה והגשתה, תח 

 יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור. 

למעט במקרים בהם נכתב אחרת במסמכי    אין להגיש הצעה משותפת למספר גופים 10.12

ד, ללא כל הסכם, תיאום או  מציע אחד ובשמו בלבידי  - ההצעה תוגש עלהמכרז.  

גופים  בנוסף,  ים אחרים המגישים הצעות למכרז זה.  קשר עם גופים אחרים או אנש

נפרד(, היוצר    מזההאשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר 

  ו לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגביאאו עלול ליצור ניגוד עניינים  

 ת נפרדות למכרז זה.  שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעו

 כללי  –יקת ההצעות בד .11

  בחינת הצעות ובכלל זה בכל שלב של    ,כל עתהתאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, ב 11.1

על  ובחינת העמידה בתנאי הסף  והנתונים שבמסמכי המכרז  , את כל המרכיבים 

והנתונים שהו ידי  נספחיו, את כל המסמכים  על  רלוונטי  המציע,  מצאו  כל מידע 

כן את ממצאי בדיקותיו של  מכל מקור שהוא, והמציע    שיהיה בידי התאגיד לגבי  

 ולהצעה. מציע ו/או עם צדדים שלישיים ביחס להמציע  עם  –התאגיד 

רשאי  התאגיד 11.2 יכולת  יהא  את  לבדוק  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי    לעמוד   המציע, 

  גםי ותנאי האיכות(  ל זה, תנאי הסף, המפרט הטכנבדרישות מסמכי המכרז )ובכל

  את  לבחון  מנת  על,  המציע( בחצרי  חזותית  הוועדות  ות באמצע )גם    ביקור  ידי  על

 .  והצעת  אתאו /והמציע  

רשאי   11.3 לרבות בשל  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  התאגיד  בלתי סבירה  לפסול הצעה 

עה אינה סבירה מכל  ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי ההצ  מחירה

שהיא.   לתנאי  סיבה  התאמתה  חוסר  בשל  הצעה  לפסול  רשאי  התאגיד  כן,  כמו 

   המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת ההצעות למכרז.

תירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי ההצעה  ותמצא ס   במקרהמובהר, כי   11.4

  את   סול פל  רשאי   יהא   התאגידשבידי התאגיד מכל מקור שהוא,    אחרלבין המידע  
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  שיקול   לפי  והכל האיכות מניקוד  להפחיתאו  /ו   איכות ניקוד  לתן  שלאאו  /ו   ההצעה

   .התאגיד של הבלעדי דעתו

 הזוכה אמות מידה לבחירת ההצעה   -בדיקת ההצעות  .12

 :  בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף   - שלב א'  . א 

  בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף.  

 ם של המסמכים הנדרשים להצעה. כמו כן, ייבדק בשלב זה צירופ 

יובהר, כי אי צירוף המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה לפי שיקול  

שיקול   לפי  רשאי  יהא  התאגיד  וכי  התאגיד,  של  השלמת  דעתו  לבקש  דעתו 

אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור,  מסמכים או לפנות בהבהרה.  

 .  יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות 

בחן גם במהלך שלב ב' של ניקוד  ת בהר כי עמידת המציע בתנאי הסף אפשר ו ו מ 

   ובכל שלב אחר שהוא.    איכות ההצעה 

 מהניקוד הכולל:    0%5  – ניקוד איכות ההצעה    - שלב ב'   . ב 

של   (1 המכרזים  וועדת  רשאית  תהא  ההצעות  של  האיכות  ניקוד  לצורך 

 "(.  צוות הבדיקה )להלן: "   התאגיד למנות צוות בדיקה 

 יקה יהא רשאי להיעזר בכל גורם שהוא.  הבד   צוות  (2

שלמים,   (3 במספרים  רק  ולא  עשרונית,  נקודה  בשברי  גם  לנקד  ניתן 

 והניקוד ייעשה עד לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.  

בטופסי   (4 המציע  שימסור  הפרטים  בסיס  על  היתר  בין  יינתן  הניקוד 

א  פרט  כל  על  וכן  א'  ולצרף למעטפה  למלא  מידע  ההצעה שעל המציע  ו 

שהו  מקור  מכל  התאגיד  בידי  שיהא  דעתו  אחר  שיקול  לפי  והכל  א, 

 הבלעדי של התאגיד.  

ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת המציע ברכיב זה יחושב כממוצע של   (5

חברי   כל  ידי  על  המציע  של  להצעתו  שיוענק  או  הניקוד  הבדיקה  צוות 

ש  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  צוות הבדיקה  כל  מטעם  אחד  צוות  כציון  ל 

קשר לכל רכיב הכל לפי שיקול  , ואפשר שאופן חישוב ישתנה ב הבדיקה 

   .   דעתו הבלעדי של התאגיד 

ד'   (6 במסמך  "חשיפה"  והגדרת  הסף,  בתנאי  המחיר    – ההגדרות    - הצעת 

 .  להלן   יחולו על בחינת האיכות 
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 אופן חישוב הניקוד  ה אמות המיד 
ניקוד   

 מקסימאלי 

 רכיב א': 

של    הניסיון היקף  

בתחום    המציע 

ת  ו ירת פרסומ מכ 

 ת  ו אודיו דיגיטלי 

ולציין    7  לצורך בחינת רכיב זה, על המציע להשלים את טופס מספר 

מכירת פרסומות אודיו  ב , ככל שצבר,  שצבר ניסיון  יקף ה ה   את 

 , ובכלל זה, שנות הניסיון, היקף כספי ורשימת לקוחות.   דיגיטליות 

בלבד  מת אודיו  שיבוץ פרסו   - "  פרסומות אודיו דיגיטליות מכירת  " 

 בתמורה לתשלום.   -   AODקבצי  בפלטפורמות דיגיטליות המפיצות  

התרשמות התאגיד מהניסיון הקודם של  יורכב מ ברכיב זה  ניקוד  

 .   נקודות   6  –   0:  המציע 

6 
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 רכיב ב'  

המערכת  

טכנולוגית  ה 

מיועדת לספק  ה 

  –   את השירותים 

רשימת  

 הפלטפורמות  

  ולציין   7  לים את טופס מספר לצורך בחינת רכיב זה, על המציע להש 

את המערכת המיועדת לספק את השירותים בהתאם למכרז זה, ככל  

 והמציע יזכה במכרז.  

 על המציע לציין: 

ומועד שדרוג    ל שישנו יצרן המערכת )החברה שפיתחה(, דגם ככ 

    אחרון.  

 "(. מיועדת לספק את השירותים טכנולוגית ה המערכת ה )להלן: " 

מערכת  "ה   פלטפורמות הבאות מבין ה באילו  על המציע לציין  

המיועדת לספק את השירותים", מסוגלת לשבץ  הטכנולוגית  

 פרסומות אודיו.  

  להלן רשימת הפלטפורמות: 

1. Spotify 

2. Addict 

3. Castbox 

4. Apple Music 

5. RLive 

6. Google Podcast 

 הניקוד ברכיב זה יוענק כדלקמן:  

  0:  לעיל מבין הרשימות ש   פלטפורמות   4  – פחות מ  ב שיבוץ   יכולת  

 .  נקודות 

      נקודות.   Spotify  :0  – שיבוץ ב  היעדר יכולת של  

פלטפורמות מבין    4ובנוסף בעוד     Spotify  – שיבוץ  ב  יכולת  

 .  נקודות   4הרשימה שלעיל:  

פלטפורמות מבין    5ובנוסף בעוד     Spotify  – שיבוץ  ב  יכולת  

 .  נקודות   6הרשימה שלעיל:  

6 
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 פגישה עם התאגיד  

 גישה עם נציגי התאגיד )שיכול ותתקיים באמצעות היוועדות חזותית(.  את המציע לפ   התאגיד יזמין 

 לפגישה חייבים להתייצב, לכל הפחות:  

   . מנכ"ל המציע 

   . סמנכ"ל  המציע 

 סמנכ"ל של חברת האם ככל שהמציע הנו חברת בת. 

 "( עד מיו נותן השירותים ה מנהל הלקוח המיועד לתן את השירותים בעבור התאגיד )להלן: " 

 על המציע לצרף קורות חיים של נותן השירותים המיועד.  

מטעמו   נוסף  גורם  כל  לצרף  רשאי  ארבעה    – המציע  על  יעלה  לא  בפגישה  המשתתפים  כל  שסך  ובלבד 

 משתתפים.   

המערכת הטכנולוגית המיועדת לספק  " במהלך הפגישה עם התאגיד, נציגי המציע יציגו בפני התאגיד את  

 והתאגיד יראיין את המציע.  "(  המערכת ן: " )להל   " את השירותים 
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 ' ג רכיב  

המערכת  

הטכנולוגית  

המיועדת לספק  

 את השירותים 

:  פרזנטציה 

 הדגמה והצגה 

המערכת  של  בזמן אמת  הצגה והדגמה  הפגישה המציע יבצע   במסגרת  

השירותים  את  לספק  המיועדת  ת   . הטכנולוגית  ת  הדגמ עשה  י בנוסף 

 " ניהול  ד מכירת פרסו ל   " עסקה דמה של  זה,  מת אודיו  ובכלל  יגיטלית 

 , דיווח וכיוצא באלה.  בייה , ג חתימות ,  ללקוח   הזמנות של:    ביצוע הליכי  

מראש   להיערך  המציע  וההצגה על  ההדגמה  בכל    לצורך  ולהצטייד 

   . הנדרש כגון מחשב נייד 

 .  על המציע גם להדגים את ניגון הפרסומות בפלטפורמות השונות 

וב  דוחו"ת  אילו  להציג  המציע  חתכים  על  הטכנולוגית  אילו  המערכת 

השירותים  את  לספק  דוחות    , המיועדת  להציג  וכן  להנפיק  מסוגלת 

 לדוגמא. 

צוות הבדיקה יהא רשאי לשאול את המציע  במהלך ההדגמה וההצגה,  

 שאלות ולבקש להציג עניינים שונים לפי שיקול דעתו.   

התאגיד   התרשמות  סמך  על  יינתן  זה,  ברכיב  המערכת  הניקוד 

המיו הטכנ  השירותים ולוגית  את  לספק  היתר  ומהתנהלותה    עדת  ובין 

 פרמטרים הבאים:  התרשמות התאגיד ביחס ל לפי  

התאגי התאמת  התרשמות   - לצורכי  נוחות  ד המערכת  לרבות   ,

שינויים  לביצוע  וגמישות  רמת  הממשק  הידידותיות,  , 

התפעול,   נוחות  השימוש,  האינטואיטיביות,  ופשטות  קלות 

 .  נקודות   0-8כיוצא באלה:  ו   ת לות הנדרשו מיצוי הפעו ,  העיצוב 

מ  - ה התרשמות  את  מורכבות  שמשמשים  והפתרונות  טכנולוגיות 

מתן  תהלי  זה כי  ובכלל  הפצת :  השירותים  הפרסומות,  ,  ן שיבוץ 

השיבוץ  מ ,  ניטור  ה  ב נגנוני  יכול AOD  – קבצי  ה ו ,  של  תאמה  ה ת 

ו הפרסומת,   הפרסומות  בגיוון  לקבצי  ניווט יכולות  יצירתיות  ן 

יכולות טכנולוגיות להביא למיקסום  נן,  המתאימים לתוכ   האודיו 

 נקודות.    0-8החשיפות וכיוצא באלה:  

  ואנליטיקות ים  סטטיסטי יכולת הפקת נתונים, דוחות  התרשמות מ  -

זה,   ובכלל  הפרטים(  הצפייה  )להלן  הגשת  נוחות  אופן  בהם, 

ה  אופן  יכולת  נ הפרטים,  להבנה,  וברורים  פשוטים  והיותם  גשתם 

חים מגוונים ובכלל זה בפילוח  ים לפי חתכים ופילו ההפקת הפרט 

 .  נקודות   0-6:  כיוצא באלה ו   הזמנות, מפרסמים, חשיפות של  

הנהלת   - "בילינג"  פעילות מערכת  ואופן  מהצגת תהליך  התרשמות 

וכיוצא   והגביה  מעקב  יכולות  שקיפות,  נוחות,  קלות,  חשבונות, 

    .  נקודות   0-4:  באלה 

26 
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 '  ד רכיב  

 יד  ראיון עם התאג 

את המציע שאלות    במהלך  לשאול  רשאי  יהא  צוות הבדיקה    הפגישה, 

השירותים  לאספקת  הנוגעות  ושאלות  לגבי    מקצועיות,  זה  ובכלל 

   יכולות, תכנית שיווקית וכדומה.   

 הניקוד ברכיב זה יוענק לפי הפרמטרים הבאים:  

ו    ממנהל הפרויקט המיועד,  התרשמות מרמת המקצועיות של המציע, 

כ  אדם  גיבוי  הצורך וח  השיווק,  ,  בעת  כללית  מיכולות  התרשמות 

תודעת שירות, מקצוענות, רמת    מהמציע והתאמתו לתאגיד ובכלל זה: 

הקפדה  צרכי התאגיד,  והתאמה ל אמינות, כישורים בינאישיים,  הבנה  

זמנים,   לוחות  עבודה,  על  שיטות  בטיחות,  נהלי  על  אמינות  הקפדה 

 נקודות   0-6  : וכיוצא באלה מהימנות, דייקנות  ו 

6 
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 ': ה רכיב  

חוות דעת לקוחות  

 המציע 

 

 

רשימת כל הלקוחות להם העניק שירותי    7פרט בטופס מספר  המציע י 

ב דיגיטליות   בפלטפורמות   המשובצות   פרסומות   מכירת  מהלך  , 

למכרז.   ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  האחרונות  השנתיים 

   שה לקוחות. לפרט רק חמ ניתן  ככל שלמציע מעל לחמשה לקוחות,  

ל צו  דעתו  שיקול  לפי  יפנה  הבדיקה    של המציע    ות לקוח שני  לפחות  ות 

 לצורך קבלת חוות דעת אודות המציע.  

אשר בחירת   את    הלקוח  תיעשה  ייתן  הדעת  דעתו  חוות  שיקול  לפי 

התאגיד  של  יהיה  הבלעדי  שזה  ואפשר  אשר  ה ,  צוות  לקוח  יבחר 

 הבדיקה אפשר שיהיו מתוך:  

מטפסי  - שבאחד  ב ההצעה    המידע  מספ ובכללם  בטופס  6ר  טופס   ,

   .  7  מספר 

לא   - אלה  אם  גם  שהוא  מקור  מכל  התאגיד  לידיעת  שיובא  מידע 

     הנ"ל.  נרשמו על ידי המציע בטפסים  

יש  שלתאגיד  כ   ככל  להיחשב  יוכל  הוא  המציע  עם  קודם  לקוח  ניסיון 

לצורך בחינת האיכות לפי רכיב זה, גם  המציע    הנותן חוות דעת אודות 

.  7ובטופס מספר    6  לא נרשם על ידי המציע בטופס מספר תאגיד  אם ה 

יחליט   עליו  הגורם  יהיה  התאגיד  מטעם  הדעת  חוות  נותן  כי  מובהר 

הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  הבדיקה  והוא  צוות  יכול  הדברים  ומטבע   ,

 חלק מצוות הבדיקה במסגרת מכרז זה.  גורם אשר מהווה  יהיה  

ז  ברכיב  ניקוד  יעניק  הבדיקה  לפרמטרים  צוות  בהתאם  היתר  בין  ה 

 , לפי הניקוד הקבוע לצידם: הבאים 

רצון  - וכיוצא  המציע,    משירותי   שביעות  מקצועיותו,  דייקנותו, 

   נקודות.   0-2באלה  

מהמע  - רצון  נוחות  שביעות  המציע,  עובד  עמה  הטכנולוגיות  רכת 

באלה   וכיוצא  החשיפות  מיקסום  הניטור,  דיוק    0-2התפעול, 

 נקודות.  

מ  - המציע,  ינ אמ התרשמות  בינאישיים,  מהימנותו,  ות  יחסים 

 .     נקודות   0-2תודעת שירות וכיוצא באלה:  

עיל  צוות הבדיקה יהא זה אשר יעניק לכל הצעה הניקוד לפי המפורט ל 

   לקוח. בהתאם להתרשמותו מחוות הדעת שתימסר לו על ידי ה 

וזאת מכל סיבה  אחד    ות לקוח שני  יותר מ התאגיד יהא רשאי לפנות  ל 

ה   שהיא  דעתו  שיקול  למספר  ולפי  לפנות  רשאי  יהא  התאגיד  בלעדי. 

ה גורמים   בין  לשני  מציעים שונה  לפנות  למשל  הצעה  ,  בעבור  גורמים 

6 
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של  אחת,   אחר  בעב ולמספר  הכל  גורמים  אחרת,  הצעה  שיקול  ור  לפי 

 דעתו  

ככל שתעשה פניה ליותר מלקוח  ייתנו חוות דעת,  אשר  לקוחות  בין כל ה 

ני אחד,   ממוצע  פ ייעשה  לכל  בקשר  נותני  קוד  למספר  בהתאם  רמטר, 

 . חוות הדעת 

התאגיד אינו מחויב לפנות לאנשי הקשר אותם ציין המציע ככל שציין  

לקוח  והוא יהא רשאי לפנות לכל אדם שהוא אצל כל  לקוח  מטעם כל  

 יפנה כפי שימצא לנכון.   אליו 

נותני חוות הדעת אודות המציע  הלקוחות וכן שמות  מובהר כי שמות  

לב שהוא  יישארו חסויים ולא ימסרו למציעים בכל ש לקוח,  עם כל  מט 

 . וכן לא תימסר למציעים 

 הפנייה ללקוחות תהייה במהלך שעות העבודה הרגילות.  

(  2לא יאותר אחרי שני )   6  בטופס מספר מסוים אשר נמסר  גורם  ש ככל  

ו/או  המציע  ניסיונות לשיחה טלפונים, ו/או לא יכיר ו/או לא יזכור את 

עבור  )אפס( ב   0ניקוד של  באפשרותו לתן חוות דעת, יינתן    ן כי אין יטע 

זו  יהא רשאי  חוות דעת  ניקוד של אפס, התאגיד  ואולם קודם למתן   .

 לפנות למציע.  

ניקוד   סה"כ 

 איכות 

 50 

ניקוד האיכות  ל ידי סכימת  וזאת ע   ניקוד איכות כולל מציע יחושב    לכל  (7

פן שהניקוד המקסימלי  ה, באו שבטבל   האיכות   רכיבי  שקיבל בכל אחד מ 

 50ה  הכולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות יהי 

כלל  י לה   תוכל נקודות    42  של   המזערי   האיכות   בציון   שתעמוד   הצעה   רק  (8

  המחיר   הצעת בחינת    של   הבא   לשלב   לעבור ברשימת המציעים הסופית ו 

שיחולו   העיגול  כללי  זה.  לשלב  שתעבור  המציעים  ברשימת  ולהיכלל 

ומעלה תחשב    41.95הצעה שתקבל ציון של  רק  יהיו כך ש   לצורך המעבר 

   .  42כאילו שקיבלה את הציון של  

   הניקוד הכולל: מ   50%  – ניקוד הצעת המחיר    - שלב ג'   . ג 

 כמפורט להלן:    מחיר ה ניקוד  צוות הבדיקה יחשב גם את  

לכל   (1 מחיר  הצעת  שיציע  באופן  מחיר  הצעות  יגיש  מציע  משלוש    אחת כל 

ד'  סמ במ מפורטות  ה המדרגות   המחיר:    – ך  מדרגה   מדרגה הצעת  ב',    א', 

 ומדרגה ג'.  

ב  (2 להיות  צריכה  ל תעריף  הצעת המחיר  הנקוב  או  מ כל  צד  המינימלי  דרגה 

 גבוה יותר.  בתעריף  
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כפי שזה נקוב במסמך ד'    קבע משקל נ ב' ולמדרגה ג'  א', למדרגה  מדרגה  ל  (3

 הצעת המחיר.    - 

המדרגות  לוש  לש   התאגיד יבצע סכימה משוקללת של הצעת המחיר בקשר  (4

 נוסחה הבאה: דרגה ג'( בהתאם ל ומ ב'    א', מדרגה   )מדרגה 

 

הצעת  המחיר  משוקללת  = (12.5% × 𝐴 ) + (25% × 𝐵) + (12.5% × 𝐶) 

A   'הצעת המחיר למדרגה א = 

B    'הצעת המחיר למדרגה ב = 

C     'הצעת המחיר למדרגה ג = 

 ת"(  הצעת המחיר המשוקלל )להלן: " 

תקבל את הציון המקסימאלי של  תר ביו משוקללת הגבוהה ה   ת המחיר הצע  (5

רכיב  המחיר  נקודות.    50=    אותו  הצעות  ביחס  המשוקללות  יתר  ינוקדו 

 פי הנוסחה שלהלן:  ה ל אלי 

Y 

05       X            __________ 

P 

 

P    =   ההצעות מבין  שהוצעה  ביותר  הגבוהה  המשוקללת  המחיר  הצעת 

 של כלל המציעים. 

Y    =   אותה מנקדים.  הצעת המחיר המשוקללת הנבדקת אשר 

 הניקוד המקסימלי של מרכיב המחיר שניתן להשיג.   =    50

 חישוב ציון ההצעה הסופי:    – שלב ד' ואחרון   . ד 

)כאמור   האיכות  של  הסופי  הניקוד  סיכום  ע"י  יחושב  הסופי  ההצעה  ציון 

לעיל,   ג'  בסעיף  )כאמור  המחיר  הצעת   של  הסופי  והניקוד  לעיל(  ב'  בסעיף 

   בו לכל מציע. כפי שיינתנו ו/או יחוש 

 "( "ציון ההצעה הסופי )להלן:  

ה ת ש ההצעה   הה יבחר  ציון  את  שתקבל  ההצעה  ה יא  הסופי  ביותר צעה    , גבוה 

אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה  

 לחרוג מכלל זה. 
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 הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו .13

   זוכה אחד. תבחר ועדת המכרזים  13.1

האמור 13.2 אף  התאג   על  לרבות  לעיל,  ההצעות,  מן  אחת  באף  לבחור  שלא  רשאי  יד 

ביותר, לרבות בשל כך שלתאגיד יש חשש ממשי כי  ו/או הטובה  ההצעה הנמוכה  

המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לתאגיד ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי למציע  

המאוש מהסכום  חריגה  תיתכן  הזוכה  ההצעה  בקבלת  כאשר  בתקציב  ו/או  ר 

לנכון הכל לפי שיקול  תאגיד  כל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא הו/או מאגיד,  הת

 דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד. 

בכתב )דוא"ל  באמצעות הודעה  ידיו כזוכה במכרז  -מציע שהוכרז עלודיע להתאגיד י  13.3

או דואר רשום(, וזאת על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז לעניין מסירת  

 הודעות. 

כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות, וללא התחייבות של  הר  מוב 13.4

לשיקול   כלשהם, אלא בהתאם  בהיקפים  או  בכמויות  שירותים  להזמין  התאגיד 

דעתו הבלעדי של התאגיד אשר יקבע את המועדים, ההיקף ומאפייני כל הזמנה של  

 בפועל.     השירותים. התמורה תשולם לזוכה לפי צריכת השירותים

או שלא זכו  ככשירים נוספים  ציעים, אשר ייבחרו  יתן הודעה ליתר המהתאגיד י  13.5

 במכרז.

  הצעות זהות .14

, בדבר מתן עדיפות  1992- ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2בכפוף להוראות סעיף  

 לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור: 

גבוה  זהה, שהינו הציון ה ציון הצעה סופי  אם תהיינה מספר הצעות בעלות   14.1

הגבוה ביותר    האיכות את ההצעה בעלת ציון  רשאי התאגיד לבחור  ביותר,  

כהצעה הזוכה במכרז. במקרה שיהיה שוויון גם בציון האיכות של ההצעות  

לבחור  האמורות,   התאגיד  לפי יבחר  הזוכה  ההצעה  דעתו    את  שיקול 

 .  לתאגיד   בהתאם לשיקולים שלפי דעתו יביאו למירב היתרונות   הבלעדי, 

הציון  בן,  פיחלו ל 14.2 שהינו  זהה,  סופי  הצעה  ציון  בעלות  הצעות  מספר  תהיינה  אם 

לעניין הצעת  (  Best & Final)תחרותי נוסף  לקיים  יהא רשאי  התאגיד  הגבוה ביותר,  

הרלוונטייםהמחיר   המציעים  זה    .בין  המכרזים  במקרה  למציעים  ועדת  תודיע 

כאמור,  ש זהות  שתורהצעותיהן  במועד  להגיש,  רשאים  הם  הצעה  כי  הוועדה,  ה 

הצעתםרק  סופית,   למחיר  תהיה  ביחס  שלהם  הסופית  המחיר  שהצעת  ובלבד   ,

יגיש  שהמציע  . ככל  בתנאים מיטיבים עם עורך המכרז לעומת הצעתם המקורית

המקו ההצעה  לעומת  מיטיבה  שאינה  שלו,  הצעה    כלל   הצעה   יגיש  שלא   אורית 

רשאי    הנוסף   התחרותי   בהליך  יהא  בהצעה  התאגיד  שהוגלראות  שה  המקורית 

ן לפסול את הצעתו, הכל לפי  חלופי כמחייבת את המציע או ל)שהנה הזולה יותר(  

 שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 
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תהיה של התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי,  הנ"ל  הבחירה באחת מהחלופות   14.3

 ולמציע לא תהא כל טענה בעניין.  

 כשיר שני  .15

במכרז, אחד או יותר, שיהיה  כשיר שני    התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לבחור 15.1

יון  לפי הצ  לפי סדר הדירוגבמכרז  המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה  

הלאה(    משוקלל ה וכן  השלישי  השני,  )במקום  שני " )להלן: הסופי  אך  כשיר   ,)"

 כלשהוא.     כשיר שני התאגיד לא חייב לבחור 

רשאי    התאגיד 15.2 היהא  עם  להתקשר  חייב  לא  אספקת  לצ  השני  ירכש אך  ורך 

במקום כל אחד מן הזוכים התרחש אחד מן המקרים הבאים בקשר    השירותים

 לכל אחד מן הזוכים: 

התאגיד  15.2.1 ידי  על  הזוכה  עם  התקשרות  חוזה  ייחתם  סיבה    לא  מכל 

 שהיא;

  י" ע  לכך   שנקבע  במועד   השירותים  במתן  החל   לא  במכרז  הזוכה  15.2.2

 . ההסכם או /ו זכרהמ בתנאי יעמוד לא  התאגיד  לדעת או /ו  התאגיד

ההסכם זוכה  ה 15.2.3 את  כלשהי  ו/או    הפר  בהתחייבות  יעמוד  לא 

ימים מיום שנמסרה    10מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה בתוך  

 לו הודעה על ההפרה. 

 .  פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של התאגידזוכה  ה 15.2.4

לא סיפק את השירותים לשביעות רצונו המלאה של התאגיד  זוכה  ה 15.2.5

 השירותים ביעילות או בנוחות;   או שלא סיפק את  

פעמים או    5הפר את התחייבויותיו באופן שהיה עליו לשלם  הזוכה   15.2.6

פיצויים מוסכמים לפי המפורט במסמך ב'  , במהלך חודש אחד,  יותר

 .  המפרט הטכני –

התאגיד החליט במהלך תקופת ההתקשרות לבטל את ההתקשרות   15.2.7

את בדרך של מתן  עם הזוכה מכל סיבה שהיא, ואף ללא כל סיבה, וז

 הודעה מוקדמת.   

הנה של התאגיד ולפי  לעיל    ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים 15.3

 שיקול דעתו הבלעדי בלבד.  

המכרזים   15.4 חייבת(  רשאית  תהא  ועדת  לא  הלה)אך  עם  השני  תקשר  )ככל  כשיר 

שקיים(, השלישי, הרביעי וכן הלאה( גם לאחר תום מועד פקיעת הצעתם, ובלבד  
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כשיר השני  נתן לכך את הסכמתו, ואולם כל עוד הצעת הספק עמו כשיר השני  הש

 בתוקפה הוא יהיה מחויב להסכים להתקשרות.  

עם   15.5 התאגיד  התקשרות  השנילצורך  ה  הכשיר  השני  כאמור,  לעמוד  מח כשיר  ויב 

 כתנאי מקדים להתקשרות עמו, בכל ההוראות החלות על בעל ההצעה הזוכה.     

כך ואין  להזוכה במכרז  , אינה טעונה הסכמת  כשיר השנים ההתקשרות התאגיד ע 15.6

 זכות טיעון קודם להתקשרות כאמור.  לו התאגיד מחויב ליתן 

אין ולא תהיינה כל טענה, תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם  זוכה  ל 15.7

  בכל   לפגוע  כדי  עמו  חוזה  בכריתת  או/ו  השני  הכשיר  בבחירת  אין.   הכשיר השני

 במכרז הזוכה  כנגד, מטעמו מי או לתאגיד שיעמדו טענה  או זכות

  לא   התאגיד  שהיא  סיבה  מכלו  הזוכה  עם  ההתקשרות  תופסק  בו  במקרה,  בנוסף 15.8

  לפנות ,  דעתו  שיקול  לפי  רשאי  התאגיד  יהיהבחר כשיר שני או שלישי וכן הלאה,  

  עם   להתקשר  להם  ולהציע(  הצעותיהם  עדיפות  סדר  לפי)  במכרז  האחרים  למציעים

 . במכרז הצעתם  בתנאי  האחר המציע באמצעות הפעילות המשכת  לשם מהם מי

פי סעיף  יכולת להתקשר לב   או  השני  הכשיר   עם  בהתקשרות  אין,  ספק  הסר  למען 15.9

  דרך  בכל  לפעול  התאגיד  של  בזכותו  לפגוע  כדי,  כן  לעשות  יבחר  שהתאגיד  ככלזה,  

,  חדש  זמכר  לפרסם  -  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  -  לרבות,  כזה  במקרה.  אחרת

 .הבלעדי דעתו  שיקול  לפי הכול

 תוקף ההצעה  .16

יום  (  180מאה ושמונים )למשך  ומחייבות את המציע  תהיינה תקפות  המציע  הצעות   16.1

 .  מהמועד האחרון להגשת ההצעות

זה.  16.2 למועד  קודם  זוכה במכרז  נבחר  בתוקפה אף אם  זאת,    ההצעה תעמוד 

המכרז, או הציג  בין היתר, למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי  

התאגיד  עם  שיחתם  ההסכם  את  יפר  או  מטעה,  אחר  מצג  מקרה  בכל  או   ,

זכיית הזוכה במכרז תבוטל. במקרה כאמור, או במקרה שבו לא תצא    בו ש 

שהיא  סיבה  מכל  הפועל,  אל  הזוכה  עם    רשאי יהיה    התאגיד ,  ההתקשרות 

ד עת בכל   לפי  לו  שקיימת  אחרת  זכות  מכל  לגרוע  ובלי  חייב,  לא  אך  ין,  , 

   להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה במקום הבא. 

רשאי   16.3 יהא  עת,  התאגיד  את  בכל  להאריך  מהם(  מי  )או  מהמציעים  לבקש 

יותר,   או  אחת  נוספת,  לתקופה  הצעתם  שהוא תוקף  זמן  פרק  וזאת  לכל   ,

הבלעדי.   דעתו  לשיקול    הנקוב   למועד   עד ,  כן   יעשה   שלא   מציע בהתאם 

   .  במכרז   מהצעתו   בו   שחזר   כמי   לראותו   רשאי   יהיה   התאגיד ,  בהודעה 

 הצעה מסויגת או מותנית  .17

הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם  מציע לא יסייג את   17.1

תיקון   או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי  יהא  התאגיד  המכרז.  דרישות 

מתנאי   המציע  הסתייגות  משום  ייעשו,  אם  בתנאיו,  או  המכרז  במסמכי 

 "(. ות ייג הסת " :  המכרז )להלן 
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יהא    להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד  17.2

ן  חלופי רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או ל 

לפי שיקול  הכל    -   ן לפנות למציע לשם הבהרה חלופי או ל לפסול את ההצעה,  

 דיע על כך למציע בכתב. של התאגיד אשר יו   דעתו הבלעדי 

מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות    יהיה   המציע  17.3

 . , ככל שיורה כן התאגיד י המכרז או בהצעתו למכרז שכלל במסמכ 

 הצעה תכסיסנית  .18

פי דין, הצעה תכסיסנית או  - בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על 

הצעה   או  לב,  תום  חוסר  משום  בה  שיש  או  צולב,  בסבסוד  הלוקה  הצעה 

ברור  איתן,  הניתוח שלה עולה כי היא הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי  שמ 

 . יהיה התאגיד רשאי לפסלה   – ק שניתן להסבירו  ומוצ 

 אי עמידת המציע בתנאי התאגיד   .19

על  19.1 שתוגש  הצעה  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר  אשר  - התאגיד  מציע,  ידי 

לתאגיד  שירותים  בעבר  השירות   סיפק  של  בסטנדרטים  עמד  לא    ואשר 

ל  שקיימת  או  המכרז,  בתנאי  טיב  כנדרש  על  שלילית  דעת  חוות  גביו 

שסיפק  אחר.    השירותים  ממשלתי  גורם  מצד  ו/או  התאגיד  גורמי    מצד 

זכות   מתן ההחלטה הסופית.  לפני  טיעון  זכות  למציע  תינתן  כזה,  במקרה 

פה  בעל  או  בכתב  שתמומש  יכול  הכל  הטיעון  ועדת  ,  דעת  לשיקול  בכפוף 

 .  המכרזים 

הצעה  יד  התאג  19.2 הגיש  אשר  מציע  הסף  על  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר 

ונמצא כי  התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן  ז קודם של  למכר 

כלשהיא שאינה נכונה, מטעה, ו/או שגילה רק מידע  הגיש הצעה או הצהרה  

להטעות.   כדי  בו  זכות טיעון  חלקי באופן שיש  למציע  כזה, תינתן  במקרה 

ו בעל פה,  החלטה הסופית. זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב א לפני מתן ה 

 . בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים   הכל  

 דרישה למידע נוסף או להבהרות  .20

הבהרות   20.1 המכרז,  של  שלב  בכל  מציע,  מכל  לבקש  רשאית  המכרזים  ועדת 

למציע   לאפשר  כדי  בכך  יהיה  שלא  ובלבד  להצעה  ביחס  פה  בעל  או  בכתב 

ל  כאמור  תפנה  הצעתו  שאליו  יתרון  באופן מהותי  שנות את  לו  להעניק  או 

 ני מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה. בלתי הוגן על פ 

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או   20.2

לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו   אישורים המתייחסים 

לר  המכרז,  בתנאי  המציע  אחרת  של  פעולה  כל  לבצע  וכן  בתנאי הסף,  בות 

 הדרושה לבחינת ההצעה. 

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על   20.3

הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה  

זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת תכליתו של  

 זה. מכרז  
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ו/או  20.4 מידע  כל  דרישתו,  עם  מיד  לתאגיד,  להמציא  מתחייב  אישור    המציע 

 ו/או הבהרה כאמור לעיל. 

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל:  20.5

פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע  - התאגיד יהא רשאי, על  20.5.1

מבנה   עסקיו,  זהותו,  בדבר  ומדויקים  מלאים  פרטים  לגלות 

בע  של  או  שלו  המימון  מקורות  שלו,  שיטת  ההון  בו,  עניין  ל 

הצע  את  תמחר  לפיהם  אשר  המחירים  וכן  התמחור/ניתוח  תו, 

כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו. מציע אשר נמנע  

רשאי    – מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד  

 התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה. 

ו/  20.5.2 או באתרי  נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע 

  ם לשירותים מושא לקוחות שלהם סיפק המציע שירותים דומי 

המכרז, ו/או לפנות לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע  

המציע   אודות  אחרים  ופרטים  נתונים  דעת,  חוות  קבלת  לשם 

מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתו של התאגיד, לרבות חוות  

 דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע. 

ל מ  20.6 את  גרוע  בלי  לעדכן  המציע  מתחייב  בהצעתו,  המציע  מהתחייבויות 

שמסר  התאגיד  במידע  יחול,  אם  יחול,  אשר  שינוי  כל  לגבי  דיחוי,  ללא   ,

למועד   ועד  למכרז  הצעתו  הגשת  ממועד  יחלוף  אשר  הזמן  בפרק  לתאגיד, 

נקבע,   ואם  במכרז,  הזוכה  ההצעה  בדבר  המכרזים  ועדת  החלטת  פרסום 

 ד לחתימה על ההסכם עמו. ע   – כבעל ההצעה הזוכה  

 חתימה על הסכם התקשרות  .21

עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך, מתחייב הזוכה  ימי    10בתוך   21.1

ההתקשרות  הסכם  על  ההסכם    -   ד' מסמך    -   לחתום  לחתימת  כתנאי  זאת 

לתאגיד  - על  ולהמציא  התאגיד,  חתומים  ידי  העתקים  כל  שני  בצירוף 

והאישור  ההתחייבויות  לרבות המסמכים,  בהסכם,  המפורטים  ערבות    ים 

   . להסכם(   פו לנוסחים אשר צור   ה )בנוסח זה   אישור קיום הביטוחים ביצוע ו 

ל   10בתוך   21.2 ההודעה  ממועד  עבודה  השני  ימי  זכייתו  כשיר  שני  כ על    ככשיר 

הלאה(   וכן  רביעי  שלישי,  שני,  חליפי  )זוכה  דירוגו  לסדר  בהתאם  בהליך, 

מסמך    -   תום על הסכם ההתקשרות ח ל שיחפוץ בכך,  הכשיר השני  מתחייב  

על   - '  ה  לחתימת ההסכם  כתנאי  לתאגיד  - זאת  ולהמציא  התאגיד,  שני  ידי 

חתומים   והאישורים  העתקים  ההתחייבויות  המסמכים,  כל  בצירוף 

לרבות  בהסכם,  זה   המפורטים  )בנוסח  הביטוחים  קיום  לנוסחים    ה אישור 

   . להסכם(   פו אשר צור 

לא   ידי התאגיד - תימת ההסכם בפועל על למען הסר ספק מובהר, כי עובר לח  21.3

 תוקף בין הצדדים. - יהא קיים הסכם בר 

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה  .22

, כל משתתף  1993  - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בכפוף לתקנה   22.1

עם   בהתכתבויותיה  המכרזים,  ועדת  בפרוטוקול  לעיין  רשאי  יהא  במכרז 
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ו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או  המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנ 

חסויה  מוחר  או  מוחרגת  שאינה  ככל  בוועדה  המשפטי  היועץ  בעמדת  גות, 

או   האמור  בתקנה  שנקבעו  לחריגים  בכפוף  וזאת  במכרז,  הזוכה  ובהצעת 

ימים ממועד    30בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה, וזאת תוך  

וזאת תוך תיאום מראש עם  מסירת ההודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים,  

 . נציג התאגיד 

סודות   22.2 ו/או  מסחריים  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור  מציע 

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם  חלקים סודיים מקצועיים )להלן: " 

גבי   על  בהצעתו,  במפורש  יציין  אחרים,  מס'  למציעים  למסמכי    4טופס 

יצרף   וכן,  הסודיים,  החלקים  מהם  שבו  המכרז,  הצעתו,  של  נוסף  עותק 

 החלקים הסודיים מושחרים. 

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת   22.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. 

בהצעה   22.4 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון 

מוותר  שהמציע  ומכאן  האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם    סודיים 

 ים אלה של הצעות המציעים האחרים. מראש על זכות העיון בחלק 

ועדת  יודגש  22.5 של  הינו  המציעים  של  העיון  זכות  היקף  בדבר  הדעת  שיקול   :

 .  המכרזים בלבד 

בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר  מ  22.6

   . ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי - שהוצע על 

 כרזים ועדת המ זכויות .23

מזכויות  לגרוע  ועדת    מבלי  דנן,  המכרז  מסמכי  מכוח  לה  המוקנים  המכרזים,  ועדת 

 בנוסף: רשאיתתהא  המכרזים

מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב  להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים   23.1

 ולכל מטרה. 

בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם    לבטל את המכרז  23.2

  את בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם לדין וז

 . ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה

גם   עת  בכל  לבטל את המכרז  רשאי  יהא  לגרוע מכלליות האמור, התאגיד  מבלי 

לאחר   וגם  הזכייה,  הודעת  שילאחר  ככל  ההתקשרות,  ביצוע    שינוי   ל וח תחילת 

בהנחות המונסיבות או  הנ,  של התאגיד  זה,  צא  ליציאה למכרז    השתנו   או וגעות 

  פעולתו  את  המגדיר  המשפטי  מצבאו שתתקבל עמדה אחרת בקשר ל,  התאגיד  צרכי

ו/שאו    המכרז  ביטול,  התאגיד  לדעת,  המצדיק  באופןוכיוצא באלה,    התאגיד  של

 ההתקשרות.  

קיימת  ו,  אישוריםביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת  יובהר לעניין זה, כי  

אפשרות לביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים, כתוצאה מאי  

 ר כלשהוא.  קבלת אישו
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בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את  

בעניין זה    התאגיד דרישה ו/או תביעה כנגד    , האמור לעיל, מוותרים על כל טענה

, בקשר עם התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,  טענה  ומתחייבים שלא להעלות כל 

ו/או ביטול    ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי המכרז

 עת.   ההתקשרות בכל 

רז ואת  באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכלקבל כל החלטה אשר תשרת   23.3

 . תכליתו של מכרז זה

   שלב שהוא. לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל 23.4

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר, את ההצעה שקיבלה את הניקוד   23.5

 הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. 

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן   23.6

 למכרז על ידו.  הגשת ההצעה

 הוראות כלליות  .24

אשר תהא בשם המציע בלבד וללא  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד,   24.1

 ם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז. כל הסכ 

להסכם  24.2 המכרז  בין  נספחיו,    -   היררכיה  על  זה,  למכרז  המצורף  ההסכם 

מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם  

 זה את זה.  המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד, שחלקיו משלימים  

ההסכם,  24.3 נוסח  לבין  המכרז  נוסח  בין  ליישב  ניתן  לא  שבהן  או    בנסיבות 

המסמכים,  מן  אחד  בתוך  סתירות  של  עם    במקרה  המטיב  הנוסח  יגבר 

זכויות  התאגיד  על  והמוסיף  הזוכה  ו/או  התחייבויות המציע  על  , המוסיף 

 . מובהר לעניין זה, כי חסר לא ייחשב כסתירה. התאגיד 

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים    - ד  עים בלשון יחי ביטויים המופי  24.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.   – המופיעים בלשון זכר  

הסע  24.5 לא  כותרת  והן  בלבד,  נוחות  למטרות  נועדו  ובנספחיו  במכרז  יפים 

 ישמשו לצרכי פרשנות. 

על   24.6 לחתום  לא  ו/או  המכרז  את  לבטל  הזכות  את  לעצמו  שומר  התאגיד 

יא, לרבות סיבות תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו  ההסכם מכל סיבה שה 

מור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום  המלא והסופי. אם יחליט התאגיד כא 

ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה    על 

לרבות   כלשהו,  לתשלום  זכאים  יהיו  לא  והם  לכך,  סוג שהוא, בקשר  מכל 

י נזק בגין הביטול כאמור, ולא תחול על התאגיד  לא בדרך של פיצוי ו/או דמ 

 כל חובה לתשלום כאמור. 

הבלעדי של התאגיד,    מסמכי המכרז הם רכושו   -   קניין התאגיד במסמכים  24.7

 ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. 

עניינים   24.8 פעולה    -   וסודיות ניגוד  מכל  להימנע  יתחייב  הזוכה  ההצעה  בעל 

לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים.    בניגוד עניינים/ בחשש 
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נוספ  ההתקשרות הוראות  בהסכם  מצויות  עניינים  ניגוד  לעניין  ן  וכ   ות 

 . מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד 

שיפוט  24.9 לדון     -    סמכות  והייחודית  המקומית  הבלעדית,  השיפוט  סמכות 

המצורף לו, תהא נתונה לבתי    בתובענה שעילתה מכרז זה, לרבות ההסכם 

 . בלבד   המשפט המוסמכים בעיר ירושלים 
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 טכני  מפרט  – ' במסמך 

 הגדרות: .1

כל המפורט במסמך דנן וכל תוספת ו/או שינוי   -"השירותים" 

לעניין   שינויים  כולל  שהם  וסוג  מין  מכל 

התאגיד   שיבקש  ככל  שבהיקף  ו/או  שבמהות 

    ;בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ,בכתב

   ;המציע הזוכה במכרז   "הספק"

את  פרסום   "קדימון" לקדם  תשנועד  השידור  יעדי  אגיד 

   או את שידוריו; הישראלי 

או   "תשדיר פרסוםו/או " "פרסומת" במישרין  לקדם,  כדי  בו  יש  אשר  מסר 

בעקיפין, מוצר, שירות, אדם, עסק, רעיון, מידע  

לרבות הודעת    בתמורה כספיתאו כל ענין אחר,  

 חסות, פרסום מטעם גוף ציבורי וקדימון;     

בודדת    " מקבץ פרסומי" תשדיריפרסומת  מספר  פרסומות    או 

 ברצף. המשודרים  

 הסבר כללי   .2

תוכני   2.1 מייצר  דיגיטלי התאגיד  פודקאסטיםשונים    יםאודיו  תוכניות  ,  כגון: 

במסגרת שידור  שלא  ים"מופצים כתכנים "מוקלט וכדומה. תכנים אלה  מוקלטות

זנה בכל זמן ובכל מקום  )להלן:  אהל  AOD    =(Audio (on demand  -  כ  -   ראשון

 "(.  התכנים  המוקלטים "

מועברים בשידור חי מהתאגיד לטריטון ובמערכותיה, מיוצרות ההקלטות  התכנים   2.2

של חברת   "Omny Studio"על גבי ובאמצעות התשתית    ואלה מאוחסנות ומופצות

Triton Digital Canada  " :ההסכתים מועלים למערכות טריטון    (.טריטון")להלן

 כבר בפורמט של הקלטה ערוכה ומופצים ע"י טריטון כפי שמתואר לעיל.  

וכן ב 2.3 דיגיטליות שאינן  התכנים המוקלטים מופצים באתרי התאגיד  פלטפורמות 

,  Google Podcast  ,RLive  שייכות לתאגיד או שאינן מנוהלות על ידי התאגיד כגון:

Apple Music  ,Spotify  ,Castbox  ,Addict    וכן הלאה. כל פלטפורמה שאינה של

 ".  פלטפורמת צד ג'התאגיד או שאינה מנוהלת על ידי התאגיד תכונה במסמך זה: "

את 2.4 לעומק  ללמוד  המציעים  התאגיד,    באחריות  של  המוקלטים  התכנים 

 .  פלטפורמות צד ג', ואפשרויות ההפצה וכל כיוצא באלה

הערכה שאינה מחייבת על דבר מספר החשיפות לתכני התאגיד בפלטפורמות צד   2.5

ג', תינתן למציעים פוטנציאליים, שאינם בגדר "גוף מתחרה" כהגדרתו במסמך א',  

 .   םסודיות, בנוסח שיועבר אליהבכפוף לחתימתם על כתב התחייבות לשמירה על 
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כוללים   2.6 הנדרשים  שייד השירותים  הפעולות  כל  קבצי  ביצוע  שידור  לצורך  רשו 

ג' צד  פלטפורמת  בכל  שישודרו  ככל  המוקלטים  התכנים  במסגרת    פרסומות 

 .  )סטרימינג(

היתר:      2.7 בין  אשר תאפשר  ייעודית,  טכנולוגית  במערכת  שימוש  לעשות  הספק  על 

וניט שיבוץ  בת  ורהפצה,  הפרסומות  שישודרו  ושל  ככל  המוקלטות  כניות 

 בפלטפורמות צד ג'.  

שידורי הפרסומות,  ההכנסות הנובעות מאופטימלי של    קסוםיול למעל הספק לפע  2.8

 הוראות המכרז וכל דין.  , תוך הקפדה מלאה ומוחלטת על עקרונות התאגיד

    בטריטון   RSSהתכנים המוקלטים נגישים בכתובת  – תיאור המצב הקיים  .3

לטריטון סטרים של שידור חי אחד רציף עבור כל אחת מתחנות  עביר  התאגיד מ  3.1

בנוסף, התאגיד  הר כאן.  של  ל מדיו  גישה  לטריטון,  שידורי  עניק  של  מטה דאטה 

ל   גישה  ידי  על  התאגיד,  של  הרדיו  Json  -הרדיו  שידורי  לוח  דגימת    ,של  לשם 

 רים בהתאם לזמנים המופיעים בו. השידו

תום השידור של כל תכנית רדיו,  ב החי באופן הבא: טריטון מארכבים את השידור 3.2

 התוכנית ומייצרת קובץ.  טריטון אורזת את 

מאורכבת בטריטון מלכתחילה ללא פרסומות, קידומים ומהדורות  רשת ב בלבד,   3.3

מקומי שאליו מוזן רק  חדשות. המנגנון המופעל הוא ארכוב השידור על גבי שרת  

מקום פרסומות, קידומים וחדשות, מוזנים מקטעים של שקט.  ב  ".נקי " השידור ה

ניגשת לשידור המאורכב   מחברת את הקטעים המשודרים בלבד,  בשרת,  טריטון 

תחנות  יתר ויוצרת קובץ של שידור נקי. מנגנון זה עתיד להיות מיושם גם עבור כל 

 .  דאות כי הדבר יעשה בתקופת ההתקשרותהתאגיד, ואולם אין ווהרדיו של 

3.4 ( והם  podcastsההסכתים  מוצר  כ  -קובץ  כלטריטון    מועלים(, מיוצרים בתאגיד 

 מוגמר.  

ההתכנ 3.5 האודיו  ים  קובצי  וכל  ההסכתים  המוקלטים,  הרדיו  )שידורי  מוקלטים 

ועבור כל תוכנית,  AODהדיגיטליים   ( של התאגיד, מאוחסנים באתר של טריטון 

ומקטע   כתובת  AODהסכת  מיוצרת   ,RSS    ממשק  באו אשר    APIאמצעות 

 ניתן לקבל את כל המידע על אודות כל הקלטה או.    םבאמצעות

  – קש לשדר את התכנים המוקלטים, "מושך" מכתובת ה  המב  גורםהתאגיד וכל   3.6

RSS   אמצעות ממשק באוAPI,     .את הקישור לקובץ הדיגיטלי 

המחשה,   3.7 לשם  ואפליקציות  ל  CMS  -המערכת  כך  אתרים  של  התוכן  של  ניהול 

של כל תכנית והסכת בטריטון, ומושכת ממנו    RSS-"(, פונה לCMS)להלן: "התאגיד  

לק הקישור  הכלו  ובץ,את  כן,  כמו  ההקלטה.  פרקי    CMS- מר  כלל  את  מושכת 

לאחר מכן התכנים המוקלטים  ו   כנית  או פרקי ההסכת מיד עם קבלת הקישורוהת

 מוצגים באתר ובאפליקציה של כאן.  
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פלטפורמות צד ג' המבקשות לשדר את התכנים המוקלטים אצלן, יכולות גם הן   3.8

ה מתוך  מוRSS- למשוך  תוכן  כל  עלות,  ללא  בטריטון.  שמאוקלט  ,  ייתכן  רכב 

 .יותר גיה מאובטחת ותאגיד יחליט לעבור לטכנולהש

ניתנים לעריכה 3.9 ע הורדות,  ו צי, בשיתוף,  פיזית  כלל התכנים המוקלטים בטריטון 

,  באמצעות המערכת של טריטוןדאטה שלהם  -המטא  עריכה של  ו  קיטלוג,  שיכפול

   .לכך המתאימות  על פי ההשראותועל ידי משתמשי התאגיד 

 :  השירותים הנדרשים .4

אך ורק  צי פרסומות בתכנים המוקלטים בפרסום מקלנהל את כל מערך  על הספק   4.1

לב בלבד!(,  )ובאלה  ג'  צד  לפלטפורמות  ולגביית  דאוג  הפרסומות  וניטור  שיבוץ 

אופטימלי של ההכנסות הנובעות  מקסום    התקבולים המגיעים לתאגיד, תוך השאת

 .   הפרסומותמשידורי  

כל הנדרש  על הספק לבצע 4.2 כל    את  עליו לבצע את  היתר  ובין  ביצוע האמור  לשם 

 הפעולות הבאות:  

מפרסמים 4.2.1 גורמים  ולגייס  ומערך  ו  לאתר  השירותים  מתן  את  לנהל 

בשוק   הקיים  ההכנסות  פוטנציאל  מקסום  תוך  הפרסום  מכירת  

לשם    ובכלל זה לנקוט בכל פעולות השיווק ובכל הפעולות שתידרשנה

 . כך

תוך  בפלטפורמות צד ג' בלבד,    השונים  הפרסומות צי  בקלשבץ את מ 4.2.2

    .ו/או קהל יעד התאמה ממוקדת לכל סוג של תוכנית ו/או פרסומת 

מק 4.2.3 פרסום  של  אפשרות  כל  מוחלט  באופן  בכל   בלחסום  פרסומת  ץ 

ידי התאגיד    תשל התאגיד או אשר מנוהל דיגיטלית  פלטפורמה   על 

 במישרין או בעקיפין.  

"  מקדימות לפרסומת הדרישות  כל "הבשכל פרסומת תעמוד  לדאוג   4.2.4

    .כהגדרתן להלן

לפרסום   4.2.5 בנוגע  צי  במקלדאוג  מדויק  ומעקב  ניטור  תוך  פרסומות 

פרסומות תוך  לדאוג לפרסום מקבצי    .של כל פרסומת  פרסום בפועלל

ל  בנוגע  מדויק  ומעקב  מדידת  ניטור  פרסומת,  כל  של  בפועל  פרסום 

ל  CPMחשיפות   בעהמקוב  – Best Practiceבהתאם  ומול  לים  ולם 

 . גופי תקינה ושיטת מדידה אלקטרונית

וסוג שהם המגיעים  לגבות   4.2.6 ועמלות מכל מין  בגין מכירת  תשלומים 

 .  הפרסום

כל גורם שיפרסם  ל מול  א  הגבייהולל העסקאות, העמלות לנהל את כ 4.2.7

 פרסומת, יהא אופן גיוסו בכל דרך שהיא.   

לנהל 4.2.8 כדי  בה  שיהא  מתקדמת  טכנולוגית  מערכת  לתכלל  לספק   ,

 כת הספק"(.  ולתפעל את מכלול השירותים )להלן: "מער
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הלאפשר   4.2.9 כחיצוניותתאגידלמערכות  פנימיות  מטעמו,    ,  גורם  ולכל 

ברות מולו,  ותיעוד להתח  APIלהתממשק עם מערכת הספק, אספקת   

עם   ועדכון של תהליכים עסקיים במערכת  יצירה  יכולת    tokenעם 

ספק ועל פי כל כללי אבטחת  )מפתח לאימות(, בתיאום מראש עם ה

הכרוכים בהליכי ההטמעה ובכלל זה לתן להם "שם משתמש" המידע  

 על מנת שיוכלו להתחבר למערכת.

ה 4.2.10 של  השוטף  בתפעול  וליווי  תמיכה  שירותי  עת  בכל  מערכת  לתן 

 . מטעמוכל גורם לתאגיד ול הטכנולוגית

ים  להנפיק בכל עת, דוחות בחתך שיתבקש על ידי התאגיד שיהיו ברור 4.2.11

למערכתומובנים בהתאם  זמן    ,  הפרסום,  גורמי  זהות  כגון: 

הפרסומות, אחוז זמן הפרסום לפי מפרסמים או בעבור מוצרים או  

שירותים שפורסמו, חשיפות לפי גורמי פרסום או פרסומות וכיוצא  

 באלה.  

נלווית ו/או נוספת שתל 4.2.12 דרש לביצוע מעולה, מדויק  יבצע כל פעולה 

 ומוקפד של השירותים.  

מוצרים חדשים שיכולים להניב הכנסות גבוהות יותר  להציע לתאגיד   4.2.13

. מובהר כי התאגיד יהא רשאי  ושעולים בקנה אחד עם ערכי התאגיד

לפי שיקול דעתו הבלעדי להחליט באם לקבל את הצעות הספק, וזאת  

מוצרים חדשים תהיה    הוספתה.  מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיב

בי  ובכתב  מראש  הסכמה  זה  מותנית  ובכלל  הספק,  לבין  התאגיד  ן 

     לעניין התעריף.  

כמות  שיכלול את כמויות החשיפות,  ח  " דו  לרשות התאגידלהעמיד   4.2.14

ושמות   השונים  הפרסומים  פירוט  אליהם,  ביחס  הפרסום  הגשות 

מגבלה    המפרסמים, וגובה ההכנסות נטו מפרסום בכפוף לכל דין ו/או

יציג את המפרסמים    ח". כמו כן, הדוספקחוקית אחרת החלה על ה

ל ויאפשר  להשונים  ואת  תאגיד  המפרסמים  את  מדגמית  נטר 

 בפילוחים שונים.   הפרסומים השונים

 דרישות טכנולוגיות  .5

יעילה, נגישה, קלה לתפעול ובעלת   5.1 מערכת הספק תהיה חדשנית, נוחה, פשוטה, 

 נראות טובה.  

 הספק.  תפעול ושדרוג מערכת הספק תהיה באחריותו המלאה והמוחלטת של  5.2

תאפשר שיבוץ פרסומות בהתאמה שתיוחד לכל סוג של פרסומות  ספק  מערכת ה 5.3

ו/או מהות התוכן המוקלט ו/או קהל היעד. אספקת השירותים צריכה להיעשות  

עם   התממשקות  ו/או  תיאום  הספ  מערכותתוך  באחריות  כי  מובהר  ק  טריטון. 

ה במתן  הכרוכה  עלות  בכל  ולשאת  טריטון  מול  להתקשרות  שירותים  לדאוג 

 לתאגיד.  
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מסך    90%לכל הפחות של  על המערכת להיות בעלת יכולת הפצה וניטור פרסומות   5.4

בעלת  על המערכת להיות  שידורי מקבצי הפרסומות בפועל בפלטפורמות צד ג'.  כל  

)יכולת   ואי  (  validationאימות  לזיהוי  על  דיגיטלית  שמציין  לוג  מות החשיפות, 

 .  על החשיפהאיזה צמד של פרמטרים נמדדה בפו 

כל שידור של כל פרסומות    , באופן מוחלט ו מערכת הספק תחסום אוטומטית   5.5

או   במישרין  התאגיד  ידי  על  המנוהלות  כאלה  או  התאגיד,  בפלטפורמות 

בעקיפין כגון אתר האינטרנט ואפליקציות המוחזקות על ידי התאגיד. תנאי  

 זה הנו מהותי ועקרי להתקשרות.  

גיאוגרפית של  ביצוע    מערכת הספק תאפשר בכל עת, 5.6 מקבצי הפרסומות  חסימה 

(geoblock  ) י שהספק  אימת  לפי  יכל  כן,  לעשות  דעתדרש  של  שיקול  הבלעדי  ו 

 התאגיד.  

,  בכתב  מטעמו שהתאגיד יסמיך  ולמי    לתאגידמלאה  תאפשר גישה  מערכת הספק   5.7

התאגיד בעבור  מכירות  לנתוני  הנוגע  משתמש,  יות,  בכל  חשבון  לו  באופן  תן 

ם המערכת ובין  בכל מהלך ההתקשרות להתממשק עמטעמו יוכלו    מיו  שהתאגיד

חשיפות, תקציבים, דוחות  פרסומות,    קבצי שידור מעסקאות,  היתר לקלוט נתוני  

יכולת להפקה  ביצוע מפורטים ,  סטטיסטיים  דוחות  של  כן הלאה,  ו  עצמאית 

נו  ככל שהספק יסבור כי התאגיד אי תשלום נוסף על ידי התאגיד.   לא כל  והכל  ל 

עמדתו, והתאגיד יחליט לפי שיקול דעתו  ליו לנמק את  רשאי לעיין בנתון כלשהוא ע 

   . הבלעדי, באם יש לאפשר לו את הגישה באם לאו

לתאגיד ולכל    ( users) "חשבונות משתמשים"  יצירת  מערכת הספק תאפשר   5.8

יסמיך מטעמו  של    בכתב   מי שהתאגיד  והשיווק  הפרסום  לזכיין  זה  ובכלל 

 .  ולטלוויזיה כפי שיהיה בכל עת התאגיד לרדיו  

עצמי"  לצורך "שימוש  "חשבונות משתמשים"  יצירת   מערכת הספק תאפשר   5.9

 ( שלישיים  פרסו לצדדים  ומשרדי  מדיה  וכדומה( קנייני  גישה    ם  באמצעות 

תהיה בין הספק    שכל ההתקשרות המסחרית מבוקרת ומאובטחת. מובהר  

בלבד,   שלישיים  צדדים  אותם  זה לבין  ל האחריו   ובכלל  התשלום  ת  גביית 

לבד. מובהר כי הצדדים השלישיים לא יהיו רשאים לעיין  ב   הספק של  תהיה  

זולת   לתאגיד  הנוגע  מידע  מבצעים  בכל  הם  אותם  הספק,  לעסקאות  מול 

התאגיד   שבין  להתקשרות  הנוגע  פרט  שכל  לכך,  ובכפוף  בלבד  אלה  ואת 

 והספק לא יובא לידיעתם לא במישרין ולא בעקיפין.  

אלה  , ו)כהגדרתן להלן(  תלפרסומ   מדות בדרישות המקדימותומות, העו קבצי הפרס  5.10

וכן    בלבד הספק  מערכת  באמצעות  יורה  יועלו  עליהם  דיגיטליים  באמצעים 

 .  וכדומה FTP/HTML ע באמצעות גישה לקבצי שמ  חשבוןהתאגיד. כגון: 

מטעמו   5.11 ומי  תאגיד  לרשות  יעמיד  ) נציג  הספק  טכנית    help desk)תמיכה 

ייתן   מענ אשר  השעות  לתאגיד  בין  חול  בימי  אמת  בזמן  אנושי    -   08:00ה 

בתוך  19:00 ומי    60,  התאגיד  בידי  לסייע  מנת  על  הפניה,  ממועד  דקות 

 . מטעמו, בכל שיידרש לצורך שימוש במערכת 
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מטעמו   ומי  התאגיד  של  דעתו  שיקול  לפי  חיוניים  במקרים  זאת,  עם  יחד 

כה  משביתה  תקלה  של  במקרים  להלן )למשל  על  גדרתה  יהא  לתן  (,  הספק 

מענה בכל עת במהלך כל שעות היממה ובכל ימות השבוע כולל בימי מנוחה  

דקות ממועד הפניה אל הספק    60  – ובימי שבתון, בפרק זמן שלא יפחת מ  

 להתחיל בתיקון התקלה ברציפות עד לתיקונה.  יהא  ועליו  

שהיא   המועד בו התאגיד או מי מטעמו פנה לספק בכל דרך   - " מועד הפניה " 

 יל וכן הלאה.   כגון: מועד משלוח הודעת טקסט, מועד משלוח מי 

של התאגיד   5.12 שוטפת  להדרכה  לדאוג  הספק  על התחייבויות  בנוסף  זאת  כל 

 לשימוש במערכת. וכל מי שהתאגיד יסמיך מטעמו  

ו  5.13 שוטף,  באופן  המערכת  את  וישפר  ישדרג  שינויים  ת י הספק  להוסיף  חייב 

כמו   התאגיד  לצרכי  ככל  ושיפורים,   דוחות  הפקת  לצורך  חתכים  לדוגמא 

   ם. י י גיאוגרפ ו   פילוחים דמוגרפיים   כגון   ידי התאגיד שיידרש לכך על  

  ת הפרטיות ובכלל זה נוהגאבטחה  מערכת הספק תעמוד בדרישות מחמירות של   5.14

   מסמך ב'. ל 1תמלא אחר דרישות צרופה  

 כללי  -מקבצי הפרסום   .6

( ו/או  pre-rollמוקלטת )תכנית    שודר לפני תחילתה שליש פרסומת אפשר  מקבץ   6.1

סיומה  מקבץ  (post-roll)  לאחר  גם  לבקש  חייב(  לא  )אך  רשאי  יהא  התאגיד   .

"( סוג הפרסום)להלן: " ( mid-roll)של התוכנית המוקלטת במהלכה פרסומות גם 

מובהר  ובכפוף לאישור התאגיד מראש ובכתב.  (אך ורק בפלטפורמות צד ג')כמובן 

אחראכי   יהיה  לקהתאגיד  בלעדי  באופן  כפי  י  הפרסומות  מקבצי  מספר  את  בוע 

וכן את נקודות הזמן המדויקות    , את אורכן שיהיו, ככל שיהיו בכל תכנית מוקלטת

   . וכיוצא באלה בהן ישודר כל מקבץ פרסומות לכל תוכנית מוקלטת

התאגיד יהא רשאי בכל עת לתן הוראה בקשר לסוג הפרסום שייעשה בכל תוכן   6.2

ולארכה של כל    קבצי פרסומות, אם בכלל, יהיו בכל תוכן מוקלטמ  ולמספר   מוקלט

לל.  פרסומת יוכל  התאגיד  המחשה,  )כגון  שם  מוקלט  מוזיקלי  בתוכן  כי  קבוע 

יהא מקבץ פרסומת במהלך הת  )וקונצרט( לא  וכיוצא  mid-rollכנית המוקלטת   )

של    באלה. כל זאת מכל סיבה שהיא, ואף ללא כל סיבה לפי שיקול דעתו הבלעדי

 התאגיד.  

שלא יהא בפרסומות משום הפרת זכויות קניין מכל סוג שהם  הספק הזוכה יוודא   6.3

גו ג' כלשהו,  של כל  וכי אין בהן בשום דרך או אופן הפרת זכויות צד  רם שהוא, 

לפי כל דין  שהוא ככל שיידרש  תשלום  על הספק לשאת בכל  במישרין או בעקיפין.  

הסכם   שידור  ו/או  הפרסומותלשם  זכויות  כגון  ,  מקבץ  לארגוני  תמלוגים  בגין 

 . היוצרים

, באופן  בפרסומתל פלטפורמות צד ג' את כל היבטי הקניין הרוחני  הספק יסדיר מו 6.4

שכרוך   הרוחני  הקניין  לנושא  שהוא  היבט  בכל  אחראי  יהיה  לא  שהתאגיד 

   . בפרסומות
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שיורה  ה 6.5 כפי  מוקלט,  תוכן  ובכל  ג',  צד  פלטפורמת  בכל  לפרסם  מתחייב  ספק 

הודעות  הודעות  או  / ו פרסומות  ו/או    פרומו ו/או    קדימונים תאגיד,  ה ו/או 

אחר חסות   מסר  כל  לתאגיד הכל  ו   ו/או  ו/או    בקשר  לתכניו  ו/או 

ל  ו/או  התאגיד  כל    מוצריו לפלטפורמות  לפרסם  מתחייב  עצמי וכן    פרסום 

בכל מועד, בכל  , בכל סוג פרסום, בכל משך, בכל דרך גיד וזאת אחר של התא 

   "(. תשדירי התאגיד )להלן: " ובכל פלטפורמה שהיא.  ט  תוכן מוקל 

יבוצע בכפוף לכך ש 6.6 יופרסום תשדירי התאגיד  דבר פרסום  לספק על  רה  התאגיד 

   . בתכנים המוקלטיםתשדירי התאגיד 

רשאי לפרסם את תשדירי התאגיד,  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי התאגיד יהא   6.7

גם באופן עצמאי או ב בנוסף לת אחראמצעוככל שיחפוץ בכך,  הספק לא  ספק.  , 

יפלה לרעה ולא יעדיף לטובה מפרסם כלשהו,  בתהליך קבלתם או דחייתם לפרסום  

   ום.של תשדירי פרס

   . למעט תשדירי התאגידעשה אך ורק תמורת תשלום לספק,  י יפרסומת שידור כל   6.8

 דרישות לשידור מקבץ פרסומות .7

בכל  ,  סוגי פרסום  , מכלומותכל פרסתכני  בכל עת את  התאגיד יהיה רשאי להגביל   7.1

 עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, באופן שתינתן לתאגיד זכות וטו בקשר לכל פרסומת.   

 שכל פרסומת תעמוד בכל האמור להלן:ידאג ויוודא ספק ה 7.2

 ;ציבוריים ים של גופיםתהא מתאימה והולמת לערכ  7.2.1

לא תכלול תעמולה מפלגתית מכל סוג או כל עניין השנוי במחלוקת   7.2.2

לשינוי  פול קריאה  של  בדרך  לרבות  בציבור,  אידיאולוגית  או  יטית 

 בנושאים אלה; חקיקה 

   ;הגורם המפרסם לא יהיה גוף פליטי 7.2.3

 לא תכיל דבר שאינו אמת, במפורש או במשתמע;  7.2.4

טעיה על פי כל דין לרבות  לא תכלול דבר המהווה או העלול להוות ה  7.2.5

 חוק הגנת הצרכן, והתקנות לפיו;  

   ;וע עבירה או להוות הסתההעלולות לעודד ביצלא תכלול פרסומות   7.2.6

נשק   7.2.7 מין;  שירותי  טבק;  הבאים:  בנושאים  פרסומות  תכלול  לא 

    ;צא באלהוכיו

לפגוע  ,  טעם לפגם מבחינה מוסרית או ציבוריתלא תכלול דבר שיש בו   7.2.8

תוכנם ובין  בשל    בין  ,  הטוב, ברגשות הציבור או בשלום הציבורבטעם  

מטרות   הארגובשל  או  מבוקשהגוף  מטעמו  תשדירי    ן  את  לשדר 

 ; הפרסום

 ;כתותאו  פרסום והטפה שעניינם גורמים מסיונריים לא תכלול  7.2.9

 ה. דברי לעז, דיבה או השמצלא תכיל   7.2.10
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למעט   7.2.11 הבריאות,  בתחום  ושירותים  האמור  מוצרים  התקיים  באם 

 להלן: 

 משרד הבריאות אישר את יעילות ובטיחות השימוש. 7.2.11.1

 חלה או התמכרות. לא נטען בפרסומת לריפוי של מ 7.2.11.2

רפואי:   7.2.11.3 תכשיר  תכלול  הבפרסום  הערות  פרסומת  את 

הבריאו ומשרד  של  ת  הכללי  המנהל  אישור  נתקבל 

כאמור    משרד לתקנות  (  2())ב28בתקנה  הבריאות, 

 .  1986 – התשמ"ו)תכשירים(   הרוקחים

  ,קטיניםבתכנים מוקלטים שקהל היעד שלהם הוא  בנוסף על האמור,   7.2.12

 כדלקמן: ת  מקבצי פרסומולא ישודרו 

פרסום אסור לפי תקנות הגנת הצרכן )פרסומת ודרכי   7.2.12.1

 .  1991 –שיווק המכוונים לקטינים(, תשנ"א 

עידוד   7.2.12.2 משום  בו  שיש  לא  פרסום  למעשים  קטינים 

 ראויים או לא בטוחים.  

פרסום העלול לגרום לחרדה או למצוקה אצל ילדים, או   7.2.12.3

עקב   לרבות  לגילם,  אחרת  מבחינה  מתאים  שאינו 

 . מפורשת לנושאי מין התייחסות

 . כניות המתאימות למבוגרים בלבדוקדימונים לת  7.2.12.4

פרסום הכולל ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים   7.2.12.5

 . של מין או של אכזריות של אלימות,

 פרסום בנושא של אלכוהול.   7.2.12.6

היותם של   שיש בו משום ניצול לרעה של עובדתפרסום  7.2.12.7

 .  בוגריםמקטינים נוחים לשכנוע יותר מ

לא    פרסום 7.2.12.8 למעשים  קטינים  עידוד  משום  בו  שיש 

 .  ראויים או לא בטוחים

 לא תשודר הודעת חסות, במקרים הבאים:  7.2.13

עלול להיות עניין  לנותן החסות או למי   7.2.13.1 מטעמו יש או 

שהוא   או  המוקלט,  בתוכן  מפלגתי  או  מסחרי  אישי, 

 משתתף בתוכן המוקלט בכל דרך שהיא. 

כרוך   7.2.13.2 המימון,  הצעת  לרבות  החסות,  הודעת  פרסום 

המוקלט   בתוכן  כלשהיא  זכות  גורם  בהקניית  לכל 
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שהוא, או בהקניית זכות לקבוע כל דבר הקשור בתוכן  

 אופן פרסום התוכן המוקלט. ו/או במועדי ו/או ב

 הודעת החסות לא תוקרא בידי אדם המשתתף בתוכן המוקלט.   7.2.14

 מהתוכן המוקלט.   יזוהה ויובחן  ו/או פרסומתשידור מקבץ פרסומי  7.3

לא יכלול את קולו של  וכן מוקלט,  שישודר במהלך או בסמוך לת ת  תשדיר פרסומ 7.4

 ו התוכן המוקלט. או קריין באות , משתתףמגיש

לא   7.5 בתו  פרסומת  המקובשמע  הקול  עוצמת  טווח  על  העולה  קול    לעוצמת 

 .   בפלטפורמה צד ג' בה היא מושמעת

 פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת או פרסומת אגב. לא ישודר דבר שהוא בגדר   7.6

 לא ישודרו תשדירי פרסום בימים הבאים: 7.7

הזיכרון   7.7.1 יום  בחוק  כמשמעו  ישראל,  מערכות  לחללי  הזיכרון  יום 

מערכו התשכ"גלחללי  ישראל,  יום  1963-ת  פתיחת  טקס  מתחילת   ,

הזיכרון עד סיום טקס פתיחת יום העצמאות כמשמעותו בחוק יום  

 ; 1949-, התש"טהעצמאות

לשואה   7.7.2 הזיכרון  יום  בחוק  כמשמעו  ולגבורה,  לשואה  הזיכרון  יום 

התשי"ט עד  1959- ולגבורה,  הזיכרון  יום  פתיחת  טקס  מתחילת   ,

 למחרת;  20:00השעה 

 בערב ט' באב עד לשעת סיום הצום למחרת.            20:00משעה  ט' באב  7.7.3

ורה באחד מהמועדים  ואולם, התאגיד יהא רשאי להתיר שידור של פרסומת בתמ

 האמורים, במקרים בהם מתקיימים כל התנאים הבאים: 

 ( המפרסם הינו גוף ציבורי או מוסד ללא כוונת רווח; 1)

 ; אחד עם אופיו הייחודי של המועד( תוכן תשדיר הפרסום עולה בקנה  2)

 ( אין בתשדיר הפרסום כדי לקדם מוצרים מסחריים. 3)            

 "( פרסומתלישות מקדימות דר)כל האמור יכונה: "

באם לאו, תהיה של  לפרסומת  קביעה באם פרסומת עומדת בדרישות המקדימות   7.8

לספק אפשרות  התאגיד בלבד לפי שיקול דעתו הבלעדי. התאגיד יהא רשאי לתן  

בפניו  טיעוניו  את  מידי,  .   קודם להחלטתו  להביא  באופן  להוריד  הספק מתחייב 

ידי    60בתוך   על  ההודעה  ממתן  פרסומת  דקות  כל  מחדש  לפרסם  ולא  התאגיד, 

התאגיד   של  הבלעדי  דעתו  שיקול  שלפי  משום  להורידה,  לספק  יורה  שהתאגיד 

ו לפרסומת  המקדימות  בדרישות  עומדת  אינה  דעתו  /הפרסומת  שיקול  שלפי  או 

 הבלעדי של התאגיד יש להורידה. 

באם   7.9 הקל,  ולו  ספק  עולה  בו  מקרה  בכל  מראש  לתאגיד  לפנות  מחויב  הספק 

פרסומת עומדת בדרישות המקדימות לפרסומת ולא לפרסם כל פרסומת שקיים  ה

 כאמור.  לגביה ספק 
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    שתערך על ידי הזוכה. קלה  בדיקה לשוניתב עמוד  לכל פרסומת תידרש   7.10

את   7.11 להביא  יהיה  במכרז  הזוכה  לפרסומת"    דרישות  "העל  כאמור  המקדימות 

פרסומת מכוח הוראות    כל גורם המבקש לשדרלידיעת  במכרז בהסכם ומסמך דנן,  

לפעול  כל גורם כאמור, ולחייבם  בקרב  דרישות  לדאוג להטמעת המכרז דנן, ועליו  

 . דרישות האמורותבהתאם ל

הוראה לפיה שמורה  התקשרות שלו עם כל צד ג' רלוונטי,  הספק יכלול בהסכמים   7.12

לתאגיד הזכות לא לקבל ו/או להפסיק את שידורה של פרסומת או הודעה שלדעת  

 בדרישות המקדימות לפרסומת.  ד אינה עומדת התאגי

 מחירי פרסומות  .8

ה  8.1 שיעורי  לספק  על  את  לתאגיד  ככל שקיים,  בסיסהמחירון  העביר  מות  פרסול  , 

השונות לפי סוג, משך הפרסומת, מהות התוכן המוקלט או כל רכיב רלוונטי אחר  

ת לעת  "(. הזוכה יהיה רשאי לשנות את מחירון הבסיס מעמחירון הבסיס )להלן: "

 ובלבד שיעביר לתאגיד את המחירון המעודכן.   על פי שיקול דעתו

גורם שיבקש לשדר  לכל ו זהים יהיאו המחירים אותם גובה הספק   מחירון הבסיס 8.2

 פרסומות בתוכן המוקלט לפי המכרז דנן. 

 הספק לא יפלה בין הגורמים המפרסמים השונים.   8.3

זה,   8.4 מכרז  להוראות  ובכפוף  דעתו,  שיקול  פי  הנחות  פק  הסעל  לתת  רשאי  יהיה 

הבסיס הספק    ממחירון  אצל  הנהוגים  למחירים  שאלה  או  בהתאם  בלבד  יינתנו 

ומדדים הניתן  לקריטריונים  ככל  זה  .  אחידים  לעניין  מכירת    –"הנחות"  לרבות 

 חבילות פרסום, אשר ישקפו הנחת כמות, ביחס למחירון הבסיס.  

ה נמוך מהתשלום שעל הזוכה  מינימום של הפרסומות לא יהי בכל מקרה, מחירי ה 8.5

 להעביר לתאגיד, לאחר ניכוי כל ההוצאות שיש לזוכה מכל מן וסוג שהוא.   

 :   תשלום פיצויים מוסכמים 8.6

מהיות הפרת הסכם בגדר ההפרה יסודית של ההסכם,  מבלי לגרוע   8.6.1

ה לתאגיד ובכפוף להוראות ההסכם ולכל דין  המוקנ   חראכל סעד  ומ

קיב ו/או  קיום  אי  של  מקרה  חלקיכל  שאינה    ום  ברמה  קיום  ו/או 

)להלן: "כשל בקיום"( כמפורט  של דרישות    נאותה מתן השירותים 

  :פיצוי מוסכם כמפורט להלןלתאגיד  שלם המציע להלן, י
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 מהות הכשל   הכשל  
גובה הפיצוי 

 המוסכם
 הערות

בפלטפורמה   פרסומת  שיבוץ 

ו/או   בניהול  ו/או  שבשליטה 

 ששייכת לתאגיד    

₪ לכל   10,000   הפרה יסודית

מקרה בו תשובץ  

 פרסומת    

שיבוץ פרסומת יחול  

בין אם הפרסומת  

הושמעה ובין אם  

 לאו  

אינה   אשר  פרסומת  שידור 

בכל   "הדרישות  עומדת 

 המקדימות לפרסומת"  

₪ בגין כל   2,000 הפרה יסודית  

 פרסומת ששודרה  

הקביעה באם  

הפרסומת אינה  

עומדת בכל דרישות  

המקדימות לפרסום  

יה של התאגיד  תה

ד לפי שיקול  בבל

 דעתו הבלעדי 

בתוך   פרסומת  הסרת    60אי 

פנה   בו התאגיד  דקות מהמועד 

 בבקשה להסרתה  

₪ בגין   2,000 הפרה יסודית  

שידור כל   

פרסומת שלא  

 כאמור הוסרה 

דרישת התאגיד  

להסרת הפרסומת  

יכול ותהיה מכל  

סיבה שהיא ואף  

 ללא כל סיבה   

החודשיאי   התשלום   העברת 

חישב  שהתאגיד  כפי  לתאגיד 

 שמגיע לו  

כל  ₪ בגין  5,000 הפרה יסודית   

   חודש

  

ממוקדת  אי   של התאמה 

 ן מוקלט  תוכפרסומת ל 

₪ לכל   200 הפרה  

פרסומת ששודרו  

שאינו  באופן 

מתאים באופן  

 ממוקד 

הקביעה באם  

התרחש מקרה זה  

תהיה של התאגיד  

לפי שיקול דעתו  

 הבלעדי 

במערכת  משביתה  תקלה 

השירותים ש למתן  משמשת 

   ולממשק הניהול

 הפרה  

ואולם תקלה  

משביתה  

שחוזרת על  

עצמה שלוש  

פעמים במהלך  

ימים רצופים   14

₪ לכל תקלה   500

משביתה שלא  

החלו בתיקונה  

דקות   60בתוך 

ממועד  

 התרחשותה  

₪ בגין   3,000

תקלה משביתה  

"תקלה משביתה" =  

קלה שבגינה  ת

הפרסומת לא  

מושמעת ו/או שלא  

מאפשרת שיבוץ  

פרסומת ו/או  

שמשבשת את 

השמעת הפרסומת  
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 מהות הכשל   הכשל  
גובה הפיצוי 

 המוסכם
 הערות

חשב  הפרה  ית

 יסודית.  

שהנה הפרה  

 יסודית.  

ו/או שמשבשת את  

השמעת התוכן  

שלא  המוקלט ו/או 

מאפשרת לגורמים  

מפרסמים להזמין  

פרסומת וכיוצא  

 באלה 

משביתה   שאינה  תקלה 

למתן   שמשמשת  במערכת 

 השירותים  

, העדר  בכלל זה ₪ לכל תקלה   300 הפרה  

הנפקת דוחות, אי  

יכולת התחברות  

 וכיוצא באלה  

בתוך   מענה  מתן  דקות    60אי 

  טכני  ממועד הפניה, על ידי נציג 

של    ותפעולי  פניה  התאגיד  לכל 

 ו/או כל גורם מטעמו 

 הפרה  

לם במקרה  ווא

שהעדר הזמינות  

  3יחזור על עצמו 

במהלך  פעמים 

חודשיים, הדבר  

יחשב הפרה  

 יסודית  

רה  ₪ לכל מק 200

 של העדר זמינות  

 

ההאזנה   אחר  מעקב  או  ניטור 

לפרסומות ברמת דיוק הפחותה  

שידורי    90%  -  מ כל  מסך 

 הפרסומות  

  ₪ לחודש   5,000 הפרה יסודית  

אי קיום מלא של כל הדרישות  

 בנוגע לגיבוי  

לכל   ₪   20,000 הפרה יסודית  

 הפרה 

 

דרישות   כל  של  מלא  קיום  אי 

 אבטחת המידע  

₪ לכל   30,000 ת  הפרה יסודי 

 הפרה 

 

ג'  צד  של  כלשהן  זכויות  הפרת 

 כלשהו  

₪ לכל   10,000 הפרה יסודית  

 מקרה של הפרה 
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 מהות הכשל   הכשל  
גובה הפיצוי 

 המוסכם
 הערות

כשל שיש בו או שעלול להיות בו  

ו/או   במוניטין  פגיעה  משום 

 בשם הטוב של התאגיד  

לכל  ₪   30,000 הפרה יסודית  

 כשל 

 

התאגיד   תשדירי  של  שידור  אי 

 באופן שהורה התאגיד   

בגין כל  ₪  5,000 יסודית    הפרה

מקרה של אי  

 שידור 

 

לפי   שלא  פרסומת  שידור 

סוג   לעניין  התאגיד  הנחיות 

הפרסום  מועדי  ו/או  הפרסום 

 ו/או משך הפרסום

לכל שידור  ₪  500 הפרה יסודית  

 של כל פרסומת 

 

 

פיצויים מוסכמים על ידי התאגיד, ייעשה בהתאם  לשיקול    מימוש 8.6.2

 לחלט את הערבות.  ה יהיה רשאי התאגיד דעתו של התאגיד, ובכלל ז

למען הסר ספק, מודגש, כי מנגנון הפיצוי העומדים לרשות התאגיד   8.6.3

בהתאם לסעיף זה ועל פי כל דין, הנם בלתי תלויים זה בזה ויופעלו  

 עדי של התאגיד.  במקביל לפי שיקול דעתו הבל

  ם, אורך מיקו בלבד לפרסומות, סוג,  ה להמחש   – דוגמה שאינה מחייבת  .9

   וכדומה בתוכן מוקלט: 

 טבלת   מוצרים   1: 
    

 מקבץ זמן מלאי  לשיבוץ עדיפות/ניהול מוצר

 כולל

 תדירות
 

Pre-roll תחילת " 30 עד לשיבוץ  ראשונה קדימות 
 השמעה 

 אחת פרסומת  על מקפידים

Mid-roll  
 ככל

 שהתאגיד
 יבקש

  15 -כ כל " 60 עד יה ישנ עדיפות
דקות  

)תזמון של 
 "שקט"( 

  30 עד יו באורך של התשדירים יה
   למעלה 5%  של גמישות  עם שניות

 הזכיין  לשיקול

Post-roll לא כלל בדרך אחרונה עדיפות  
 אליו  מגיעים לא כי נמכר

 אחת פרסומת  על מקפידים פרק סוף " 30 עד

   ''10 עד  חסות

י  התאגיד יהיה אחראי על פתיחת מיקומ  mid-rollככל שהתאגיד יבקש לממש את זכותו להוסיף  

, לאורכן, וכיוצא באלה.  כמו כן הטבלה הנה להמחשה והתאגיד יהא רשאי  mid-roll  -השיבוצים ל

 לשנות כל פרט ו/או נתון בכל עת.  
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 למסמך ב'   1צרופה  

 נספח דרישות אבטחת מידע והגנת סייבר לספקי התאגיד 

 כללי   .1

שירותים לתאגיד השידור הישראלי חייבת לעמוד בהנחיות  חברה המספקת   .1.1

ומדיניות התאגיד, נספח זה מפרט את דרישות אבטחת מידע והגנת הסייבר  

 שהספק נדרש לעמוד בו. 

נוהל זה כוחו יפה במסגרת התקשרות חוזית מול הספק על פי כללי ההסכם   .1.2

 ואין האמור בו להחליף או לגרוע מהכתוב בהסכם. 

 בתאגיד ועל הספק לעמוד בכול השינויים הנדרשים.  המסמך מתעדכן   .1.3

   

 הסמכות לתקני אבטחת מידע והגנת סייבר    .2

ברישומו   .2.1 שנדרש  פרטני  או  רגיש  למידע  גישה  בעל  ו/או  אם הספק מחזיק 

התשמ"א  הפרטיות,  הגנת  לחוק  בהתאם  מידע  החוק   , 1981- כמאגר  הוא 

סוגיית  את  לפרטיות  המסדיר  משרד    .ישראל ב  הזכות  של  בפיקוח 

ברישומו    – המשפטים   הכול  את  יעשה  הספק  הפרטיות,  להגנת  רשות 

 ועמידה בדרישות החוק. 

ניהול מערכת    -   ISO 27001יינתן יתרון לספק בעל התעדה לתקן בינלאומי   .2.2

)"הת  מידע  תעודה  אבטחת  יעביר  הספק  התאגיד,  של  דרישה  בעת  קן"(. 

עמידה בהתעדה   ולספק אין  במידה  עומד בתקן,  על היותו  תקפה המעידה 

בחברה   ויישום  נהלים  של  בסיסיות  בדרישות  לעמוד  נדרש  זה,  לתקן 

לנושאים שלהלן: ניהול והערכת סיכוני אבטחת מידע וסייבר, נוהל גיבויים  

אי  בעת  תגובה  מידע,  ונוזקה,  ושיחזור  כופר  בדרישות  עמידה  סייבר,  רוע 

 עמידה בדרישות הגנת פרטיות, מבדקי חדירות. 

 

לעמידה   .2.3 יתרון  יינתן  הישראלית  להגנת הפרטיות  בדרישות תקנות  עמידה 

   GDPR.  - ב 

   

 שמירה על סודיות  .3

מחויבים לשמור על סודיות המידע אליו הם נחשפים במסגרת  עובדי הספק   .3.1

 עבודתם עבור התאגיד. 

הספק יוודא עבור כל אחד מעובדיו שהוא מבין את האחריות המוטלת עליו   .3.2

 במסגרת תפקידו בנוגע להיבטי אבטחת מידע. 

חרגו   .3.3 אשר  עובדים  לגבי  שייושם  פורמאלי  משמעתי  הליך  ינקוט  הספק 

 מנהלי אבטחת המידע. 

למחוק  אם   .3.4 נדרש  הוא  לספק,  במייל  התאגיד  של  מידע  מאגרי  מועברים 

 אותם לאחר הזנתם למערכת.  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 מהימנות עובדים  .4

הספק יבצע בדיקות אימות רקע של כל מועמד להעסקה במסגרת הפרוייקט   .4.1

 נשוא מכרז זה. 

 כל שינוי בהרכב העובדים עבור התאגיד יתבצע בידיעה ובאישור התאגיד.  .4.2

ם למידע רגיש האגור בתאגיד, הספק יוודא כי הם  אם עובדי הספק נחשפי  .4.3

 מודעים לדרישה לשמור על חיסיון המידע ללא הגבלה בזמן. 

בקרב   .4.4 מידע  לאבטחת  המודעות  להעלאת  תקופתיות  הדרכות  יבצע  הספק 

 העובדים. 

הספק   .4.5 התאגיד,  ע"י  הנאסף  אישי  למידע  נחשפים  הספק  ועובדי  במידה 

 חיסיון המידע ללא הגבלה בזמן.   יוודא כי הם מודעים לדרישה לשמור על 

 דרישות לקליטת מערכת / שירותים  דיגיטליים / תוכנת מדף  .5

על הספק להציג לתאגיד ממצאי בדיקת חדירות אפליקטיבית האחרונה לפי   .5.1

 WEBלמערכת    OWASPלדוגמא :    - הסטנדרטים המקובלים בעולם  

ממשקים   .5.2 הזדהות    APIאספקת  יכולת  סישינים  עם  ובקרת  תוקן  ידי  על 

 ודוקומנטציה לשירותים עסקיים שממשק מאפשר. 

   

 דרישות לקליטת מערכת שפותחה לתאגיד   .6

עבור התאגיד מערכת, ממשקים, שזכויות הקניין של  ספק תוכנה המפתח   .6.1

למערכת. הספק   וביצוע מבדק חדירות  נדרש לספק תכנון  התאגיד, הספק 

חדירות   למבדקי  תכנון  מסמך  לתאגיד  הענן    PTיגיש  לתשתיות 

ידי   על  מסופקת  התשתית  אם  גם  המוצעת,  המערכת  של  ואפליקטיביות 

וביצוע מבדקי החדירה יהיה  התאגיד )בתיאום מלא(, מבצע מסמכי התכנון  

התאגיד.   ידי  על  יאושר  אשר  זה  מסוג  למבדקים  ויידע  הכישורים  בעל 

לפי  המבדקים  וביצוע  המקובלים     Best Practiceהתכנון  וסטנדרטים 

 OWASP Topבתחום מבדקי חדירה תשתית ואפליקטיבית בעולם כגון:  

קי חדירה  . בדיקות יישומי האינטרנט כוללות מבד  - SANS Top 25 ו   10

של הזרקת קוד זדוני, הזרקת שאילתות למסד הנתונים תוך שליפת מידע  

תקשורת,   כשלי  קריפטוגרפים,  באלגוריתמים  שימוש  של  בטיחות  רגיש, 

 טיפול לא נכון בהודעות שגיאה, כשלים במנגנון ניהול ההרשאות, חולשת 

CSRF .ועוד 

ממשקים   .6.2 ובקרת    APIאספקת  תוקן  ידי  על  הזדהות  יכולת  סישינים  עם 

 ודוקומנטציה לשירותים עסקיים שממשק מאפשר. 

 ספקים בעלי גישה  .7

או   .5.1 התאגיד  של  המידע  למערכות  גישה  שמקבלים  ספקים  עבור  דרישות 

 מחזיקים במידע של התאגיד באתר הספק. 

 למערכות הרלוונטיות.    VPNהתאגיד יספק חיבור מאובטח באמצעות   .5.2

 ידע בתאגיד.  עובדי הספק יחתמו על נספח שימוש במערכות מ  .5.3
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 אבטחה פיזית ומידור  .8

 הספק יאפשר ביצוע ביקורות במשרדיו עפ"י דרישת התאגיד.  .5.4

מבקרים   .5.5 יומן  וינהל  לאתרו  פיזית  כניסה  לבקרת  באמצעים  ינקוט  הספק 

יוגנו   אלו  אזורים  התאגיד.  של  פיזי  מידע  קיים/מוחזק  בהם  לאזורים 

 נעולים וכספות. וימודרו באמצעים כדוגמת בקרת גישה, מצלמות, ארונות  

 

 הרשאות גישה  .9

השייך   .5.6 למידע  הגישה  את  שתצמצם  גישה  הרשאות  מדיניות  יישם  הספק 

 לתאגיד למינימום ההכרחי ואך ורק לגורמים מורשים מטעם הספק. 

5.7.  ( בקרה  ותתועד  משתמשים  LOGתיושם  וכניסות  הגישה  להרשאות   )

 ומנהלים לכלל המערכות בהן קיים מידע השייך לתאגיד. 

( לעובדים העובדים על מערכת הקשורה  administratorהקצאת הרשאות )  .5.8

מטעם   מוסמך  גורם  של  מתועד  באישור  ומגובה  מוגבלת,  תהיה  לתאגיד 

 התאגיד. 

 ניהול סיסמאות  .10

כמ  .5.9 מורכבת  סיסמה  מדיניות  יישם  סיסמאות  הספק  )החלפת  בשוק  קובל 

וכו'( או   היסטורית סיסמאות, מורכבות סיסמא  נתון, שמירת  זמן  בפרקי 

 בהתאם לדרישת התאגיד בהתאם למדיניות סיסמאות של המשרד. 

 אוטומטי למערכות בהן קיים מידע השייך לתאגיד.  Timeoutיישום מנגנון  .5.10

 רשתות  .11

הרשת   .5.11 אל  מרחוק  להתחברות  הקשור  בכל  אבטחה  באמצעי  ינקוט  הספק 

 הארגונית שלו. 

הספק ינהל בצורה מאובטחת את הרשת הארגונית שלו, תוך ביצוע שוטף   .5.12

תקשורת   רכיבי  של  גרסאות  עדכוני  חדירה,  מבדקי  סיכונים,  סקרי  של 

 ותיעוד מלא של כל האירועים ברשת הארגונית. 

לעדכן  .5.13 הספק  על  זה,  מסקרי    בהקשר  העולה  ממצא  כל  על  התאגיד  את 

אם   בין  לתאגיד,  השייך  המידע  בעבור  סיכון  להוות  שיכול  הסיכונים 

אותם   השונות  המערכות  באמצעות  אם  ובין  הספק  בחצרות  עלה  הממצא 

 הספק מספק לתאגיד. 

 

 גיבויים  .12

מרכיבי   .10.1 כל  את  לגבות  אחראי  הספק  בתאגיד,  נמצאות  שאינם  מערכות 

ממשקים, קבצ  עבור  המערכת,  והפעילויות  השירותים  הקשורים  ונתונים  ים 

 התאגיד. 

אתר   .10.2 או  החברה  )משרדי  מרוחק  באתר  גם  יישמרו  הגיבוי  ענן    DRעותקי   /

 באזור אחר(. 

 באם נדרש, הספק ישלח עותק לביצוע גיבוי נוסף באתרי התאגיד.  .10.3
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הגיבוי   .10.4 במערך  לתקנו    - כל תקלה  ולפעול  לתאגיד  כך  על  להודיעה  הספק  על 

 בהקדם. 

 עבור גיל המידע וזמן התאוששות מאסון.   DR- קבלת נתוני ה  .10.5

 קבלת ארכיטקטורת מערך הגיבוי החם וקר.    .10.6

 

 קווים מנחים נוספים לאבטחת מידע אצל הספק  .11

קבועות אשר יינתנו על ידי התאגיד    IPיש לוודא כי הגישה מוגבלת לכתובות   11.1

 פרטני.   ACLוזאת על ידי החלת  

גישת   11.2 ממשק  בין  הפחות  לכל  מלאה  לוגית  הפרדה  ישנה  כי  לוודא  יש 

 משתמשים, לממשק גישת מנהלי מערכת.  

 יש לוודא כי תעבורת פרטי ההזדהות מתבצעת אל מול תווך מאובטח.  11.3

גלוי   11.4 באופן  בזיכרון  נשמרים  לא  והאימות  ההצפנה  מפתחות  כי  לוודא  יש 

 (clear text .) 

לוודא   WEBבשירותים מבוססי   11.5 כי תהליך העברת פרטי האימות כולל    יש 

 (. TLSשימוש במנגנון הצפנה סטנדרטי )לדוגמא  

את   11.6 תכלול  זו  בדיקה  מידע.  אבטחת  בדיקת  תוצאות  להציג  יידרש  הספק 

)לרבות שימוש   וציוד התקשורת  אופן ההקשחה של השרתים, עמדות קצה 

שיתופי  חסימת  בטוחים,  בפרוטוקולים  שימוש  עדכניים,  תוכנה    בעדכוני 

רשת מיותרים וכו'(. במידת האפשר, יבחן תוצאות על ידי הרצת כלי ייעודי  

 (Scanner Vulnerability .)  

וביצוע בדיקות    Anti DDOSהספק יצטרך להציג שיש ברשותו שירות של   11.7

 עומסים )ברמת התשתית וברמת האפליקציה(. 

תחילת   11.8 מועד  לאחר  עבודה  ימי  מעשרים  יאוחר  לא  לתאגיד  יגיש  הספק 

שבסעיפים  ההתק  המנחים  מהקווים  אחד  כל  לבדיקת  מחיר  הצעות  שרות, 

 "(.  בדיקת התקיימות הקווים המנחים )להלן: "   11.7  –   11.1

התאגיד יודיע לספק באם הוא מבקש כי הספק יבצע את בדיקות התקיימות  

 הקווים המנחים, כלם או חלקם, באם לאו.  

ככל שיחליט התאגיד כי הספק יבצע את בדיקת התקיימות הקווים המנחים, על הבדיקות  

מקצועי   יידע  הכישורים,  בעל  שיהיה  גורם  ידי  ועל  התאגיד  עם  מלא  בתיאום  לעשות 

 שיבצע את הבדיקות.    ומיומנות לביצוע מבדקים מסוג זה. התאגיד יאשר מראש את הגורם 
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   חוברת ההצעה   - מסמך ג'   

כל    את כל הטפסים המצורפים לו וכן    ו אלי ולצרף    זה מסמך  את ההצעה יש להגיש על גבי  

א'   מסמך  לפי  לצרף  שיש  נוסף  הטפסים  הז   – תיעוד  וכל  זה  מסמך  הצעות.  להציע  מנה 

 יצורפו למעטפה א'.  

 הסעיפים. יש למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס לכל    לתשומת לב המציע 

 פרטי המציע  .1

 פרטים למילוי  נושא 

 שם המציע 

 

 

התאגיד  ככל    סוג 

 המציע מאוגד  

 

מזהה  של    מספר 

 המציע 

 

 תאריך הרישום 

 

 

 מנכ"ל המציע 

 

 

 כתובת:  

 

 

 רחוב:    _____________________________________ 

 מספר:   _____________________________________  

 ישוב:     _____________________________________ 

 מיקוד:   _____________________________________ 

 מספר טלפון 

 

 

 

 כתובת דוא"ל 
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 פרטי איש הקשר מטעם המציע  .2

 ים למילוי פרט  נושא 

 שם איש הקשר 
 

 

 תפקיד 
 

 

 טלפון מספר  
 

 

 מספר טלפון נייד 
 

 

 מספר פקס 
 

 

  כתובת דוא"ל 

 

 חתימת המציע 

 

 

 

 

 

 

שם מלא של החותם בשם   תאריך 

 המציע 

 חתימה וחותמת המציע 
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 פרטי המציע   –   1פר  מס   טופס 

 . יחתם ע"י עו"ד ו/או רו"ח טופס זה ימולא ו  •

 מכים המפורטים.  לטופס זה יש לצרף את המס  •

 טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.     •

עו"ד  הח"מ,  ___________________________________    / אני  את    רו"ח  למלא  ]יש 

מ"ר   המלא[  הרישיון[,    _______________ השם  מספר  את  למלא  שכתובתי  ]יש 

אים לגבי המציע  מאשר את הפרטים הב ___________________________________  

 :  במכרז שבנדון 

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:   .1

 ........................................................................................ 

 סוג ההתאגדות : .................................................................  .2

 ם: מספר זיהוי/רישו  .3

 .................................................................... ..................... 

אי  .4 המציע  כי  לאשר  כאמור  הריני  מפרה  כחברה  החברות  רשם  ברישומי  רשום  נו 

 .   1999  - התשנ"ט ,  חוק החברות א ב 362  בסעיף 

המוסמכים   .5 המציע  שמות  של  היסוד  מסמכי  ול   לחתום לפי  במציע  את  בשם  חייב 

 המציע לעניין מכרז זה, ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני, הנם:  

 

 ......................... ו   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

 .........................   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

ה במכרז ולגבי תוכן ההצעה,  ההחלטה בתאגיד המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצע  .6

 ע. התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המצי 

 : מצורפים למסמך זה  .7

של  תאגיד  נסח   . א  האינטרנט  אתר  דרך  להפקה  ניתן  התאגידים  רשם  של  עדכני 
 רשות התאגידים, שכתובתו:  

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/Rasham

Hachvarot   תאגיד על הכותרת "הפקת נסח    בלחיצה ." 

 המציע, ככל שקיים. אישור מרשם התאגידים על דבר שינוי שם   . ב 

 בכבוד רב, 

 _____              ___________ ________ _____________                          ________ 

  ך תארי                    חותמת וחתימה                                                      מלא שם        
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 עסקאות לפי חוק  המציע  תצהיר    -   2טופס מספר  

 )להלן:"חוק עסקאות גופים ציבוריים"(   1976- , התשל"ו גופים ציבוריים 

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.   •

 יש להשלים את כל התיבות הרלוונטיות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

 טופס זה והמסמכים המצורפים לו יש להגיש במעטפה א'.     •

שהוזהרתי,     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   לאחר   ,

אהיה   כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  לומר  עליי  בחוק,  כי  הקבועים  לעונשים  צפוי 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

1.   _______________________ המציע  הצעת  במסגרת  זה  תצהירי  עושה  אני 

י מורשה  עבור תאגיד השידור הישראלי, וזאת לאור היות .......  "(  המציע )להלן: " 

 . לעשות כן ומוסמך/ת מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר 

, הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים  לאור האמור  .2

 במקום הרלוונטי[   √ ]המציע יסמן      כל אלה במצטבר: 

לא    ❑ אליו  הזיקה  ובעל  המציע  במכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  נכון 

 ( משתי  ביותר  שלא  2הורשעו  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )

הו  תנאים  והבטחת  "   1991  – , התשנ"א  גנים( כדין  זרים )להלן:  עובדים  "(,  חוק 

 "(.  חוק שכר מינימום )להלן: "   1987- וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו הורשעו    ❑ 

 ( משתי  נכון  2ביותר  אך  מינימום,  שכר  וחוק  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )

האחרון  )   למועד  אחת  שנה  חלפה  ההצעות  ההרשעה  1להגשת  ממועד  לפחות   )

 האחרונה. 

ו   ❑ בעל הזיקה אליו הורשעו  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע 

 ( משתי  פי  2ביותר  על  מינימום,  שכר  וחוק  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )

(  1)   הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 פירוט העבירה   

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   
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2 .   

3 .   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

 " זה:  סעיף   ו  הורשע לצורך  זיקה "   - "  גופים    – "  בעל  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 

 .  ציבוריים 

 [ במקום הרלוונטי   √ ]המציע יסמן  ז  נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכר  .3

חוק  " )להלן:    1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9סעיף    ❑

 ( לא חל על המציע.  " שוויון זכויות 

  100על המציע והוא מקיים אותן, והיה ומעסיק    חל לחוק שוויון זכויות    9סעיף    ❑

מציע מצהיר ומתחייב,  עובדים ומעלה, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, ה 

למ  יפנה  כי  החברתיים  גם  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  נהל 

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  ובמידת הצורך    9לשם  זכויות  שוויון    – לחוק 

התחייב בעבר לפנות  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי  

הרווחה  למנהל   העבודה  משרד  של  בחינת  הכללי  לשם  החברתיים  והשירותים 

ונעשתה עמו  זכויות בהתאם לסעיף זה,  לחוק שוויון    9ם חובותיו לפי סעיף  יישו 

כאמור,   בפועל  פנה  אכן  כי  בזאת,  מצהיר  והמציע  התחייב  שלגביה  התקשרות 

 .  ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן 

 שיווין זכויות.  כמשמעותו בחוק    – "  מעסיק זה:  " סעיף  לצורך  

למנהל   .4 זה,  סעיף  לפי  מהתצהיר  העתק  יעביר  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  המציע 

ימים מהמועד    30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 האחרון להגשת ההצעות במכרז.   

 :  הבאים   המסמכים   מצורפים   זה   לתצהיר  .5

  או ,  מס   מיועץ   או   ן חשבו - מרואה ,  חוק כהגדרתו ב   מורשה   מפקיד   אישור  (1

  והרשומות   החשבונות   פנקסי   את   מנהל המציע  ש   המעיד   ממנו   העתק 

- ו " תשל ה ,  מוסף   ערך   מס   וחוק ת מס הכנסה  פקוד   פי   על   לנהלם   שעליו 

 ; מלנהלם   פטור   שהוא   או   1975

  או ,  מס   מיועץ   או   חשבון - מרואה ,  חוק כהגדרתו ב   מורשה   מפקיד   אישור  (2

  הכנסותיו   על   השומה   לפקיד   לדווח   נוהג המציע  ש   המעיד   ממנו   העתק 

,  מוסף   ערך   מס   חוק   לפי   מס   עליהן   שמוטל   עסקאות   על   למנהל   ולדווח 

 ; 1975  - התשל"ו  

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא. 

 ________   _____________________   ______________________  

 חתימת המצהיר  שמו של המצהיר  תאריך  
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 )ללא חותמת המציע(    

 תאגיד   -   ואישור זכויות חתימה בשם המציע   חתימה אימות  

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  . ו ............................. נושא/ת ........................   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " לעני המציע )להלן:  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  ו "(  זה,  מכרז  על    ו חתם/ ין 

 בפני.   מסמך זה 

 

 ______              ___________ _____________                          _______ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה    -   3טופס מספר  

 למכרז 

 . על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

 

לאחר     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   שהוזהרתי,  , 

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  לומר  עליי  כי 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

עושה   .1 _______________________  אני  המציע  הצעת  במסגרת  זה  תצהירי 

 .  עבור תאגיד השידור הישראלי ב    10/2021מכרז  "(  המציע )להלן: " 

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   .2

 תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    הנני מוסמך ליתן, ונותן  .3

לי   .4 ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר    בידיעה העובדות  בין  מתוקף  אישית 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

  השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז הנני מעוניין לספק לתאגיד את   .5

 המפרט הטכני.     - ולתנאי מסמך ב'  

על   .6 בעיון רב את כלל מסמכי המכרז,  כי קראתי  ו הנני מאשר  נספחיו,  כל מסמכיו 

לדרישות    ואני  מסכים/ה  אני  וכי  ותנאיו,  המכרז  דרישות  את  שהבנתי  מצהיר 

 המכרז ללא סייג. 

המציע   .7 בהצעת  שפורטו  הנתונים  על ההצעה "   -   )להלן כל  נבדקו  ואני  - "(  ידי, 

 מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים. 

ההסכם  על כל חמשת מסמכיו וכל המצורפים לכל מסמך ובכלל זה  הוראות המכרז   .8

ז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים ללא סייג  המצורף למכר 

 פי דין. - הצעת המציע ועל   פי המכרז, ההסכם על נספחיו, - את התחייבויותיו על 

 אי תיאום הצעות במכרז:  .9

מחירים עם מציע אחר במכרז או עם גורם אחר  מו  א י לא ת והח"מ  המציע   9.1

 שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.    כלשהו 

המחיר   9.2 הצעת  כולל  בנפרד   - ההצעה,  נפרדת   המצורפת  מוגשת  במעטפה   ,

לבין מציעים אחרים  המציע  באופן עצמאי. אין ולא היו בין  המציע  ידי  - על 

פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף    ים מציע או  

 פעולה כלשהו בקשר עם המכרז. 
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ידי המציע בתום  - גובשה על  המצורפת בנפרד,  - ההצעה, כולל הצעת המחיר  9.3

עם  כלשהו  ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשתה  ולא  או    לב,  משתתף 

 משתתף פוטנציאלי אחר במכרז. 

  המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד פרטים המחירים ו/או ה  9.4

או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות  הצעות למכרז אשר מציע  אחר 

 גוף או אדם הקשורים עימם. במכרז, או בפני כל  

אחר מלהגיש הצעות  בניסיון להניא מתחרה    ים מעורב המציע והח"מ לא היו   9.5

 למכרז.  

בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה    ים מעורב ו  לא הי המציע והח"מ   9.6

 גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע.  

י  בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלת   ים עורב המציע והח"מ לא היו מ  9.7

 תחרותית מכל סוג שהוא. 

לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש    ים מודע המציע והח"מ   9.8

 שנות מאסר בפועל. 

החתומה,   .10 המחיר  הצעת  הגשת  וכן  ההצעה,  טופס  גבי  על  החתומה  ההצעה  הגשת 

ור במסמכי המכרז  את כלל האמ ו  נ והח"מ קרא מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע  

על  לו,  המצורף  על    ובהסכם  והודעות  הבהרה  לשאלות  המענה/ים  את  נספחיהם, 

הב   - עדכונים   כאלה,  היו  בהם,  נו  אם  האמור  ככל  את  ההסברים  כל  את  קיבלנו 

 . שביקשנו לדעת 

באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות,  ו  נ המציע והח"מ בדק  .11

מכרז ולקיום  לביצוע השירותים נשוא ה ים הסיכונים וכל פרט אחר הקשר העלויות,  

בירר  ובמלואן,  פי המכרז, במועדן  על  לנו בקשר    נו התחייבויותינו  כל פרט הדרוש 

לקיים את כל התחייבויותיו על פי המכרז אם  המציע    כי יהיה ביכולת   נו לכך ווידא 

 .  זכה בו י 

  לדרישות   בהתאם   השירותים   את   צע לב ים  / מתחייב נו  / אני   במכרז   יזכה   המציע   אם  .12

זה    המכרז   במסמכי   המפורטות  ובכלל  נספחים  כל  על    לכל   בכפוף המעודכנים 

על  ההסכם  מסמך הצעת המחיר,  ,  המכרז   מסמכי כל מסמך מ ב   הקבועות   ההוראות 

 .  נספחיו והמפרט הטכני 

ההיתרים  על הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות  ב   המציע  .13

- ם הנדרשים על והאמצעים, לרבות כוח האדם והציוד, הדרושים לביצוע השירותי 

פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של  

מהמ  למנוע  כדי  בה  שיש  עניינים,  ניגוד  לרבות  כלשהי,  איזו  מניעה  לקיים  ציע 

 פי דין. - פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על - מהתחייבויותיו על 

פי דין, ובידיו כל הרישיונות  - בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על , רשום  המציע  .14

 . , הנחיה או נוהל דין כל  פי  - הנדרשים על וההיתרים  
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מתחייב לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת  ,  המציע  .15

 המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.   נשוא הספקת השירותים  

ככל שיש לו עובדים,    בעניין שמירת זכויות עובדים, ו  חובותי ם  ומקיי   פועל   המציע  .16

העבודה   דיני  הקיבוציים    - לפי  וההסכמים  ההרחבה  צווי   זה  על    - ובכלל  החלים 

זרים   עובדים  לחוק  בהתאם  לרבות  השירותים,  הספקת  לעניין  כמעסיק  המציע 

תשנ"א  תנאים(,  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  שכר    1991- )איסור  לחוק  ובהתאם 

תשמ"ז  עבודה  1987- מינימום,  שכר  ומשלם  מחוקי  ,  כמתחייב  בקביעות,  לעובדיו 

 ישיים החלים עליו. העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים הא 

וכן היקפה    ו זכה במכרז דנן, ההתקשרות עימ י במידה ו המציע כי    ידוע ומוסכם על  .17

מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התאגיד, בצרכים המשתנים של התאגיד  

, וכי התאגיד יהא רשאי לבטל  ורים התקציביים, ככל שידרשו וכן בקבלת כל האיש 

 .  קשרות כפי שמפורט במסמכי המכרז את ההסכם בכל עת, גם לאחר ההת 

יתקבלו   .18 לא  ו/או  לרכישת השירותים  מאושר  לתאגיד תקציב  יהיה  לא  בו  במקרה 

ההרשאות  ו/או  התקציביים  האישורים  קיימת    כל  שתהיה  ו/או  ההיתרים  ו/או 

אוביי  לאספקת  מניעה  לפי    השירותים קטיבית  והכל  בנסיבות,  שינוי  יחול  ו/או 

לא יינתן השירות ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו  גיד,  שיקול דעתו הבלעדי של התא 

 כל טענה ו/או תביעה עקב כך. מציע  לא תהיה ל לפי העניין ו 

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את    .19

או לקבל רק חל מהצעת    מכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד, ה 

הכל   לרשותו  המציע  שיעמדו  לתקציבים  ובהתאם  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם 

 ויועברו אליו בפועל.  

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ו  מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה ל המציע   .20

המכרז  ביטול  עם  בקשר  ו/או  הנוגע  בהיקף  בכל  כלשהו  שינוי  או  ביצועו,  דחיית   ,

סי  מכל  התאגיד,  ידי  על  המבוקשים  שהיא השירותים  מכלליות  .  בה  לגרוע  מבלי 

יהיה  האמור דלעיל,   זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך  המציע מסכים לכך שהוא לא 

ביצוע השירותים מכוח  אי  כל תביעה בגין    ו נזק. כמו כן, לא תהא ל לו  אף אם יגרם  

 . או  לתקופה מסוימת   יקף מסוים המכרז בה 

כל  בוא בתביעות, בטענות או בדריש י לא    מציע מצהיר כי ה  .21 ות כלפי התאגיד, בגין 

קבועה  או  זמנית  השירות,  הפסקת  או  השירות  בהשלמת  שהיא    עיכוב  סיבה  מכל 

הליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או  ככל שתחול בכל עת ובכלל בשל  

 הם. צדדים שלישיים כלש 

והננו  כי המציע רשאי להשתתף במכרז עפ"י האמור בו,  ומתחייבים  צהירים  ו מ הננ  .22

מתחייבים כי אין לנו ולא יהיו לנו ניגודי עניינים מכל סוג שהוא בין פעילויותיי/נו  

לספק   מתבקש/ים  שאני/נו  השירותים  לבין  המציע(  במסגרת  שלא  )אף  האחרות 

 לתאגיד עפ"י מכרז זה. 
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צעתינו אינה סותרת את המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  אנו מצהירים כי ה  .23

אים לחתום בשם המציע על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל  המציע וכי אנו רש 

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

הכספית  ו  אנ  .24 בהצעתנו  נעמוד  במכרז  יזכה  והמציע  במידה  כי  בזאת  מצהירים 

 הווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו ומ הצעת המחיר    – במסמך ד'  המפורטת  

א   המציע    הצעת  .25 ותחייב  בתוקף  תהיה  המציע  זו  של ת  תקופה  ימים    180  במשך 

וידרוש   במידה  המכרז.  בתנאי  שהוגדר  כפי  ההצעות  להגשת  האחרון  מהמועד 

 התאגיד יוארך תוקפה של הצעתי לתקופה נוספת. 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .26

 

 ך:______________________.  תארי 

 שם המצהיר 

 _____________ 

 חתימת המצהיר 

  _______________ 

 חתימת  המציע 

 ________________ 

   

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ..........................., ....  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

הי   .........................,    מס'   "ז ת  מסמכי  לפי  ..................... המוסמך/ים  של  ......  סוד 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                                       חותמת וחתימה              שם                            
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הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב    -   4טופס מספר  

 ויתור 

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

סו  • מהווים  בהצעה  פרטים  אילו  במדויק  לפרט  ו/או מקצועיים  יש  דות מסחריים 

 במקרה הרלוונטי.   

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

להלן:  )   _____ רישום: __________________   _, מס' __ ____ ______ אני הח"מ _____ 

 מצהיר בזאת, כדלקמן: "(  המציע " 

 בחלופה הרלוונטית:   Xנא לסמן  

   במסגרת מטעמי  שהוגשה  פומבי  ההצעה  תאג   10/2021מכרז  השידור,  עבור  אינה    יד 

 כוללת פרטים סודיים. 

  במקרה של    הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[

 : [ שבו החלקים הסודיים מושחרים   ה, צע ה עותק נוסף של ה מילוי חלק זה, יש לצרף  

 

 

 

המבקש לעיין במסמכים    , ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז  .1

)ה( לתקנות חובת המכרזים,  21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה    , עיון במסמכים   , ים שונ 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998- בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח ,  1993- התשנ"ג 

לעיון   .2 לעיל  פורט  שלא  בהצעתי  פרט  ו/או  חלק  כל  למסירת  הסכמתי  בזאת  נותן  אני 

בזא   אם מציעים אחרים,   ומוותר  כזוכה במכרז,  ו/או אבחר  כל טענה  על  ו/או    ת  זכות 

 תביעה בקשר לכך. 

בהצעה   .3 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  פרטים  ו/או  חלקים  ציון 

העיון   זכות  על  מראש  מוותר  והנני  האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

י שיקול הדעת בדבר היקף  וכ   , ועדת המכרזים  ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את  .4

זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם  

 להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית. 

 

 ___________________      _                ____________________ 

   + חותמת )אם נדרש(   חתימה                                               תאריך                             
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 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

בי   ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. ום  מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ........ נושא/ת ......................... ו .....................   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו מציע ה )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

                  _____________              ___________           _____________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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   –   5טופס מספר  

     5.3ף  ס ה תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי  

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

 גיש במעטפה א'.    טופס זה יש לה  •

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול   •

 להביא לפסילת ההצעה.  

המוסמ    .......................... מס'   ת"ז  נושא/ת   ............................. הח"מ  ך  אני, 

לתת   ה והמורשה  בשם  זה  /ה תצהיר  _____________ מציע  מספר  תאגיד   __________

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת   תאגיד 

 במכרז כדלקמן: המציע בתנאי הסף  

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   . א 

לי   . ב  ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  העובדות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . ם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי תפקידי האמור, ממסמכים שבה 

 למסמך א'   35.תנאי הסף הקבוע בסעיף  נוסח  

 לא יהיה רשאי להשתתף במכרז כל אחד מהבאים:    5.3" 

 תאגיד שידור  5.3.1

 ו/או  

 תאגיד עיתונות   5.3.2

 ו/או 

מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו מסוג מסוים של אמצעי   5.3.3

לכוון בדרך אחרת  שליטה בתאגיד שיד  ור או בתאגיד עיתונות או ביכולת 

 את פעולתו של תאגיד כאמור.   

 או  ו/ 

ידי תאגיד שידור או  ב מי שמוחזק  במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו   5.3.4

 .  תאגיד עיתונות, או שביכולת תאגיד כאמור לכוון בדרך אחרת את פעילותו 

 ו/או  

מ   5.3.5 שלמעלה  הכ   30%  – מי  בשיטה  מהיקף  פרסומות  ממכירת  הן  נסותיו 

 נלוגית.     אנלוגית בעבור גורם המקיים שידורי רדיו בשיטה הא 
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   – לצורך סעיף זה  

 תאגיד שהוא מוציא לאור של עיתון;   – "תאגיד עיתונות"  

 מי שהוא בעל זיכיון או רישיון לפי כל דין לשדר לציבור או לחלק ממנו;  – "תאגיד שידור"  

"במישרין   שליטה"  "החזקה",  ו"אמצעי  בעקיפין"  הרשות    – או  בחוק  כמשמעותם 

 . " 1990- ורדיו, התש"ן השנייה לטלוויזיה  

 : במציע   השליטה   בעלי   פרטי   אלו  .1

/  ת  שם  "ד מס  .ז. 
 אחר / .פ ח 

 עיסוקיו  במציע   אחזקה   שיעור 

1.      
 
 

2.      
 
 

3.      
 
 

4.      
 
 

5.      
 
 

 

 : במציע   הדירקטורים   פרטי   אלו  .2

 יו עיסוק  ח.פ    / .ז. ת  שם  "ד מס 
1.     

 
 

2.     
 
 

3.     
 
 

4.     
 
 

5.     
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 : במציע   והמנהלים   המשרה   נושאי   פרטי   אלו  .3

  תפקידו  .ז. ת  שם  "ד מס 
 במציע 

 עיסוקיו 

1.      
 
 

2.      
 
 

3.      
 
 

4.      
 
 

5.      
 
 

 

פרטיהם של כל גורם אחר שיש לו, במישרין או    כן , ו במציע   העניין   י פרטי בעל   אלו  .4

קרוב  באמצעות  לרבות  יותר,  בעקיפין,  או  אחד  אחר,  תאגיד  או  אחר  אדם  או  ו 

 :  מציע אמצעי שליטה ב 

 במציע   העניין  במציע   אחזקה   שיעור  .פ ח .ז. /  ת  שם  "ד מס 
1.      

 
 

2.      
 
 

3.      
 
 

4.      
 
 

5.      
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מי שהוא בעל זיכיון או רישיון לפי    – "  תאגיד שידור " ?  תאגיד שידור האם המציע   .5

 ממנו;   כל דין לשדר לציבור או לחלק 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

עיתונות המציע  האם   .6 עיתונות "  ? תאגיד  של    – "  תאגיד  לאור  מוציא  שהוא  תאגיד 

 עיתון; 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

בעקיפין, בשיעור כלשהו מסוג מסוים של אמצעי  מחזיק, במישרין או  האם המציע   .7

עיתונות  בתאגיד  או  שידור  בתאגיד  עיתונות ת " ?  שליטה  שהוא    – "  אגיד  תאגיד 

מי שהוא בעל זיכיון או רישיון לפי כל    – "  תאגיד שידור "   מוציא לאור של עיתון; 

ממנו;  לחלק  או  לציבור  לשדר  ו"אמצעי  "   דין  בעקיפין"  או  "במישרין  החזקה", 

 . 1990- כמשמעותם בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן   – "  שליטה 

  כן 

   לא 

 המתאימה   במשבצת   Vיש לסמן  

  :  ככל שנדרש   הסבר 

 ___________________________________________________________________

 __ _________________________________________________________________

 ______________________________________________________ _____________

 _____________________________ ______________________________________  

תאגיד  שידור ?  לכוון בדרך אחרת את פעולתו של תאגיד  ו של המציע  ביכולת האם   .8

 מי שהוא בעל זיכיון או רישיון לפי כל דין לשדר לציבור או לחלק ממנו;   – "  שידור 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

המציע  ביכולת האם   .9 של  את  ו  אחרת  בדרך  תאגיד  לכוון  של  ?  פעולתו  עיתונות 

 תאגיד שהוא מוציא לאור של עיתון;   – "  תאגיד עיתונות " 

  כן 

   לא 
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 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

ידי תאגיד שידור או  ב מוחזק  במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו  האם המציע   .10

תאגיד  "   תאגיד שהוא מוציא לאור של עיתון;   – "  תאגיד עיתונות " ?  תאגיד עיתונות 

  מי שהוא בעל זיכיון או רישיון לפי כל דין לשדר לציבור או לחלק ממנו;   –   " שידור 

כמשמעותם בחוק הרשות    – "  החזקה", "במישרין או בעקיפין" ו"אמצעי שליטה " 

 . 1990- השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 :  ככל שנדרש   הסבר 

 ___________________________________ _________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________ ________________

 ___________________ _________________________________________________ 

תאגיד  המציע?  לכוון בדרך אחרת את פעולתו של  ו של תאגיד שידור  ביכולת האם   .11

 מי שהוא בעל זיכיון או רישיון לפי כל דין לשדר לציבור או לחלק ממנו;   – "  שידור 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

תאגיד   .12 של  ביכולתו  המציע ל עיתונות  האם  של  פעולתו  את  אחרת  בדרך  ?  כוון 

 תאגיד שהוא מוציא לאור של עיתון;   – "  תאגיד עיתונות " 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

גורם המ  .13 יים  ק האם למציע יש הכנסות ממכירת פרסומות בשיטה אנלוגית בעבור 

 שידורי רדיו בשיטה אנלוגית ?  

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

שהתשובה  .14 מסופקים    13לשאלה    ככל  להם  הגורמים  את  לפרט  יש  חיובית,  לעיל 

 שירותי מכירת פרסומות בשיטה האנלוגית:   
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 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________ ________

 _________________________________________________________ 

ממ  .15 המציע  של  ההכנסות  היקף  גורם  מה  בעבור  אנלוגית  בשיטה  פרסומות  כירת 

אנלוגית  בשיטה  רדיו  שידורי  המציע המקיים  של  הכנסותיו  מכלל  )באחוזים(    ? , 

 % )אחוזים(.    ________ 

 .  א 5ח של טופס  על המציע לצרף אישור רואה חשבון בנוס  .16

 : כדלקמן   הם   שלו   המימון   ומקורות   המציע   של   ההון   מבנה  .17

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _____________________ ____________________________________

 ____________________________ _____________________________

 _________________________________________________________

 ._________________ 

ללמד    לפרט   יש  .18 כדי  בו  נוסף שיש  גוף מתחרה  כל מידע  בגדר  כך שהמציע אינו  על 

 מסמך א'  ל   5.3כאמור בסעיף  

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

 ___________________ _________ _____________________________
 _________________________________________________________

 ._________________ 
 

 יש לצרף אילן יוחסין מלא של המחזיקים במציע:  .19

 _________________________________________________________
 _________________________________________ _________ _______

 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

 ____________ ._____ 

 

   נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת ה 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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 תאגיד   - יות חתימה בשם המציע  ואישור זכו   אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  .................... ו ............................. נושא/ת .....   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " לעני המציע )להלן:  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  ו "(  זה,  מכרז  על    ו חתם/ ין 

 בפני.   מסמך זה 

 

  ___________               _____________                          _____________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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 אישור רואה חשבון     – א  5טופס מספר  

 טופס זה יחתם ע"י רו"ח.  •

 משרד רואה החשבון ניתן להגיש טופס זה על גבי דף לוגו של   •

 

 אנו רואי החשבון של המציע: 

    __________________________________________________ 

 " )להלן     ______________________ המציע:  של  חברה  מאשרים  המציע מספר   ,)"

 כדלקמן: 

ב  עמידה  "   5מספר    טופס ל   15  סעיף ביקרנו את ההצהרה של המציע  לעניין  תצהיר המציע 

הס  היקף  "  5.3ף  בתנאי  כי  המציע  הצהיר  של לפיה  פרסומות  ה   ההכנסות  ממכירת  מציע 

הן בשיעור של ____ %    בשיטה אנלוגית בעבור גורם המקיים שידורי רדיו בשיטה אנלוגית 

   .  מכלל הכנסותיו של המציע )אחוזים(  

הצהרת המציע כאמור, הינה באחריות הנהלת המציע, כאשר אנו אחראים לחוות דעה על  

 ה בהתבסס על ביקורתנו. ההצהר 

ביקרנו את הדוחות הכספיים החתומים והמאושרים האחרונים של המציע. אנו אחראים  

בהתבסס  ההצהרה  על  דעה  ביקורתנו    לחוות  את  ערכנו  כי  לאשר  הרינו  ביקורתנו.  על 

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם  

ה  לפי  שאין  כדרושים  בטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  בוצעה  הביקורת  נסיבות. 

איות התומכות  בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ר 

בסכומים ובמידע שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל  

התא  של  ההנהלה  ידי  על  שנעשו  נאותות ההצגה  האומדנים המשמעותיים  הערכת  וכן  גיד 

 בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 הרינו לאשר כדלקמן: 

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות  כאמור לעיל,  ההצהרה של המציע    - לדעתנו  

 את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.  

 בכבוד רב, 

 

 כתובת:_________________   ון:___________ שם רואה חשב 

 

 חתימה:_________________   תאריך:_________________ 
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   –   6טופס מספר  

   המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיים תצהיר  

 הזמנה להציע הצעות   – במסמך א'    5.6  – , ו  5.5,  5.4  בהתאם לסעיפים 

 תאושר על ידי עו"ד. על ידי המציע בחתימה ש יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול   •

 פסילת ההצעה.  להביא ל 

המוסמ    .......................... מס'   ת"ז  נושא/ת   ............................. הח"מ  ך  אני, 

לתת   ה והמורשה  בשם  זה  /ה תצהיר  מספר  מציע   _______________________ תאגיד 

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת   גיד תא 

 אי הסף במכרז כדלקמן: המציע בתנ 

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   . א 

לי   . ב  ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  העובדות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . ומחקירה ודרישה שביצעתי תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי  

 לן:     ולצורך שלב בדיקת האיכות לה   5.6  – ו    5.5  – ו    5.4הגדרות לצורך סעיפים  

קבצי אודיו ו/או חוזי אשר מופצים שלא במסגרת    - "  VOD  ו/או   AOD  קבצי " 

 שידור ראשון.  

כגון:    VODו/או     AODפלטפורמה המפיצה קבצי    - "פלטפורמות דיגיטליות"  

Google Podcast, RLive, Apple Music, Spotify, Castbox, Addict  

 .  וכיוצא באלה 

 ת הדרכים הבאות: משלבת פרסומת בכל אח   – "משבצת"  

 ( pre - rollלפני ניגון הקובץ )  . ד 

 (  mid – rollבמהלך ניגון הקובץ )  . ה 

 (   post rollלאחר תום ניגון קובץ )  . ו 

   .  מפרט הטכני ה   - במסמך ב'     1כהגדרתה בסעיף    – "  "פרסומת 
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 למסמך א'   5.4  להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח תנאי הסף:  

לפחות   5.4"  של  ניסיון  להגשת    24למציע  האחרון  למועד  שקדמו  רציפים,  חודשים 

הצעות למכרז, בהפעלת מערכת טכנולוגית, אשר משבצת פרסומות בפלטפורמות  

 דיגיטליות.  

לצורך   הנ"ל  במערכת  השתמש  המציע  בו  במקרה  יחשב  אחד  חודש  של  ניסיון 

(  10אחת ביום במשך עשרה ) שיבוץ פרסומות בפלטפורמות דיגיטליות לפחות פעם  

יוני  ימי  מחודש  החל  הבאים:  מהחודשים  אחד  בכל  וזאת  בחודש  ועד    2019ם 

      .    2021לחודש מאי  

 .  6לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  

 ".  התאגיד יהא רשאי לבחון עמידה בתנאי סף זה גם במסגרת שלבי בחינת האיכות 

אש מפעיל  מציע  ה האם   .1 טכנולוגית,  בפלטפורמות  מערכת  פרסומות  משבצת  ר 

במסגרת    - "  VODו/או    AODקבצי  )"    ? דיגיטליות  שלא  מופצים  אשר  חוזי  ו/או  אודיו  קבצי 

ראשון  " שידור  דיגיטליות ,  קבצי    - "  פלטפורמות  המפיצה  כגון:    VODו/או     AODפלטפורמה 

Google Podcast, RLive, Apple Music, Spotify , Castbox, Addict   משבצת "   , וכיוצא באלה  "

במהלך ניגון הקובץ  ,  ( pre - rollלפני ניגון הקובץ )   משלבת פרסומת בכל אחת הדרכים הבאות:   – 

 (mid – roll )  , ( קובץ  ניגון  בסעיף    –   פרסומת" " ,  ( post rollלאחר תום  ב'     1כהגדרתה    - במסמך 

 .   ( המפרט הטכני 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 שקיים:   פרטי המערכת: יצרן ודגם ככל   .2

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 ___________________ _________ _____________________________ 

חודשים רציפים, שקדמו למועד האחרון להגשת    24האם למציע ניסיון של לפחות   .3

  לעיל?   2  – ו    1כאמור בסעיפים    טכנולוגית ה מערכת  ה הצעות למכרז, בהפעלת  

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  
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ב  .4 השתמש  המציע  בהם  החודשים  כל  את  לפרט  הנ"ל יש  שיבוץ    מערכת  לצורך 

)   פרסומות בפלטפורמות דיגיטליות לפחות פעם אחת ביום במשך  ימים    ( 10עשרה 

הפלטפורמות    בחודש  והשלמת  כן,  המילה  כתיבת  ידי  על  הטבלה,  את  ולהשלים 

הדיגיטליות העיקריות בהן שובצו הפרסומות על ידי המציע, בכל חודש בו המציע  

קבצי אודיו ו/או חוזי אשר מופצים    - "  VODו/או    AODקבצי  )" ?     השתמש כאמור במערכת. 

ראשון  שידור  במסגרת  " שלא  דיגיטליות ,  קבצי    - "  פלטפורמות  המפיצה  ו/או     AODפלטפורמה 

VOD    :כגוןGoogle Podcast, RLive, Apple Music, Spotify, Castbox, Addict   וכיוצא באלה  ,

ניגו   הבאות: משלבת פרסומת בכל אחת הדרכים    – "  משבצת "  ) לפני  במהלך  ,  ( pre - rollן הקובץ 

 ( הקובץ  ) ,  ( mid – rollניגון  קובץ  ניגון  תום  בסעיף    –   פרסומת" " ,  ( post rollלאחר    1כהגדרתה 

 ( המפרט הטכני   - במסמך ב'   

 2019 2020 2021 

 לא רלוונטי    יוני 

 לא רלוונטי    יולי 

 לא רלוונטי    אוגוסט 

 רלוונטי לא     ספטמבר 

 לא רלוונטי    אוקטובר 

 לא רלוונטי    נובמבר  

 לא רלוונטי    דצמבר 

   לא רלוונטי  ינואר 

   לא רלוונטי  פברואר  

   לא רלוונטי  מרץ 

   לא רלוונטי  אפריל 

   לא רלוונטי  מאי 
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 למסמך א'   5.5להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  

 להלן נוסח תנאי הסף:  

המער  5.5  "  למכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  משתמש  נכון  בה  הטכנולוגית  כת 

המציע לשיבוץ פרסומות בפלטפורמות דיגיטליות, מאפשרת שימוש במערכת על  

 ידי גישה מרחוק ל"יוזרים"  שאינם המציע.    

 .  6לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  

 . נת האיכות רשאי לבחון עמידה בתנאי סף זה גם במסגרת שלבי בחי התאגיד יהא  

בפלטפורמות  האם   .5 פרסומות  לשיבוץ  המציע  משתמש  בה  הטכנולוגית  המערכת 

שאינם   ל"יוזרים"   מרחוק  גישה  ידי  על  במערכת  שימוש  מאפשרת  דיגיטליות, 

מופצים שלא במסגרת שידור  קבצי אודיו ו/או חוזי אשר    - "  VODו/או    AODקבצי  )" ?   ?    המציע 

" ראשון  דיגיטליות ,  קבצי  פל   - "  פלטפורמות  המפיצה   Googleכגון:    VODו/או     AODטפורמה 

Podcast, RLive, Apple Music, Spotify, Castbox, Addict   משלבת    – "  משבצת " ,  וכיוצא באלה

)   פרסומת בכל אחת הדרכים הבאות:  ניגון הקובץ  ניגו ,  ( pre - rollלפני  ) במהלך   – midן הקובץ 

roll )  , ( קובץ  ניגון  ב'     1כהגדרתה בסעיף    –   רסומת" פ " ,  ( post rollלאחר תום  המפרט    - במסמך 

 ( הטכני 

  כן 

   לא 

 . במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 יש לפרט "יוזרים" אשר אינם במציע, המשתמשים במערכת על ידי גישה מרחוק:  .6

 ותפקידו   שם היוזר 
אמצעי ההתחברות  

 למערכת 

מספר טלפון, כתובת  

 מייל  

   

   

   

 

 למסמך א'   6.5להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  

 להלן נוסח תנאי הסף:  

בפלטפורמות   5.6 המשובצות  פרסומות  ממכירת  כספי  מחזור  היקף  בעל  המציע 

לפחות   של  בהיקף  אחת    1,500,000דיגיטליות  בכל  לשנה,  מע"מ(  כולל  )לא   ₪

 .  2020  – ו    2019מהשנים  
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  וכן לצרף את טופס   6לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  

     " אישור רואה חשבון   – א  6מספר  

בפלטפורמות  בעל  המציע  האם   .7 המשובצות  פרסומות  ממכירת  כספי  מחזור  היקף 

בכל    Vיש לסמן  ?    ₪ )לא כולל מע"מ( לשנה   1,500,000דיגיטליות בהיקף של לפחות  

   ? בכך  עומד  המציע  בה  אשר    - "  VODו/או    AODקבצי  )" ?   שנה  חוזי  ו/או  אודיו  קבצי 

   AODפלטפורמה המפיצה קבצי    - "  פלטפורמות דיגיטליות , " במסגרת שידור ראשון   מופצים שלא 

וכיוצא    Google Podcast, RLive, Apple Music, Spotify, Castbox, Addictכגון:    VODו/או  

בכל אחת הדרכים הבאות:   – "  משבצת " ,  באלה  )   משלבת פרסומת  ניגון הקובץ  ,  ( pre - rollלפני 

 ( הקובץ  ניגון  ) ,  ( mid – rollבמהלך  קובץ  ניגון  תום  כהגדרתה    –   פרסומת" " ,  ( post rollלאחר 

 ( המפרט הטכני   - במסמך ב'     1בסעיף  

 2019 

 2020 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 א.  6  יש לצרף אישור רואה חשבון בנוסח המצ"ב בטופס  .8

   נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת ה 

             ___________    _____________                          _____________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            

 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .. מ .................................  אני  שכתובתי  .....................  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ........ ......... מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

של    .........,  ................   מס'   "ז ת  היסוד  מסמכי  לפי  ...........................  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                            שם                  
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 אישור רואה חשבון     – א  6טופס מספר  

 טופס זה יחתם ע"י רו"ח.  •

 ניתן להגיש טופס זה על גבי דף לוגו של משרד רואה החשבון  •

 : כספי   הנדון  מחזור  בפלטפורמות המציע  של    היקף  המשובצות  פרסומות    ממכירת 

 דיגיטליות 

 אנו רואי החשבון של המציע: 

    __________________________________________________ 

 " )להלן     ______________________ המציע:  של  חברה  מאשרים  המציע מספר   ,)"

 כדלקמן: 

ב  המציע  של  ההצהרה  את  מספר    7  סעיף ביקרנו  עמידה    6לטופס  לעניין  המציע  "תצהיר 

מקצועיי  סף  כי  ם"  בתנאי  המציע  הצהיר  ממכירת  הוא  לפיה  כספי  מחזור  היקף  בעל 

לפחות   של  בהיקף  דיגיטליות  בפלטפורמות  המשובצות  כולל    1,500,000פרסומות  )לא   ₪

 .   2020  – ו    2019, לכל אחת מהשנים  מע"מ( לשנה 

ע, כאשר אנו אחראים לחוות דעה על  הצהרת המציע כאמור, הינה באחריות הנהלת המצי 

 בסס על ביקורתנו. ההצהרה בהת 

ביקרנו את הדוחות הכספיים החתומים והמאושרים האחרונים של המציע. אנו אחראים  

ביקורתנו   את  ערכנו  כי  לאשר  הרינו  ביקורתנו.  על  בהתבסס  ההצהרה  על  דעה  לחוות 

י ביקורת אשר ראינו אותם  בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהל 

הנסיבו  לפי  שאין  כדרושים  בטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  בוצעה  הביקורת  ת. 

בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות  

בסכומים ובמידע שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל  

ו האומדנים   התאגיד  של  ההנהלה  ידי  על  שנעשו  נאותות ההצגה  המשמעותיים  הערכת  כן 

 בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 הרינו לאשר כדלקמן: 

המציע    - לדעתנו   של  לעיל,  ההצהרה  פרסומות  בדבר  כאמור  ממכירת  כספי  מחזור  היקף 

  ₪ )לא כולל מע"מ( לשנה   1,500,000דיגיטליות בהיקף של לפחות  המשובצות בפלטפורמות  

מהשנים   אחת  את    2020  – ו    2019לכל  המהותיות  הבחינות  מכל  נאות  באופן  משקפת 

 המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.  

 בכבוד רב, 

 כתובת:_________________   שם רואה חשבון:___________ 

 

 חתימה:_________________   תאריך:_________________ 
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   –   7טופס מספר  

 צורך בחינת רכיבי האיכות ל תצהיר המציע  

 הזמנה להציע הצעות   – )ב( למסמך א'    21לפי סעיף  

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

יש להגיש במעטפה  יכלול את פרטי הצעת המחיר(     )שלא   דיסק או קי ופס זה ו ט  •

 א'.    

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול   •

 להביא לפסילת ההצעה.  

המו    .......................... מס'   ת"ז  נושא/ת   ............................. הח"מ  ך  סמ אני, 

לתת   בשם  והמורשה  זה  /  תצהיר  מספר  התאגיד  המציע   _______________________

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת   תאגיד 

 המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן: 

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   . א 

ידועות  . ב  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  לי    העובדות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

א  אודיו  =  ' רכיב  פרסומות  מכירת  בתחום  הניסיון של המציע  היקף 

     דיגיטליות  

שיבוץ פרסומת אודיו בלבד בפלטפורמות    - "  מכירת פרסומות אודיו דיגיטליות "  .1

 בתמורה לתשלום.   -   AODדיגיטליות המפיצות קבצי  

 על המציע להשלים את הטבלה הבאה:  .2

שם הלקוח  

 ופרטיו 

קיף כספי  ה 

שנתי בש"ח  

  של "מכירת 

פרסומות אודיו  

דיגיטליות"  

   בעבור הלקוח 

מועד תחילת  

המכירה ומועד  

 סיום המכירה 

יום/  

 חודש/שנה 

רשימת  

הפלטפורמות  

הדיגיטליות  

בהן בוצע  

השיבוץ  בעבור  

 הלקוח 

איש   פרטי 

מטעם    קשר 

שם,    הלקוח 

מייל,   כתובת 

 מספר ניד 
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שם הלקוח  

 ופרטיו 

קיף כספי  ה 

שנתי בש"ח  

  של "מכירת 

פרסומות אודיו  

דיגיטליות"  

   בעבור הלקוח 

מועד תחילת  

המכירה ומועד  

 סיום המכירה 

יום/  

 חודש/שנה 

רשימת  

הפלטפורמות  

הדיגיטליות  

בהן בוצע  

השיבוץ  בעבור  

 הלקוח 

איש   פרטי 

מטעם    קשר 

שם,    הלקוח 

מייל,   כתובת 

 מספר ניד 

     

 

     

     

     

     

     

     

     

 

ב'  השירותים    -   רכיב  את  לספק  המיועדת  הטכנולוגית    – המערכת 

 רשימת הפלטפורמות 

 את הפרטים הבאים: על המציע להשלים   .3

 המערכת הטכנולוגית המיועדת לספק את השירותים 

 _____________________________________________ יצרן המערכת: ______ 

 שקיים(:_____________________________________________ מספר דגם )ככל  

של   אחרון  שדרוג  מועד 

 המערכת:___________________________________________ 

 "(.   המערכת הטכנולוגית המיועד לספק את השירותים )להלן: " 

ילו מבין הפלטפורמות הבאות "המערכת הטכנולוגית  לציין בא על המציע   .4

לצד    Vיש לסמן    השירותים", מסוגלת לשבץ פרסומות אודיו.   המיועדת לספק את 

 כל פלטפורמה, בה המערכת כאמור, מסוגלת לשבץ פרסומות:  
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 Spotify 

 Addict 

 Castbox 

 Apple Music 

 RLive 

 Google Podcast 

 פגישה עם התאגיד:  

 ת הגורמים שישתתפו בפגישה עם התאגיד:  המציע לפרט א   על  .5

פרטי   הגורם  שם 

 ומשפחה 

 כתובת מייל   טלפון ניד   מספר ת.ז.   

     מנכ"ל המציע 

     סמנכ"ל המציע 

של   סמנכ"ל 

האם   חברת 

 )ככל שקיימת(  

    

הלקוח   מנהל 

המיועד לתן את  

השירותים  

להלן:    ) לתאגיד 

נותן  " 

השירותים  

 "( המיועד 

    

 גורם נוסף  

במגבלה של עד  ) 

ארבעה  

 משתתפים(  
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 על המציע לצרף קורות חיים של נותן השירותים המיועד.   .6

 חוות דעת לקוחות של המציע   – '  ה רכיב  

  מכירת   שירותי   העניק   להם   הלקוחות   כל   רשימת על המציע לפרט ברשימה שלהלן,   .7

  שקדמו   האחרונות  השנתיים  במהלך , דיגיטליות   בפלטפורמות   המשובצות  פרסומות 

 .  למכרז   ההצעות   להגשת   האחרון   למועד 

ראשון   - "  VODו/או    AODקבצי  )"  שידור  במסגרת  שלא  מופצים  אשר  חוזי  ו/או  אודיו  ,  קבצי 

 ,Google Podcastכגון:    VODו/או     AODפלטפורמה המפיצה קבצי    - "  פלטפורמות דיגיטליות " 

RLive, Apple Music, Spotify, Castbox, Addict   משלבת פרסומת    – "  בצת מש " ,  וכיוצא באלה

לאחר  ,  ( mid – rollבמהלך ניגון הקובץ ) ,  ( pre - rollלפני ניגון הקובץ )   בכל אחת הדרכים הבאות: 

 .   ( המפרט הטכני   - במסמך ב'     1כהגדרתה בסעיף    –   פרסומת" " ,  ( post rollתום ניגון קובץ ) 

 .  לקוחות   חמשה   רק   לפרט ניתן  ,  לקוחות   לחמשה   מעל   שלמציע   כל 

 

ח  שם הלקו 

 ופרטיו 

קיף כספי  ה 

שנתי בש"ח  

  מכירת 

  פרסומות 

  המשובצות 

  בפלטפורמות 

דיגיטליות  

   בעבור הלקוח 

מועד תחילת  

המכירה ומועד  

 סיום המכירה 

יום/  

 חודש/שנה 

רשימת  

הפלטפורמות  

הדיגיטליות  

בהן בוצע  

השיבוץ  בעבור  

 הלקוח 

איש   פרטי 

מטעם   קשר 

שם,    הלקוח 

מייל,   כתובת 

 מספר ניד 
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 נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ה 

 

 חתימה: _____________ 

 

 תאריך: __________ 

 

 שם המצהיר: ___________ 

 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ ......  ........................... אני  שכתובתי  "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   ז " ת   ............................ נושא/ת 

...........................    ......................,  ...   מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 טופס הצעת מחיר   – ד'    מסמך 

 למעטפה ב'   רק אך ו מסמך זה יצורף  

 שבמעטפה א'.  לדיסק או קי  ולא ייסרק  יצורף    לא מסמך זה  

 קום המיועד לכך בסוף המסמך  יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במ 

 10/2021מכרז פומבי מס'  

מטה  החתומים  ...................   אנו  מזהה  מס'  )להלן:      _____________________ 

לאחר שקראנו בעיון בחנו והבנו את כל הוראות המכרז ונספחיו, על כל תנאיו  "(  המציע " 

אופן מתן השירות כמפורט  וכן לאחר שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ו   ודרישותיו 

 המחיר כדלקמן:    מתכבדים בזאת להגיש הצעת במסמכי המכרז על נספחיהם  

 : הגדרות 

 המפרט הטכני.    – למסמך ב'    2.1כהגדרתו בסעיף     – "  תוכן מוקלט " 

 למפרט הטכני.    1כהגדרתה בסעיף      -    פרסומת" " 

שפרסומת    Impressions   - "  חשיפה "  הפעמים  חלק  אחת  כמות  כל  מנה  הי או 

כי  .  נת מתנג  פרסומת יובהר  של  ניגון  חלק    אחת   כל  כל  מימנה  או 

אחת.  חשיפה  מספר    תחשב  תהיינה  אחד  מוקלט  שבתוכן  אפשר 

הפרסומת    חשיפות,  לאותה  ייחשף  בודד  שמאזין  יתכן  למשל  כך 

פעמים  התוכן    או   מספר  באותו  פעמים  מספר  תהיה  שהחשיפה 

 .   . המוקלט 

   המציע הזוכה במכרז.    - "הספק"  

 מסמך ה' הסכם ההתקשרות.  - סכם"  "ה 

 כהגדרתה בהסכם.  - "ערבות ביצוע"  

בעבור  תאגיד  תשלום ל =    CPM    =Cost Per Milleהצעת המחיר מתבססת על עקרון של  

 .  חשיפות   1,000כל  

 יבוצע לפי שלוש מדרגות כדלקמן:  תאגיד  התשלום ל 

 חשיפות    300,000עד    - א'    מדרגה 

בקשר למדרגה א' ולהציע תשלום לתאגיד בעבור כל  על המציע להשלים את הצעת המחיר  

אלף  שלוש מאות    עד מדרגה א'    שיפות אשר תהיינה בטווח של מספר החשיפות של ח אלף  

 .     ( 300,000)   חשיפות 

אלף חשיפות(    300)של עד    מובהר כי הצעת המחיר המינימלית שעל המציע לתן למדרגה  א' 

₪ לכל אלף    25  – ציע הצעת מחיר הנמוכה מ  לכל אלף חשיפות. דהיינו אין לה   ₪   25תהיה  

 ₪ או יותר לכל אלף חשיפות.    25חשיפות, כתשלום לתאגיד. ניתן להציע  
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של   הנמוכה מהמינימום האמור  מחיר  הצעת  יציע  חשיפות,    ₪   25ככל שהמציע  אלף  לכל 

 .  ולא לדון בה כלל   כולה   התאגיד יהא רשאי לפסול את ההצעה 

יהיה התעריף של  בעבור מדרגה א'  ,  הספק יעביר לתאגיד התשלום ש בכל מקרה,  מובהר כי  

הזוכה  א' במכפלת    הספק  . זאת אומרת,  ( דרגה א' מ תקרת  )   300כפי שהוא הציע למדרגה 

של   מינימלי  חודשי  תשלום  לתאגיד  להעביר  יהא  הזוכה  הספק  על  מקרה,  אלף    300בכל 

ר החשיפות בפועל  , גם במקרה בו מספ למדרגה א'   ידו חשיפות, במכפלת המחיר שהוצע על  

 אלף חשיפות.    300  - באותו החודש יהיה נמוך מ 

בכל  ₪ לכל אלף פרסומות, בעבור מדרגה א', הרי ש  25מלי של  י לאור העובדה שנקבע רף מינ 

של   מינימלי  תשלום  לתאגיד  להעביר  יהא  הספק  על  כל  במהלך  ,  לחודש   ₪   7,500חודש 

     . תקופת ההתקשרות 

 חשיפות   700,000עד  ו   חשיפות   301,001בין    – מדרגה ב'  

  בעבור כל לתאגיד  על המציע להשלים את הצעת המחיר בקשר למדרגה ב', ולהציע תשלום  

ח  של  ב ה  תהי אשר    שיפות אלף  של  טווח  החשיפות  ב'  מספר  בין  מדרגה  אלף    301היינו 

 .  אלף חשיפות   700חשיפות לבין  

המ  המחיר  הצעת  כי  לתן מובהר  המציע  שעל  ב',    ינימלית  לכל   18  תהיה למדרגה   אלף    ₪ 

להציע  דהיינו  חשיפות.   לתאגיד,  אין  מחיר  כתשלום  אלף    ₪   18  – מ  הנמוכה  הצעת  לכל 

מספר  , בעבור התוספת השולית של  ₪ או יותר לכל אלף חשיפות   18להציע    . ניתן חשיפות 

 מדרגה ב'.  החשיפות שב 

הנמוכה מהמינימום  מחיר  הצעת  יציע  של    ככל שהמציע  חשיפות   ₪   18האמור  אלף  ,  לכל 

 ולא לדון בה כלל.  כולה  ההצעה  לפסול את    שאי ר התאגיד יהא  

יהיה בהתאם  ב'    מדרגה מספר החשיפות שב   שהספק יעביר לתאגיד בגין מובהר כי התשלום  

 חשיפות בפועל.  ה ספק הזוכה, במכפלת מספר  של ה ת המחיר  להצע 

 חשיפות     700,001מעל    – מדרגה ג'  

  בעבור כל לתאגיד  רגה ג', ולהציע תשלום  על המציע להשלים את הצעת המחיר בקשר למד 

 חשיפות.    700,001  -   חשיפות, שתהיינה מעל ל   אלף  

תהיה   ג',  למדרגה  לתן  המציע  שעל  המינימלית  המחיר  הצעת  כי  לכל   16מובהר  אלף    ₪ 

להציע   אין  דהיינו  לתאגיד,  חשיפות.  מ  כתשלום  הנמוכה  מחיר  אלף    16  – הצעת  לכל   ₪

, בעבור התוספת השולית של מספר  ו יותר לכל אלף חשיפות ₪ א   16ניתן להציע  .  חשיפות, 

 החשיפות שבמדרגה ג'.  

₪, התאגיד יהא רשאי    16ככל שהמציע יציע הצעת מחיר הנמוכה מהמינימום האמור של  

 לפסול את ההצעה כולה ולא לדון בה כלל.  
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 לים את הטבלה של הצעת המחיר שלהלן:  על המציע להש 

   

 חשיפות טווח ה  המדרגה 

תעריף  

   מינימלי 

 בש"ח  

הצעת המחיר  

בש"ח =  

תשלום  ה 

לתאגיד בעבור  

אלף  כל  

   חשיפות  

משקל  

הצעת  

המחיר  

 באחוזים 

   ₪    25    1חשיפות   300,000עד   מדרגה א'  
  ___________

  ₪   

12.5 

 ₪   18 חשיפות    700,000עד    300,001 מדרגה ב' 
  __________

  ₪   

25 

 ₪    16 חשיפות ומעלה   700,001 מדרגה ג' 
  _________

  .₪   

12.5 

 

 

 

 

 
 חשיפות גם באם מספר החשיפות יהיה נמוך מזה   300,000לום קבוע בגין  תש   1

למלא   המחיר  יש  ההצעת  וזאת בש"ח  את  וקריא,  ברור  ה   בכתב  בכל  ורק  מקומות  אך 

"   המיועדים לכך בטופס זה  הצעת המחיר תשלום לתאגיד בעבור כל  כדלקמן: בעמודה של 

 ".  מדרגה ג' '" וגם " מדרגה ב משורות: " כל אחת  " ו   חשיפות אלף  

כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או  אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות  

 .  סתייגויות מכל סוג שהוא ה 

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, יהא רשאי התאגיד  

לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו  

יד  ו/או לחילופין  י התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע על  בנוסף  לפי שיקול  ,  יהא רשאי  התאגיד 

 דעתו הבלעדי לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה.  
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 המחיר:  הבהרות להצעת  

ומוחלטת   . א  סופית  המחיר  בלבד    – הצעת  הספק  עם  על  ההתממשקות  עלויות  כל  יחולו 

מכל  נוספת  וכל עלות  , ובכלל זה עם מערכת טריטון,  כן של התאגיד מערכת הפצת התו 

ואשר יידרשו  על ידי כל גורם שהוא ובכלל זה על ידי טריטון    ככל שיחולו מן וסוג שהם  

 .  לאספקת השירותים על ידי הספק 

ב  . ב  לעיל,  שמוסבר  כפי  יהיה  לתאגיד  מספר    השולית   התוספת עבור  התשלום  של 

 . דרגה תשולם העמלה המתייחסת אליה כל מ   לגבי ,  היינו החשיפות.  

 צורך להוסיף מע"מ לגבי התשלומים שעל הספק להעביר לתאגיד.   אין  . ג 

התאגיד כהגדרתם  תשדירי  הספק לא יגבה כל תשלום שהוא מאת התאגיד בגין שדור   . ד 

הטכני  התאגיד  במפרט  התאגיד,  תשדירי  בגין  רק  את  .  בגין  הספק  ישפה  ורק  אך 

אותם ה  בעין  ל   ישלם ספק  ההוצאות  ב בפועל  בכפוף    פיק א הטר גין עלות  חברת טריטון 

מובהר כי מעבר לכך  להמצאת חשבונית לתאגיד על דבר ביצוע התשלום על ידי הספק.  

   לא תשולם לספק כל תשלום בגין תקורה או כל תשלום אחר. 

הספק. הספק  חלה באופן בלעדי על  מכל גורם מפרסם  האחריות על גביית התקבולים   . ה 

לא קשר לסכום התקבולים  בכל מקרה ל   יד לפי מספר החשיפות מתחייב לשלם לתאג 

שיגיעו לספק. כך למשל על הספק להעביר את מלא התשלום לתאגיד בהתאם למספר  

הצעתו,   ולמחירי  מהסכום  החשיפות  נמוך  יהיה  שיקבל  התקבולים  כל  סך  באם  גם 

צא באלה  הוצאותיו יעלו על גובה התקבולים וכיו גם באם  שעליו להעביר לתאגיד ו/או  

 מצבים.   

, בעבור  דוגמא לשם המחשה בלבד,  לחישוב התשלום שהספק יעביר לתאגיד במצבים שונים 

 :  חודש אחד בלבד 

 

 
 
 

 3מצב   2מצב   1מצב  

 900,000 500,000 200,000 מספר החשיפות בחודש 

 900 500 200 מספר חשיפות באלפים 

שולית למספר החשיפות באלפים למדרגה  תוספת  
 ב' 

0 200 400 

תוספת שולית למספר החשיפות באלפים למדרגה  
 ג' 

0 0 200 

 א מדרגה   
26    ₪ 

 ב מדרגה  
20    ₪ 

 ג מדרגה  
 לכל אלף חשיפות הספק  הצעת   ₪    18

 בכל חודש   לתאגיד   קבועה מינימלית  הכנסה  
7,800  

  ₪ 
7,800    ₪  7,800    ₪  

בעבור מדרגה ב' )בנוסף לתשלום  תוספת הכנסה  
 המינימום( 

0    ₪  004,0    ₪  8,000    ₪  

בנוסף לתשלום  בעבור מדרגה ג' ) תוספת הכנסה  
 והתשלום בגין מדרגה ב(   המינימום 

0    ₪  0    ₪  3,600    ₪  

 סך כל התשלום לתאגיד לפי הצעת הספק 
7,800  

  ₪ 
11,800  

  ₪ 
19,400  

  ₪ 
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 :    ומתחייב כי ידוע  והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן המציע מצהיר  

המו  .1 המחיר  והיא    צעת הצעת  ומוחלטת  סופית  מלאה  את  הנה  בחשבון  כל  מביאה 

ו  המיסים  תשלומי  שהם  שיידרשו    ההוצאות העלויות,  וסוג  מין  מכל  ללא  למציע 

הכלל,   מן  את  יוצא  זה  שכר  ובכלל  החומרים,  השירותים,  הרווחים,  עובדים,  כל 

ת  הוצאו ה ביטוח,  , תכנות מחשב, אמצעים טכנולוגיים, שליחויות,  נסיעות, עזרים 

להידרש לביצוע התחייבויותי  זה - על   ו הכלליות וההתייקרויות העלולות  .  פי מכרז 

הוצאה   כל  שהיא  היינו  וסוד  מין  השירותים הקשור מכל  במתן  הכרוכה  ו/או  ,  ה 

, עלויות הכרוכות בהפקת הפרסומות,  טכנולוגיה , עלויות  ובכלל זה הוצאת תפעול 

 הספק בלבד.    ל כיוצא באלה יחולו ע ו במערכת  

  בין ,  כוללות   תפעול הוצאות  :  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ספק,    הסר   למען  .2

וכל  ה   עובדי   כל   משכורות   את   רק   לא   אך   גם ,  היתר  מטעמו  אחר  גורם  וכל    ספק 

  מבנה , עלויות  תקורות   לרבות ,  זה   מכרז   לפי   השירותים   ביצוע   לצורך   עמו   הקשורים 

  שיווקי ,  משפטי ,  ח " רו   לרבות   ייעוץ   הוצאות ,  והשיווק   ההנהלה   הוצאות ,  המשרדים 

אחרת    עלות   וכל , עלויות שיווק ופרסום של שירותי הפרסומות לפי המכרז,  ופרסומי 

 . זה   מכרז   לפי   השירותים   במתן   הקשורה מכל מין וסוג שהוא  

כוללות,   טכנולוגיה  הטמעה,  המחשב   מערכות   אחזקת עלויות    העברת ,  תפעול , 

נוספת    עלות   כל התממשקות ו   ה, פיתוח, שדרוג, אבטח ,  גיבוי ,  דוחות   הנפקת   המידע 

שתידרש למתן השירותים    טכנולוגיה   בכל   בשימוש   שהוא   היבט   בכל   הכרוכה   שהיא 

 לפי מכרז זה.  

לעיל,   .3 מהאמור  לגרוע  כי  מ מבלי  שהוא  ובהר  תשלום  כל  לספק  ישלם  לא  התאגיד 

סכום   כל  המחיר  מהצעת  יקזז  בגין  ולא  מאספקת  שהוא  הנובע  שהוא  עניין  כל 

מכל סוג    התייקרויות ו/או ריבית ו/או הצמדה ובכלל זה בגין    , השירותים לתאגיד 

 שהוא.  

המחיר   .4 מושלם ת הצעת  ביצוע  והפעולות  ומעולה  מלא  ,  כלול  התחייבויות  כל  של 

 התאגיד.  של    ה נו המלא לשביעות רצו הנדרשות למתן השירותים  

שיינתן  .5 שירות  כל  כי  ש   יודגש,  הספק  ידי  האמורים  על  השירותים  במסגרת  לא 

כל תשלום שהוא, והוא לא יהיה רשאי לתבוע  הספק ב לא יזכה את  ובמכרז, בהסכם  

 .  כל תשלום נוסף 

כי   .6 מהערכות אי  יובהר,  איזו  של  ו/   התקיימות  איזו  המציע  של  התממשות  אי  או 

תחזיותי ו מציפיותי  ת   ו ,  ל ו כניותי ו או  בנוגע  לרבות  ו/או  ,  בשירותים  כלשהוא  פרט 

א יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של  ל בתקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההארכה  

ו   הצעת  דנן  ובהוראו / המחיר  בתנאים  אחר  שינוי  לכל  במסמכי  או  הכלולים  ת 

 . ודינמי   תחרותי   ענף   הוא   הפרסום   שענף   לכך   מודע   הוא   כי   מאשר   המציע   . ז המכר 

ה   .7 עד  חודש  מדי  יעשה  לתאגיד  הקלנדרי    5  – התשלום  החודש  בעבור  חודש  בכל 

 שקדם לו.  
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העברת התשלום, על הספק להעביר לתאגיד חשבון ובו יהיה פירוט    בנוסף עד למועד  .8

 של כל האמור להלן: 

הפרסומת  8.1 של  פילוח  לפי  שחלף  בחודש  שהיו  החשיפות  מועד  ו   מספר 

 החשיפה.    

 הפרסומת נשוא החשיפה. כל  נוגנה    ו התוכן המוקלט ב  8.2

 (  pre-roll, mid-roll, post-rollסוג הפרסומת שנחשפה )  8.3

 התמורה המגיעה לתאגיד לפי הצעת מחיר דנן.  תחשיב מפורט של   8.4

תצהיר   8.5 יצורף  של  לחשבון  חשבון  כל  רואה  את  כולל  הדוח  לפיו  הספק 

בנוגע לכלל התכנים המוקלטים של התאגיד    החשיפות שנעשו באותו החודש 

   . ורמות צד ג' טפ בכל פל 

כל  לשם כך  התאגיד יבדוק ויאשר את החשבון ואת המצורף לו, ויהא רשאי לבקש  

מ נת  באלה  ון,  וכיוצא  דוח  הבלעדי סמך,  דעתו  שיקול  התאגיד  לפי  להמחשה,  כך   .

ד  בגין הפרסומות  יוכל לבקש  ו"ח מפורט, מאושר בדבר התקבולים שקיבל הספק 

    .  ששודרו לפי מכרז זה 

שמג  .9 שהיא  סיבה  מכל  התאגיד  הספק  סבר  שפירט  מה  על  בנוסף  תשלום  לו  יע 

תשלום נוסף ובלבד שהתאגיד ינמק את    בחשבון, על הספק יהא להעביר לתאגיד כל 

 הבסיס לדרישתו.   

התשלום שעל הספק להעביר  יובהר ויודגש, כי בכל מקרה של מחלוקת לעניין שיעור   .10

. הספק יהא רשאי להעלות  מנכ"ל התאגיד או מי שהוא הסמיך ה  יכריע ב לתאגיד,  

ל ידו  מנכ"ל התאגיד כאמור, או מי שהוסמך ע   הכרעת את טענותיו בפני התאגיד.  

 סופית ומחייבת. תהיה  

 .  ספק שיתקבל אצלו מאת ה קבלה על התשלום    התאגיד ינפיק  .11

הפרשי   .12 בתשלום  הספק  את  תחייב  במועד  לתאגיד  התשלום  בהעברת  איחור  כל 

     חשב הכללי במשרד האוצר.  ה   פיגורים ריבית  הצמדה ותשלומי  

מעל   .13 איחור  יסודית כל  כהפרה  יחשב  לתאגיד  התשלום  בהעברת  ימים  של    שבעה 

 ההתקשרות.  

  לעצמו   שומר   התאגיד ,  וההסכם   זה   מכרז   הוראות   מכוח   מזכויותיו   לגרוע   מבלי  .14

כנגד כל תשלום המגיע לתאגיד    לקזז כל תשלום המגיע לספק מאת התאגיד   הזכות 

נובע   הקיזוז  נשוא  התשלומים  מקור  יהא  התאגיד,  של  דעתו  לפי  שולם  לא  ואשר 

 צדדים.  מההסכם נובע או מכל התקשרות אחרת בין ה 

עת,   .15 בכל  רשאי  יהא  התאגיד  ההסכם,  ומהוראות  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף, 

  שבין   ההפרש   את   להשלים   מנת   על ,  מקצתה   או   כולה ,  הביצוע   ערבות   את   לחלט 

היה אמור להיות מועבר   שיקול דעתו הבלעדי  לפי  ואשר  התשלום המגיע לתאגיד 

  הבנקאית   הערבות   לוט חי לתאגיד לבין התשלומים שהספק יעביר לתאגיד בפועל.  

,  ועוד   זאת .  דין   פי   על   ו זכויותי   כל   למיצוי   לפעול   התאגיד   בזכות   ייפגע   לא ,  כאמור 
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  את   ביטל   לא   אך ,  חלקה   או   כולה ,  הביצוע   ערבות   את   חילט   התאגיד   שבו   מקרה   בכל 

  בסכום   ביצוע   ערבות   הזוכה   ישלים   ההתקשרות   להמשך   כתנאי   אז   כי ,  ההתקשרות 

 .  הסכם ל   בהתאם   המלא 

. ככל שיימצא כי  בין הצדדים   קופת ההתקשרות תתבצע התחשבנות סופית בתום ת  .16

הא רשאי לגבות כל סכום המגיע לו  קיימת יתרת חוב של הספק לתאגיד התאגיד י 

 כל דרך שהיא.  ב 

מלוא   .17 קיום  תוך  הצעתי  במחיר  לעמוד  וביכולתי  באפשרותי  יש  כי  מצהיר  הנני 

 .  , ההסכם ומסמכי המכרז התחייבויותיי לפי הדין 

 

 ם המציע: ............................... ש 

 ........................... מספר מזהה )מס' ת"ז / מס' עוסק מורשה / מס' רישום(:  

 כתובת: ....................................................... 

 טלפון: ........................................................         

 שם איש קשר ותפקידו: ..................................  

 .................... טלפון איש הקשר: ..................... 

 טלפון נייד איש הקשר: .................................. 

 ............................................................   כתובת דוא"ל של איש הקשר:  

 

 על החתום: 

 

                                                       _____________ ______________________ 

 שם המציע + חתימה            תאריך                                                                     

 

 אישור 

ב  וסמכים לחיי ידי הגורמים המ ל  נני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו ע ה 

של המציע במסמכי המכרז    צהרותיו ומצגיו את המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו, ה 

 ובהסכם הכלול בהם.  

ג  על  החתימה  יחיד:  שהינו  מציע  של  חתי במקרה  הינה  למכרז  המציע  הצעת  של  בי  מתו 

 המציע. 

  _______________________ 

 עו"ד                   

 



85 

 הסכם    – מסמך ה'  

   לאספקת שירותי מכירת פרסומות אודיו דיגיטליות 

 בעבור תאגיד השידור הישראלי   בלבד בפלטפורמות צד ג'  

 2021שנערך ונחתם ביום ........................ לחודש .......... בשנת  

   ב י ן :  

 תאגיד השידור הישראלי 

 באמצעות מנכ"ל התאגיד וסמנכ"ל הכספים 

 ירושלים   23מרחוב כנפי נשרים  

 "( המזמין ו/או "   "התאגיד"   - )להלן  

 מצד אחד            

   ל ב י ן:  

 ח"פ ....................   ................................... 

 ...................................................... באמצעות:  

 המוסמכים והמורשים בשם הספק  להתקשר בהסכם זה ולחתום עליו 

 מרחוב ................................ 

 (   הזוכה" " ו/או " הספק "   – )להלן  

 מצד שני            

בקבלת   הואיל  מעוניין  פרסומות    שירותי והתאגיד  דיגיטליות מכירת    אודיו 

על נספחיהם אשר   10/2021מכרז פומבי כמפורט במסמכי  בפלטפורמות צד ג' 

)להלן   התאגיד  חלק    "( המכרז "   - פרסם  מהווים  והוראותיו  תנאיו  כל  אשר 

 ; בלתי נפרד מהסכם זה 

והספק השתתף במכרז, והצעתו במכרז, נבחרה כהצעה הזוכה במכרז על ידי   והואיל 

של   המכרזים  __________ וועדת  מיום  בישיבתה  למתן  ,  התאגיד  וזאת 

והתחייבויותיו   הצהרותיו  בסיס  על  למכרז,  בהתאם  הספק  שירותים  של 

 ; ובשלבי בחינת איכות הצעתו   בהצעתו במכרז 

והאמצעים   והואיל  היכולת  כל  את  לו  יש  כי  התאגיד  בפני  ומתחייב  מצהיר  והספק 

האנוש    הדרושים  ומשאבי  כספיים  הטכנולוגיים,  האמצעים  הציוד,  לרבות 

הנדרשים   והמומחיות  הניסיון  המקצועי,  הידע  את  וכן  לרשותו  העומדים 

 לאספקת השירותים כהגדרתם בהסכם זה לפי כל תנאי המכרז וההסכם; 
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הוא  פק  והס  והואיל  כי  ומתחייב  לרבות  מצהיר  הסכם,  ו/או  דין  כל  פי  על  רשאי 

רגולט  זה הוראות  מכרז  להוראות  עליו,  החלות  נספחיהם   וריות  לספק    על 

בפלטפורמות צד    שירותי מכירת פרסומות אודיו דיגיטליות בעבור התאגיד  

   , בהתאם לכל דרישות המכרז והסכם זה;   ג' 

פי   והואיל  על  ביניהם  ההתקשרות  תנאי  את  לקבוע  ומסכימים  מבקשים  והצדדים 

 הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן. 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 המבוא, כותרות הסעיפים, הגדרות ונספחי ההסכם  .1

ל  .1.1 זה  המבוא  הימנו הסכם  נפרד  ובלתי  אחד  חלק  להתקשרות    מהווה  ובסיס 

כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות    . הצדדים לפיו 

הקריאה בלבד. למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה  

להם במסמכי המכרז, אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם  

 משמעות אחרת. 

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם   .1.2

שה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות  ייע זה  

אלא    הספק המיטיבות עם התאגיד ומוסיפות על זכויות התאגיד ועל חובות  

אחרת.  במפורש  נאמר  חוסר    אם  כי  מובהר  ספק,  הסר  ייחשב  למען  לא 

 כסתירה. 

"הספק", " המונחים:   .1.3 "תשדיר    השירותים",  ו/או  "פרסומת"  "קדימון", 

ג'",   פרסום",  "מקבץ פרסומי", "התכנים  המוקלטים", "פלטפורמת צד 

מקדימות   "דרישות  התאגיד",   "תשדירי  הפרסום",  "סוג  "טריטון", 

יהיו כפי שהוגדרו במסמך ב'    - וכל מונח אחר    " "מחירון הבסיס לפרסומת",  

 .  המפרט הטכני   – 

1.4.  " זה:  דין בהסכם  כלל,  כל  צו,  תקנה,  חוק,  כל  לרבות  רשות  "  של  קביעה 

פסיקת רשות שיפוטית  כלשהיא,  כלשהיא או רשות סטטוטורית  רגולטורית  

היתר,   דרישה,  הנחייה,  תוקף,  בת  תכנית  מינהלי,  צו  עזר,  חוקי  מוסמכת, 

שישתנה   כפי  )א(  והכל  מוסמכות  רשויות  מאת  הוראה  מחייב,  תקן  פקודה, 

ף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; )ב( בקשר ישיר  ו/או יעודכן ו/או יוחל 

נזכרו   אם  בין  )ג(  בהסכם;  הספק  התחייבויות  מלוא  ביצוע  עם  עקיף  או 

 בהסכם במפורש ובין אם לאו. 

 הנספחים להסכם המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:   .1.5

 נוסח ערבות ביצוע;     –   נספח א' 

 מפרט טכני על שני צרופותיו;   – מסמך ב'     –   נספח ב' 

 התחייבויות לשמירה על סודיות;     - נספח ג'  
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ידי    – ד'  מסמך     -   נספח ד'  על  שאושרה  המציע  של  המחיר  הצעת 

 התאגיד; 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים;   - נספח ה' 

 מסמכי ביטוח;     - נספח ו'  

 אישור קיום ביטוחים;    –   1נספח ו' 

 ההבהרה מיום _________;  תשובות   - נספח ז'  

נוגעים   .1.6 המכרז  נשוא  השירותים  כי  של  מובהר  מוקלטים  לתכנים  ורק  אך 

תאגיד  קשורות ל התאגיד ככל שאלה מופצים בפלטפורמות דיגיטליות שאינן  

שאינן מנוהלות על  בעלות התאגיד /או  של התאגיד ו/או שאינן ב ו/או שאינן  

ידי התאגיד. מובהר כי תנאי מתלה להתקשרות היא התחייבות הספק לחסום  

כל הפצת פרסומת שהיא בפלטפורמות של התאגיד או שקשורות לתאגיד בכל  

של   בפלטפורמות  התאגיד  בתוכן  פרסומת  הפצת  של  אירוע  שהיא.  דרך 

 התאגיד יהווה תנאי מפסיק להתקשרות.  

ל בנוסף,   .1.7 מתלה  מתחייב  כתנאי  המציע  זה  בהסכם  המציע  עם  התקשרות 

 ומצהיר כדלקמן: 

אינם כוללים הערה  ספק  כי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של ה  . א 

 בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי".  

בו   . ב  למועד  נכון  חי"  "עסק  להערת  משמעותיים  ספקות  או  התכנות  אין 

 על הסכם דנן.  ספק  חתם ה 

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או  ספק  ה  . ג 

פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, ולא הוטלו על נכסיו  

 עיקולים מהותיים.  

המציע הזוכה יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים אחרים   .1.8

זוכה קיבל לכך  או קבלני משנה, אלא אם נאמר אחרת בהסכם ו/או המציע ה 

רצונו המלאה של   ולשביעות  היתר בכתב מאת התאגיד, וזאת באופן מעולה 

 התאגיד.  

 תקופת ההסכם  .2

  6בתום    ביום ........ ותסתיים  תחל  הספק  תקופת ההתקשרות הראשונה עם   .2.1

זה  ממועד  ביום.....  חדשים  תסתיים  היינו   , " ההתקשרות  )להלן:  תקופת 

 (.  הראשונה" 

 ארכת תקופת ההתקשרות  ה  .2.2

האופציה לפי שקול    - לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה   .2.2.1

דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה מעת  

)חמישים וארבעה( חודשים נוספים, או    54לעת בתקופה של עד  
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חלק מהם, וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה באותם  

ה  עם  בתנאים המיטיבים  או  "   תאגיד התנאים  תקופות  )להלן: 

תקופת  ההארכה  היינו  ההתקשרות  תקופת  סה"כ   .)"

על   תעלה  לא  ההארכה  תקופות  וכל  הראשונה    60ההתקשרות 

 "( .  תקופת ההתקשרות )שישים( חודשים )להלן: " 

לספק     .2.2.2 תימסר  ההסכם  הארכת  על  התאגיד  מטעם  הודעה 

אלמלא    30לפחות   מסתיים  ההסכם  היה  בו  המועד  לפני  יום 

, אלא אם הספק ויתר במישרין או  התאגיד על ההארכה הודעת  

 במשתמע על מתן הודעה מוקדמת להארכה כאמור.  

במהלך תקופות ההארכה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על   .2.2.3

 נספחיהם, בשינויים המתחייבים. 

זה  .2.3 הסכם  לסיים  הזכות  שמורה  לספק  לעיל,  האמור  אף  תקופת    על  במהלך 

 .  ימים מראש   180מוקדמת בכתב שתינתן לתאגיד  , במתן הודעה  ההארכה 

 סיום הסכם על ידי התאגיד  .2.4

לעיל,   האמור  על  רשאי,  בנוסף  יהא  עת,  התאגיד  דעתו  בכל  שיקול  פי  על 

הבלעדי ומכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה, לבטל את ההסכם ו/או להפסיק  

תחילת   מועד  לפני  חלקה,  או  כולה  ההסכם,  לפי  ההתקשרות  תקופת  את 

איזו   במהלך  או  הראשונה  ההתקשרות  תקופת  במהלך  או  ההתקשרות 

 מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת בכתב ומראש כדלקמן: 

תחילת    12שך  במ  .2.4.1 )ממועד  להתקשרות  הראשונים  החודשים 

ימים    30( ההודעה המוקדמת תהיה של  הראשונה   ההתקשרות 

 מראש לפחות.  

קשרות )ממועד תחילת  החודשים הראשונים להת   12לאחר תום   .2.4.2

של   תהיה  המוקדמת  ההודעה  מראש  ימים    60ההתקשרות( 

 לפחות.  

התאגיד יהא  מהלך תקופת ההתקשרות, עת ב יחד עם זאת, בכל   .2.4.3

רשאי לבטל את ההתקשרות לאלתר, ללא כל הודעה מוקדמת  

 בהתרחש אחד או יותר מן האירועים הבאים:  

נסיבות  .2.4.3.1 שינוי  של  ו/או    יחול  המוצא  בהנחות 

הנוגעות   התאגיד  התאגיד  של  בקבלת  לאפשרותו 

 השירותים נשוא ההסכם. 

עמד  .2.4.3.2 הקשורה  ה  תתקבל  אחרת  או  משפטית 

 .  מישרין או בעקיפין לשירותים נשוא מכרז זה ב 

ההביט   .2.4.3.3 מן  המצדיק  מצב  שקיים  מקרה  בכל 

  הציבורי או מכל היבט אחר את ביטול ההתקשרות 

   לאלתר.  
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שור כלשהו מכל גורם שהוא,  התאגיד לא קיבל אי  .2.4.3.4

 ככל שעליו לקבלו לצורך ההתקשרות דנן.   

האמורים   האירועים  מן  אחד  התקיימות  דבר  על  ההחלטה 

תהיה של התאגיד בלבד, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולספק לא  

 תהיה כל טענה בקשר לכך.  

ביטול ההסכם ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות,   .2.5

תביעה ו/או דרישה  מוותר בזאת על כל  הספק    .  זכות המוקנית לתאגיד הנה  

טענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים  כל    , ובכלל זה טענה בקשר לכך ו/או  

במהלך   שירותים  למתן  הסתמכותו  ו/או  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך 

אובדן   ו/או  השקעה  בדבר  טענות  ובפרט  חלקן(  או  )כולן  ההארכה  תקופות 

 רווח. 

מק  .2.6 על בכל  ההסכם  ביטול  של  חובה  - רה  התאגיד  על  תהיה  לא  התאגיד,  ידי 

 .  לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין 

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכות הביטול הנתונה לתאגיד לפי הוראות   .2.7

ו  לרבות בשל נסיבות הביטול כמפורט להלן    הסכם או לפי הוראות ה / כל דין 

 דנן.     בהמשך הסכם 

 :  התקשרות סיום ה  .2.8

תהא,   אשר  לכך  הסיבה  תהא  ההתקשרות,  סיום  של  מקרה  למועד  בכל  עד 

ברמה מעולה, בשקידה  ימשיך לבצע את השירותים  הספק  סיום ההתקשרות,  

ובמרץ כפי שעליו לעשות לפי הסכם זה ובכלל זה לפעול למיקסום הרווחים  

 לתאגיד.  

לספק אסור להפיץ פרסומת כלשהיא לאחר מועד זה, ועליו לעשות כל הנדרש  

לתאגיד  השירותים  את  לתן  הטכנולוגית  האפשרות  גם  ממנו  שתמנע    כדי 

    לאחר מועד סיום ההתקשרות.  

יחליף את הספק, יהא רשאי להתחיל למכור פרסומות והודעות  הגורם אשר  

,  אשר ישודרו החל מתום תקופת ההתקשרות ולספק לא תהא כל טענה בעניין 

עניין   בכל  ולהסתייע  שהוא  גורם  כל  עם  להתקשר  רשאי  יהא  הוא  כך  ולשם 

 הנובע מהשיווק שהספק ביצע בעבור התאגיד, בכל עת במהלך ההתקשרות.  

מתחייב   אותו ל הספק  יחליף  אשר  הגורם  עם  מלא  פעולה  באספקת    שיתוף 

לתאגיד   חלק השירותים  במעבר  ונוח  ולסייע  יעיל  פשוט,  קל,  ביצוע  ,  של 

בכלל זה על הספק לשתף פעולה באופן מלא ולנקוט  .  השירותים לגורם החדש 

קל, פשוט י בכל פעולה שהיא שת  נוח דרש ממנו לשם מעבר חלק,  ויעיל של    , 

השירותים  במידע ול   ביצוע  ל שתף  הספק  מחדל  .  או  פעולה  בכל  ינקוט  א 

   במישרין או בעקיפין.  שישבשו את המהלך התקין של אספקת השירותים  
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 ערבות ביצוע להבטחת התחייבויות הספק  .3

פי הוראות הסכם זה, כתנאי לחתימתו של  - לצורך הבטחת התחייבויותיו על  .3.1

יפקיד הספק   לפיו,  ההתקשרות  לתוקפה של  וכתנאי  זה  הסכם  על   התאגיד 

בידי התאגיד ערבות בנקאית בלתי מותנית של בנק ישראלי, צמודה לעליות  

שתוקפה יהיה עד  ₪ )מאה אלף ₪(    100,000של  במדד המחירים לצרכן בסך  

חודשים  של  ההסכם ושה  של  תוקפו  מועד  תום  "ערבות  )להלן:    לאחר 

 "(.  הביצוע 

 נוסח ערבות הביצוע יהיה כאמור בנספח א' להסכם דנן.   .3.2

ש  .3.3 הביצוע  ככל  ערבות  של  תוקפה  את  גם  הספק  יאריך  זה,  הסכם  יוארך 

בהתאם. אי הארכת ערבות הביצוע כנדרש, מהווה הפרה יסודית של הסכם  

ואף ללא התראה מצד התאגיד, ומבלי שהתאגיד יידרש    זה, וזאת באופן מידי, 

 ליתן לספק ארכה לתיקון ההפרה.  

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש לתאגיד לפי כל הסכם ודין, בכל מקרה בו   .3.4

יהא התאגיד זכאי לסעד כספי מהספק בקשר עם הסכם זה, הוא יהא רשאי  

צוע  )כולה או  לגבות את הסכומים המגיעים לו בדרך של מימוש ערבות הבי 

 ( ימים מראש.  7חלקה( לאחר משלוח הודעה לספק שבעה ) 

זאת ועוד, בכל מקרה שבו התאגיד חילט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה,   .3.5

אך לא ביטל את ההתקשרות, כי אז כתנאי להמשך ההתקשרות ישלים הספק  

במלוא   לעניין,  בהתאם  חדשה,  ביצוע  ערבות  יעמיד  או  הביצוע,  ערבות  את 

 . סכום ה 

 הצעת המחיר.    – האמור בסעיף זה בא להוסיף על האמור במסמך ד'   .3.6

   והתחייבויות הספק   הצהרות  .4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:  

א'    .4.1 במסמך  כהגדרתו  מתחרה"  "גוף  בתאגיד.  מתחרה  גוף  אינו  הוא    - כי 

 הזמנה להציע הצעות.  

והמיומנות הנדרשים    האדם   כוח הידע, הכישורים, הניסיון,  כל  כי יש בידיו   .4.2

את   לספק  מעולה   במכרז   להצעתו   בהתאם   ם שירותי ה כדי    ומתחייב ,  באופן 

 . זה   הסכם   ההתקשרות לפי   תקופת   במשך   כאמור   באמצעים   להחזיק   להמשיך 

הינו,   .4.3 האישורים,  ההסכם   תקופת   כל   במשך   להיות   וימשיך כי  כל  בעל   ,

השירותים,  י והר   ההיתרים  מתן  לשם  דין  כל  פי  על  הנדרשים    ככל שיונות 

 . שנדרשים 

ומהתקשרות בהסכם זה    כי אינו מנוע מכל סיבה שהיא מאספקת השירותים  .4.4

אורך   לכל  בו  וזכייה  במכרז  להשתתפות  הדרושים  הסף  בתנאי  יעמוד  וכי 

 תקופת ההסכם בין הצדדים. 
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בהתאם   .4.5 השירותים  את  לתאגיד  זה,    להתחייבויותיו לספק  הסכם  מכוח 

בקשר   בהתאם להוראות המכרז ובהתאם לכל דין אשר יחול בתקופת ההסכם 

 תאגיד.  לשירותים ובקשר למתן השירותים ל 

  התקשר עם אתר ול ספק ל באופן רציף, בשקדנות, במקצוענות, ובמרץ  לפעול   .4.6

התאגיד,  בעבור  הרווחים  להשאת  שיביא  באופן  מפרסמים  ולעשות    גורמים 

, ובין היתר לפעול  על נספחיו   כל פעולה אחרת הנדרשת לביצועו של הסכם זה 

ו/או בעבור תכני    תאגיד בעבור ה למצוא, להשיג, לרכז ולספק  בכל עת על מנת  

 . החשיפות להן הפרסומות ו      את מירב התאגיד השונים  

הוראות  ל  .4.7 פי  על  התחייבויותיו  למילוי  הקשור  בכל  התאגיד  עם  פעולה  שתף 

עמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות מלאה  ל המכרז והסכם זה ו 

 רש. בהתאם לצרכי התאגיד ככל שייד 

 ברמה מקצועית גבוהה.    השירותים   במתן   ובמומחיות   ביעילות לפעול   .4.8

  לצורך   הדרוש   במספר   מטעמו   ומיומנים   מומחים   עובדים להעסיק על חשבונו   .4.9

  עובד   כל   כי התאגיד    של המלאה    רצונו   לשביעות   הספק   התחייבויות   ביצוע 

נ ו , מרצ ו שקיע מזמנ י אשר יעסוק במתן השירותים לתאגיד,    מטעמו  ,  ו סיונ י , 

ובמועדים    ו ומיומנויותי   ו אמצעי  בהיקף  באופן,  השירותים  אספקת  לצורך 

 . התאגיד המלא של    ו הקבועים בהסכם זה ובמכרז ולשביעות רצונ 

  לרבות יפרסם מידע כלשהו בקשר עם ההתקשרות נשוא מכרז זה,    לא   הספק  .4.10

הודעות ראיונות  וכיו"ב,    ,  עיתונאים  תדרוך  מידע,  העברת    ללא לעיתונות, 

   תאגיד. היחידה המסחרית ב ובכתב של    מראש   אישור 

 סיכונים בענף הפרסום   .4.11

הפרסום  מאשר  ספק  ה  שענף  לכך  מודע  הוא  נשוא  כי  השירותים  בתחום 

ודינמי. המכרז   תחרותי  ענף  תהיינה  לספק    הוא  זכות  לא  או  תביעות  כל 

מכרז זה עקב שינוי בהכנסותיו, שינוי  ההסכם ו/או  לשיפוי או לשינוי תנאי  

שינוי כלשהוא בתכנים  בהיקף העסקים במשק, שינוי במצב הכלכלי במשק,  

המוקלטים או בייצורם או בהיקפם או בהיקף החשיפות לתכנים המוקלטים,  

יא לרבות אך לא רק בגין  מכל סיבה שה בפלטפורמות הדיגיטליות, במערכות ו 

כמו מגיפת הקורונה, שינויים בשוק הפרסום או בשל  בלתי צפויים  אירועים  

 שינויים טכנולוגיים באופי השירותים שהוא חייב לספקם על פי הסכם זה. 

על   לענות  כדי  נותן  שהוא  השירות  אופי  את  לשנות  ערוך  להיות  הספק  על 

הפרסומות   בשוק  החלים  ו/או  השינויים  הדיגיטלית  במדיה  ו/או  והודעות 

 שינויים טכנולוגיים בתחומים אלה. 
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 ושידורים   תוכן והודעות,    לפרסומות   אחריות  .5

  יפרו   ולא   דין   כל   הוראות   אחר   ימלאו   מטעמו   מי   וכל   הוא   כי ,  מתחייב   הספק  .5.1

מכל מין וסוג    רוחני   קניין   זכויות   לרבות ,  כלשהו   שלישי   צד   של   כלשהי   זכות 

  למתן   כלשהו   שלישי   צד   של   אישורו   או   הסכמתו   שנדרשת   ככל שהם.  

  על ,  לדאוג   הספק   של   באחריותו   אזי ,  לתאגיד   מהם   חלק   איזה   או   השירותים 

  תקופת   בכל   כאמור ו/או זכות    אישור   או ו/   הסכמה   בידו   שתהיה   לכך ,  חשבונו 

 . השירותים   מתן 

  לשידור   שהובאו   והודעות   פרסומות   של   לתוכנן   הבלעדי   האחראי   יהיה   הספק  .5.2

או  / ו   טענה או  / ו   תביעה   לכל   באחריות   התאגיד   כלפי   יישא   הספק .  הספק "י  ע 

  יעביר   התאגיד .  לתוכנה   או ו/או    לפרסומת   בקשר   התאגיד   נגד   שתופנה   פניה 

  עם   מיד   בפניה   יטפל   והספק ,  בתאגיד   קבלתה   עם   מיד   לספק   כאמור   פניה   כל 

 . קבלתה 

ולוודא מראש שכל פרסומת שתפורסם מטעמו תעמוד  הספק מתחייב לדאוג   .5.3

מ"ה  אחת  לפרסומת בכל  המקדימות  ולא  דרישות  לפרסם  שלא  ומתחייב   ,"

 לשדר כל פרסומת שאינה עומדת במלוא הדרישות המקדימות לפרסומת.  

והמכרעת  ההחלטה   .5.4 דרישות המקדימות  הקובעת  בכל  עומדת  פרסומת  באם 

בלבד  התאגיד  של  תהיה  הבלעדי.    לפרסומת,  דעתו  שיקול  שבו  לפי  במקרה 

בפני   טיעוניו  את  להביא  רשאי  יהא  הוא  התאגיד,  עמדת  על  יחלוק  הספק 

 ואולם, הכרעת התאגיד תהיה סופית ותחייב את הספק.    התאגיד 

ככל שתפורסם פרסומת שלפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד אינה עומדת   .5.5

הס  לפרסומת,  המקדימות  מהדרישות  כלשהיא  להסיר  בדרישה  מתחייב  פק 

באופן מיידי,  את הפרסומת מכל הפלטפורמות בקשר לכל תכני התאגיד וזאת 

דקות ממתן ההודעה על ידי התאגיד, ולא לפרסם מחדש כל פרסומת   60בתוך  

שהתאגיד יורה לספק להורידה, משום שלפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד  

ו  לפרסומת  המקדימות  בדרישות  עומדת  אינה  שיקול  / הפרסומת  שלפי  או 

 דעתו הבלעדי של התאגיד יש להורידה. 

לדרוש   .5.6 עת  בכל  רשאי  יהא  התאגיד  האמור,  על  או  ו/ להסיר  מהספק  בנוסף 

מפרסמים  א ליתן זכות שימוש )יוזר( לגורמים שונים ובהם  של   ו/או    להחליף 

, לפי שיקול דעתו  שונים, ככל שהדבר יידרש לדעת התאגיד מכל סיבה שהיא 

 הבלעדי.  

הסר ספק, יובהר כי אין במכרז ו/או בשירותים שיינתנו על ידי הספק    למען  .5.7

כדי להעניק לספק זכות כלשהי בכל הנוגע להזמנה, ייזום הכנה ו/או הפקה  

או   תכנית  כל משדר,  כ של  לא תהיה  לספק  מוקלט.  השפעה  תוכן  או  זכות  ל 

בכל    התאגיד בענייני התכנים המשודרים ו/או מופצים בכל הפלטפורמות של  

אמצעי שהוא, או על הפצת התכנים ו/או על דבר הפלטפורמות בו הם יופצו  

 ו/או בקשר לשיבוץ, מבצעים אמנים וכדומה.   
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   מובהר כי סעיף זה הנו מהותי ועקרי להתקשרות.   .5.8

 תמורה ה  .6

המחיר   .6.1 בהצעת  הנקובים  התעריפים  את  חודש  מדי  לתאגיד  ישלם  הספק 

ד'    – שהגיש   ומהווה    – מסמך  דנן  ד' להסכם  כנספח  הצעת המחיר, המסומן 

 חלק בלתי נפרד הימנו.  

 .  התמורה תשולם לתאגיד אחת לחודש  .6.2

יאוחר מ התקשרות,  לאחר סיום כל חודש קלנדרי בתקופת ה  .6.3 ימים    5  –   ולא 

חודש,   כל  סיום  הספק  לאחר  התמורה    לתאגיד יעביר  בנק  את  לחשבון 

 לספק. מסר על ידי התאגיד  י שמספרו י 

ו/או  ,  ו/או בנספח ד'   לתאגיד את התמורה כאמור בהסכם זה ספק  ה לא שילם   .6.4

תהא זו הפרה יסודית של ההסכם. מוסכם כי  לא קיים את האמור בנספח ד'  

 .בתשלום לא יהווה הפרה יסודית   ימים   7איחור של עד  

 עניינים   ניגוד העדר   .7

  אינו מצהיר ומתחייב בזאת, כי נכון למועד חתימתו של הסכם זה, הוא    הספק  .7.1

בין התקשרותו בהסכם זה    כלשהו מצוי במישרין או בעקיפין בניגוד עניינים  

עם התאגיד לבין הפעילויות העסקיות ו/או ההתקשרויות ו/או ההתחייבויות  

נושאי   ו/או  הדירקטורים  ו/או  השליטה  מבעלי  מי  של  ו/או  שלו  האחרות 

המשרה ו/או המנהלים ו/או בעלי העניין ו/או כל גורם אחר שיש לו, במישרין  

דם אחר או תאגיד אחר, אחד או  או בעקיפין, לרבות באמצעות קרובו או א 

כדי   הספק  ידי  על  זה  הסכם  בביצוע  אין  וכי  בספק,  שליטה  אמצעי  יותר, 

 . כאמור או חשש לניגוד עניינים  ליצור, במישרין או בעקיפין, ניגוד עניינים  

  כל   במהלך   זה   בסעיף   כאמור   עניינים   ניגוד   של   מצב   מיצירת   יימנע   הספק  .7.2

יודיע    עניינים ש כלשהו לניגוד  . בכל מקרה שייווצר חש ההסכם   תקופת  כזה 

ויפעל בהתאם להנחיות שהתאגיד    לתאגיד, בכתב, ללא כל שיהוי   הספק על כך  

או חשש    עניינים התאגיד כי נוצר מצב של ניגוד    ימצא . אם  ימסור לו בעניין 

עניינים   ניגוד  זמן סביר    תוך , אשר לא הוסר  הספק ובין    נו בי למצב של  פרק 

חשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם על  י בכתב, י   התאגיד לאחר דרישה של  

 . הספק ידי  

של   .7.3 האינטרסים  על  לשמור  יהיה  הספק  פעולה  י ולה   התאגיד על  מכל  מנע 

 . במהלך תקופת ההתקשרות   ו לפגוע ב   העלולה 

מתחרה"   .7.4 "גוף  בגדר  יהיה  הספק  ההתקשרות,  שבמהלך  ככל  כי  מובהר 

א', אזי הדבר יהווה עילת ביטול מיידית של ההתקשרות,  כהגדרתו במסמך  

לאלתר.   תופסק  הספק  עם  הנתון  וההתקשרות  אחר  סעד  לכל  בנוסף  וזאת 
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ו/  הדין  לפי  המפורטות    או לתאגיד  הביטול  אפשרויות  על  ובנוסף  ההסכם, 

 בהסכם דנן.  

בעבור   .7.5 השירותים  אספקת  את  להתנות  רשאי  יהא  לא  הספק,  כי  מובהר 

התאגיד  בכך שהגורמים המפרסמים יתקשרו עם הספק בקשר ללקוחות ו/או  

לנושאים אחרים.  כך לשם המחשה: הספק לא יוכל להציב בפני גורם כלשהו,  

תנאי כי תינתן לו האפשרות לפרסם בקשר לתוכן המוקלט של התאגיד, רק  

 תו הגורם יתחייב לפרסם גם במסגרת אחרת כלשהיא.  באם או 

על הספק ועל כל גורם מטעמו שיעסוק במתן השירותים לתאגיד, לחתום על   .7.6

     טופס היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ה'. 

 קבלן עצמאי   - הספק   .8

הינו   .8.1 כי  מצהיר  וסיכונ   עסק הספק  אחריותו  חשבונו,  על  הפועל  ו  י עצמאי 

ולא   כי אין  ובין מי מעובדיו  י העצמיים בלבד. הספק מצהיר בזאת  בינו  היו 

 מעביד, כמשמעם על פי כל דין. - יחסי עובד   התאגיד לבין  ו או מי מטעמו  

כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו    לתאגיד תן את שירותיו  י הספק י  .8.2

על  יועסקו  מטעמו,  בין    או  לגביהם  האחריות  תחול  בלבד  ועליו  חשבונו, 

 בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה. 

כי   .8.3 ומתחייב  אחראי    יהיה הוא  ,  מטעמו   מי   או   עובדיו   כל   בגין הספק מצהיר 

בכל ההוצאות הללו    ויישא עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי מס הכנסה 

כי   אחריות    לתאגיד וכן  בין  מעובדיו,  למי  או  לגביו  אחריות  כל  תהיה  לא 

חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים  

 . מהתאגיד לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים  

מצהיר ומתחייב כי כל עובד אצל הספק אשר יספק את השירותים לפי    ק הספ  .8.4

ו בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית  י הסכם זה, מועסק על יד 

התשלומים   לכל  חשבונו  ועל  אחריותו  על  ידאג  הוא  וכי  לדין,  בהתאם 

לרבות   כאמור,  עובדיו  כל  העסקת  בגין  הדין  לפי  הזכויות  כל  ולהענקת 

באלה,  משכורת   היוצא  וכל  מסים  חובה,  תשלומי  ולרבות  רכיביה,  כל  על 

לרבות הפרשה לקופת פיצויים את כל הסכומים בגין תשלום פיצויי פיטורין  

 ליועץ, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.  

כל   .8.5 לרבות  חשבונו,  ועל  הבלעדית  אחריותו  על  תהיינה  הספק  פעולות  כל 

 . לתאגיד במתן השירות  ההוצאות מסוג כלשהו הכרוכות  

  בגין ,  הראשונה   דרישתו   עם   מיד ,  התאגיד   את   ולפצות   לשפות   מתחייב   הספק  .8.6

  בתקופה   שפעל   עובד   תביעת   בשל   לשלם   חויב   או   התאגיד   נשא   שבו   סכום   כל 

זה    הספק   של   מטעמו   הרלבנטית  הסכם  לפי  שירותים    ושעילתה באספקת 

  ולשפות   לפצות   הספק   מתחייב   כן   כמו .  התאגיד   עם מעביד  - עובד   יחסי   בקיום 

"ט  ושכ   משפט   הוצאות )לרבות    הוצאה   או   נזק ,  הפסד   כל   בגין   התאגיד   את 
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"ל,  כנ   עובד   לתביעת   בקשר   בהם   לשאת   חויב   או   בהם   נשא   התאגיד   אשר "ד(  עו 

  כאמור   דרישה או  / ו   תביעה   אודות   סביר   זמן   תוך   לספק   יודיע   שהתאגיד   ובלבד 

  לגרוע   כדי   זה   סעיף "י  עפ   פיצוי   או   לשיפוי   התאגיד   של   בזכותו   אין .  לעיל 

 . דין   כל   פי   על   או   זה   הסכם   פי   על   אחרים   ותרופה   סעד   לכל   מזכויותיו 

 והעדר תחרות   סודיות   שמירת  .9

כל   .9.1 יעשה  ולא  המידע  את  לאחרים  ימסור  ולא  יעביר  לא  יגלה,  לא  הספק 

 שירותים נשוא הסכם זה. ה שימוש במידע זולת לצורך אספקת  

יד   - בהסכם זה "המידע" משמעו   .9.2 ו  י כל מידע שהגיע לידי הספק או הופק על 

ו/או בקשר לשירותים וכל מידע,    ם עקב, תוך כדי ו/או אגב אספקת השירותי 

מסמך ונתונים מכל סוג ומין שהם שיגיעו לידיו או לידי מי מהמועסקים על  

,  ו , קבלני ו , עובדי ו , לקוחותי ו , עסקי ו , פעילות התאגיד ידו ו/או מטעמו, אודות  

, בין אם מידע כאמור הגיע  ו ו/או קבלני   ו ושל לקוחותי   ו סודות מסחריים של 

בעקיפין( בקשר עם אספקת השירותים ובין אם אחרת,  לידיו )במישרין ו/או  

 למעט:  

במסגרת   .9.2.1 שלא  הספק  ידי  על  עצמאי  באופן  פותח  אשר  מידע 

או לעשות    התאגיד אספקת השירותים ומבלי לפגוע במידע של  

לכך   בכפוף  כאמור,  במידע  זאת  ש שימוש  יוכיח  להנחת  הספק 

 באמצעות מסמך בכתב; דעתו של התאגיד  

הספק    מידע  .9.2.2 התחייבויות  הפרת  עקב  שלא  הכלל,  נחלת  שהפך 

 לפי סעיף זה. 

ומי    יתחייב הספק   .9.3 עובדיו  לבין  שבינו  בהסכמים  יכלול  וכן  התאגיד  כלפי 

לפי הסכם זה    ים מטעמו כי הם ישמרו בסוד כל מידע הקשור במתן השירות 

 גם לאחר תקופת מתן השירותים לתאגיד. 

ביד   הספק  .9.4 להשאיר  שלא  מיד   יו מתחייב  יד כל  על  שנאסף  מתן    ו י ע  במסגרת 

ל  שנמסר  ו/או  הפרסום  המידע  י   הספק .  התאגיד ידי  - על   ו שירותי  את  מסור 

העתקים מהם, מיד עם הגיע הסכם זה לסיומו   ו י והמסמכים בלי להשאיר ביד 

על  ו/או  שהיא  סיבה  של  - מכל  ראשונה  דרישה  המוקדם    התאגיד פי  )לפי 

 מביניהם(. 

ומידע    מבלי  .9.5 במסמכים  התאגיד  של  לבעלותו  ביחס  האמור  מכלליות  לגרוע 

, בכל  לצרכיו כמפורט שם, התאגיד רשאי להשתמש  ו וחומרים מסוגים שונים  

ל חומר ובכל ידיעה, מסמך או פרטים אחרים שנמסרו  , בכ ו זמן, כראות עיני 

, ולמוסרם לידי מי  הפרסום   שירותי ומי מטעמו בקשר לביצוע    הספק ידי  - על 

 וכן לנהוג בהם מנהג בעלים לכל דבר ועניין.    מטעמו   הפועל   כל ו   ו מעובדי 
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 וסעדים   ביטולו   או סיום ההסכם   .10

  לבטל הסכם זה   רשאי   יהא   התאגיד בנוסף על האמור בהסכם זה ובנספחיו,   .10.1

בהתחרש   וזאת  גם  הבאים  מהמקרים  אחד  אשר  ב כל  לספק  בכתב  הודעה 

תיכנס לתוקף באופן מיידי או במועד מאוחר יותר שיציין התאגיד בהודעתו  

 : לפי שיקול דעתו הבלעדי 

לא נקט הוא,    אם ידי הספק, - במקרה של הפרה של הסכם זה על  .10.1.1

הודעת   עם  הצעדים    התאגיד מיד  בכל  דיחוי,  כל  וללא  בכתב 

מנת לתקן את ההפרה. תינתן לספק ארכה סבירה  - הנדרשים על 

מ  יותר  לא  אך  העניין,  הפרה.    30- בנסיבות  כל  לתיקון  יום, 

 הפרה שלא תוקנה כאמור בסעיף קטן זה, תחשב הפרה יסודית. 

ם זה אשר הספק  של הפרה של הוראה מהוראות הסכ   במקרה  .10.1.2

חזר עליה יותר משלוש פעמים, אף אם תוקנו ההפרות, כולן או  

חלקן, על ידי הספק. כל הפרה כאמור תיחשב להפרה יסודית,  

 אף אם תוקנו ההפרות, כולן או חלקן, על ידי הספק.  

  לא   אשר ,  הספק ידי  - על   זה   הסכם   של   יסודית   הפרה   של   במקרה  .10.1.3

  על   התאגיד   הודעת   עד ממו   ימים   14  בתוך   הספק   ידי   על   תוקנה 

  נאמר   אשר   יסודית   הפרה   של   במקרה   או ,  היסודית   ההפרה 

  ואף ,  מיידי   באופן   וזאת ,  לתקנה   ניתן   לא   כי   מפורשות   לגביה 

  לספק   ליתן   התאגיד   שיידרש   ומבלי ,  התאגיד   מצד   התרעה   ללא 

  הגדרה   מכל   לגרוע   מבלי ,  זה   לעניין .  ההפרה   לתיקון   ארכה 

 .  זה   הסכם   או   דין   לפי   יסודית   הפרה   של   אחת   או   נוספת 

הספק נכנס להליכי פירוק, או הסדר נושים, או הוצא צו כונס   .10.1.4

תוך   בוטלו  לא  ואלו  נכסיו  על  עיקול  הוטל  נגדו, או    21נכסים 

 . מיום שנודע לספק עליהם   יום 

עסקי   הספק  .10.1.5 את  לנהל  על    ו הפסיק  העולה  רצופה    10לתקופה 

 ימים. 

לפי    הסתיים  .10.2 ההסכם  בוטל  זה,  או  שבהסכם  סעיף  תהיה  כל  כל    לספק לא 

 .  כך   בגין   התאגיד טענה, תביעה ודרישה כספיות או אחרות כלפי  

לגרוע מכל זכות העומדת לתאגיד לפי הסכם זה ולפי כל דין, בכל מקרה   מבלי  .10.3

ו/או באמצעות    ו יהא זכאי לבצע בעצמ   התאגיד של הפרה יסודית של הספק,  

אשר לפי הסכם זה היה אמור להיעשות על ידי הספק, וזאת  אחרים כל דבר  

 שנמנע לתאגיד.  או הפרש במניעת הרווח  הפרש העלות  ב   הספק ישא    כאשר 

בביטול   .10.4 ההסכם    או אין  זה  סעי   לפי סיום  ידי  ף  מכל    התאגיד על  לגרוע  כדי 

על פי כל דין או על פי הסכם זה. כל זכויות התאגיד    לתאגיד סעד אחר העומד  

העומד  אחרים  וזכות  סעד  לכל  בנוסף  ובאות  במצטבר,  הן  זה,  סעיף    ים לפי 

 על פי כל דין או על פי הסכם זה.   לתאגיד 
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  לתאגיד   הספק   ימציא ,  זה   הסכם   ביטול או  / ו   סיום   על   לספק   התאגיד   הודיע  .10.5

ע   הראשונה   דרישתו   עם   מיד  נוסף  ומידע  פרט  בעת  כל  לתתם  שעליו  אלה  ל 

כל    את פירוט בקשר  סיום ההתקשרות, לפי דרישתו של התאגיד ובכלל זה:  

ועד   הביטול  למועד  עד  הספק  אצל  שנתקבלו  וההודעות  הפרסומות  הזמנות 

 בכלל. 

 זכות עכבון ו   בעלות  .11

  כל או  / ו   הכספים ,  ההסכמים ,  המידע   כל ,  ההסכם   סיום   של   שהוא   מקרה   בכל  .11.1

  תקופת   במהלך   הספק   ידי   על   שיתקבלו   בהסכם   הקשורים   אחר   נכס 

  כי   יובהר .  תנאי   ללא ,  דרישתו   פי   על ,  לתאגיד   יועברו   ולאחריה   ההתקשרות 

  וכל   כתוב   חומר ,  נתונים ,  מידע ,  סקרים ,  הערכות ,  הדוחות   כל ,  מקרה   בכל 

  לצורך ,  במהלך   מטעמו   מי   או   הספק   ידי   על   הופקו   אשר   אחרים   פלט   או   תוצר 

  של   הבלעדי   רכושו   יהיו   זה   הסכם   נשוא   השירותים   אספקת   עם   בקשר או  / ו 

התאגיד יהא רשאי לעשות בהם    . בהם   הרוחני   הקניין   זכויות   לרבות ,  התאגיד 

כל שימוש שהוא לכל מטרה שהיא ללא כל תשלום נוסף לספק, ובכלל זה יהא  

 רשאי לשנות ו/או לתקנם כפי שיחפוץ.  

  , ככל שנתונה, הנתונה לו על פי כל דין   כבון י הספק מוותר בזאת על כל זכות לע  .11.2

לגרוע בכלליות האמור, על תכניות,    ו על רכוש  של התאגיד, לרבות אך מבלי 

 מסמכים, תוצרים אחרים של השירותים ומידע בכל צורה שהיא. 

   ים אחריות לנזק  .12

הספק אחראי על פי דין לכל נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו במישרין או בעקיפין   .12.1

וכן לצד שלישי    ו או עבור   ו , מטעמ ו או לכל מי שפועל בשמ   ו י , לעובד לתאגיד 

או של    ו כלשהו, בגין מעשה או מחדל של הספק או של עובדיו או של שלוחי 

בשליטתו   ו/או  בשימושו  בהחזקתו,  בנכסים  מטעמו  או  בשמו,  הפועלים  כל 

ו/או בקשר לנכסים אשר אינם כאמור לעיל אך הוא מצוי בהם בקשר עם מתן  

 או הפעילות הקשורה בהסכם זה.   ים רות י הש 

כתוצאה ממעשה    לתאגיד הספק יהיה אחראי על פי דין בגין כל נזק שייגרם   .12.2

בניגוד   או  זה  הסכם  מתנאי  תנאי  הפרת  תוך  שבוצעו  מזיק,  של  מחדל  או 

לנוהלי עבודה תקינים ומקובלים או בזדון ובכלל זאת נזק הנובע מהשימוש  

 ימוש.  במכשירים ובתוכנות בהם הוא עושה ש 

הספק מתחייב לשפות    בסעיף זה, "מזיק": הספק, עובדיו וכל הפועל מטעמו.  .12.3

בשל נזק    ו חויב לשלם בגין תביעה שתוגש נגד י במלוא כל סכום ש   התאגיד את  

ובלבד   לו,  הודיע לו על התביעה בהקדם האפשרי    שהתאגיד שהספק אחראי 

יכולת  כמיטב  לנהל    ו ופעל  לו  ואפשר  לתביעה  הספק  של  ההגנה  לצירופו  את 

על פי שיקול דעתו והכל לרבות הוצאות סבירות ומקובלות ושכר טרחת עורך  

 דין. 
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נגד   .12.4 רשאי    התאגיד הוגשה תביעה  יהא  לא  הספק  זה,  והספק בקשר להסכם 

להסדיר את התביעה, להתפשר בה, או לשלמה ללא אישור מראש ובכתב של  

 . התאגיד 

נזק   .12.5 שהוא,  כל  וסוג  מין  לרכוש  מכל  או    התאגיד שייגרם  ממעשה  כתוצאה 

על   יתוקן  לו,  אחראי  הספק  אשר  אחר  נזק  וכל  הספק,  של  רשלניים  מחדל 

 חשבונו של הספק לאחר שניתנה לספק התראה סבירה בנסיבות העניין. 

 ביטוח   .13

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק למלא  

וב  הביטוח"  ב"נספח  המופיעות  הביטוח  הוראות  הביטוח"    - אחר  עריכת  "אישור 

 .  1ו'   – ו' ו  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. המצורפים להסכם זה ומסומנים  

 שונות  .14

  ית , סמנכ"ל צמח   שרמן   עירית '  הגב   את   זה   הסכם   לעניין   כנציגו   מינה   התאגיד  .14.1

.  זה   להסכם   הנוגע   עניין   בכל   ה מול   יפעל   והספק ,  בתאגיד   ומכירות   שיווק 

  דעתו   שיקול   לפי   לעת   מעת   כאמור   נציגו   את   להחליף   רשאי   יהא   התאגיד 

 (. לספק   תועבר   התאגיד "ל  מנכ   מטעם   כך   על   בכתב )הודעה    הבלעדי 

הספק אינו רשאי להסב הסכם זה, כולו או מקצתו, ואינו יכול להסב חובה   .14.2

   כלשהי על פיו. 

  סכום   כל   זה   הסכם   לפי   לספק   יגיע   אשר   סכום   מכל   לקזז   זכאי   יהא   התאגיד  .14.3

  קצוב   שאינו   ובין   קצוב   שהסכום   בין ,  לתאגיד   חייב   יהיה   הספק   אשר   ,  שהוא 

 מכוח הסכם זה או מכוח כל מקור אחר.  יהא מקור הסכום  

כל   .14.4 הצדדים.  שבין  וההבנות  ההבטחות  ההסכמות,  כל  את  כולל  זה  הסכם 

הבנות,   או  הבטחות  קודם  - בעל   או   בכתב הסכמות,  הצדדים  בין  שהיו  פה, 

לחתימת הסכם זה מבוטלות ואינן מחייבות את הצדדים. כל תוספת או שינוי  

ידי הצדדים, וכל צד יהא מנוע מלהעלות  - חתמו על י עשו בכתב וי י בהסכם זה י 

 . עשו שלא כאמור י כל טענה בקשר לשינוי או תוספת כאמור שי 

על  .14.5 וקיומו  זה  יפור - הסכם  ייקבע,  הצדדים  על ידי  ויוסדר  מדינת  - ש  חוקי  פי 

המוסמכים   המשפט  לבתי  סמכות  בירושלים ישראל.  תהא  בלבד,  ולהם   ,

 שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם זה. 

בית משפט מוסמך יפסוק כי תנאי מתנאי הסכם זה אינו חוקי, אינו תקף    אם  .14.6

או בלתי אכיף, יישמרו תוקפם וחלותם המלאים של שאר תנאי ההסכם. שום  

ר על הפרת כל תנאי מתנאי ההסכם לא יהווה ויתור על הפרה אחרת של  ויתו 

אותו תנאי או של תנאי אחר להסכם, לא יהא לוויתור כל תוקף אלא אם ניתן  

 בכתב בחתימתו של נציג מוסמך מטעם הצד המוותר.  
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כתובות   .14.7 לפי  ותשלחנה  בכתב  תעשינה  זה  להסכם  בהתאם  ההודעות  כל 

להסכם   במבוא  כמפורט  צד  הצדדים  יודיע  עליה  אחרת  כתובת  לכל  או  זה 

כ  תחשב  כאמור  שנשלחה  הודעה  כאמור.  בכתב  עם    אילו למשנהו  נמסרה 

קבלתה בידי הנמען, או שלושה ימים לאחר שיגורה מבית דואר בישראל, לפי  

 המוקדם. 

 

 : באמצעות מורשי חתימה   ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 

 הישראלי   השידור   תאגיד 

 

 הספק                   

 

 :  אישור חתימת הספק 

  .................. עו"ד  הח"מ,  אני 
חתימתה   את  מאשר/ת   ,...... מ"ר 

 של  

 ________________________
 __ 

שלה   החתימה  מורשי  באמצעות 
ת"ז    ........................

ו   ................. -  .....................
על  ת"ז   חתמו  אשר   .................

בת  החלטה  לפי  תוקף  - ההסכם 
ובהיותם   קבלה,  הנ"ל  שהחברה 
זה   הסכם  על  לחתום  מוסמכים 

 בשמה. 

 ___________________ 

 ........................, עו"ד 
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 נספח  א '   להסכם 

 נוסח ערבות ביצוע 

 הישראלי   השידור   תאגיד   לכבוד 

 ., נ . ג . א 

 מספר                                   .   בנקאית   ערבות :  הנדון 

"( אנו ערבים בזאת כלפיכם בערבות מוחלטת  המבקש לבקשת______________)להלן: " 

  מאה אלף   ₪ )ובמילים   100,000בלתי מסוגיית וללא תנאי, לסילוק כל סכום עד לסך של  

חדשים(   " שקלים  הערבות )להלן:  לצרכן  סכום  המחירים  למדד  שיוצמד  ביום  "(  הידוע 

  __________ " התחייבויות  המדד )להלן:  כל  מילוי  להבטחת  תאגיד  "(,  כלפי  המבקש 

בקשר   הישראלי,  מכרז  השידור  פרסומ   10/2021עם  מכירת  שירותי  אודיו  לאספקת  ות 

 יד השידור הישראלי.  דיגיטליות בפלטפורמות צד ג', בעבור תאג 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום עד לגבול סכום    7אנו נשלם לכם תוך  

הערבות, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו או לדרוש תחילה  

שיכולה   כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  שתיטען  ומבלי  מהספק,  הערבות  סכום  סילוק  את 

 .לעמוד בקשר לחיוב כלפיכם 

לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות, ותשלום הערבות, יכול שיעשו   .1

 .שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות לשיעורין, ובלבד  

פי   .2 על  ותוארך  בכלל,  ______________ועד  ליום  עד  בתוקף  תישאר  זו  ערבות 

עד לתאריך האמור,   לידנו  בכתב  פי הערבות צריכה להגיע  על  דרישה  כל  דרישתכם. 

 .ועד בכלל 

 דרישה על פי כתב ערבות זה יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו הינם:  .3

 _____________  כתובת הסניף:_   _____ _________ מס' הסניף: ___ שם הבנק: _  

 .ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה  .4

 

 *המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 

 

 בכבוד רב,       

 בנק/ חברת ביטוח 

 

 חתימה וחותמת: ___________   _________________  תאריך: _____________שם: 
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 ' להסכם  ב נספח  

 מפרט טכני    - מסמך ב'  

 יצורף להסכם לאחר שיוטמעו בו כל  
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 נספח ג' להסכם  

 התחייבות לשמירת סודיות 

 ]לחתימה על ידי מנהלי המציע וכל גורם מטעמו שיספק את השירותים לתאגיד[ 

 

כי   הואיל  לי  וידוע  לי  השידור  והוסבר  תאגיד  בין  שייחתם  להסכם  בקשר  או  עקב 

יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא    הישראלי לבין ............................ )המציע( 

( כלשהם לרבות תכתובת,  (Know- How  (, או ידע Informationלידיעתי מידע ) 

או   מסחרי/עסקי  סוד  שרטוט,  רישום,  מסמך,  תוכנית,  חומר,  דעת,  חוות 

שידיעתו  ות  ידיע  מידע  או  הציבור  כלל  בידיעת  מצוי  שאינו  שונים,  מסוגים 

שהכלל  כ תשמש   למידע  הגעה  לשם  דרך"  בין  אינו  "קיצור  אליו,  להגיע  יכול 

לרבות   בכתב,  ובין  פה  ב בעל  אלקטרוני בתעתיק,  אחסון  כלי    אמצעי  בכל  או 

אך מבלי לגרוע    , ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות 

 ; "( המידע "   מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה   והואיל 

או  אדם  לכל  לנציגי    שהיא  מלבד  כלשהם  לעניין    התאגיד גוף  המוסמכים 

נציג   לגרום    התאגיד ההסכם, ללא קבלת אישור  עלול  ובכתב  המוסמך מראש 

ו   לתאגיד  נזק  לצדדים  סעיף  גם  או  לפי  פלילית  עבירה  לחוק    118מהווה 

 ; 1977  - העונשין, תשל"ז 

 כדלקמן:  תאגיד השידור הישראלי  אני הח"מ מתחייב כלפי    נוכח האמור, 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   .1

   ממנו. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע   .2

במסגרת   .3 לידיעתי  הובא  או  נמסר  שלשמה  למטרה  ורק  אך  במידע  להשתמש 

מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי  

או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר  

 לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.  

האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי    ומבלי לפגוע בכלליות  .4

מוסד  - על  או  גוף  או  אדם  לכל  לאפשר  לא  מכן  לאחר  או  השירותים  נותן  ידי 

להעביר,   לפרסם,  לא  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  המידע,  את  לקבל  כלשהם 

את   מחזקתי  להוציא  לא  וכן  גוף  או  אדם  לידיעת  להביא  או  למסור  להודיע, 

חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל  המידע או כל  

 שהוא.  

את   .5 לקיים  כדי  הדרוש  כל  את  ולעשות  קפדנית  זהירות  אמצעי  לנקוט 

פי  י ות וי התחייב  על  ז כתב  י  אמצעי  ו   ה התחייבות  בכל  לנקוט  השאר,  בין 

 הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 
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את האמור    , ככל שישנם, ת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי להביא לידיע  .6

מילוי   אי  על  העונש  ואת  סודיות  שמירת  של  זו  חובה  לרבות  זו  בהתחייבות 

 החובה.  

נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה   .7 להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל 

מהפרת   כתוצאה  שהוא  כל  שלישי  לצד  או  לכם  ייגרמו  אשר  סוג,  מכל 

ייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה  התח 

 אחראי ביחד עם אחרים.  

מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או  התאגיד ולחזקתו    להחזיר לידי  .8

מ  שקיבלתי  שהוא  חפץ  גורם  מכל  או  ל התאגיד  השייך  שהגיע  תאגיד  או  או 

תי מכל אדם או גוף עקב מתן  לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבל 

כן, הנני מתחייב לא לשמור  תאגיד השירותים או חומר שהכנתי עבור ה  . כמו 

 אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.  

זו   .9 התחייבות  שאפר  מקרה  השייך  ו בכל  כאמור  מידע  תהיה  לתאגיד שאגלה   ,

 דיות שלעיל.  זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסו לתאגיד  

זה   .10 התחייבות  לכתב  בהתאם  שלא  במידע  ששימוש  לי  ידוע  כי  מצהיר  הנני 

התשל"ז  עונשין,  חוק  לפי  עבירה  מהווים  לאחר  מסירתו  וחוק    1997  - לרבות 

 .  1981  - הגנת הפרטיות, התשמ"א 

תקבלו בכל דרך שהיא, יחולו  י מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר   .11

 יבות זה.   כל הוראות כתב התחי 

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות   .12

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.  - על   לתאגיד אחרת המוקנית  

 

 לראיה באתי על החתום ו 

 

 :__________________  מלא   שם 

   ת"ז:______________ 

 חתימה:________________ 
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 ' להסכם  ד נספח  

 הצעת המחיר   – מסמך ד'  

מסמך חתום על ידי המציע כפי שאושר על ידי התאגיד יצורף כנספח ב' רק לאחר בחירת  

 הזוכה במכרז 
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 ' להסכם  ה נספח  

 עניינים   ניגוד   למניעת   תחייבות ה 

 ]לחתימה על ידי המציע ועל ידי גל גורם שיספק את השירותים לתאגיד[ 

 

מהוראות   לגרוע  ומבלי  נספחיו  ה בנוסף  על  על ו מכרז  שהוגשה  ההצעה  ידי  - ממסמכי 

   - המציע 

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

)להלן:    ____________ שמספרו  מצהיר  " המציע " __________________   )

אזכה  אם  ומתחייב בזאת, כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות, ו 

  התקשרות, במכרז מתחייב להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ה 

 כדלקמן:   על הארכותיה )ככל שתהיינה( 

במסגרת מתן השירותים    התאגיד המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות   . 1

  נשוא המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים 

  במכרז זה לבין עניין אחר של לפי  , בין ביצוע השירותים  או חשש לניגוד עניינים 

 מי מהם או של עובדיהם.  

בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות   . 2

תפקידו    - המוצע   מילוי  בין  בו  לעמוד  עשוי  מהם  או שמי  קיים  עניינים  ניגוד  על 

השירותים  / ו  מתן  במסגרת  עיסוקו  אחר   לתאגיד או  עניין  של    לבין  עניין  או  שלו 

 קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.   

לרבות עניין שלו או של קרובו או של    לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו 

חבר בו, מנהל אותו או    גוף שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם 

המוצע או לקרוב שלו חלק בו,  עובד אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות  

בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם  

עובד   או  שותפו,  או  או מעסיקו  המוצע  מי מהצוות  או  לקוח, שהמציע  של  ענינו 

 . מבקרים   מייעצים/   בפיקוחו, מיצגים/   העובד עימו או 

 

 __________                                                 ______________________ 

 שם מורשה החתימה+ חתימה                                           תאריך                         
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 נספח  ו ' להסכם 

 ביטוח   -   ו'   נספח 

הספק לערוך ולקיים,    על מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  לגרוע    מבלי  .1
למשך  ן הספק על חשבו  למשך  ) ההסכם  תקופת    כל ,  ביטוח אחריות מקצועית,  ולעניין 

ההסכם(   שלוש  תקופת  תום  לאחר  נוספות  הביטוחים    , שנים  באישור  המפורטים  את 
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:    , 1ו'   כנספח   זה   להסכם עריכת הביטוח המצורף  

ביטוח מורשית    לפי ,  עריכת הביטוח"   אישור " ו   הספק"   ביטוחי "  העניין(, אצל חברת 
 כדין בישראל.  

  יהיה   ניתן ,  הספק   ידי   על   עובדים   מועסקים   ולא   ככל   כי   מוסכם   - חבות מעבידים  . א 
ידי    הביטוח   אישור   מתוך "  מעבידים   חבות "   ביטוח   סעיף   למחוק  על  החתום 

 .  המבטחים 
  ביטוחי   בכל   יבוטל "  רבתי   רשלנות "   חריג   כי   לוודא   הספק   על   - הפוליסות   נוסחי  . ב 

   (.  הדין   פי   על   המבטחים   מזכויות   לגרוע   כדי   באמור   אין )   הספק 

מתן  , לפני תחילת  תאגיד להמציא לידי ה   הספק   על ,  תאגיד צורך בכל דרישה מצד ה   ללא  .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור  התקשרות  וכתנאי מוקדם ל השירותים  

בידי   חתום  כשהוא  הביטוח,  כן,  מבטח ה עריכת  כמו  הביטוח,    מיד .  תקופת  על  בתום 
ביטוח מעודכן   תאגיד ידי ה ל   להמציא   הספק  בגין חידוש תוקף ביטוחי    , אישור עריכת 

לתקופת   בתוקף   ביטוח הספק  זה  הסכם  עוד  כל  ביטוח,  תקופת  ומדי  ו/או    נוספת, 
   לעיל.    1לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  

ל  , כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או  תאגיד בכל פעם שמבטח הספק יודיע 
ח, על הספק לערוך את  עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטו 

אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי  
 לרעה בביטוח כאמור. 

דרישה    מובהר  .3 בבחינת  הינם  הספק  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי 
לפי ההסכם  הספק  לגרוע מכל התחייבות של  , שאין בה כדי  המוטלת על הספק   , מזערית 

ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או  ו/או על פי כל דין,  
בכל הקשור    , תאגיד או מי מטעם ה   תאגיד ה כל טענה כלפי  לא תהיה  ספק  ול   על פי דין, 

 האחריות כאמור.   לגבולות 
שיומצא על ידי    , הביטוח עריכת  לבדוק את אישור    תהא הזכות, אך לא החובה,   תאגיד ל  .4

על    ו שיידרש , התאמה או הרחבה,  תיקון   , לבצע כל שינוי   ועל הספק כאמור לעיל,  הספק  
 . הספק על פי הסכם זה   להתחייבויות את ביטוחי הספק  מנת להתאים  

  , לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל   תאגיד ה זכויות  מוצהר ומוסכם כי   .5
כל אחריות שהיא לגבי  או  כל חובה    תאגיד ם ה מטע מי  על  או    תאגיד ה אינן מטילות על  

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה  ביטוחי הספק 
  עריכת   דרשה נ וזאת בין אם    או על פי כל דין, זה    הסכם על פי  הספק  המוטלת על    , שהיא 

 . ובין אם לאו אישור עריכת הביטוח    בדק  נ ובין אם לאו, בין אם  שינויים כמפורט לעיל  
ה   הספק  .6 את  ה   תאגיד פוטר  מטעם  הבאים  נזק    לכל מאחריות    תאגיד ואת  או  אובדן 

ו/או    תאגיד לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי ה 
השירותים  מתן  לצורך  ל ,  המשמש  תהיה  טענה   ספק ולא  כלפי    , כל  תביעה  או  דרישה 

לעיל  ה  נזק כאמור ב נזכרים  ו/או  אובדן  מי  גין  כלפי  יחול  לא  ובלבד שהפטור כאמור   ,
 שגרם לנזק בזדון. 

משלים  ב  .7 או  נוסף  רכוש  ביטוח  הספק,  כל  ידי  על  ויתור  שייערך  בדבר  סעיף  ייכלל 
על זכות    ויתור ו ה   ; תאגיד וכלפי הבאים מטעם ה   תאגיד המבטח על זכות התחלוף כלפי ה 

 רם לנזק בזדון.  התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שג 
זה    מבלי  .8 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  בו    לעניין לגרוע  ובמקרה  ההסכם,  הסבת 

הספק לדאוג כי  על  משנה מטעם הספק,    ני קבל על ידי    ינתנו י   ם או חלק מה השירותים  
   .  נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם המשנה פוליסות ביטוח    קבלני בידי  

שירותים במלואם,  ביחס ל   תאגיד אחריות כלפי ה מוטלת ה הספק  על  כי    , מובהר בזאת 
 . משנה   שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני לרבות  

על אף האמור    . נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם  .9
לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

ה   10 בקשת  ממועד  הביטוח    תאגיד ימים  עריכת  אישור  להמצאת  בכתב,  הספק  מאת 
 . כאמור 
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 אישור עריכת הביטוח   -   1ו'   נספח 

הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
 ( DD/MM/YYYY) האישור 

ישנה   שלמבוטח  לכך  אסמכתא  מהווה  זה  ביטוח  ביטוח אישור  זה  בתוקף   פוליסת  באישור  המפורט  המידע  בה.  המפורט  למידע  בהתאם   ,
זאת,   עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  תנאי  כל  את  כולל  הקבועים  אינו  התנאים  לבין  זה  התנאים שמפורטים באישור  בין  סתירה  של  במקרה 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור   מבקש   מעמד  העסקה   אופי  מבוטח ה  מבקש האישור 
השידור :  שם    תאגיד 

ו/או חברות האם    הישראלי 
ו/או   בנות  חברות  ו/או 

   חברות קשורות 

  שם 

 נדל"ן ☐ 

מכירת    - שירותים  ☒  שירותי 
 פרסומות אודיו דיגיטליות  

ג'   צד    הפצת ) בפלטפורמות 
 פרסומות( 

      אספקת מוצרים ☐ 

 ______ אחר:  ☐ 
 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

 ים  שירות   מזמין ☒ 

 מוצרים   מזמין ☐ 

 ______ אחר:  ☐ 
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

נשרים  מען  כנפי   :23  ,
 ירושלים  

 מען 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

 
לפי    חלוקה 

אחריות    גבולות 
  סכומי או  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדו 

  רת 
הפולי 

 סה 

תאריך  
 תחילה 

תארי 
ך  

 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

  בתוקף   נוספים   כיסויים 
   חריגים   וביטול 

  לנספח   בהתאם   כיסוי   קוד   לציין   יש 
X 

 סכום 
 

מטב 
 ע 

לטובת    –   309 ₪        רכוש  תחלוף  על  ויתור 
 מבקש האישור 

 ראשוניות   –   328

 אחריות צולבת   –   302 ₪   1,000,000     צד ג' 
לטובת    –   309 תחלוף  על  ויתור 

 מבקש האישור 
מעשי    -   321 בגין  נוסף  מבוטח 

 ומחדלי המבוטח  
 כיסוי לתביעות מל"ל   –   315
 ראשוניות   –   328
 מבקש האישור יוגדר כצד ג'   - 332

חבות  
 מעבידים 

לטובת    –   309 ₪   20,000,000     תחלוף  על  ויתור 
 מבקש האישור 

היה וייחשב    – מבוטח נוסף    –   319
 מעבידו של מי מעובדי המבוטח  

     ראשוניות   –   328

אחריות  
 מקצועית 

לטובת    –   309 ₪   1,000,000       תחלוף  על  ויתור 
 מבקש האישור 

מעשי  מבוט   -   321 בגין  נוסף  ח 
 ומחדלי המבוטח  

 ראשוניות   –   328
 חודשים(   6תקופת גילוי )   –   332
והוצאת    –   303 השמצה  דיבה, 

 לשון הרע  
 מרמה ואי יושר עובדים     –   325
 פגיעה בפרטיות    –   326
 עיכוב/ שיהוי    –   327

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

 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה   -   066  
 ביטול/שינוי הפוליסה  

  למבקש הודעה    משלוח   לאחר   יום   30ייכנס לתוקף אלא    לא ביטוח,     פוליסת   של ביטול    או   האישור   מבקש   לרעת   שינוי 
 בדבר השינוי או הביטול.   האישור 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 נספח  ז ' להסכם 

 

 ות הבהרה מהתאריכים:________________ ב תשו 

 

 


