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 הזמנה להציע הצעות   -   ' מסמך א 

 מבוא  .1

הישראלי  1.1 השידור  "   תאגיד  העומדים    "( התאגיד )להלן:  מציעים  בזאת  מזמין 

 בתנאי הסף להגיש הצעה למכרז דנן.  

הנם   1.2 המכרז  של  צת  להפ שירותי  תוכן  מותגי  על  המבוססים  מרצ'נדייז  מוצרי 

 ד. תיאור השירותים מפורט במסמך ב' מפרט טכני.  התאגי 

 על המציע להגיש את הצעתו בשתי מעטפות נפרדות כפי שיפורט במסמך זה.   1.3

בכפוף לתנאי   , אשר יספק את השירותיםור זוכה אחד בלבד למכרזבכוונת התאגיד לבח 1.4

 בהמשך.  איכות כמפורט  50%  – מחיר ו  50%ייבחר לפי אמת מידה של המכרז. הזוכה 

הסכם  1.5 הינו  המכרז  במסגרת  הזוכה  עם  שייחתם  ההסכם  כי  יובהר,  ספק  הסר  למען 

להזמין   התאגיד  מצד  התחייבות  כל  תהא  לא  שבו  בלעדיות,  בסיס  על  שלא  מסגרת 

מהזוכים שירותים בהיקף ו/או בכמויות כלשהן, אם בכלל, כאשר התאגיד יהא רשאי  

שירותים   זהים,  להזמין  או  ולשיקדומים  לצרכיו  הבלעדי  בהתאם  דעתו  מלשכת ול 

במכרז זה, ובין אם השתתף  ו/או להזמינם מכל גורם אחר, בין אם  הפרסום הממשלתית  

 לזוכה במכרז לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בכל הקשור לכך.   . לאו

 ההתקשרות תנאים כלליים ותקופת   .2

ה תשולם  ש התמורה   2.1 ידי  על  של  תהיה  זוכה  לתאגיד  המחיר  להצעת  בהתאם 

 הספק.  

בכל    לצמצם או להרחיב את היקפי השירותים  לתאגיד בלבד תהא זכות הברירה   2.2

עת לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, מבלי שהתאגיד יהא מחויב לנמק או  

 . לבסס את החלטתו ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך 

התאגיד,   2.3 שיורה  כפי  לתוכנית  מסחור  פיילוט  יבוצע  הראשון  לת בשלב  אגיד  כאשר 

לבצע   הזוכה  יידרש  אליה/ן  ביחס  תוכנית/יות  בנוסף  להגדיר  הזכות  שמורה 

 והנ"ל יהווה ניסיון.  מסחור כהגדרת מכרז זה במהלך תקופת הפיילוט,  

חתימת   2.4 לפני  תהיה  ושלא  התאגיד  יורה  שעליו  ממועד  תחל  הפיילוט  תקופת 

בת   ותהיה  ההסכם,  על  התאגיד  של  החתימה  תחילת  חודשים    5מורשי  ממועד 

של   הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  מכך,  מוקדם  מועד  או  השירותים  ושיווק  הפצת 

 התאגיד 

תום תקופת הפיילוט  עם הזוכה במכרז תחל לאחר הראשונה תקופת ההתקשרות   2.5

 "(.  תקופת ההתקשרות הראשונה מועד זה )להלן: " חדשים מ   12תסתיים בתום  ו 

הברירה   2.6 זכות  נתונה  תהא  בלבד  הבלעדי,  אופצ ה   - לתאגיד  דעתו  שקול  לפי  יה 

חודשים  )שנים עשר(    12  להאריך את התקופה מעת לעת בתקופות נוספות של עד 

באותם   הראשונה  ההתקשרות  תקופת  מתום  וזאת  מהם,  חלק  או  נוספים, 

(. סה"כ  תקופות ההארכה" התנאים או בתנאים המיטיבים עם התאגיד )להלן: " 
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לא    , שונה ותקופות ההארכה תקופת ההתקשרות היינו תקופת ההתקשרות הרא 

 .  חודשים   ( שלושים ושישה )   36  תעלה על 

 לוח זמנים למכרז  .3

 לוחות הזמנים:   להלן  3.1

שאלות   להגשת  אחרון  מועד 

 הבהרה  

בצהריים    12:00בשעה    23.03.2023

 לכתובת המייל  

 מועד אחרון להגשת הצעות 

בצהריים    12:00בשעה    02.04.2023

ברחוב   התאגיד  של  המכרזים  לתיבת 

 בירושלים   23כנפי נשרים  

 

 הליך הבהרות  .4

 שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני: 4.1

 ayelete@kan.org.il    ,עד למועד הקבוע  לידי הגב' איילת אלינסון, רכזת ועדת המכרזים

 באמצעות טופס כדלקמן:   מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון לעיל. 3.1 בסעיף

 "דמס

  מתייחסת אליו המסמך

 השאלה 

מספר המסמך, שם המסמך,  )

ושם מספר הצרופה למסמך 

 הצרופה למסמך( 

מס' 

 הסעיף
 השאלה 

 המחשה:  .1

.  חוברת ההצעה   – מסמך ג'  

אימות חתימה    -   1טופס מס'  

ואישור בעלי זכויות חתימה  

   בשם המציע 

  

2.    

   תנאי סף  .5

אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, עומד בכל אחת   מציערשאי להגיש הצעות למכרז זה, 

 מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:

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

 . בישראל 

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

 .   1976- התשל"ו גופים ציבוריים,  

mailto:ayelete@kan.org.il
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  2022עד  2021של לפחות ששה חודשים רציפים במהלך השנים  המציע בעל ניסיון   5.3

מתוך רשימת    במתן שירותי מסחור באמצעות הפקה, הפצה ושיווק של מוצרים 

מסמך ב' למכרז    - סוגי המוצרים לפי הקטגוריות, המפורטת  במפרט השירותים  

לפחות  לקוחות  שני  מבי   2  – ב    אצל  ) קטגוריות  שלהלן:  הקטגוריות  מוצרי  1ן   )

 ( ספר  לבית  ) 2חזרה  אופנה  אביזרי   )3 ( מטבח  אביזרי   )4 ( משחקים  ספרים 5(   )  .

אפשר שאצל כל לקוח תהיה קטגוריה אחרת, אין חובה כי שתי הקטגוריות יהיו  

 אצל שני הלקוחות.  

לצורך   המוצרים,  בסוגי  השונות  לרבות  המוצרים,  לענין  הקביעה  כי  יובהר 

 בתנאי הסף, תיעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. העמידה  

  ₪2022 כולל מע"מ,  בשנת    750,000המציע בעל מחזור כספי בהיקף של לפחות   5.4

מבין הקטגוריות המנויות  אחת או יותר    וזאת ממכירת מוצרים מתוך קטגוריה 

   לעיל.   5.3בסעיף  

 כללי    – תנאי סף   .6

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

לעמוד בתנאי    על המציע ,  ו/או בחינת רכיבי האיכות שלהלן   עמידה בתנאי הסף 

יחד עם זאת, התקשרויות של המציע עם קבלני משנה, לצורך סיוע    . ו הסף בעצמ 

ייחשב   הלאה,  וכן  הדפסה  חברת  שליחויות,  חברת  כגון  השירותים,  בביצוע 

 כניסיון של המציע.   

 המועד  יהיה   הסף   לתנאי  בקשר,  הסף  תנאי  התקיימות   תיבדק   בו  המועד  כי  מובהר 6.2

 הוכחה   שנדרשת  במקרים  לכן  קודם  או)  הצעות   קבלת  להליך  ההצעות  להגשת  האחרון

 המסמכים    כל:  ההצעה  הגשת,  במועד  יוגשו  שלא  ככל,  זאת  עם  יחד(.  קודמת  לתקופה

 את ו/או רשימת הפרויקטים וכן הלאה, שנדרשים כדי להוכיח    הפרטים  או/ו  המידע  או/ו

בשל אי מסירת מלא רשימת הפרויקטים שיש בה כדי    כגון,  במציע   הסף  תנאי  התקיימות

להוכיח את צבירת הניסיון, ו/או בשל כך שההצעה כפי שהוגשה במועד האחרון אינה 

 שיקול  לפיבכל עת, , רשאי יהא התאגידהמציע בתנאי הסף,    עמידת  את כיאותמשקפת 

ו/או רשימת פרויקטים   פרטים  או/ו  מידע  או/ו  מסמכים  קבלת   להתיר,  הבלעדי  דעתו

וכן יהא רשאי להוסיף ו/או להחליף מידע ו/או פרטים ו/או רשימת פרויקטים   נוספים

גם אם המידע ו/או הפרטים ו/או המסמכים ,  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  לאחר   גם

ויקטים  לא הוזכרו כלל במסגרת ההצעה כפי שהוגשה במועד האחרון  ו/או רשימת הפר 

  נועדו כל פרט חדש ו/או נוסף ו/או מוחלף ו/או ששונה  ש  בלבדלהגשת ההצעות. כל זאת  

  המציע ( שנדרש  במקרים   זה   למועד  עד או/ו)  ההצעות   להגשת  האחרון  במועד  כי   להראות 

 מן הבחינה המהותית.    הסף בתנאי  עמד

 האמור בסעיף זה יחול גם על בחינת רכיבי האיכות בשינויים המתחייבים.    6.3

   למעטפה א' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .7

 למעטפה א' יש לצרף את כל המסמכים הבאים: 
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חוברת ההצעה    – חתום כדין על ידי המציע. למסמך ג'  חוברת ההצעה    - מסמך ג'   7.1

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

 למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:     

לטופס זה יש לצרף  המציע זהותו ומורשה החתימה   -  1טופס מספר  7.1.1

 את המסמכים הנקובים בו. 

. לטופס  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   –   2טופס מספר   7.1.2

 את המסמכים הנקובים בו.    זה יש לצרף 

 תחייבות המציע.  ה   –   3טופס מספר   7.1.3

 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור.    –   4טופס מספר   7.1.4

 .  תצהיר עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים   –   5טופס מספר   7.1.5

 .  בצירוף הנדרש בהצעה   לעניין איכות ההצעה תצהיר    -   6טופס מספר   7.1.6

אשה  7.2 בשליטת  עסק  על  אישה,  :  אישור  בשליטת  הוא  המציע  של  עסקו  אם 

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

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

המפורטים שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את  

היתרון  ה  לקבלת  כתנאי  למכרז,  ההצעה  הגשת  בעת  כאמור,  והתצהיר  אישור 

 המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה. 

א'   7.3 הצעות   – מסמך  להציע  עמוד  - על ם  חתו דנן    הזמנה  כל  בתחתית  המציע  ידי 

 בראשי תיבות.  

 בראשי תיבות. ידי המציע בתחתית כל עמוד  - על ם  חתו המפרט הטכני    – מסמך ב'   7.4

ה'   7.5 ההסכם:    הסכם   – מסמך  נספחי  תיבות  וכל  בראשי  המציע  ידי  על  חתומים 

לכך   המיועד  במקום  מלאה  ובחתימה  הנספחים(,  )לרבות  עמוד  כל  בתחתית 

בעמוד האחרון של ההסכם, והחתימה תהיה מאושרת בידי עו"ד במקום המיועד  

 . לכך בהסכם 

   למעטפה ב' -   מסמכים שיש לצרף להצעה  .8

 למעטפה ב' יש לצרף את כל המסמכים הבאים:  

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

 כל עמוד, וחתימה מלאה בסופו.  

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

 . השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא 

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

כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר   יהא רשאי התאגיד לתקן  סופר, 

תהא וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד וההצעה  
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המתוקנת תחייב את המציע, בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי   

 ות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה.  לפנ 

 התמורה הצעת המחיר ו  .9

בטופס   9.1 כמפורט  במכרז  הנדרשים  השירותים  לביצוע  מחיר  הצעות  יגיש  המציע 

 .  מסמך ד'   – הצעת המחיר  

 הצעת המחיר יחולו על ההתקשרות.    – כל תנאי התשלום המפורטים במסמך ד'   9.2

רשאי שלא לקבל כל הצעה, אשר המחיר הכלול בה נמוך או גבוה  התאגיד יהא   9.3

באומדן של התאגיד,  או בהערכה  באופן מהותי או בלתי סביר מהמחיר, שנקבע  

א של  פנימית   שתהיה,  ככל  ל התאגיד  שהוצע  מהמחיר  ס ו  ידי  על  פקים  תאגיד 

קודמות,   ההצעות  בהתקשרויות  במסגרת  שהוצעו  האחרים  מהמחירים  או 

כמחיר הוגן וסביר עבור טובין או  תאגיד  או מהמחיר שנראה ל רז,  האחרות למכ 

שהוצע  הסוג  מן  האישור  שירותים  ו/או  ההערכה  את  שמשקף  מהמחיר  או   ,

התקציבי בתאגיד, וכן במצבים בהם יעלה חשש בדבר יכולת המציע לעמוד בכל  

הנדרש בקשר למלא התשלומים המגיעים לעובדיו, ו/או במקרה בו יכול לעלות  

 כי ההצעה לא תהיה רווחית ו/או תהיה בהפסד בעבור המציע.     חשש 

 הגשת ההצעה  .10

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

כנפי נשרים   ובבמסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים: רח

יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות , ירושלים. ניתן להגיש הצעות לא  3, קומה  23

בצהריים!! התאגיד יהא   12:00עד השעה  הנקובים לעיל  במכרז הקבוע בטבלת המועדים  

רשאי לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים במכרז 

 זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

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

אליה מע  הנלווים  בתוך  יושמו  אשר  וסגורות  נפרדות  מעטפות  שלישית בשתי  טפה 

 כדלקמן:   

למעטפה     .2023/6הצעה למכרז    –   1על גביה ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר    מעטפה א' 10.3

 זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים לעיל: 

   מקור – עותק אחד מודפסב 10.3.1

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

בהצעה נוסף  מקום  באף  א'    יצוינו  לדיסק  ולאשבמעטפה  - און-יסרקו 

לצרף  !!.  קי יש  אקסל  או  וורד  בקבצי  טפסים  שממלאים  ככל  כי  מובהר 

 להצעה קבצים אלה גם לא במדיה סרוקה, אלא מודפסים. 

המדיה   10.3.3 גבי  על  ההצעה  ותוכן  המודפסת  ההצעה  תוכן  בין  זהות  נדרשת 

 .   הדיגיטלית. במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה המודפסת
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  2023/6הצעה כספית למכרז    –  2על גביה ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר    מעטפה ב' 10.4

 על גבי המעטפה יש לציין את שמו של המציע.  

 .    , בתוספת אישור עו"דהצעת המחיר –למעטפה זו יש לצרף את מסמך ד'  10.5

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

 ".6/2023"מכרז  י זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:סימנ

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

 ההצעה תוגש רק לתיבת המכרזים 10.8

הכרוכות   10.9 ההוצאות  לרבות  במכרז,  בהשתתפות  הכרוכות  ההוצאות  הנובעות  או  כל 

מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו  

ו/או בגין הפסד או נזק שייגרם ו/או    זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור

 . הצעתם ו/או השתתפותם במכרזהעלול להיגרם להם לרבות בהקשר של הגשת  

גופים 10.10 למספר  משותפת  הצעה  להגיש  במסמכי    אין  אחרת  נכתב  בהם  במקרים  למעט 

ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם - ההצעה תוגש עלהמכרז.  

גופים אשר יש להם בנוסף,  גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה.  

נפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד    מזההטי )הגם שלכל אחד מהם מספר  קשר עסקי/משפ

ו לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר א עניינים  

 תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.  

    כללי –בדיקת ההצעות  .11

ובחינת    בחינת הצעותכל עת, ובכלל זה בכל שלב של  התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, ב 11.1

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

  כל מידע רלוונטי שיהיה בידי התאגיד לגבי המציע,  המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי  

ו כולל מידע שמפורסם ברבים,  בדיקותיו של   כן את ממצאיהמציע מכל מקור שהוא, 

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

בדרישות  לעמוד  המציעיהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבדוק את יכולת  התאגיד  11.2

)ובכלל זה, תנאי הסף ותנאי האיכות(     באמצעות )גם    ביקור  ידי  על  גםמסמכי המכרז 

בחצרי    חזותית  הוועדות שיחה(  המציע    ,יעהמצו/או  לקוחות   את   לבחון  מנת  על ו/או 

 .  הצעתו אתאו /והמציע  

התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמציע הבהרות ו/או פרטים נוספים בהתאם לשיקול   11.3

קבלת   לצורך  לו  דרוש  התאגיד  לדעת  אשר  נושא  בכל  רצונו  ולשביעות  דעתו 

 .  , לרבות לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף החלטה 

 לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל מחירהשיקול דעתו הבלעדי,  לפי  התאגיד רשאי   11.4

ככל שהתאגיד יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי ההצעה אינה סבירה מכל סיבה שהיא. 

לדרך  ו/או  המכרז  לתנאי  התאמתה  חוסר  בשל  הצעה  לפסול  רשאי  התאגיד  כן,  כמו 

  הקבועה להגשת ההצעות למכרז.
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ותמצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי ההצעה לבין    במקרהמובהר, כי   11.5

או  /ו  ההצעה  את  לפסול  רשאי  יהא   התאגידשבידי התאגיד מכל מקור שהוא,    אחרהמידע  

 של   הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  והכל  האיכות  מניקוד  להפחיתאו  /ו  איכות  ניקוד  לתן  שלא

 .  התאגיד

 הזוכה  אמות מידה לבחירת ההצעה  -בדיקת ההצעות  .12

 :  בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף   - שלב א'  12.1

 בשלב זה ייבדק באם ההצעה עומדת בתנאי הסף מבחינה לכאורית.   12.1.1

 כמו כן, ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.  12.1.2

יובהר, כי אי צירוף המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה   12.1.3

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

דעתו לבקש השלמת מסמכים ו/או נתונים ו/או לפנות בהבהרה, הכל  

 בנוסף על המפורט במסמך זה.  

עומדות   12.1.4 הן  כי  לגביהם  יקבע  אשר  הצעות  ורק  בתנאי  לכאורה  אך 

 .  ף כאמור, יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות הס 

גם   12.1.5 ותבחן  אפשר  כלשהוא  סף  בתנאי  המציע  עמידת  זאת,  עם  יחד 

וגם   עת,  בכל  וזאת  הסף,  בתנאי  עומדת  ההצעה  כי  שנקע  לאחר 

 .  במהלך שלב ב' של ניקוד איכות ההצעה 

 מהניקוד הכולל:    50%  – ניקוד איכות ההצעה    - שלב ב'   12.2

ההצעות תהא רשאית וועדת המכרזים של  לצורך ניקוד האיכות של   12.2.1

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

 צוות הבדיקה יהא רשאי להיעזר בכל גורם שהוא.   12.2.2

שלמים,   12.2.3 במספרים  רק  ולא  עשרונית,  נקודה  בשברי  גם  לנקד  ניתן 

 והניקוד ייעשה עד לשתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.  

ע  12.2.4 היתר  בין  יינתן  בטופסי  הניקוד  שימסור המציע  הפרטים  בסיס  ל 

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

דעתו   שיקול  לפי  והכל  מכל מקור שהוא,  בידי התאגיד  שיהא  אחר 

 הבלעדי של התאגיד.  

ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת המציע ברכיב זה יחושב כממוצע   12.2.5

צוות הבדיקה  יע על ידי כל חברי  של הניקוד שיוענק להצעתו של המצ 

או כציון אחד מטעם כל צוות הבדיקה לפי שיקול דעתו הבלעדי של  

הכל   רכיב  לכל  בקשר  ישתנה  חישוב  שאופן  ואפשר  הבדיקה,  צוות 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.   



9 

 אופן חישוב הניקוד  ה אמות המיד 
ניקוד   

 מקסימאלי 

 רכיב א': 

ניסיון של המציע  
 במסחור מוצרים  

את הניסיון שצבר במסחור מוצרים.    6על המציע לפרט בטופס מספר  
של המוצרים,   הקטגוריות  לקוחות,  לפרט, שמות  המציע  על  זה  בכלל 

 מקומות התפוצה ומועדי הפעילות.  

יינתן בהתאם להתרשמות התאגיד מהניסיון שצבר   הניקוד ברכיב זה 
  0-12:  וכן מהרלוונטיות של הניסיון לתאגיד המציע במסחור מוצרים  

   נקודות. 

10 

 

 רכיב ב':  

אתר אינטרנט  
 ו/או אפליקציה  

המציע יצרף קישור לאתר אינטרנט ו/או אפליקציה שהוא הקים ו/או  
התרשמות   לפי  יינתן  זה  ברכיב  הניקוד  מוצרים.  מכירת  לשם  מתפעל 
מספר   נראות,  השימוש,  קלות  זה,  ובכלל  האינטרנט  מאתר  התאגיד 

 .   נקודות   0-10הקלקות היותו של האתר מונגש ומזמין וכן הלאה:   

10 

 נקודות תוכל לעבור להמשך בחינת האיכות.     17  תקבל בגין רכיב א', ניקוד של לפחות רק הצעה אשר  

 : ג'   רכיב 

 ראיון אישי  

התאגיד יזמין את המציע לראיון שיכול ויתקיים באמצעות היוועדות  
חזותית. בראיון יביא אתו המציע דוגמאות של שלושה מוצרים שהוא  

 עיצב ו/או היה שותף בעיצוב.  

 בים להתייצב, לכל הפחות מנכ"ל ו/או סמנכ"ל.  לראיון חיי 

מקצועיות,   שאלות  היתר  בין  המרואיינים  ישאלו  הריאיון  במסגרת 
 ושאלות הנוגעות לאספקת השירותים.  

יורכב מהפרמטרים הבאים, כאשר לכל פרמטר יוענק  ברכיב זה הניקוד  
 : כדלקמן המקסימלי הרשום  עד לניקוד  ניקוד  

  המציע והתאמתו לתאגיד ובכלל זה: כישורי  התרשמות כללית מ 
תודעת שירות, מקצוענות, רמת אמינות, כישורים בינאישיים,  הבנה  

שיטות עבודה,  הקפדה על לוחות זמנים,  צרכי התאגיד,  והתאמה ל 
איכות, פריסה ומבנה מערך ההפצה של המציע, דרכי התקשרות,  

ציוד וכיוצא  יכולת גיבוי לעובדי הספק ו/או ל יצירתיות, גמישות,  
 נקודות.    0-18  : באלה 

מהמוצרים שיובאו כדוגמאות ובכלל זה התרשמות,    התרשמות 
יצירתיות, עיצוב ואיכות הפקת המוצרים )לא נשברים/נקרעים/  מ 

, התאמתם לצרכי התאגיד,  דהויים וכיו"ב, לאחר שימוש חד פעמי( 
 נקודות    0-12וכן הלאה:  

30 

ניקוד   סה"כ 
 איכות 

 50 

יחושב    לכל  12.2.6 כולל מציע  איכות  ע   ניקוד  סכ וזאת  ידי  ניקוד  מת  י ל 

שבטבלה, באופן שהניקוד    האיכות   רכיבי  האיכות שקיבל בכל אחד מ 

 . 50ה  המקסימלי הכולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות יהי 

  תוכל נקודות    42של    ינימלי המ   האיכות   בציון   שתעמוד   הצעה   רק  12.2.7

ו  הסופית  המציעים  ברשימת  בחינת    של   הבא   לשלב   לעבור להיכלל 

 ולהיכלל ברשימת המציעים שתעבור לשלב זה   המחיר   הצעת 

וקביעת    אמור, הכולל ה סיום וגיבוש שלב ניקוד האיכות  ה רק לאחר   12.2.8

וועדת המכרזים, תעבור לשלב  רשימת המציעים שיעברו לשלב הבא,  
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של אותם המציעים שהגיעו    הבא של פתיחת מעטפות הצעות המחיר 

 . לשלב זה 

 מהניקוד הכולל:    %50  – הצעת המחיר  ניקוד    - '  ג שלב   12.3

 כמפורט להלן:    מחיר ה ניקוד  יחשב גם את  התאגיד   12.3.1

דמי הניהול  כל מציע יגיש הצעות מחיר באופן שינקוב בשיעורי אחוז   12.3.2

   מפורט בטופס הצעת המחיר.  כ 

שבה   12.3.3 המחיר  ה שאחוז  הצעת  הניהול  ביותר  י מוצע  דמי  הנמוך  היה 

ויתר המציעים ינוקדו ביחס  ( 50) זכה למירב הניקוד לקריטריון זה  ת 

 פי הנוסחה שלהלן:  ל   ה אלי 

A   

50    X              __________ 

B 

 

A    צע מבין ההצעות של כלל המציעים. הזול ביותר שהו דמי הניהול  = שיעור 

 

B    שהוצע ע"י המציע בהצעה הנבדקת אשר אותה מנקדים.  דמי הניהול  =שיעור 

 

 הניקוד המקסימלי של מרכיב העלות שניתן להשיג.  =   50

 :  הסופי ציון הצעה  חישוב    – ד' ואחרון  שלב   12.4

 הסופי יהיה = סכימת הציונים שניתנו ביחס: ציון ההצעה   12.4.1

לניקוד מרכיב האיכות כאמור בסעיף ב לעיל, בצירוף ניקוד מרכיב  

   העלות כאמור בסעיף ג' לעיל, כפי שיינתנו לכל מציע.   

 "( "ציון סופי )להלן:  

גבוה  יא ההצעה שתקבל את ציון ההצעה הסופי ה יבחר ה ת ש ההצעה   12.4.2

אלא אם תמצא ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או  ,  ביותר 

 ה לחרוג מכלל זה. משפטית המצדיק 

 הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו .13

 .  זוכה אחדוועדת המכרזים תהא רשאית לבחור  13.1

 . או שלא זכו במכרזכשיר שני ייבחרו כציעים, אשר  יתן הודעה ליתר המהתאגיד י 13.2

הזוכה    10בתוך   13.3 מתחייב  בהליך,  זכייתו  על  לזוכה  ההודעה  ממועד  עבודה  ימי 

על   ה'  לחתום  על ה   - מסמך  כתנאי לחתימת ההסכם  וזאת  .  ידי התאגיד - הסכם, 
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ידי התאגיד לא יהא  - למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על 

 תוקף בין הצדדים. - קיים הסכם בר 

 תוקף ההצעה  .14

למשך   בתוקפה  תעמוד  נבחר  ימים    120ההצעה  אם  אף  למכרז,  ההצעות  הגשת  ממועד 

 זוכה במכרז קודם למועד זה.  

 הצעה מסויגת או מותנית  .15

עם   15.1 אחד  בקנה  עולה  שאינו  באופן  אותה,  יתנה  או  הצעתו  את  יסייג  לא  מציע 

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

)להלן המכ  המכרז  מתנאי  המציע  הסתייגות  משום  ייעשו,  אם  בתנאיו,  או    : רז 

 "(. הסתייגות " 

יהא   15.2 והתאגיד  התאגיד,  כלפי  תוקף  כל  יהיה  לא  בהצעה  שתיעשה  להסתייגות 

לחילופין   או  ממנה,  התעלמות  תוך  הסתייגות,  כללה  אשר  הצעה  לקבל  רשאי 

לפי שיקול דעתו  או לחילופין לפנות למציע לשם הבהרה הכל  לפסול את ההצעה,  

 דיע על כך למציע בכתב. של התאגיד אשר יו   הבלעדי 

יב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל  המציע יהיה מחו  15.3

 . , ככל שיורה כן התאגיד במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז 

 הצעה תכסיסנית  .16

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

ה עולה כי היא  בסבסוד צולב, או שיש בה משום חוסר תום לב, או הצעה שמהניתוח של 

יהיה התאגיד    – ברור ומוצק שניתן להסבירו  איתן,  הפסדית, או שאין לה בסיס כלכלי  

 . רשאי לפסלה 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות  .17

בכתב   17.1 של המכרז, הבהרות  בכל שלב  מציע,  לבקש מכל  ועדת המכרזים רשאית 

להצעה   ביחס  פה  בעל  הסף.  או  לתנאי  בקשר  בלת לרבות  חלק  יהיו  י  ההבהרות 

 נפרד מההצעה. 

או   17.2 המלצות  חסר,  מידע  השלמת  מציע  מכל  לדרוש  רשאית  המכרזים  ועדת 

של   עמידתו  בחינת  לצורך  במכרז,  המפורטות  לדרישות  המתייחסים  אישורים 

אחרת הדרושה   פעולה  כל  לבצע  וכן  בתנאי הסף,  לרבות  בתנאי המכרז,  המציע 

 לבחינת ההצעה. 

ם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם  ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פג  17.3

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 מכרז זה. 

ו/או   17.4 אישור  ו/או  מידע  כל  דרישתו,  עם  מיד  לתאגיד,  להמציא  מתחייב  המציע 

 הבהרה כאמור לעיל. 

 סמכי המכרז ובהצעה הזוכה עיון במ  .18

, כל משתתף במכרז  1993  - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בכפוף לתקנה   18.1

המציעים,   עם  בהתכתבויותיה  המכרזים,  וועדת  בפרוטוקול  לעיין  רשאי  יהא 

, בעמדת  אשר אינן חסויות ו/או מוחרגות   בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה 

בוועדה   מוחרגת  היועץ המשפטי  במכרז,  או חסויה  ככל שאינה  הזוכה  ובהצעת 
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לפי  הלכות בדבר חיסיון או בכפוף ל   וזאת בכפוף לחריגים שנקבעו בתקנה האמור 

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת    30וזאת תוך  הדין והפסיקה,  

ובכפוף לתשלום בסך של  המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נציג התאגיד,  

   בגין העלות הכרוכה בעיון.    ₪ כולל מע"מ   250

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים   18.2

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

גבי   על  בהצעתו,  במפורש  מס' יציין  מה   5  טופס  המכרז,  החלקים  למסמכי  ם 

 הסודיים, וכן, יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו החלקים הסודיים מושחרים. 

למסירת   18.3 שמסכים  כמי  יראוהו  כסודיים,  בהצעתו  חלקים  סימן  שלא  מציע 

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. 

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים   18.4

זכות  גם בהצעותיהם של המציעי  על  ם האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

ועדת  יודגש  18.5 של  הינו  המציעים  של  העיון  זכות  היקף  בדבר  הדעת  שיקול   :

 .  המכרזים בלבד 

והמחיר  מ  18.6 מציע  של  וכתובתו  שמו  כי  בזאת,  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  בלי 

 מסחרי או עסקי. ידיו לא יהוו סוד  - שהוצע על 

 הוראות כלליות  .19

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל   19.1

 הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז. 

יחיד   19.2 בלשון  המופיעים  ביטויים    - ביטויים  ולהפך;  רבים  בלשון  גם  משמעם 

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.   – המופיעים בלשון זכר  

ישמשו   19.3 לא  והן  בלבד,  נוחות  למטרות  נועדו  ובנספחיו  במכרז  הסעיפים  כותרת 

 לצרכי פרשנות. 

ו/או לא לחתום על ההסכם   19.4 לבטל את המכרז  הזכות  התאגיד שומר לעצמו את 

תקציביות, בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי.  מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות  

לא   ההסכם,  על  לחתום  לא  ו/או  המכרז  את  לבטל  כאמור  התאגיד  יחליט  אם 

שהוא,   סוג  מכל  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל  במכרז  למשתתפים  תהיה 

בקשר לכך, והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או  

 ל כאמור, ולא תחול על התאגיד כל חובה לתשלום כאמור. דמי נזק בגין הביטו 

מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד, ואין    -   קניין התאגיד במסמכים  19.5

 לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. 

בעל ההצעה הזוכה יתחייב להימנע מכל פעולה בניגוד    -   וסודיות ניגוד עניינים   19.6

עניינים/  לניגוד  בחשש  הוראות    עניינים/  עניינים.  לניגוד  חשש  של  עין  מראית 

וכן מתחייב לשמור על    נוספות לעניין ניגוד עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות 

 . סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד 

סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודית לדון בתובענה    -   סמכות שיפוט  19.7

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

 בלבד.    המוסמכים בעיר ירושלים 
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 מפרט טכני    – מסמך ב'  

 הגדרות  .1

 בכל מסמכי המכרז על נספחיהם:   

 המציע שנבחר כזוכה במכרז.    – "  "הזוכה ו/או    הספק" "  1.1

רחוב כנפי    - כל מקום בו פועל התאגיד ובכלל זה: בירושלים    - "  אתרי התאגיד "  1.2

ורי  רח' ח'   –   חיפה ;  6קרמניצקי  רח'    –   תל אביב ;  19; רחוב יד חרוצים  23נשרים  

 ;  9יהושע צורף  רח'    –   באר שבע ;  , בניין הנביאים 2

סמנכ"ל השיווק בתאגיד ו/או וכל מי שיוסמך   – " נציג התאגיד " ו/או " האחראי "  1.3

 על ידו;  

ככל    – "השירותים"   1.4 ו/או אחרת  נלווית  פעולה  כל  וכן  דנן  כל המפורט במסמך 

שתידרש על ידי הספק לצורך מתן מעולה של השירותים, בנוסף לכל שינוי ו/או  

 תוספת ו/או גריעה מהאמור להלן כפי שיורה התאגיד בכל עת.    

 להלן.   2.1לפי הפירוט שבטבלה שבסעיף    –   "קטגוריות"  1.5

להלן. התאגיד יהא רשאי   2.1רים המפורטים בטבלה שבסעיף המוצ  – "מוצרים"  1.6

 בכל עת להוסיף עוד מוצרים 

 השירותים ואפיונים:   .2

)מרצ'נדייז(  2.1 מסחור  יבצע  הנ"ל,  המכרז  במסגרת  שייבחר  מותגי   הספק  בעבור 

הישראלי  של תאגיד השידור  בין    תוכן  יהיו  שונים, אשר  למוצרים    היתר בקשר 

 קטגוריות הבאות: בהתאם ל 

 סוגי המוצרים  גוריות קט  

 יומנים  (1 מוצרי חזרה לבית ספר  1

 קלמרים  (2

 ילקוטים  (3

 תיקי  אוכל  (4

 בקבוקי שתיה  (5

 מכשירי כתיבה   (6
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 סוגי המוצרים  גוריות קט  

 ביגוד )לא כולל הנעלה(  (1 אביזרי אופנה  2

 כובעים  (2

 תכשיטים  (3

 תיקים  (4

הגשה   (1 אביזרי מטבח  3 וכלי  אוכל  כלי 

)צלחת,ספל/כוס,  

 .סכו"ם,קערות, מגשים( 

)אין   (2 קפה  לספלי  תחתיות 

 .הכוונה לצלחות( 

 פלייסמנטים  (3

 .מגבות מטבח, סינרים  (4

 שקיות רב פעמיות.  (5

)כולל   (1 משחקים  4 קופסא  משחקי 

 קלפים( 

לרבות   (2 הרכבה,  משחקי 

 .לגו 

 .משחקי יצירה  (3

 .פאזלים  (4

 .ספרים מודפסים בלבד  ספרים  5

 

לרבות   2.2 התאגיד,  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  יסופקו  כולם  השירותים 

שונים   מוצרים  של  אספקה  ולרבות  המוצרים,  ולסוגי  לקטגוריות  בהתייחס 

בנוסף, עליהם יוחלט באישור מראש של התאגיד, זאת במטרה לחזק את המותג  

זכוי גם מחוץ למסך הטלוויזיה והדיגיטל.    ות  בכל מקרה אין המדובר במכירת 

 .  לשימוש פרסומי 

פרסום המוצרים שיופקו ויופצו במסגרת המסחור, ייעשה אך ורק בכפוף לקבלת   2.3

התאגיד  עם  מראש  שיוסכם  כפי  ובאופן  ובכתב  מראש  לכך  התאגיד  ,  הסכמת 

    . ובכפוף להוראות כל דין 

לתוכנית   2.4 מסחור  פיילוט  יבוצע  הראשון  בשלב  כי  התאגיד.  יובהר,  שיורה    כפי 

והנ"ל יהווה ניסיון, אשר במהלך הפיילוט יבחן התאגיד  תקופת הפיילוט    ך במהל 
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את מידת שביעות רצונו מטיב השירותים, מזמינות הספק, מאיכות השירותים,  

ים וכיוצא באלה.  מיכולתו לבצע את השירותים, מעמידתו בתנאי מפרט השירות 

לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט   יהא התאגיד רשאי,  בתום תקופת הפיילוט, 

על ביטול ההתקשרות עם הספק או על המשך והרחבת השירותים מולו באמצעות  

"תקופת  ביצוע מסחור לתוכניות טלוויזיה נוספות, הכל כמפורט בחוזה )להלן:  

 (.   הפיילוט" 

ודשים ממועד תחילת הפצת ושיווק השירותים או  ח   5תקופת הפיילוט תהיה בת  

 מועד מוקדם מכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 

כל   2.5 את  לספק  הספק  אחריות  את  כוללים  המכרז  נשוא  השירותים  כי  מובהר 

סגירת   הפצה,  הדפסה,  עיצוב,  ההפקה,  את  שיכללו  כך  מוגמרים,  המוצרים 

הפצה  שיווק,  קמעוניים,  מול  מסחריים  וכפי    הסכמים  העניין  לפי  הכל  וייצור, 

 שייקבע בתיאום עם התאגיד. 

כפי   2.6 ורציף  שוטף  באופן  מעולה,  באיכות  השירותים  את  ליתן  הזוכה  הספק  על 

שיידרש על ידי התאגיד. כמו כן באחריות הספק לבצע את השירותים הנדרשים  

ת  ולספק את המוצרים, תוך עמידה בהוראות כל דין ותקן נדרש, לרבות לענין היו 

בכל   הפרסום  לענין  ולרבות  מסוכנים  ולא  רעילים  לא  בטיחותיים,  המוצרים 

זה   בסעיף  האמור  ג'.  צד  זכויות  ולשמירת  רוחני,  קנין  זכויות  לשמירת  הקשור 

 הינו תנאי יסודי להתקשרות מכוח המכרז דנן.    

אנשי   2.7 עם  קריאטיב  לישיבות  להגיע  הזוכה  הספק  יידרש  השירותים,  במסגרת 

התא  של  מקרה  התוכן  בכל  כי  יובהר,  מוצרים.  ולבחירת  רעיונות  להעלאת  גיד 

המוצרים  בדבר  הסופית  נשוא  ההחלטה  יהיו  אשר  המותגים  הקטגוריות,   ,

בכך,   הכרוך  רעיון  כל  על  ההחלטה  וכן  התאגיד ההתקשרות,  של  בלבד    תהיה 

 .  מראש ובכתב 

לאישור  2.8 ובכפוף  התאגיד,  של  הגראפית  השפה  פי  על  המוצרים  את  יפיק    הספק 

 . מראש של התאגיד 

יבוצע   2.9 אשר  המוצרים  בעבור  וייחודי  ייעודי  אינטרנט  אתר  להקים  הספק  על 

לגביהם מסחור מכוח הסכם זה. אתר האינטרנט יהיה אתר שיהיה מיועד בעבור  

מוצרים לפי הסכם זה, ובעבור מוצרים אלה בלבד. הספק לא יהא רשאי להוסיף  

 עם הספק.  מוצרים אחרים שאינם מוצרים נשוא התקשרות  

נגיש, זמין, יעיל, פשוט לשימוש,   2.10 על אתר האינטרנט להיות ידידותי למשתמש, 

באמצעים   תשלום  ולאפשר  ביותר,  הגבוהים  בסטנדרטים  ומוגן  מאובטח 

 דיגיטליים ובאשראי.  

את   2.11 ישדרג  היממה,  שעות  בכל  האינטרנט  אתר  של  שוטף  לתפעול  ידאג  הספק 

 האתר, ויבצע כל תיקון שיידרש לאלתר.  

אתר האינטרנט יעמוד בדרישות המחמירות של כל דין, לרבות בקשר לאבטחת   2.12

 מידע והגנת הפרטיות.  
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הספק יציב דוכנים לצורך ממכר המוצרים, בכל אירוע אשר התאגיד יקיים, גם   2.13

תהיה   והפעלתו  הדוכן  הקמת  למוצר.  במישרין  קשור  אינו  האירוע  באם 

 באחריותו המלאה והמוחלטת של הספק.    

המוצרים  הספק   2.14 מסחור  לצורך  תדרש  אשר  נוספת  כל  גם  ו ז י ח ו יבצע  המותג  ק 

   מחוץ למסך הטלוויזיה והדיגיטל 

 הזמנת שירותים   .3

בכתב ומראש  ו מפורטת  הנפקת הזמנת עבודה  השירותים יבוצעו אך ורק בכפוף ל  3.1

 .  מאת המורשים לכך בתאגיד 

הראשונית,   3.2 העבודה  הניתן    יפורט בהזמנת  ככל  השאר התאגיד  הפרטים    בין 

התוכנית אותה ברצון התאגיד למסחר,  העונה בשנה    הבאים כולם או חלקם:  

בה מעוניינים להפיץ את המוצרים, סוג המוצרים והקטגוריות באמצעותם יבוצע  

 "(.  הזמנת השירותים המסחור, לוח זמנים וכן כל פרט רלוונטי נוסף )להלן: " 

שי  3.3 הפרטים  כי  יהא  מובהר  והתאגיד  מחייבים  אינם  השירותים  בהזמנת  ימסרו 

 רשאי בכל עת לשנות כל פרט שבהזמנת השירותים.   

בכתב  זמנת שירותים   שתהיה בידו ה תחיל בביצוע השירותים מבלי  לא י ספק  ה  3.4

 כאמור שהוצאה על ידי התאגיד.  

הזמנת השירותים, בחלקם  שאינו התאגיד לשם  ככל שנדרשת הסכמה של צד ג'   3.5

או במלואם, תהא הזמנת השירותים כאמור, מותנית בהסכמה של צד ג' ולזוכה  

 לא תהיה כל טענה בגין כך.  

שייבחר   3.6 כפי  דיגיטלי,  אמצעי  בכל  ותהא  יכולה  השירותים  הזמנת  כי  מובהר 

באלה   וכיוצא  טקסט  הודעת  ייעודית,  אפליקציה  המייל,  באמצעות  התאגיד: 

 את כל הפרטים הנדרשים כמפורט לעיל.    ובלבד שתכיל  

התאגיד אינו מתחייב להזמין את השירותים בהיקף מסוים ו/או בכלל. התאגיד   3.7

כל   תהיה  לא  ולזוכה  בפועל  לצרכיו  בהתאם  עבודה  היקפי  לדרוש  רשאי  יהיה 

 טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד בשל כך.  

 :    ביצוע השירותים  .4

כי   4.1 ע ת יובהר,  קריאטיב  ישיבת  יעלו  יערך  ששם  התאגיד  של  התוכן  אנשי  ם 

   .  השונים   הרעיונות השונים למוצרים 

על   4.2 שמירה  הבאים:  השיקולים  בחשבון  יילקחו  המוצרים  בחירת  בתהליך 

יימכרו  ו הת  שהמוצרים  מנת  על  המסחריים  והשיקולים  וערכיה  כנדרש,  כנית 

 קונספט המוצר, הנראות שלו.   לרבות 

תהיה של  ריות, למוצרים, לקריאטיב בקשר לקטגו ההחלטה הסופית בכל מקרה,  4.3

 התאגיד. 
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יספק   4.4 ה התאגיד  של  ה פונטים,  ה לוגו,  את  הגראפי  הקיט  ואת  הנכונים  צבעים 

 כנית. ו הת 

  שאושרה על ידי   על פי השפה הגראפית   את התוצר הסופי  יפיק    הזוכה   הספק  4.5

 מראש ובכתב.    כאמור התאגיד  

ככל שיידרש על ידי  - שיציג בפני התאגיד אב טיפוס של המוצר  שהספק  לאחר   4.6

ההמוני.  התאגיד  ולייצור  המוצרים  להפקת  בכתב  אישור  לספק  התאגיד  יתן   ,

 יופקו וייצרו המוצרים.   כאמור    אישור התאגיד רק לאחר קבלת  

התאגיד  .  פרק הזמן שיקצוב לכך התאגיד בתוך  הספק יפיק וייצר את המוצרים   4.7

 בלעדי. יהא רשאי להאריך את המועד הנ"ל, בכפוף לשיקול דעתו ה 

  לרבות   , של הספק הזוכה   כנית השיווקית ו הת יובהר, כי התאגיד יקבל לידיו את   4.8

 על מנת שיוכל לאשר אותה מראש. זאת    והסכמי ההפצה,   ההפצה של הספק 

 איכות השירות  .5

במקצועיות,  הספק   5.1 במיומנות,  ביותר,  הטובה  בצורה  השירותים  את  יספק 

,  שרות המלא של התאגיד ומשתמשי ה באדיבות ובאופן שירותי, לשביעות רצונו  

 החלות על אספקת השירותים ע"י הזוכה.  ונוהל  ובהתאם להוראות כל דין  

בהזמנת  יספק  ספק  ה  5.2 לו  עבודה שתימסר  הזמנים  השירותים כל  ללוח  , בהתאם 

 . תאגיד וההנחיות של ה 

, אשר יהיה/ו גורם הקשר  מטעמו לרשות התאגיד מנהל עבודה קבוע יעמיד   ספק ה  5.3

 בין התאגיד.  בין הספק ל 

בכל עת, לרבות באמצעות טלפון נייד, לצורך  באופן מלא    מין איש הקשר יהיה ז  5.4

ו/או כל נושא    מתן פתרונות  פגישות,  כל נושא הכרוך בביצוע השירותים, לרבות  

 ביצוע השירותים. בקשר ל אחר הטעון טיפול  

 הזוכה יעסיק את כל כוח האדם הנדרש לצורך מתן השירותים.   5.5

רשאי  5.6 של   התאגיד  להעסקתו  להסכים  שלא  הנ"ל  ו/או   לפי  העבודה  מי    מנהל 

הזוכה   של  במתן  מעובדיו  שיעסוק  מי  של  ו/או  מטעמו  המשנה  קבלן  של  ו/או 

ם  לא קיי , ועבודתו של מי מטעם הזוכה אשר  כל סיבה שהיא השירותים לתאגיד מ 

דנן  השירותים  ותיאור  ההתקשרות  הוראות  כל  את  אתר    במלואן  על  תופסק 

 א לא ייתן עוד את השירותים לתאגיד.  באופן שהו 

התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף מי מעובדיו כאמור לעיל בעובד אחר   5.7

דרישת   עם  מיד  העובד  את  להחליף  ידאג  והספק  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי 

 התאגיד.  

 ככל שתינתנה.    בלבד תאגיד  יפעלו בהתאם להנחיות נציג ה וכל מי מטעמו    הספק  5.8
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 קבלני משנה   .6

תחול על הספק האחריות המלאה והבלעדית  ,  במקרים של העסקת קבלני משנה  6.1

  מתן ל   ה היבט ו/או דרישה הקשור   בכל לכל דבר ועניין  כלפי התאגיד    והמוחלטת 

דרישות המכרז   לדאוג שכל  הספק  של  הבלעדית  באחריותו  זה  כלל  השירותים. 

ן תנאי הרכבים, דרישות  על כל מסמכיהם ונספחיהם יחולו על קבלני המשנה כגו 

וכיו"ב.    כח  השירות  תנאי  המוקנית  אדם,  זכות  מכל  לגרוע  כדי  באמור  אין 

של   הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  המשנה  קבלן  על  אחריות  גם  להטיל  לתאגיד 

 התאגיד. 

לפי שיקול    לתאגיד  6.2 תהא הזכות לאשר או לסרב עבודתו של ספק משנה כלשהו 

סיבה ומבלי שיהיה עליה חובה לנמק    הבלעדי, מכל סיבה שהיא ואף ללא   ו דעת 

 הסיבות לכך. 

 שונות   .7

ניתנים בבלעדיות,    , ידוע ומוסכם על הספק  7.1 כי השירותים נשוא הסכם זה אינם 

גם   חלקם,  או  כולם  זה,  הסכם  נשוא  השירותים  את  לקבל  רשאי  התאגיד  וכי 

שלישיים,   והכל    מצדדים  לאו  אם  ובין  המכרזי  בהליך  השתתפו  אם  לפי  בין 

 , מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה.   עתו הבלעדי שיקול ד 

התאגיד אינו מתחייב להזמין את השירותים בהיקף מסוים ו/או בכלל. התאגיד   7.2

כל   תהיה  לא  ולזוכה  בפועל  לצרכיו  בהתאם  עבודה  היקפי  לדרוש  רשאי  יהיה 

 טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד בשל כך. 

 פיצויים מוסכמים   .8

 סכמים:  להלן טבלת פיצויים מו  10.1 8.1

 נושא ההפרה 
הפיצוי המוסכם בשח  

 לכל מקרה 

אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע להגשת תוצר  

 סופי 

לכל יום איחור החל מהיום  

 ש"ח  500השלישי:  

 

הפרה כלשהיא מצדו       משום הסכמה ל הפיצויים המוסכמים דנן  אין באמור בסעיף   8.2

 הספק. של  

סעיף הפיצויים המוסכמים הנו בנוסף לכל סעד אחר הנתון לתאגיד לפי ההסכם   8.3

 ולפי כל דין.  

תשלומי הפיצויים המוסכמים ואת כל דמי הנזקים  התאגיד יהיה רשאי לקזז את  8.4

שייגרמו לו בשל אי מתן שירות מעולה לשביעות רצונו המלאה של התאגיד, מכל  

 שירות ו/או הסכם שהם.   לזוכה מאת התאגיד בגין כל  תמורה שתגיע  
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 מפרט טכני    – מסמך ב'  

 הגדרות  .9

 בכל מסמכי המכרז על נספחיהם:   

 המציע שנבחר כזוכה במכרז.    – "  "הזוכה ו/או    הספק" "  9.1

רחוב כנפי    - כל מקום בו פועל התאגיד ובכלל זה: בירושלים    - "  אתרי התאגיד "  9.2

ורי  רח' ח'   –   חיפה ;  6קרמניצקי  רח'    –   תל אביב ;  19; רחוב יד חרוצים  23נשרים  

 ;  9יהושע צורף  רח'    –   באר שבע ;  , בניין הנביאים 2

סמנכ"ל השיווק בתאגיד ו/או וכל מי שיוסמך   – " נציג התאגיד " ו/או " האחראי "  9.3

 על ידו;  

ככל    – "השירותים"   9.4 ו/או אחרת  נלווית  פעולה  כל  וכן  דנן  כל המפורט במסמך 

שתידרש על ידי הספק לצורך מתן מעולה של השירותים, בנוסף לכל שינוי ו/או  

 תוספת ו/או גריעה מהאמור להלן כפי שיורה התאגיד בכל עת.    

 להלן.   2.1לפי הפירוט שבטבלה שבסעיף    –   "קטגוריות"  9.5

להלן. התאגיד יהא רשאי   2.1המוצרים המפורטים בטבלה שבסעיף  – "מוצרים"  9.6

 בכל עת להוסיף עוד מוצרים 

 השירותים ואפיונים:   .10

)מרצ'נדייז(  10.1 מסחור  יבצע  הנ"ל,  המכרז  במסגרת  שייבחר  מותגי   הספק  בעבור 

הישראלי  של תאגיד השידור  למוצרים    תוכן  בין  בקשר  יהיו    היתר שונים, אשר 

 קטגוריות הבאות: בהתאם ל 

 סוגי המוצרים  קטגוריות  

 יומנים  (7 מוצרי חזרה לבית ספר  1

 קלמרים  (8

 ילקוטים  (9

 תיקי  אוכל  (10

 בקבוקי שתיה  (11

 מכשירי כתיבה   (12
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 סוגי המוצרים  קטגוריות  

 ביגוד )לא כולל הנעלה(  (5 אביזרי אופנה  2

 כובעים  (6

 תכשיטים  (7

 תיקים  (8

הגשה   (6 אביזרי מטבח  3 וכלי  אוכל  כלי 

צלחת,ספל/כוס,  ) 

 .סכו"ם,קערות, מגשים( 

)אין   (7 קפה  לספלי  תחתיות 

 .הכוונה לצלחות( 

 פלייסמנטים  (8

 .מגבות מטבח, סינרים  (9

 שקיות רב פעמיות.  (10

)כולל   (5 משחקים  4 קופסא  משחקי 

 קלפים( 

לרבות   (6 הרכבה,  משחקי 

 .לגו 

 .משחקי יצירה  (7

 .פאזלים  (8

 .ספרים מודפסים בלבד  ספרים  5

 

לרבות   10.2 התאגיד,  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  יסופקו  כולם  השירותים 

שונים   מוצרים  של  אספקה  ולרבות  המוצרים,  ולסוגי  לקטגוריות  בהתייחס 

בנוסף, עליהם יוחלט באישור מראש של התאגיד, זאת במטרה לחזק את המותג  

זכוי גם מחוץ למסך הטלוויזיה והדיגיטל.    ות  בכל מקרה אין המדובר במכירת 

 .  לשימוש פרסומי 

פרסום המוצרים שיופקו ויופצו במסגרת המסחור, ייעשה אך ורק בכפוף לקבלת   10.3

התאגיד  עם  מראש  שיוסכם  כפי  ובאופן  ובכתב  מראש  לכך  התאגיד  ,  הסכמת 

    . ובכפוף להוראות כל דין 

לתוכנית   10.4 מסחור  פיילוט  יבוצע  הראשון  בשלב  כי  התאגיד.  יובהר,  שיורה    כפי 

והנ"ל יהווה ניסיון, אשר במהלך הפיילוט יבחן התאגיד  תקופת הפיילוט    ך במהל 
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את מידת שביעות רצונו מטיב השירותים, מזמינות הספק, מאיכות השירותים,  

ים וכיוצא באלה.  מיכולתו לבצע את השירותים, מעמידתו בתנאי מפרט השירות 

לפי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט   יהא התאגיד רשאי,  בתום תקופת הפיילוט, 

על ביטול ההתקשרות עם הספק או על המשך והרחבת השירותים מולו באמצעות  

"תקופת  ביצוע מסחור לתוכניות טלוויזיה נוספות, הכל כמפורט בחוזה )להלן:  

 (.   הפיילוט" 

ודשים ממועד תחילת הפצת ושיווק השירותים או  ח   5תקופת הפיילוט תהיה בת  

 מועד מוקדם מכך, לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 

כל   10.5 את  לספק  הספק  אחריות  את  כוללים  המכרז  נשוא  השירותים  כי  מובהר 

סגירת   הפצה,  הדפסה,  עיצוב,  ההפקה,  את  שיכללו  כך  מוגמרים,  המוצרים 

הפצה  שיווק,  קמעוניים,  מול  מסחריים  וכפי    הסכמים  העניין  לפי  הכל  וייצור, 

 שייקבע בתיאום עם התאגיד. 

כפי   10.6 ורציף  שוטף  באופן  מעולה,  באיכות  השירותים  את  ליתן  הזוכה  הספק  על 

שיידרש על ידי התאגיד. כמו כן באחריות הספק לבצע את השירותים הנדרשים  

ת  ולספק את המוצרים, תוך עמידה בהוראות כל דין ותקן נדרש, לרבות לענין היו 

בכל   הפרסום  לענין  ולרבות  מסוכנים  ולא  רעילים  לא  בטיחותיים,  המוצרים 

זה   בסעיף  האמור  ג'.  צד  זכויות  ולשמירת  רוחני,  קנין  זכויות  לשמירת  הקשור 

 הינו תנאי יסודי להתקשרות מכוח המכרז דנן.    

אנשי   10.7 עם  קריאטיב  לישיבות  להגיע  הזוכה  הספק  יידרש  השירותים,  במסגרת 

התא  של  מקרה  התוכן  בכל  כי  יובהר,  מוצרים.  ולבחירת  רעיונות  להעלאת  גיד 

המוצרים  בדבר  הסופית  נשוא  ההחלטה  יהיו  אשר  המותגים  הקטגוריות,   ,

בכך,   הכרוך  רעיון  כל  על  ההחלטה  וכן  התאגיד ההתקשרות,  של  בלבד    תהיה 

 .  מראש ובכתב 

לאישור  10.8 ובכפוף  התאגיד,  של  הגראפית  השפה  פי  על  המוצרים  את  יפיק    הספק 

 . מראש של התאגיד 

יבוצע   10.9 אשר  המוצרים  בעבור  וייחודי  ייעודי  אינטרנט  אתר  להקים  הספק  על 

לגביהם מסחור מכוח הסכם זה. אתר האינטרנט יהיה אתר שיהיה מיועד בעבור  

מוצרים לפי הסכם זה, ובעבור מוצרים אלה בלבד. הספק לא יהא רשאי להוסיף  

 עם הספק.  מוצרים אחרים שאינם מוצרים נשוא התקשרות  

נגיש, זמין, יעיל, פשוט לשימוש,   10.10 על אתר האינטרנט להיות ידידותי למשתמש, 

באמצעים   תשלום  ולאפשר  ביותר,  הגבוהים  בסטנדרטים  ומוגן  מאובטח 

 דיגיטליים ובאשראי.  

את   10.11 ישדרג  היממה,  שעות  בכל  האינטרנט  אתר  של  שוטף  לתפעול  ידאג  הספק 

 האתר, ויבצע כל תיקון שיידרש לאלתר.  

רנט יעמוד בדרישות המחמירות של כל דין, לרבות בקשר לאבטחת  אתר האינט  10.12

 מידע והגנת הפרטיות.  
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הספק יציב דוכנים לצורך ממכר המוצרים, בכל אירוע אשר התאגיד יקיים, גם   10.13

תהיה   והפעלתו  הדוכן  הקמת  למוצר.  במישרין  קשור  אינו  האירוע  באם 

 באחריותו המלאה והמוחלטת של הספק.    

נו  10.14 כל  יבצע  המוצרים  הספק  מסחור  לצורך  תדרש  אשר  גם  ו ז י ח ו ספת  המותג  ק 

   מחוץ למסך הטלוויזיה והדיגיטל 

 הזמנת שירותים   .11

בכתב ומראש  ו מפורטת  הנפקת הזמנת עבודה  השירותים יבוצעו אך ורק בכפוף ל  11.1

 .  מאת המורשים לכך בתאגיד 

הראשונית,   11.2 העבודה  הניתן    יפורט בהזמנת  ככל  השאר התאגיד  הפרטים    בין 

התוכנית אותה ברצון התאגיד למסחר,  העונה בשנה    הבאים כולם או חלקם:  

בה מעוניינים להפיץ את המוצרים, סוג המוצרים והקטגוריות באמצעותם יבוצע  

 "(.  הזמנת השירותים המסחור, לוח זמנים וכן כל פרט רלוונטי נוסף )להלן: " 

אינם  11.3 השירותים  בהזמנת  שיימסרו  הפרטים  כי  יהא    מובהר  והתאגיד  מחייבים 

 רשאי בכל עת לשנות כל פרט שבהזמנת השירותים.   

בכתב  זמנת שירותים   שתהיה בידו ה תחיל בביצוע השירותים מבלי  לא י ספק  ה  11.4

 כאמור שהוצאה על ידי התאגיד.  

הזמנת השירותים, בחלקם  שאינו התאגיד לשם  ככל שנדרשת הסכמה של צד ג'   11.5

כאמור, מותנית בהסכמה של צד ג' ולזוכה  או במלואם, תהא הזמנת השירותים  

 לא תהיה כל טענה בגין כך.  

שייבחר   11.6 כפי  דיגיטלי,  אמצעי  בכל  ותהא  יכולה  השירותים  הזמנת  כי  מובהר 

באלה   וכיוצא  טקסט  הודעת  ייעודית,  אפליקציה  המייל,  באמצעות  התאגיד: 

 ובלבד שתכיל את כל הפרטים הנדרשים כמפורט לעיל.    

ייב להזמין את השירותים בהיקף מסוים ו/או בכלל. התאגיד  התאגיד אינו מתח  11.7

כל   תהיה  לא  ולזוכה  בפועל  לצרכיו  בהתאם  עבודה  היקפי  לדרוש  רשאי  יהיה 

 טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד בשל כך.  

 :    ביצוע השירותים  .12

כי   12.1 קריאטיב ת יובהר,  ישיבת  יעלו    יערך  ששם  התאגיד  של  התוכן  אנשי  עם 

   .  השונים   הרעיונות השונים למוצרים 

על   12.2 שמירה  הבאים:  השיקולים  בחשבון  יילקחו  המוצרים  בחירת  בתהליך 

יימכרו  ו הת  שהמוצרים  מנת  על  המסחריים  והשיקולים  וערכיה  כנדרש,  כנית 

 קונספט המוצר, הנראות שלו.   לרבות 

תהיה של  גוריות, למוצרים, לקריאטיב בקשר לקט ההחלטה הסופית בכל מקרה,  12.3

 התאגיד. 
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יספק   12.4 ה התאגיד  של  ה פונטים,  ה לוגו,  את  הגראפי  הקיט  ואת  הנכונים  צבעים 

 כנית. ו הת 

  שאושרה על ידי   על פי השפה הגראפית   את התוצר הסופי  יפיק    הזוכה   הספק  12.5

 מראש ובכתב.    כאמור התאגיד  

ככל שיידרש על ידי  - המוצר  שיציג בפני התאגיד אב טיפוס של  שהספק  לאחר   12.6

ההמוני.  התאגיד  ולייצור  המוצרים  להפקת  בכתב  אישור  לספק  התאגיד  יתן   ,

 יופקו וייצרו המוצרים.   כאמור    אישור התאגיד רק לאחר קבלת  

התאגיד  .  פרק הזמן שיקצוב לכך התאגיד בתוך  הספק יפיק וייצר את המוצרים   12.7

 דעתו הבלעדי. יהא רשאי להאריך את המועד הנ"ל, בכפוף לשיקול  

  לרבות   , של הספק הזוכה   כנית השיווקית ו הת יובהר, כי התאגיד יקבל לידיו את   12.8

 על מנת שיוכל לאשר אותה מראש. זאת    והסכמי ההפצה,   ההפצה של הספק 

 איכות השירות  .13

במקצועיות,  הספק   13.1 במיומנות,  ביותר,  הטובה  בצורה  השירותים  את  יספק 

,  שרות רצונו המלא של התאגיד ומשתמשי ה באדיבות ובאופן שירותי, לשביעות  

 החלות על אספקת השירותים ע"י הזוכה.  ונוהל  ובהתאם להוראות כל דין  

בהזמנת  יספק  ספק  ה  13.2 לו  עבודה שתימסר  הזמנים  השירותים כל  ללוח  , בהתאם 

 . תאגיד וההנחיות של ה 

, אשר יהיה/ו גורם הקשר  מטעמו לרשות התאגיד מנהל עבודה קבוע יעמיד   ספק ה  13.3

 הספק לבין התאגיד.  בין  

בכל עת, לרבות באמצעות טלפון נייד, לצורך  באופן מלא    מין איש הקשר יהיה ז  13.4

ו/או כל נושא    מתן פתרונות  פגישות,  כל נושא הכרוך בביצוע השירותים, לרבות  

 ביצוע השירותים. בקשר ל אחר הטעון טיפול  

 הזוכה יעסיק את כל כוח האדם הנדרש לצורך מתן השירותים.   13.5

של התאגי  13.6 להעסקתו  להסכים  שלא  הנ"ל  לפי  רשאי  ו/או   ד  העבודה  מי    מנהל 

הזוכה   של  במתן  מעובדיו  שיעסוק  מי  של  ו/או  מטעמו  המשנה  קבלן  של  ו/או 

ם  לא קיי , ועבודתו של מי מטעם הזוכה אשר  כל סיבה שהיא השירותים לתאגיד מ 

דנן  השירותים  ותיאור  ההתקשרות  הוראות  כל  את  אתר    במלואן  על  תופסק 

 פן שהוא לא ייתן עוד את השירותים לתאגיד.  באו 

התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף מי מעובדיו כאמור לעיל בעובד אחר   13.7

דרישת   עם  מיד  העובד  את  להחליף  ידאג  והספק  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי 

 התאגיד.  

 ככל שתינתנה.    בלבד תאגיד  יפעלו בהתאם להנחיות נציג ה וכל מי מטעמו    הספק  13.8
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 קבלני משנה   .14

תחול על הספק האחריות המלאה והבלעדית  ,  במקרים של העסקת קבלני משנה  14.1

  מתן ל   ה היבט ו/או דרישה הקשור   בכל לכל דבר ועניין  כלפי התאגיד    והמוחלטת 

דרישות המכרז   לדאוג שכל  הספק  של  הבלעדית  באחריותו  זה  כלל  השירותים. 

ן תנאי הרכבים, דרישות  על כל מסמכיהם ונספחיהם יחולו על קבלני המשנה כגו 

וכיו"ב.    כח  השירות  תנאי  המוקנית  אדם,  זכות  מכל  לגרוע  כדי  באמור  אין 

של   הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  המשנה  קבלן  על  אחריות  גם  להטיל  לתאגיד 

 התאגיד. 

לפי שיקול    לתאגיד  14.2 תהא הזכות לאשר או לסרב עבודתו של ספק משנה כלשהו 

סיבה ומבלי שיהיה עליה חובה לנמק    הבלעדי, מכל סיבה שהיא ואף ללא   ו דעת 

 הסיבות לכך. 

 שונות   .15

ניתנים בבלעדיות,    , ידוע ומוסכם על הספק  15.1 כי השירותים נשוא הסכם זה אינם 

גם   חלקם,  או  כולם  זה,  הסכם  נשוא  השירותים  את  לקבל  רשאי  התאגיד  וכי 

שלישיים,   והכל    מצדדים  לאו  אם  ובין  המכרזי  בהליך  השתתפו  אם  לפי  בין 

 , מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה.   עתו הבלעדי שיקול ד 

התאגיד אינו מתחייב להזמין את השירותים בהיקף מסוים ו/או בכלל. התאגיד   15.2

כל   תהיה  לא  ולזוכה  בפועל  לצרכיו  בהתאם  עבודה  היקפי  לדרוש  רשאי  יהיה 

 טענה ו/או דרישה כלפי התאגיד בשל כך. 

 פיצויים מוסכמים   .16

 סכמים:  להלן טבלת פיצויים מו  10.1 16.1

 נושא ההפרה 
הפיצוי המוסכם בשח  

 לכל מקרה 

אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע להגשת תוצר  

 סופי 

לכל יום איחור החל מהיום  

 ש"ח  500השלישי:  

 

הפרה כלשהיא מצדו       משום הסכמה ל הפיצויים המוסכמים דנן  אין באמור בסעיף   16.2

 הספק. של  

סעיף הפיצויים המוסכמים הנו בנוסף לכל סעד אחר הנתון לתאגיד לפי ההסכם   16.3

 ולפי כל דין.  

תשלומי הפיצויים המוסכמים ואת כל דמי הנזקים  התאגיד יהיה רשאי לקזז את  16.4

שייגרמו לו בשל אי מתן שירות מעולה לשביעות רצונו המלאה של התאגיד, מכל  

 שירות ו/או הסכם שהם.   לזוכה מאת התאגיד בגין כל  תמורה שתגיע  
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   חוברת ההצעה   - מסמך ג'   

תיעוד  כל    ולצרף אליו את כל הטפסים המצורפים לו וכן   זה מסמך את ההצעה יש להגיש על גבי  

הזמנה להציע הצעות. מסמך זה וכל הטפסים יצורפו למעטפה   – נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' 

 א'.  

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

 המציע  פרטי   .1

 פרטים למילוי  נושא 

 שם המציע 

 

 

  סוג התאגיד  

מזהה  של    מספר 

 המציע 

 

  תאריך הרישום  

 מנכ"ל המציע  

 

 

 

 :  המציע   כתובת 

 

 

 רחוב:    _____________________________________ 

 מספר:   _____________________________________  

 ישוב:     _____________________________________ 

 מיקוד:   _____________________________________ 

 וניד    מספר טלפון 

 

 

 

 

 כתובת דוא"ל 
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   איש הקשר מטעם המציע  .2

 פרטים למילוי  נושא 

 שם איש הקשר 
 

 

 תפקיד 
 

 

 מספר טלפון 
 

 

 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 שהנו תאגיד    –   1פר  מס   טופס 

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

 לטופס זה יש לצרף את המסמכים המפורטים.   •

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

 נדרש למלא טופס זה.     אינו מציע שהנו יחיד   •

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

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

המציע  ___________________________________   לגבי  הבאים  הפרטים  את  מאשר 

 , וזאת לפי ידיעתי האישית ובדיקתי:  בהליך שבנדון 

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:   .1

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

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

 ............................................................................   מספר זיהוי/רישום:  .3

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

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

המוסמכים   .5 המציע  שמות  של  תקפים  ההחלטה  מסמכי  לפי  בשם    לחתום והמורשים 

 חייב את המציע לעניין הליך זה, ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני, הנם:  במציע ול 

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

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

הצעה  .6 הגשת  על  המצטרף  המציע/הגוף  בתאגיד  ההצעה,    ההחלטה  תוכן  ולגבי  בהליך 

 של המציע. תקפים  התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות  

 : מצורפים למסמך זה  .7

ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות  ) עדכני של רשם התאגידים  תאגיד  נסח   . א 

 (.  התאגידים 

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

 בכבוד רב, 

 _____              ___________ ________ _____________                          ________ 

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

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

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

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

 טופס זהיש להגיש במעטפה א'.     •

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

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

 בכתב כדלקמן: 

)להלן:   .1  _______________________ המציע  הצעת  במסגרת  זה  תצהירי  עושה  אני 

מורשה  ב   6/2023בהליך  "(  המציע "  היותי  לאור  וזאת  הישראלי,  השידור  תאגיד  עבור 

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

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

 במקום הרלוונטי[   √ ]המציע יסמן      אלה במצטבר: 

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

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

"(, וחוק שכר מינימום,  חוק עובדים זרים )להלן: "   1991  – , התשנ"א  תנאים הוגנים( 

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

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

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

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת ) 

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

 ( על פי הפירוט דלהלן,  2משתי  וחוק שכר מינימום,  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים 

 ( אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ממועד  1ונכון  לפחות   )

 ההרשעה האחרונה. 

 פירוט העבירה   

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

3 .   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד 
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 " זה:  סעיף   ו  הורשע לצורך  זיקה "   - "  גופים    – "  בעל  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 

 .  ציבוריים 

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

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

 ( לא חל על המציע.  " זכויות 

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

עובדים ומעלה, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כי  

למ  בחינת  יפנה  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  נהל 

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

הכללי של משרד  למנהל  התחייב בעבר לפנות  בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי  

לחוק    9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

זה,  שוויון   לסעיף  והמציע  זכויות בהתאם  התחייב  שלגביה  עמו התקשרות  ונעשתה 

אכן   בעניין,  הנחיות  ממנו  וקיבל  ובמידה  כאמור,  בפועל  פנה  אכן  כי  בזאת,  מצהיר 

 .  פעל ליישומן 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.    – "  מעסיק ה:  " ז סעיף  לצורך  

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

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

 להגשת ההצעות בהליך.   

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

 

 חתימת המצהיר  שמו של המצהיר  תאריך  

 )ללא חותמת המציע(    
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 התחייבויות המציע    -   3טופס מספר  

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

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

 יו הבנתי את דרישות הליך,  הנני מאשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי ה  .1

 : הליך אי תיאום הצעות ב  .2

שאינו    מחירים עם מציע אחר בהליך או עם גורם אחר כלשהו מו  א י המציע לא ת  2.1

 נדרש לצורך הגשת הצעה להליך.  

בין   2.2 היו  ולא  או  המציע  אין  ל מציעים  לבין מציעים אחרים  הליך,  פוטנציאליים 

 הליך.  כלשהו בקשר עם ה הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתוף פעולה  כל  

מעורב   2.3 היה  לא  ל המציע  הצעות  מלהגיש  אחר  מתחרה  להניא  או  בניסיון  הליך 

 .  להגיש הצעות גבוהות או נמוכות יותר ביחס להצעת המציע 

בדק   .3 העלויות,  המציע  המגבלות,  התנאים,  הדרישות,  כל  את  ומקצועי  עצמאי  באופן 

 הליך שוא ה לביצוע השירותים נ ים  הסיכונים וכל פרט אחר הקשר 

ומתחייב   .4 מצהיר  המציע המציע  השירותים   כי  נותן  ב   ו/או  להשתתף  עפ"י  הליך  רשאי 

ניגודי עניינים מכל סוג שהוא בין   האמור בו, והננו מתחייבים כי אין לנו ולא יהיו לנו 

פעילויותיי/נו האחרות )אף שלא במסגרת המציע( לבין השירותים שאני/נו מתבקש/ים  

 ך זה. לספק לתאגיד עפ"י הלי 

 

חתימת    תאריך:_________________ 

 המציע:______________________ 
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 פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור   -   4טופס מספר  

 על ידי המציע.  יחתם  מולא וי י טופס זה   •

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

יש לפרט במדויק אילו פרטים בהצעה מהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים במקרה   •

 הרלוונטי.   

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

 _____ הח"מ  מס' __ ____ ______ אני  זהות:    _,  תעודת  מספר  או  רישום 

 "( מצהיר בזאת, כדלקמן: המציע הלן: " ל )   _____ __________________ 

 בחלופה הרלוונטית:   Xנא לסמן  

   אינה    עבור תאגיד השידור,     6/2023הליך פומבי  ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת

 כוללת פרטים סודיים. 

  במקרה    הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[

לצרף   יש  זה,  חלק  מילוי  ה של  של  נוסף  הסודיים    ה, צע ה עותק  החלקים  שבו 

 : [ מושחרים 

 

 

 

 

 

  , המבקש לעיין במסמכים שונים   , ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף בהליך  .1

במסמכים  בתקנה    , עיון  לקבוע  ובכפוף  התשנ"ג 21בהתאם  המכרזים,  חובת  לתקנות  - )ה( 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998- בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח ,  1993

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים   .2

ו/או   אם אחרים,   כל טענה  ומוותר בזאת על  כזוכה בהליך,  ו/או תביעה בקשר    אבחר  זכות 

 לכך. 

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים   .3

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של  

 הצעות המציעים האחרים. 

וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות    , המכרזים ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת   .4

העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות  

 כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית. 

     ____________________          ____________________ 

     ת המציע חתימ                                תאריך                                          
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   –   5טופס מספר  

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף מקצועיים  

 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 להביא   •

 לפסילת ההצעה.  

 אין לשנות את הטופס אלא רק להשלים את הפרטים הנדרשים  •

 5.3להוכחת תנאי הסף  

 על המציע להשלים את הטבלה הבאה:  .1

 שם הלקוח 

השנים בהן  

בוצע  

המסחור  

)מרצ'נדייז(,  

מחודש/  

שנה עד  

 חודש /שנה 

הקטגוריות בהן בוצע  

 המסחור 

וסוג המוצרים ביחס לכל  

 קטגוריה בה בוצע המסחור 

, לפרט את סוגי  V*יש לסמן  

 המוצרים ולצרף דוגמאות  

שם איש קשר+  

 טלפון + תפקיד 

1 .   ______/__

 _____/___ 

 

 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 .__________   1סוג מוצר:  

                 2   __________ . 

  אביזרי אופנה 

.__________ 1סוג מוצר:    . 

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

.__________ 1סוג מוצר:    . 

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 _________ . 

  ספרים 

 ._________ .  1סוג מוצר:  

                 2 _________ . 

 

2 .   ______/__

 _____/___ 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 . __________ 1סוג מוצר:  
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 שם הלקוח 

השנים בהן  

בוצע  

המסחור  

)מרצ'נדייז(,  

מחודש/  

שנה עד  

 חודש /שנה 

הקטגוריות בהן בוצע  

 המסחור 

וסוג המוצרים ביחס לכל  

 קטגוריה בה בוצע המסחור 

, לפרט את סוגי  V*יש לסמן  

 המוצרים ולצרף דוגמאות  

שם איש קשר+  

 טלפון + תפקיד 

                  2 __________ . 

  אביזרי אופנה 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  ספרים 
 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

 *השורות הן להמחשה בלבד, ניתן להוסיף שורות במסמך נוסף.  

 

 5.4להוכחת תנאי הסף  

 ככל שהאמור נכון    Vיש לסמן   .2

   וזאת ממכירת    2022בשנת    ₪ כולל מע"מ   750,000המציע בעל מחזור כספי בהיקף של לפחות
 , וזאת מהקטגוריות הבאות: מוצרים 

  (1 מוצרי חזרה לבית ספר ) 

  (2 אביזרי אופנה ) 

  (3 אביזרי מטבח ) 

  (4  משחקים ) 

  (5 .ספרים ) 

 

 א 5יש לצרף אישור רואה חשבון בנוסח המצ"ב בטופס   .3

 

 __ _________              _________ _____                     ____                         _____________ 

 ך תארי                                          חתימת המציע         שם                            
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 אישור רואה חשבון     – א  5טופס מספר  

 טופס זה יחתם ע"י רו"ח.  •

 להגיש טופס זה על גבי דף לוגו של משרד רואה החשבון ניתן   •

   ם מסחור )מרצ'נדייז( בתחו   של המציע    היקף מחזור כספי   הנדון : 

 

 אנו רואי החשבון של המציע: 

    __________________________________________________ 

 מאשרים כדלקמן: "(,  המציע מספר חברה של המציע: ______________________   )להלן " 

  , "תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיים"   5  טופס ב ביקרנו את ההצהרה של המציע  

₪ כולל מע"מ,  בשנת   750,000המציע בעל מחזור כספי בהיקף של לפחות :  ביחס להצהרתו לפיה 

 המנויות בטופס.  וזאת ממכירת מוצרים מתוך קטגוריות    2022

ב  הינה  כאמור,  המציע  על  הצהרת  דעה  לחוות  אחראים  אנו  כאשר  המציע,  הנהלת  אחריות 
 ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו. 

ככל שקיימים, וככל    ביקרנו את הדוחות הכספיים החתומים והמאושרים האחרונים של המציע 
המציע.   ידי  על  לנו  שהומצאו  מעודכנים,  כספיים  נתונים  על  בהתבסס  בנמצא  אנו    שאינם 

ביקורתנו. הרינו לאשר כי ערכנו את ביקורתנו  אחראים לחוות דעה על ההצה  רה בהתבסס על 
אותם   ראינו  אשר  ביקורת  נהלי  אותם  את  ונקטנו  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם 
כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה  

מד  בדיקה  כוללת  ביקורת  מהותית.  מוטעית  הצגה  בסכומים  הנ"ל  התומכות  ראיות  של  גמית 
האומדנים   ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  הביקורת  שבהצהרה.  ובמידע 
המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של התאגיד וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה.  

 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 הרינו לאשר כדלקמן: 

המציע    - לדעתנו   של  לעיל,  ההצהרה  של כאמור  כספי  מחזור  היקף  מוצרים    ו בדבר  ממכירת 
לפחות כאמור,   של  בהיקף  לשנת    750,000  הנו  מע"מ  בתוספת  המוצרים    ₪2022  ממכירת 

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות  כמפורט,  
 עליהם התבססה.  

 בכבוד רב, 

 

 כתובת:_________________   שם רואה חשבון:___________ 

 

 חתימה:_________________   תאריך:_________________ 
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   –    6טופס מספר  

 תצהיר המציע לבחינת איכות  

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

 ומות המתאימים.  יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במק  •

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.     •

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול להביא   •

 לפסילת ההצעה.  

 אין לשנות את הטופס אלא רק להשלים את הפרטים הנדרשים  •

 רכיב א':  

פעם   .1 הבאה,  בטבלה  ולפרט  לחזור  המציע  על  הבאה.  הטבלה  את  להשלים  המציע  על 

לעיל, ולהשלים    5שבטופס מספר    1נוספת, את הלקוחות אשר כבר פירט בתשובה מספר  

 לגביהם את כל העמודות שבטבלה הבאה:   

 שם הלקוח 

השנים בהן  

בוצע  

המסחור  

)מרצ'נדייז(,  

מחודש/  

שנה עד  

 חודש /שנה 

הן בוצע  הקטגוריות ב 

 המסחור 

וסוג המוצרים ביחס לכל  

 קטגוריה בה בוצע המסחור 

, לפרט את סוגי  V*יש לסמן  

 המוצרים ולצרף דוגמאות  

תפוצה  

ארצית  

בהתאם  

להגדרה  

לעיל )יש  

 ( Vלסמן  

שם איש קשר+  

 טלפון + תפקיד 

1 .   ______/__

 _____/___ 

 

 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 .__________   1סוג מוצר:  

                 2   __________ . 

  אביזרי אופנה 

.__________ 1סוג מוצר:    . 

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

.__________ 1סוג מוצר:    . 

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 _________ . 

  ספרים 

._________ 1סוג מוצר:    . 

                 2 _________ . 

  שבע - באר 
 ילת א 

  גדרה - באר שבע 

  תל אביב - גדרה 

  אביב - תל 
 דרה ח 

  רמת  - חדרה
 הגולן 

  ירושלים 
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 שם הלקוח 

השנים בהן  

בוצע  

המסחור  

)מרצ'נדייז(,  

מחודש/  

שנה עד  

 חודש /שנה 

הן בוצע  הקטגוריות ב 

 המסחור 

וסוג המוצרים ביחס לכל  

 קטגוריה בה בוצע המסחור 

, לפרט את סוגי  V*יש לסמן  

 המוצרים ולצרף דוגמאות  

תפוצה  

ארצית  

בהתאם  

להגדרה  

לעיל )יש  

 ( Vלסמן  

שם איש קשר+  

 טלפון + תפקיד 

2 .   ______/__

 _____/___ 

 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 . __________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי אופנה 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  ספרים 
 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  שבע - באר 
 ילת א 

  גדרה - באר שבע 

  תל אביב - גדרה 

  אביב - תל 
 דרה ח 

  רמת  - חדרה
 הגולן 

  ירושלים 

 

3 .   ______/__

 _____/___ 

 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 . __________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי אופנה 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  ספרים 
 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  שבע - באר 
 ילת א 

  גדרה - שבע באר 

  תל אביב - גדרה 

  אביב - תל 
 דרה ח 

  רמת  - חדרה
 הגולן 

 ירושלים 

 



37 

 שם הלקוח 

השנים בהן  

בוצע  

המסחור  

)מרצ'נדייז(,  

מחודש/  

שנה עד  

 חודש /שנה 

הן בוצע  הקטגוריות ב 

 המסחור 

וסוג המוצרים ביחס לכל  

 קטגוריה בה בוצע המסחור 

, לפרט את סוגי  V*יש לסמן  

 המוצרים ולצרף דוגמאות  

תפוצה  

ארצית  

בהתאם  

להגדרה  

לעיל )יש  

 ( Vלסמן  

שם איש קשר+  

 טלפון + תפקיד 

4 .   ______/__

 _____/___ 

 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 . __________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי אופנה 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  ספרים 
 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  שבע - באר 
 ילת א 

  גדרה - באר שבע 

  תל אביב - גדרה 

  אביב - תל 
 דרה ח 

  רמת  - חדרה
 הגולן 

 ירושלים 

 

5 .   ______/__

 _____/___ 

 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 . __________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי אופנה 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  ספרים 
 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  שבע - באר 
 ילת א 

  גדרה - באר שבע 

  תל אביב - גדרה 

  אביב - תל 
 דרה ח 

  רמת  - חדרה
 הגולן 

 ירושלים 
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 שם הלקוח 

השנים בהן  

בוצע  

המסחור  

)מרצ'נדייז(,  

מחודש/  

שנה עד  

 חודש /שנה 

הן בוצע  הקטגוריות ב 

 המסחור 

וסוג המוצרים ביחס לכל  

 קטגוריה בה בוצע המסחור 

, לפרט את סוגי  V*יש לסמן  

 המוצרים ולצרף דוגמאות  

תפוצה  

ארצית  

בהתאם  

להגדרה  

לעיל )יש  

 ( Vלסמן  

שם איש קשר+  

 טלפון + תפקיד 

6 .   ______/__

 _____/___ 

 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 __________ .  1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי אופנה 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  ספרים 
 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  שבע - באר 
 ילת א 

  גדרה - באר שבע 

  תל אביב - גדרה 

  אביב - תל 
 דרה ח 

  רמת  - חדרה
 הגולן 

 ירושלים 

 

7 .   ______/__

 _____/___ 

 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 . __________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי אופנה 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  ספרים 
 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  שבע - באר 
 ילת א 

  גדרה - באר שבע 

  תל אביב - גדרה 

  אביב - תל 
 דרה ח 

  רמת  - חדרה
 הגולן 

 ירושלים 
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 שם הלקוח 

השנים בהן  

בוצע  

המסחור  

)מרצ'נדייז(,  

מחודש/  

שנה עד  

 חודש /שנה 

הן בוצע  הקטגוריות ב 

 המסחור 

וסוג המוצרים ביחס לכל  

 קטגוריה בה בוצע המסחור 

, לפרט את סוגי  V*יש לסמן  

 המוצרים ולצרף דוגמאות  

תפוצה  

ארצית  

בהתאם  

להגדרה  

לעיל )יש  

 ( Vלסמן  

שם איש קשר+  

 טלפון + תפקיד 

8 .   ______/__

 _____/___ 

 

  מוצרי חזרה לבית הספר 

 . __________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי אופנה 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  אביזרי מטבח 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

   משחקים 

 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  ספרים 
 .__________ 1סוג מוצר:  

                 2 __________ . 

  שבע - באר 
 ילת א 

  גדרה - שבע באר 

  תל אביב - גדרה 

  אביב - תל 
 דרה ח 

  רמת  - חדרה
 הגולן 

 ירושלים 

 

 *השורות הן להמחשה בלבד, ניתן להוסיף שורות במסמך נוסף.  

 

 

 ':  ב רכיב  

המציע יצרף קישור לאתר אינטרנט ו/או אפליקציה שהוא הקים ו/או מתפעל לשם מכירת  

 מוצרים 

 להלן הלינק: 

  _________________________________________________ 

 

 

 

 _________              ___________ _____                     ____                         _____________ 

 ך תארי                                          חתימת המציע         שם                            

 



40 

 טופס הצעת מחיר   – מסמך ד'  

מסמך זה בלבד יוגש במעטפה ב' שתהא נפרדת סגורה וחתומה שעליה ייכתב: מעטפה ב'  והוא  
 ייסרק לדיס און קי   לא 

 

 6/2023מכרז פומבי מס'  

"(  המציע )להלן: "     _____________________ מס' מזהה ...................   אנו החתומים מטה 

כ  את  והבנו  בחנו  בעיון  שקראנו  ודרישותיו,  לאחר  תנאיו  כל  על  ונספחיו,  המכרז  הוראות  ל 

   מפרט טכני  – במסמך ב' את כל השירותים המפורטים מעוניינים לתן לתאגיד השידור הישראלי 

המחיר    בהתאם לתנאי טופס זה ולצורך כך מתכבדים בזאת להגיש הצעת   ביתר מסמכי המכרז 

 כדלקמן:   שירותי המסחור  שיעור דמי הניהול שנגבה מאת התאגיד בגין    – 

      

 

 שיעור דמי הניהול שהספק יהא זכאי הנו: 

 

 ____________ % מעלות הקמפיין בפועל 

 

 בפועל הרווח  אחוזים מ לים: ________________  ובמי 

 על חישוב שיעור דמי הניהול יתווספו תשלומי מע"מ כדין  

 "( התמורה )להלן: " 

 הגדרות:  .1

 המציע הזוכה במכרז     הספק" " 

ההפרש שבין תקבולים שהספק יקבל בגין כל מוצר, פחות העלות   " "רווח 

 בפועל של הפקת המוצר  

 התשלום שיקבל הספק בגין מכירת המוצר.    "  תקבולים " 

עצמו  " של הפקת המוצר   "עלות בפועל  המוצר  יובאו    עלות  לא  זה  בכלל  והפקתו. 

שכר   עיצוב,  תקורה,  בגין:  עלויות  בחשבון 

הקמת   קריאייטיב,  המוצר,  שיווק  עובדים, 

שאינו   נוספת,  עלות  וכל  אינטרנט  אתר  ותפעול 

ייצור   של  הישיר  בתהליך  שנדרשת  ישירה  עלות 

 המוצר.  
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שהספק   "  מוצר "  המסחור  שירותי  נשוא  שיהיה  הטכני  במפרט  כהגדרתו 

 אגיד ייתן לת 

מסמך  ובכלל זה ב במסמכי המכרז  לפי הגדרתם  לכל יתר המונחים במסמך זה תהיה המשמעות  

   .  מפרט השירותים   – ב  

 דוגמה להמחשה: 

 שח בדוכן בכנס של התאגיד.    117חולצה נמכרה ב  

₪. עלות    ₪20. עלות עיצוב וקריאייטיב    17ש"ח. מע"מ    10ש"ח. עלות הדפסה    20עלות החולצה  

 ₪.     10תפעול הדוכן  

דמי הניהול בגינם יהיה זכאי הספק, יהיו התקבול שיקבל בגין החולצה בהפחתה של המע"מ,  

וכן בהפחתת עלות החולצה ועלות ההדפסה ועליות אלה בלבד. יתר העלויות לא יופחתו. היינו  

 ₪.       70דמי הניהול יגזרו מתוך סכום של  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

למלא   . א  ברור יש  באופן  הניהול  דמי  שיעור  במקומות    את  ורק  אך  וזאת  וקריא, 

 המיועדים לכך בטופס זה.  

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

 .  סתייגויות מכל סוג שהוא ה השמטות ו/או  

באם תיפולנה בהצעת המחיר טעויות כלשהן ו/או נתגלעה בהצעת המחיר הסתייגות   . ג 

נוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל  ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שי 

לנקוט   והמוחלט,  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי  על  רשאי,  התאגיד  יהא  שהיא,  סיבה 

 בפעולות הבאות, כולן או חלקן, כדלקמן: 

 לפסול את הצעת המציע על הסף.   .1

או   .2 לקבל  האמור  ובכלל  העניין,  לפי  הסתייגות,  ו/או  הבהרה  מהמציע  לקבל 

את   דעתו  לדחות  שיקול  פי  על  הכול  המציע,  מטעם  ההסתייגות  ו/או  ההבהרה 

 הבלעדי והמוחלט של התאגיד. 

טעות ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי  להתעלם מקיומם של כל הסתייגות,   .3

כאמור, ובהתאם לבחון את הצעתו של המציע שתחייב את    ו/או ליקוי ו/או פגם 

 המציע. 

 אמורות תהיה של התאגיד לפי שיקול דעתו.  הבחירה באחת מבין שלוש החלופות ה 

 ככל שתחול סתירה בין המילים והספרות יגבר האמור במילים.    . ד 
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 המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע  והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:    

את  תשלום   .1 יהווה  הניהול  ביצוע  דמי  בגין  לתאגיד  השירותים  כל  התמורה  הנדרשים 

 מפרט טכני.    – ואשר מפורטים במסמך ב'  

 חלה באופן בלעדי על הספק.  בעבור המוצרים  האחריות על גביית התקבולים   .2

העביר לתאגיד ולבעלי הזכויות האחרים את התקבולים, לאחר שיקזז  הספק מתחייב ל  .3

 את דמי הניהול המגיעים לו, בתוספת מע"מ.  

בכל חודש בעבור    5  – לתאגיד יעשה מדי חודש עד ה  ע  המגי התשלום  העברת הדוח בגין   .4

לו.   הדוח,  החודש הקלנדרי שקדם  נשלח  יועבר לתאגיד עד לסוף החודש שבו  התשלום 

 בגין החודש שחלף.  

בנוסף עד למועד העברת התשלום, על הספק להעביר לתאגיד חשבון ובו יהיה פירוט של   .5

 כל האמור להלן: 

נמכרו, ואת התשלום שהתקבל בגין כל מוצר,  פירוט מלא ומדויק של המוצרים ש  . א 

 במהלך החודש שחלף.  

 פירוט לגבי אופן המכירה   . ב 

לתאגיד   . ג  המגיעה  התמורה  של  מפורט  האחר  תחשיב  הזכויות  הצעת  ולבעל  לפי 

 מחיר דנן.  

 כל פרט ו/או מידע אחר שיבקש התאגיד.   . ד 

כך כל נתון,  התאגיד יבדוק ויאשר את החשבון ואת המצורף לו, ויהא רשאי לבקש לשם   .6

 מסמך, דוח וכיוצא באלה לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

הספק יעביר לתאגיד אחת למחצית שנה, תצהיר רואה חשבון של הספק לפיו הדוח כולל   .7

שחלפה  שנה  החצי  במהלך  המוצרים  בגין  קיבל  שהספק  התקבולים  כל  כי  את  מובהר   .

   התאגיד יהא רשאי לדרוש תצהיר רואה חשבון בכל עת, גם בטרם תחלוף חצי שנה.  

להעביר   .8 הספק  שעל  התשלום  שיעור  לעניין  מחלוקת  של  מקרה  בכל  כי  ויודגש,  יובהר 

יהא רשאי להעלות את   לתאגיד, יכריע בה מנכ"ל התאגיד או מי שהוא הסמיך. הספק 

מנ  הכרעת  התאגיד.  בפני  תהיה  טענותיו  ידו  על  שהוסמך  מי  או  כאמור,  התאגיד  כ"ל 

 סופית ומחייבת. 

 התאגיד ינפיק קבלה על התשלום שיתקבל אצלו מאת הספק.   .9

כל איחור בהעברת התשלום לתאגיד במועד תחייב את הספק בתשלום הפרשי הצמדה   .10

 ותשלומי ריבית פיגורים החשב הכללי במשרד האוצר.    

ימי  .11 שבעה  מעל  איחור  של  ב עבודה    כל  יסודית  כהפרה  יחשב  לתאגיד  התשלום  העברת 

 ההתקשרות.  

הזכות   .12 לעצמו  שומר  וההסכם, התאגיד  זה  הוראות מכרז  מכוח  מזכויותיו  לגרוע  מבלי 

לא   ואשר  לתאגיד  כל תשלום המגיע  כנגד  לספק מאת התאגיד  תשלום המגיע  כל  לקזז 

מההסכם נובע או  שולם לפי דעתו של התאגיד, יהא מקור התשלומים נשוא הקיזוז נובע  

 מכל התקשרות אחרת בין הצדדים.  

בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור ומהוראות ההסכם, התאגיד יהא רשאי בכל עת, לחלט את   .13

המגיע   התשלום  שבין  ההפרש  את  להשלים  מנת  על  מקצתה,  או  כולה  הביצוע,  ערבות 

התשלומים  לתאגיד ואשר לפי שיקול דעתו הבלעדי היה אמור להיות מועבר לתאגיד לבין  

שהספק יעביר לתאגיד בפועל. חילוט הערבות הבנקאית כאמור, לא ייפגע בזכות התאגיד  
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לפעול למיצוי כל זכויותיו על פי דין. זאת ועוד, בכל מקרה שבו התאגיד חילט את ערבות  

הביצוע, כולה או חלקה, אך לא ביטל את ההתקשרות, כי אז כתנאי להמשך ההתקשרות  

 ביצוע בסכום המלא בהתאם להסכם.  ישלים הזוכה ערבות  

כי   .14 שיימצא  ככל  הצדדים.  בין  סופית  התחשבנות  תתבצע  ההתקשרות  תקופת  בתום 

קיימת יתרת חוב של הספק לתאגיד התאגיד יהא רשאי לגבות כל סכום המגיע לו בכל  

 דרך שהיא.  

את ביצוע  הספק  בכפוף להזמנת התאגיד בכתב מאת ה ה  הנ זכאות הספק לדמי הניהול   .15

 .  לשביעות רצונו של התאגיד   , בכפוף לביצוע השירותים על ידו ותי המסחור שיר 

ו את כל    ולל שיעור דמי הניהול המוצע כ  .16 שיידרשו    ההוצאות העלויות, תשלומי המיסים 

שהם   וסוג  מין  הכלל,  מכל  מן  יוצא  את  ללא  זה  השירותים,  ובכלל  הרווחים,  כל 

הוצאות  , אמצעים טכנולוגיים, ה , תכנות מחשב החומרים, שכר עובדים, נסיעות, עזרים 

על  התחייבויותיי  לביצוע  להידרש  העלולות  וההתייקרויות  זה - הכלליות  מכרז  וכל  פי   ,

 הוצאה אחרת פרט למע"מ. 

 בנוסף על התמורה הנקובה לעיל.   שהוא  תשלום  שלא ישולם כל  למען הסר ספק יובהר   .17

הנדרשות  של כל התחייבויות והפעולות  ומעולה  מלא  ,  כלול ביצוע מושלם ת הצעת המחיר   .18

 התאגיד.  נו המלא של  לשביעות רצו למתן השירותים באופן מעולה  

המוצע   .19 הניהול  דמי  הצעת  שיעור  במסגרת  ידנו  י על  דנן  אותנו  המחיר  תקופת  ב חייב 

 התקשרות ובתקופות ההארכה.  ה 

כי   .20 איזו מהערכות אי  יובהר,  של  ו/ התקיימות  מצ יי  איזו  של  אי התממשות  ,  י יפיותי או 

ת   י תחזיותי  ל י כניותי ו או  בנוגע  לרבות  הקמפיין  ,  ו/או  בפועל  היקף השירותים  שיוזמנו 

בתקופת ההארכה,    ידי התאגיד - על  ו/או  ו/או בתקופת ההתקשרות  יהוו  מדי חודש  לא 

או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות  / המחיר דנן ו   בשום מקרה עילה לשינוי של הצעת 

ז, אף אם התאגיד יפצל את השירותים, יבצע חלק מהם באופן  הכלולים במסמכי המכר 

 עצמאי או באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותים כלל משך תקופה ארוכה.  

צד ג' כלשהוא לרבות בגין הפקת המוצרים,  באחריות הספק להעביר כל תשלום המגיע ל  .21

 יד בשום מקרה.  אותו צד ג'. סכומים אלה לא ישולמו על ידי התאג אופן ובמועד שידרוש  ב 

התאגיד   .22 ירכוש  ובו  מסחור  במקרה  או  שירותי  הספק,  שאינו  אחר  גורם  כל  באמצעות 

דומים   או  זהים  שירותים  התאגיד  יזמין  ובו  אחר כל  באמצעות  במקרה  שאינו    גורם 

, בגין שירותים שלא יוזמנו בכתב ומראש מאת  ישולם לספק כל תשלום שהוא   לא הספק, 

    .  הספק 

כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא  ומתחייב  הנני מצהיר   .23

 , ההסכם ומסמכי המכרז התחייבויותיי לפי הדין 
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 שם המציע: ............................... 

 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                                                                     
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 הסכם   – מסמך ה'  

המבוססים מותגים של    להפקה, הפצה ושיווק מוצרי מרצ'נדייז 

 תאגיד השידור הישראלי 

 2023שנערך ונחתם ביום ........................ לחודש .......... ......... בשנת  

 ב י ן :  

 תאגיד השידור הישראלי 

 באמצעות מנכ"ל התאגיד וסמנכ"ל כספים ותפעול 

 ירושלים    23מרחוב כנפי נשרים  

 "( המזמין ואו "   "התאגיד"   - )להלן  

 אחד מצד  

 ל ב י ן:  

 ח"פ ....................   ................................... 

 מרחוב ................................ 

 "( הספק "   - )להלן  

 מצד שני 

                       

 "(; המכרז )להלן: "   6/2023והתאגיד פרסם מכרז   הואיל 

כי   והואיל   ___________________ מיום  בישיבתה  אישרה  התאגיד  של  המכרזים  וועדת 

 הספק זוכה במכרז;  

בעצמו   והואיל  השירותים  את  לתן  התאגיד  בפני  והתחייב  הצהיר  מעולה  והספק  באופן 

כן הצהיר והתחייב כי יש לו את הידע, המומחיות,    ולשביעות רצונו המלא של התאגיד 

 ים למתן השירותים; האמצעים וכוח האדם הדרוש 

על  והואיל  ביניהם  ההתקשרות  תנאי  את  לקבוע  מבקשים  אחד  - והצדדים  כל  הוראות  פי 

 ממסמכי המכרז ועל פי הוראות הסכם זה להלן ובכפוף להן. 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 

 המבוא, הגדרות ונספחי ההסכם  .1
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להתקשרות   1.1 ובסיס  הימנו  נפרד  ובלתי  אחד  חלק  מהווה  זה  להסכם  המבוא 

 הצדדים לפיו.  

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה   1.2

ההוראות   יחולו  מקרה  ובכל  כמכלול,  המסמכים  את  לפרש  מאמץ  ייעשה 

 המיטיבות עם התאגיד, אלא אם נאמר במפורש אחרת.  

 מפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:  הנספחים ה  1.3

 התחייבות לשמור על סודיות;   –   א' נספח  

 מפרט טכני    – מסמך ב'    – נספח ב'  

 התחייבות להימנע מניגוד עניינים   – נספח ג'  

 הצעת המחיר   - מסמך ד'    – נספח ד'  

 . ואישור קיום ביטוחים   ביטוח    - י ה  נספח 

 ערבות   - נספח ו  

כפי   1.4 זה  הסכם  לצורך  משמעו  יהא  המכרז,  ממסמכי  באחד  שהוגדר  מונח  כל 

" שהוגדר באותו המסמך.   זה:  " לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל,  כל דין בהסכם 

רשות   או  כלשהיא  רגולטורית  רשות  של  פסיקת  קביעה  כלשהיא,  סטטוטורית 

רשות שיפוטית מוסמכת, חוקי עזר, צו מנהלי, תכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה,  

היתר, פקודה, תקן מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל )א( כפי שישתנה  

ישיר   בקשר  )ב(  יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות;  ו/או  יעודכן  ו/או 

)ג( בין אם נזכרו בהסכם  או עקיף עם ביצוע מלוא התח  ייבויות הספק בהסכם; 

 במפורש ובין אם לאו. 

בין   1.5 הצדדים,  כל  ידי  על  נוסח  כאילו  ויראוהו  מנסחו  כנגד  יפורש  לא  זה  הסכם 

היתר לנוכח הליך מתן אפשרות במשלוח שאלות הבהרה, במסגרתו ניתנה לספק  

 האפשרות לבוא בדברים על סעיפי ההסכם. 

זה  1.6 מסגרת   הסכם  הסכם  אשר    הנו    במתן   בלעדיות   לספק   מקנה   ו אינ בלבד 

התאגיד יהיה רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות  .  השירותים 

הספק או  גורם שאינו  ובכלל זה הלשכה הממשלתית לפרסום ו/או  כל גורם אחר,  

יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי,  הספק  וזאת מבלי ש גורם שלא השתתף במכרז,  

 ך. ר לכ מכל מין וסוג בקש 

לכך   1.7 מסכים  והוא  לו  ידוע  כי  מצהיר  הספק  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

כל  ש  את  להזמין  מתחייב  איננו  הספק,  התאגיד  מאת  הדיגיטלית  המדיה  רכש 

יהא   מאת  רשאי  התאגיד  הזמנה  כל  לבצע  לפי  שלא  והכל  דעתו  הספק  שיקול 

לבסס את החלטתו   או  לנמק  יהא מחויב  התאגיד, מבלי שהתאגיד  של  הבלעדי 

 ומבלי שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך.  

 



47 

 הצהרות והתחייבויות הספק   .2

 הספק מתחייב ומצהיר כדלקמן:      

על    2.1 התחייבויותיו  למילוי  הקשור  בכל  התאגיד  עם  פעולה  הוראות  - לשתף  פי 

יספק את השירותים תוך שיעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף  המכרז והסכם זה  

 וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי התאגיד, ככל שיידרש. 

האמצעים   2.2 לרבות  הדרושים,  והמשאבים  האמצעים  וכלל  היכולת  את  לו  יש 

הפיזיים, הכספיים, הטכנולוגיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע  

 והמומחיות הנדרשים לשם מתן השירותים.   המקצועי, הניסיון 

השירותים  2.3 את    במיטב   ולהשתמש ,  מעולה   ברמה ,  מיטבית   במקצועיות   לתת 

  במסירות ,  בשקידה ,  במיומנות   ולפעול ,  ואמצעיו   ידיעותיו ,  ניסיונו ,  כישוריו 

 .  כאמור   המכרז   מסמכי   פי - על   התחייבויותיו   יתר   כל   לביצוע   ובנאמנות 

התאגיד בהתאם להסכם זה הוא אינו פוגע בזכויות צד ג'  במתן השירותים עבור   2.4

 כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו. 

דין,   2.5 כל  להוראות  בהתאם  התקפים  והאישורים  המסמכים  בכלל  מחזיק  הוא 

לרבות רישיונות, היתרים, תעודות, ביטוחים, הסמכות והכשרות הנדרשים לשם  

בי  ו/או  הספק  התאגדותו  השירותים.  ומתן  זה  הסכם  לפי  התחייבויותיו  צוע 

מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג  

 המסמכים לתאגיד בכל עת שיידרש.  

מובהר כי נכונותן של הצהרות הספק המפורטות במסגרת הסכם זה על כל חלקיו   2.6

. אי נכונות הצהרות אלא, כולן  וכן בהצעתו למכרז, הינה תנאי מהותי בהסכם זה 

או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין כל מועד אחר ייחשבו כהפרה יסודית  

 של הסכם זה מצד הספק, על כל המשתמע מכך. 

  או / ו   האחרים   מועסקיו   או / ו   עובדיו   ידי - על   או / ו   ידיו - על   שתבוצע   פעולה   כל   כי  2.7

  לכל   ציות   ותוך   ת ובכפיפו   בהתאם   תהא ,  שירותים ל   בקשר ,  מטעמו   מי   ידי - על 

 כל דין.    דרישות 

לחוק שוויון זכויות לאנשים    9הספק מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף   2.8

"( במידה והן חלות עליו  חוק שוויון זכויות )להלן: "   1998- עם מוגבלות, התשנ"ח 

 ו/או יחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות. 

  ספק   עם   ההתקשרות   כי ,  מובהר '.  ג   צד   לטובת   הסכם   אינו   ההסכם   כי   לספק   ידוע  2.9

  או   חוזי   קשר   כל   ליצור   כדי   זה   בהסכם   באמור   או   בה   ואין   בלבד   התאגיד   של   היא 

 .  אחר   גורם   כל   לבין   הספק   בין   כלשהי   התחייבות 

עצמו ולא על ידי גורמים אחרים ולשביעות  הספק מתחייב לספק את השירותים ב  2.10

 רצונו המלאה של התאגיד. 
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 תקופת  ההתקשרות:   .3

תקופת ההתקשרות הראשונה עם הספק תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של   3.1

למשך   ותהיה  זה,  הסכם  על  ההתקשרות    12התאגיד  תחילת  ממועד  חדשים 

 "(.  תקופת ההתקשרות הראשונה שתהיה נקובה בהסכם )להלן: " 

חודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה,  חמשת ה :  פיילוט תקופת   3.2

תקופת   "   פיילוט יהוו  ה )להלן:  יהא  פיילוט תקופת  הניסיון  תקופת  בתום   .)"

עם   ההתקשרות  ביטול  על  להחליט  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  התאגיד 

 הספק או על המשך ההתקשרות עד לתום תקופת ההתקשרות הראשונה.  

זכו  3.3 נתונה  תהא  בלבד  הברירה  לתאגיד  הבלעדי,    - ת  דעתו  שקול  לפי  האופציה 

בתקופות   ו/או  בתקופה  הראשונה  ההתקשרות  תקופת  את  לעת,  מעת  להאריך 

עד   של  תקופת    48נוספות  מתום  וזאת  נוספים,  חודשים  ושמונה(  )ארבעים 

של   התנאים  באותם  וזאת  ההארכה,  תקופת  מתום  ו/או  הראשונה  ההתקשרות 

בת  או  הראשונה  ההתקשרות  )להלן:  תקופת  התאגיד  עם  המיטיבים  נאים 

ההארכה" "  ההתקשרות  תקופות  תקופת  דהיינו  ההתקשרות,  תקופת  סה"כ   .)

 )שישים( חודשים.    60הראשונה ותקופות ההארכה, לא תעלה על  

מבלי לגרוע מהאמור, התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה   3.4

ההתק  את  להפסיק  ו/או  ההסכם  את  לבטל  או  שהיא,  כולה  ההסכם,  לפי  שרות 

ההתקשרות   תקופת  במהלך  או  ההתקשרות  תקופת  תחילת  מועד  לפני  חלקה, 

הראשונה או במהלך איזו מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת ובכתב של  

לשאר    30 בהתאם  ההסכם  את  לבטל  התאגיד  של  זכותו  על  בנוסף  וזאת  ימים, 

 התנאים המפורטים בהסכם ו/או לפי כל דין. 

נוספות,  בי  3.5 הארכה  לתקופות  ההתקשרות  תקופת  הארכת  אי  ו/או  ההסכם  טול 

לתאגיד,   המוקנית  זכות  מבלי  הנה  סיבה,  ללא  ואף  שהיא  סיבה  מכל  וזאת 

. הספק מוותר בזאת על כל תביעה  שהספק יהיה זכאי לפיצוי או שיפוי מכל סוג 

ו/או טענה בקשר לכך, ובכלל זה כל טענה בדבר הסתמכותו ל  מתן  ו/או דרישה 

שירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו למתן שירותים במהלך  

 תקופות ההארכה )כולן או חלקן( ובפרט טענות בדבר השקעה ו/או אובדן רווח. 

ידי התאגיד, לא תהיה על התאגיד חובה לפצות  - בכל מקרה של ביטול ההסכם על  3.6

היחסית עבור מתן  את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה  

השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם בעבור השירותים שניתנו לשביעות רצונו  

 המלאה של התאגיד ובכפוף ליתר תנאי הסכם זה ובכלל זה זכות הקיזוז.  

האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכות הביטול הנתונה לתאגיד לפי הוראות כל   3.7

 דין וההסכם.  

 תאגיד לספק היעדר יחסי עובד ומעסיק בין ה  .4

הספק, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה,   4.1

על  לתאגיד  שניתנה  זכות  כל  לראות  לתת  - ואין  או  להדריך  לפקח,  זה  פי הסכם 
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שנועד   כאמצעי  אלא  מטעמו,  או  ידיו  על  שמועסק  מי  לכל  או  לספק,  הוראות 

פק ו/או כל עובד המועסק  להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו. בין הס 

 מעסיק.  - על ידיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד 

הצדדים   4.2 כוונת  למרות  כי  שהיא  כל  מסיבה  וייקבע  היה  כי  הצדדים  על  מוסכם 

המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק ו/או עובדיו כעובד  

תקופת   כל  למשך  למפרע  יחושב  עובדיו  ו/או  הספק  של  ששכרו  הרי  התאגיד, 

על  זה  העסק - הסכם  שמאפייני  התאגיד  לעובד  משולם  שהיה  השכר  הם  פי  תו 

הדומים ביותר לאלה של הספק, ועל הספק יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין  

מיד עם  התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד,  

שהתאגיד   ובלבד  כאמור,  קביעה  בשל  לתאגיד  שיהיו  ההוצאות  כל  על  דרישה 

מוך ככל הניתן לאחר  יודיע לספק על קבלת תביעה ו/או דרישה כאמור אצלו, בס 

 קבלתה, ולספק תינתן אפשרות להתגונן בפניה. 

בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור   4.3

לספק   שיגיע  סכום  מכל  אלו,  סכומים  לקזז  התאגיד  יהיה  רשאי  זה,  בסעיף 

 מהתאגיד. 

ל העובדים,  הספק יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים ע  4.4

, וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא  1987- ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

מובהר   ככל שחלים.  העובדים,  על  קיבוציים החלים  והסכמים  הרחבה  צווי  של 

 כי הפרת הוראות חוקי העבודה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. 

   איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים ושמירה על סודיות  .5

הספק רשאי לתת שירותים לאחרים זולת התאגיד, ובלבד שלא יהיה בכך משום   5.1

פגיעה   כל  או  האחרים  עיסוקיו  לבין  לתאגיד  השירותים  מתן  בין  עניינים  ניגוד 

בחובותיו לפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן השירותים לאחר יוצרת או עלולה  

לתאגיד   השירותים  במתן  פגיעה  דעתו   - ליצור  לשיקול  של    נתונה  הבלעדי 

 התאגיד. 

ובמהלך תקופת ההתקשרות   5.2 כי במועד חתימת ההסכם  ומתחייב  הספק מצהיר 

עם התאגיד, לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות  

על  התחייבויותיו  בין  עניינים  העסקיים,  - ניגוד  קשריו  ובין  זה  הסכם  פי 

 המקצועיים או האישיים .  

כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו, העלולים    הספק מתחייב  5.3

להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית  

עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהיה עליו להודיע על באופן  

 פי ההנחיות שיקבל. - מיידי לנציג התאגיד ולפעול על 

 נים המתייחסים לתאגיד, יהיו ויוותרו בבעלותו הבלעדית של התאגיד.  כל הנתו  5.4
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"( מתחייבים  "נותני השירותים הספק, וכל מי שיעסוק במתן השירותים )להלן:   5.5

או   במישרין  לאחרים,  להעביר  ולא  ומוחלטת  גמורה  בסודיות  לשמור  בזה 

ו/או   אחר  או  כספי  אישי,  מסחרי,  מקצועי,  מידע  כל  ו/או  בעקיפין,  נתונים 

מאחרים   ו/או  מהתאגיד  שקיבלום  או  לידיהם  שהגיעו  פרט  וכל  מסמכים 

 . ( הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם הסכם זה )להלן: "המידע" 

נותני השירותים לא יעשו שימוש או ינצל את נתוני התאגיד לשום מטרה שהיא   5.6

 זולת לביצוע מטלותיו על פי חוזה זה. 

בזה שלא להעביר כל חומר ו/או מידע שהגיע לידיו  נותני השירותים מתחייבים   5.7

לכל   זה,  הסכם  פי  על  עבודתו  של  כתוצר  ו/או  התאגיד  עבור  עבודתו  כדי  תוך 

של   אחרים  לספקים  להפיצם  לא  ואף  לתאגיד,  הקשורים  גורמים  לרבות  גורם, 

 התאגיד, אלא באמצעות התאגיד או על פי הנחיות התאגיד בכתב. 

מתחייבים  5.8 השירותים  זה    נותני  להסכם  המצורף  סודיות  כתב  נוסח  על  לחתום 

 ' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   ב כנספח  

ההוראות בדבר שמירת סודיות תחול גם לאחר תום תקופה/ות ההתקשרות לפי   5.9

 הסכם זה. 

 קניין רוחני   .6

התאגיד יהיה בעל כל הזכויות מכל מן וסוג שהוא על כלל החומרים שיוכנו על   6.1

ו על ידו לרבות: הקריאייטיב וחומרי הפרסום ובכלל זה  ידי הספק, ככל שיוכנ 

הקשור   והמצטבר  הקיים  הדאטה  לכל  בקשר  וכן  בהם,  שינוי  ו/או  תוספת  כל 

בשירותים, זכויות הקניין הרוחני, הרעיונות, הרעיון עסקי וכל נכס אחר שלספק  

 תהיה נגיעה אליהם אשר נובעים מההתקשרות דנן )להלן: "תוצרי השירותים"(. 

השירותים   6.2 מתן  לצורך  מעבר  השירותים  בתוצרי  שימוש  כל  יעשה  לא  הספק 

 לתאגיד בלא הסכמה מפורשת של התאגיד מראש ובכתב.  

מבלי לגרוע מן האמור, הספק מתחייב לבדוק קיומן של זכויות צדדים שלישיים   6.3

בחומרים שישתמש בהם וכי לא יפר זכויות יוצרים או זכויות צדדים שלישיים  

 לפרטיות של צד ג' כלשהו. או זכויות  

בסיום ההתקשרות לא יעשה הספק כל שימוש בתוצרי השירותים ויעביר את כל   6.4

חלק   למעבר  וידאג  התאגיד  לרשות  הכין,  או  שקיבל  שברשותו,  העבודה  תוצרי 

 ולשיתוף פעולה מלא עם הספק החדש שיחליף אותו. 

 התמורה  .7

בהתאם  7.1 תהא  לספק  שתשולם  התמורה  כי  בזאת  ומוסכם  דמי    מובהר  לשיעור 

ד'   במסמך  כמפורט  דנן    - הניהול  להסכם  א'  כנספח  המצורפת  המחיר,  להצעת 

 (.   דמי הניהול" " ו/או " התמורה ולפי תנאיה )בכל מסמכי המכרז: " 
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גופים   7.2 עסקאות  תקנות  לפי  תקפים  אישורים  בהצגת  מותנה  התמורה  תשלום 

התשל"ו  מס(,  חובות  ותשלום  חשבונות  ניהול  )אכיפת  כל  1976- ציבוריים  וכן   ,

 פי נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת.  - פי כל דין ועל - אישור שיידרש על 

מכל   7.3 במקור  ינכה  התאגיד  סופי,  סכום  הינה  הנ"ל  התמורה  ספק,  הסר  למען 

פי  - תשלום לספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על 

ביצוע   לפני  זמן סביר  ימציא הספק,  דין, אלא אם  כי  כל  התשלום, אישור תקף 

 הוא פטור מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר. 

 קיזוז  .8

פי כל דין, התאגיד יהא רשאי לקזז  - בלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד על 

על  לספק  לשלם  שעליו  נספחיו  - מהתמורה  על  זה  הסכם  לתאגיד    - פי  המגיע  סכום  כל 

 ימי עבודה.   5דעה בכתב של  פי הסכם זה, וזאת בהו - מהספק על 

 אחריות הספק  .9

לפי   9.1 בו  חב  שהוא  נזק  או  אובדן  הפסד,  פגיעה,  על  בגין  באחריות  יישא  הספק 

הסכם זה ו/או לפי כל דין, שייגרמו מכל סיבה היא לגופו או רכושו שלו או של  

מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש התאגיד או  

 אדם אחר כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.   לגופו של כל 

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה   9.2

של   רכוש  או  לגוף  או  מטעמו  מי  או  הספק  של  רכושו  או  לגופו  שייגרמו  שהיא 

עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר  

זו תחול על הספק    כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות 

 . למעט בשל מעשה או מחדל של התאגיד ו/או מי מטעמו בלבד,  

סוג,   9.3 מכל  הוצאה  או  תשלום  נזק,  כל  על  התאגיד  את  לשפות  מתחייב  הספק 

כתוצאה   הספק  של  מחדליו  או  ממעשיו  הנובעים  שהיא  סיבה  מכל  לו  שייגרמו 

כך  על  הודעה  קבלת  עם  מיד  זה,  הסכם  של  מהפעלתו  עקיפה  או  מאת    ישירה 

התאגיד. במקרה של תביעה יחול האמור בסעיף זה, ובלבד שהתאגיד יודיע לספק  

ולספק תינתן   על קבלת תביעה כאמור אצלו, בסמוך ככל הניתן לאחר קבלתה, 

 אפשרות להתגונן בפניה. 

 ביטוח   .10

פי דין, על הספק למלא אחר הוראות  - פי הסכם זה או על - בלי לגרוע מאחריות הספק על 

המפור  זה  הביטוח  להסכם  המצורפים  הביטוח  עריכת  ובאישור  הביטוח  בנספח  טות 

 בהתאמה.    –   1כנספח ה, ה' ומסומנים  

 ביטולו הפרת ההסכם ו  .11

בלי    - במקרה שבו יימנע מתן השירותים בנסיבות שאינן בשליטת התאגיד, אזי   11.1

לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים לתאגיד על פי הסכם זה ו/או על פי  
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התאגיד    כל דין, יהא התאגיד זכאי לבטל הסכם זה לאלתר, בהודעה בכתב לספק. 

למו  עד  ממנו  שביצע  הזמנות  בגין  התמורה  את  לספק  הביטול  ישלם  הודעת  עד 

 . ואינן ניתנות לביטול 

על פי ההסכם או    לתאגיד בלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו   11.2

להלן,   שיפורטו  יותר מהמקרים  או  בקרות אחד  כי  במפורש  מוסכם  יהא  הדין, 

 : י מיד באופן  זכאי לבטל את ההסכם    התאגיד 

יסודית   הספק  11.2.1 הפרה  ההסכם  את  רש .  הפר  יהיה  על התאגיד  פי  - אי 

יאוחר   לא  ההפרה  את  לתקן  לספק  לאפשר  הבלעדי  דעתו  שיקול 

 מהמועד הנקוב בדרישה מאת התאגיד. 

הספק הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית, ולא תיקן אותה בתוך   11.2.2

 . פרק הזמן הנקוב בדרישה בכתב שקיבל מאת התאגיד 

המחה   11.2.3 את  ו/ הספק  אחרת  בדרך  העביר  ו/או  שיעבד  ו/או  הסב  או 

ו/  את  ההסכם  ה או  פי  על  ללא  זכויותיו  בחלקן,  או  במלואן  הסכם, 

 תאגיד מראש ובכתב;  ה אישור  

בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת   הספק  11.2.4

 פירעון; 

ו/או    הספק  11.2.5 עסקיו  מלנהל  בפועל  כדוגמת  חדל  שירותים  מלתת 

 ;  השירותים מושא הסכם זה 

נגד   11.2.6 פי   הספק הוצא  צו  ו/או  נכסים  כינוס  ו/או הוכרז  צו    הספק רוק 

 )שלושים( ימים;   30ואלו לא בוטלו תוך    פסול דין 

 ; התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט   הספק  11.2.7

כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי    ה צע ו עיקול )או ב הוטל   11.2.8

הספק ו/או נכסים הדרושים לספק  מהותיים של  או על נכסים  הספק 

השירותים  מתן  ו לצורך  ש ,  תוך  ה העיקול  בלבד  הוסר  לא    30אמור 

 מיום הטלתו.   ( ימים שלושים ) 

שי  11.3 סיום   ההסכם   בא ו במקרה  בגין    הספק יהא    , כאמור   לידי  רק  לתשלום  זכאי 

שנתן   שהוזמנו   בפועל השירותים  בהודעת    או  הנקוב  למועד  כמועד    התאגיד עד 

 . בקיזוז כל נזק שנגרם לתאגיד   סיום ההסכם 

  תאגיד ה ,   לעיל   11.2  בסעיף   כמפורט ,  הצדדים   בין   ההתקשרות   סיום   של   במקרה  11.4

  יישא   והספק ,  לנכון   מצא י ש   מי   לכל   מתן השירותים   המשך   את   למסור   רשאי   הא י 

  נזק   בכל   וכן ,  מתן השירותים   המשך   לשם   התאגיד   ישא י   שבהם   הסכומים   בהפרש 

וזאת   סיום   בשל   תאגיד ל   שיגרם    סעד   או / ו   זכות   מכל   לגרוע   בלי   ההתקשרות 

 .  דין   כל   פי - על   או   הסכם זה   פי - על   לתאגיד   העומדים 
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 הסבת ההסכם  .12

פי הסכם  - הספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על  12.1

או למסור לאחר כל זכות    זה כולן או חלקן, ואין הוא רשאי להעביר את להמחות 

על  מראש  - מזכויותיו  לכך  התאגיד  הסכמת  את  קיבל  אם  אלא  זה,  הסכם  פי 

סיבה שהיא   ליתן את הסכמתו כאמור, מכל  יהיה רשאי לסרב  ובכתב. התאגיד 

 ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון. 

כולן או מקצתן,    כמו כן, אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו  12.2

את   ליתן  לסרב  רשאי  יהיה  התאגיד  ובכתב.  מראש  התאגיד  בהסכמת  אלא 

להסכים   או  החלטתו,  את  לנמק  ומבלי  שהיא  סיבה  מכל  כאמור,  הסכמתו 

 בתנאים שימצא לנכון.  

למען הסר ספק, אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור   12.3

 לפי הסכם זה, כולן או מקצתן. את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו  

 סמכות שיפוט  .13

המשפט   לבתי  תהיה  זה  מהסכם  הנובע  עניין  כל  לגבי  הייחודית  השיפוט  סמכות 

 המוסמכים בעיר ירושלים בלבד. 

 כתובות והודעות  .14

 כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם.  14.1

על  14.2 במי - הודעות  מסירתן,  עם  לתעודתן  הגיעו  כאילו  תחשבנה  זה  הסכם  דה  פי 

שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו    48ונמסרו ביד, ותוך  

בדוא"ל   או  אישור    - בפקסימיליה  לקבלת  בכפוף  שליחתן  במועד  הגיעו  כאילו 

 טלפוני בדבר קבלתם. 

 ערבות  ביצוע   .15

עם   15.1 במלואן,  זה  הסכם  הוראות  לפי  הספק  התחייבויות  כל  מילוי  להבטחת 

יפקי  זה  הסכם  על  תלויה  החתימה  בלתי  בנקאית  ערבות  התאגיד  בידי  הספק  ד 

של   בסכום  ההסכם,  חתימת  ביום  הידוע  לצרכן  המחירים  במדד  לעליות  צמודה 

 בעבור שנת ההתקשרות הראשונה.   ₪   10,000

מובהר כי לאחר שנת ההתקשרות הראשונה, התאגיד יהא רשאי לשנות את סכום   15.2

 הערבות.  

"(.  ערבות ביצוע "   - ההתקשרות )להלן  תשמש כערבות ביצוע למשך תקופת  הערבות   15.3

בנוסח   תהא  הביצוע  ערבות  ו' נוסח  הביצוע    נספח  ערבות  כי  יודגש  זה.  להסכם 

תשמש גם להבטחת עמידת הספק בכל דרישות ההסכם. תוקף הערבות יהיה למשך  

 ( חודשים .  3תקופת ההתקשרות על הארכותיה לפי ההסכם ובתוספת שלושה ) 

ההוצאות   15.4 ו/או  כל  תוקפה  בהארכת  ו/או  הבנקאית  הערבות  בהוצאת  הקשורות 

 ידיו. - בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה, לפי העניין, יחולו על הספק וישולמו על 
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על  15.5 במימושה  ו/או  הנ"ל  הבנקאית  הערבות  במתן  לגרוע  - אין  כדי  התאגיד  ידי 

על - מחיוביו של הספק כלפי התאגיד על  ו/או  ו/ - פי ההסכם  או  פי הוראות כל דין 

פי ההסכם  - בכדי לגרוע מזכויות התאגיד לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על 

 פי כל דין. - ו/או על 

או   15.6 כולה  הבנקאית,  הערבות  מימוש  או  ההתקשרות  תקופת  הארכת  של  במקרה 

חלקה, בין מחמת שהגיע מועד תום תוקפה וזו לא הוארכה וכן מכל סיבה אחרת,  

במקרה שתוקף הערבות אמור   )מבלי שהתקופה  וכן  חודשים  תוך ארבעה  לפקוע 

האמורה תכסה שלושה חודשים שלאחר סיום תקופת ההתקשרות על הארכותיה(  

ערבות   לתאגיד,   להמציא  מתחייב  הספק  התאגיד,  דרישת  של  מקרה  בכל  וכן 

 חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות האמורה. 

חלט את הערבות ללא  לא האריך הספק את תוקף הערבות,  יהיה התאגיד רשאי ל  15.7

 כל התראה מוקדמת, גם אם הספק מילא אחר יתר כל חיוביו. 

לו   15.8 שיגיעו  שינוי  כל  ו/או  פיצוי  ו/או  תשלום  כל  מהספק  לגבות  זכאי  התאגיד 

ידי מימוש הערבות הבנקאית וזאת  - פי כל דין, על - פי ההסכם ו/או על - מהספק על 

 לספק.   מבלי שיהיה חייב להוכיח את דרישתו ו/או לפנות קודם 

יותר   15.9 או  אחת  אחר  ימלא  לא  שהספק  מקרה  בכל  כי  במפורש  בזה  מוסכם 

פי הסכם זה כך בין היתר ככל שהספק יספק שירותים שאינם  - מהתחייבויותיו על 

הערבות   את  לממש  רשאי  התאגיד  יהיה  גבוהה  במקצועיות  ו/או  מעולה  באיכות 

להגיש כל התנגדות  והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל טענה ו 

 כנגד מימוש הערבויות. 

חילט התאגיד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הספק לדאוג   15.10

 על חשבונו להמציא לתאגיד ערבות חדשה באותם תנאים ובאותו סכום. 

במתן ערבות הביצוע או בחילוטה אין כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק הזוכה   15.11

אגיד או מסעדים אחרים הנתונים לו, על פי ההסכם ועל פי  או מזכויותיו של הת 

 דין. 

 כללי  .16

ו/או   16.1 מסמכים  ו/או  נכסים  על  כלשהו  לעכבון  זכות  כל  על  בזאת  מוותר  הספק 

על  לו  שנמסר  אי - מידע  של  בנסיבות  לרבות  זה,  הסכם  עם  בקשר  התאגיד  - ידי 

 תשלום התמורה.  

במקרה מסוים, לא  שנהו  להסכם זה למ ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד   16.2

יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו  

זה  הסכם  עם  המוסמכים  ,  בקשר  הנציגים  ידי  על  ונחתמו  בכתב  נעשו  אם  אלא 

 של הצדדים.  

כלשהן,   16.3 זכויות  פקיעת  ו/או  לעניין התיישנות  ו/או  בכפוף להוראות הדין  עיכוב 

ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו   על  השהיה במימוש 
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והוא יהיה רשאי  זכויותיו, במלואן או בחלקן, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  

 בכל עת שימצא לנכון.    ן ו/או להפעיל   ן לממש 

התרופות והסעדים על פי הסכם    - אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה    אלא  16.4

 זה הינם בנוסף, ובלי לגרוע, מכל סעד או תרופה אחרים על פי כל דין. 

ניתנת   16.5 אינה  או  חוקית  בלתי  הינה  זה  בהסכם  כלשהי  הוראה  כי  ייקבע,  אם 

אזי   לשורש   - לאכיפה,  יורדים  יכולת האכיפה  או העדר  אי החוקיות  ו  אלא אם 

לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הוראות הסכם זה, אשר תמשכנה    - של הסכם זה  

 לעמוד בתוקפן. 

לא יהא להם תוקף, אלא אם    - כל תוספת, שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה   16.6

 נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.  

הכ  16.7 בעניינים  הצדדים  בין  המוסכם  מלוא  את  ממצה  זה  והוא  הסכם  בו,  לולים 

כל   בו,  בעניינים הכלולים  או  הצהרה,  מצג,  הסכם,  מחליף  הסכמה, התכתבות, 

)ככל  התחייבות  שנערכו  או  שניתנו(  )ככל  שניתנו  פה,  בעל  ובין  בכתב  בין   ,

שנערכו(, קודם למועד החתימה, ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה, ולא יהא  

 תבות, או התחייבות כאמור. כל תוקף לכל הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה, התכ 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם: 

 

 __________________________                   ________________________ 

 התאגיד                                                              הספק 

 אישורי חתימות הספק 

............... אני   של  חתימתה  את  מאשר/ת   ,...... מ"ר   .................. עו"ד  ח"פ    הח"מ, 

מורשי  באמצעות  ו   ..................,   ................. ת"ז   ........................ שלה  - החתימה 

תוקף שהחברה הנ"ל  - ..................... ת"ז ................. אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בת 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                קבלה, ובהיותם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה.                                                            

 ___________________ 

 ........................, עו"ד    
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 נספח א' להסכם  

 עניינים   ניגוד   למניעת   תחייבות ה 

 הספק ועל ידי כל גורם שיספק את השירותים לתאגיד[ ]לחתימה על ידי  

 

 נספחיו   תהליך הבחירה ו בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות  

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

)להלן:    ____________ שמספרו  ומתחייב  " ספק ה " __________________  מצהיר   )

ההתקשרות, ל בזאת,   תקופת  כל  במשך  הבאות,  הדרישות  בכל  )ככל    עמוד  הארכותיה  על 

 כדלקמן:   שתהיינה( 

מ ספק  ה  . 1 מ ומי  ו/או  א הספקים  לרשות  הצוות  יועמד  מתן    התאגיד שר  במסגרת 

, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין,  התהליך הבחירה וההסכם השירותים נשוא  

עניינים  ניגוד  עניינים   במצב של  לניגוד  ביצוע השירותים  או חשש  בין  זה  לפי  ,  במכרז 

 לבין עניין אחר של מי מהם או של עובדיהם.  

הספקים ו/או  או למי מ   ספק י לא ידוע לו בהתייחס ל מצהיר ומתחייב כ   ספק בכלל זה ה  . 2

לרשות התאגיד  הצוות  מ  בו    - יועמד  או שמי מהם עשוי לעמוד  קיים  עניינים  ניגוד  על 

ו  מילוי תפקידו  עיסוקו במסגרת מתן השירותים  / בין  עניין אחר   לתאגיד או  שלו    לבין 

 או עניין של קרובו או עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.   

לרבות עניין שלו או של קרובו או של גוף    ניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו לע 

ו/או  שה  מהספקים  מי  ו/או  או  מהצוות  הספק  התאגיד,  לרשות  מי  שיועמד  של  קרוב 

יועד  או מי מהצוות המ   ספק חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף של ה   מהם 

ו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות  או לקרוב שלו חלק ב   לתן את השירותים 

  מיועד או מי מהצוות ה הספק למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שה 

 . מבקרים   מייעצים/   בפיקוחו, מיצגים/   או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או 

 

 __________                                                  _____________________ 

 שם מורשה החתימה+ חתימה                                           תאריך                         
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 נספח ב' להסכם 

 מפרט טכני   - מסמך ב'  

 לאחר חתימה על ההסכם.    יצורף 
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 נספח ג' להסכם 

 התחייבות לשמירת סודיות 

]לחתימה על ידי מנהלי הספק וכל גורם מטעמו שיספק את  

 השירותים לתאגיד[ 

 

עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי  והוסבר לי וידוע לי כי   הואיל 

או יבוא לידיעתי מידע    יתכן כי אקבל לחזקתי  "( הספק לבין ............................ )" 

 (Information או ידע ,)  Know- How)  ,כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר )

מסוגים שונים, שאינו  ות תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיע 

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע  כ מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש  

להג אינו  שהכלל   ב יכול  בתעתיק,  לרבות  בכתב,  ובין  פה  בעל  בין  אליו,  אמצעי  יע 

או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף,    אחסון אלקטרוני 

ודו"חות    , לרבות  נתונים, מסמכים  לגרוע מכלליות האמור,  זה כל  אך מבלי  ובכלל 

גם אם בדרך    דבר שקשור לשירותים וגם כל מידע שנגלה לאזני הספק או מי מטעמו 

 ; "( המידע "   )להלן: אקראי  

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא   והואיל 

לנציגי   מלבד  כלשהם  גוף  או  אדם  ללא    התאגיד לכל  ההסכם,  לעניין  המוסמכים 

או לצדדים    לתאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום    התאגיד קבלת אישור נציג  

 ; 1977  - לחוק העונשין, תשל"ז   118מהווה עבירה פלילית לפי סעיף  גם  ו נזק  

 

 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

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,   .3

ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא  

אפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את  בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או ל 

 המידע.  

ידי נותן  - ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על  .4

גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע,   השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או 

למסור או להביא לידיעת אדם או  בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע,  

גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר  

 ובין עקיף, לצד כל שהוא.  
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פי  י ות וי לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייב  .5 על  י 

זהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית,  בין השאר, לנקוט בכל אמצעי ה ו   ה התחייבות ז כתב  

 ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

את האמור בהתחייבות    , ככל שישנם, להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי  .6

 זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.  

ו תוצאה מכל סוג, אשר  להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה א  .7

בין אם אהיה   וזאת  זו,  ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי 

 אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.  

לידי  .8 ולחזקתו    להחזיר  חפץ  התאגיד  או  אחר  או  כתוב  חומר  כל  לכך  כשאתבקש  מיד 

או שהגיע לחזקתי או לידי עקב  תאגיד  או השייך ל הוא  התאגיד או מכל גורם ש שקיבלתי מ 

מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור  

של  תאגיד ה  או  כאמור  חומר  של  שהוא  כל  עותק  אצלי  לשמור  לא  מתחייב  הנני  כן,  כמו   .

 המידע.  

,  לתאגיד מידע כאמור השייך  שאגלה  האמורות ו/או  תחייבות  ה ה איזה מ בכל מקרה שאפר   .9

והמוערכים   המוסכמים  הפיצויים  לסכום  בהתאם  מוסכם  פיצוי  בתשלום  מחויב  אהיה 

זכות תביעה נפרדת ועצמאית  לתאגיד  תהיה  מראש כפי שמצוין בחוזה, בגין כל הפרה, וכן  

 כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.  

לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכ  .10 ידוע  תב התחייבות זה לרבות מסירתו  הנני מצהיר כי 

התשל"ז  עונשין,  חוק  לפי  עבירה  מהווים  התשמ"א   1997  - לאחר  הפרטיות,  הגנת    - וחוק 

1981  . 

תקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות  י מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר   .11

 כתב התחייבות זה.   

מכל   .12 לגרוע  כדי  זו  בהתחייבות  אין  כי  לי  וידוע  אחרת  מוסכם  סמכות  או  סעד  או  זכות 

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.  - על   לתאגיד המוקנית  

 

 

 לראיה באתי על החתום ו 

 

 חתימה:________________   :_________________ ת"ז:______________ מלא שם  
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 נספח ד' להסכם  

 הצעת המחיר   – מסמך ד'  
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 ביטוח   - נספח ה'  

הספק לערוך ולקיים, על    על לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבלי  .1
הספק חשבו  למשך  ן  ביטוח  תקופת    כל ,  )ולעניין  קיימת  הספק  אחריות  עוד  וכל  ההסכם 

למשך   מקצועית  ההסכם(    3אחריות  תקופת  תום  לאחר  נוספות  הביטוחים  שנים  את 
והמהווה חלק בלתי    , 1כנספח ה'   זה   כם להס באישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  

)להלן:   העניין(, אצל חברת    לפי ,  עריכת הביטוח"   אישור " ו   הספק"   ביטוחי " נפרד ממנו 
 ביטוח מורשית כדין בישראל.  

  יהיה   ניתן ,   הספק   ידי   על   עובדים   מועסקים   ולא   ככל   כי   מוסכם   - חבות מעבידים  . א 
ידי    אישור   מתוך "  מעבידים   חבות "   ביטוח   סעיף   למחוק  על  החתום  הביטוח 

 .  המבטחים 
  ביטוחי   בכל   יבוטל "  רבתי   רשלנות "   חריג   כי   לוודא   הספק   על   - הפוליסות   נוסחי  . ב 

 (.  הדין   פי   על   המבטחים   מזכויות   לגרוע   כדי   באמור   אין )   הספק 
המזמין,    ללא  .2 מצד  דרישה  בכל  תחילת    הספק   על צורך  לפני  המזמין,  לידי  מתן  להמציא 

ל השירותים   מוקדם  אישור  רות  התקש וכתנאי  את  התמורה,  חשבון  על  תשלום  לכל  או 
הספק  על  בתום תקופת הביטוח,    מיד . כמו כן,  מבטח ה עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי  

המזמין  ל   להמציא  מעודכן ידי  ביטוח  עריכת  הספק    , אישור  ביטוחי  תוקף  חידוש  בגין 
ו/או לתקופה נוספת    נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף   ביטוח לתקופת  

 לעיל.    1כמפורט בסעיף  
בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד  
אותו   את  לערוך  הספק  על  הביטוח,  עריכת  לאישור  בסיפא  כאמור  לרעה,  שינוי  בו  לחול 

לפני מועד הביטול או השינוי לרעה  הביטוח מחדש ולהמצ  יא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 בביטוח כאמור. 

דרישה    מובהר  .3 בבחינת  הינם  הספק  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי 
על הספק   , מזערית  כדי  המוטלת  בה  לפי ההסכם  הספק  לגרוע מכל התחייבות של  , שאין 

פק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על  ואין בה כדי לשחרר את הס ו/או על פי כל דין,  
  לגבולות בכל הקשור    , או מי מטעם המזמין   המזמין כל טענה כלפי  לא תהיה  ספק  ול   פי דין, 

 האחריות כאמור. 
החובה,  .4 לא  אך  הזכות,  תהא  אישור    למזמין  את  ידי    , הביטוח עריכת  לבדוק  על  שיומצא 

לעיל,  הספק   הספק כאמור  שינוי   ועל  כל  התא תיקון   , לבצע  הרחבה,  ,  או  על    ו שיידרש מה 
 . הספק על פי הסכם זה   להתחייבויות את ביטוחי הספק  מנת להתאים  

כי   .5 ומוסכם  לעיל המזמין  זכויות  מוצהר  כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה    , לעריכת 
על   מטילות  חובה  על  או  המזמין  אינן  כל  המזמין  מטעם  לגבי  או  מי  שהיא  אחריות  כל 

לגרוע מכל חובה  , טיבם,  ביטוחי הספק  כדי  ואין בהן  לגבי העדרם,  היקפם, ותוקפם, או 
על    , שהיא  פי  הספק  המוטלת  דין, זה    הסכם על  פי כל  על    עריכת   דרשה נ וזאת בין אם    או 

 . ובין אם לאו אישור עריכת הביטוח    בדק  נ ובין אם לאו, בין אם  שינויים כמפורט לעיל  
לרכוש  אובדן או נזק    לכל מאחריות  ואת הבאים מטעם המזמין  פוטר את המזמין    הספק  .6

המשמש   ו/או  המזמין  לחצרי  הספק  מטעם  מי  או  הספק  ידי  על  המובא  כלשהו,  ציוד  או 
דרישה או תביעה כלפי    , כל טענה   ספק ולא תהיה ל  (, רכב   כלי   לרבות ) לצורך מתן השירותים  

ר כאמור לא יחול כלפי מי שגרם  , ובלבד שהפטו בגין אובדן ו/או נזק כאמור נזכרים לעיל  ה 
 לנזק בזדון. 

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת    ויתור ו ה   וכלפי הבאים מטעם המזמין; המזמין   .7
 אדם שגרם לנזק בזדון.  

השירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לעניין לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי  .8
מה  חלק  ידי    ינתנו י   ם או  הס   ני קבל על  מטעם  בידי  על  פק,  משנה  כי  לדאוג    קבלני הספק 

 נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  המשנה פוליסות ביטוח  
בזאת  ה הספק  על  כי    , מובהר  המזמין מוטלת  כלפי  ל   אחריות  במלואם,  ביחס  שירותים 

 . משנה   שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני לרבות  
מעיקרי   .9 הינו  הביטוח  ההסכם נספח  של  הפרה  מהווה  והפרתו  האמור    . ההסכם  אף  על 

לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  
 ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.   10

  



62 

 אישור עריכת הביטוח   -   1ה'   נספח 

הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
האישור  

 (DD/MM/YYYY
 ) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף   ביטוח   פוליסת אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
הקבועים  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים  וחריגיה. יחד עם זאת,    הפוליסה אינו כולל את כל תנאי  

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מבקש  
האישור  
 הראשי*  

גורמים נוספים  
הקשורים למבקש  
האישור וייחשבו  
 כמבקש האישור* 

מבוטח/המועמד  ה 
 לביטוח** 

והעיסוק    העסקה   אופי 
 המבוטח* 

  מבקש   מעמד 
 * האישור 

  - כאן  :  שם 
תאגיד  

השידור  
 הישראלי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם:  
חברות האם ו/או חברות  
חברות   ו/או  בנות 

 קשורות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אופי העסקה:  שם 

 נדל"ן ☐ 

 שירותים  ☐ 

 אספקת מוצרים ☐ 

 ______ אחר:  ☐ 
 

 : המבוטח   העיסוק 
 

 ________________
 _ 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה ☐ 

מזמין  ☐ 
 שירותים 

מזמין  ☐ 
 מוצרים 

אחר:  ☐ 
 ______ 

 
 ת.ז./ח.פ. 

50050195
2 

   ת.ז./ח.פ.    ת.ז./ח.פ. 

 מען 
כנפי  

,  35נשרים  
 ירושלים  

   מען  מען 

למבקש    הקשר  תיאור 
הראשי:   האישור 
בת   ו/או  אם  חברה 
ו/או   אחות  ו/או 
שלובה   ו/או  קשורה 

 ו/או חלק מקבוצה. 

   

     
     כיסויים 
סוג  

 הביטוח 
לפי    חלוקה 
אחריות    גבולות 

  סכומי או  
 ביטוח 

מספר  
הפוליס 

 ה 
 *** 

נוסח  
ומהדורת  
** הפוליסה 

 * 

תאריך  
 תחילה 

להזין   )ניתן 
תאריך  

רטרואקטיבי 
 ) 

תאריך  
 סיום 

להזין   )ניתן 
תאריך  

רטרואקטיבי 
 ) 

  גבול 
  אחריות 

  לכלל 
  פעילות 

  / המבוטח 
סכום  
 ביטוח 

  / לתקופה 
 למקרה 

  השתתפות 
 עצמית 

  חובה   אין ) 
  נתון   להציג 

 ( זה 

מטב 
 ע 

כיסויי 
  ם 

  נוספים 
  בתוקף 
  וביטול 
  חריגים 

 **** 

  –   309 ₪ /$        רכוש 
על   ויתור 

תחלוף  
לטובת  
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הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
האישור  

 (DD/MM/YYYY
 ) 

מבקש  
 האישור 

328   –  
 ראשוניות 

  –   302 ₪  2,000,000      צד ג' 
אחריות  

 צולבת 
304    -  

הרחב  
 שיפוי  

307   -  
צד   הרחבת 

  חבות   – ג'  
'  ג   צד   כלפי 

במסגרת  
הכיסוי  

המכוסה  
בפוליסה  

  בגין 
קבלנים  
וקבלני  

 משנה 
309   –  

על   ויתור 
תחלוף  
לטובת  
מבקש  

 האישור 
315   –  

כיסוי  
לתביעות  

 מל"ל 
321   -  

מבוטח  
בגין   נוסף 

מעשי  
ומחדלי  

 המבוטח  
328   –  

 ראשוניות 
348   –  

סייג   ביטוח 
עליו   רכוש 

פעלו  
במישרין  

צד   בביטוח 
 ג'  

349   –  
סייג   ביטול 

רכוש  
,  בשליטה 
בחזקה  
ופיקוח  

צד   בביטוח 
 ג' 
   

אחריות  
 מעבידים 

     20,000,00
0 

 ₪ 309   –  
על   ויתור 

תחלוף  
לטובת  
מבקש  

 האישור 



64 

הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
האישור  

 (DD/MM/YYYY
 ) 

319   –  
מבוטח  

היה    – נוסף  
וייחשב  

של   מעבידו 
מעובדי   מי 

 המבוטח  
328   –  

 ראשוניות 
350   -  

הרחבת  
כלפי   חבות 

קבלנים  
וקבלני  

משנה  
בביטוח  

חבות  
מעבידים  

היה ומבקש  
האישור  

יחשב  
 כמעבידם 

 

אחריות  
 מקצועית 

     4,000,000  ₪ 309   –  
על   ויתור 

תחלוף  
לטובת  
מבקש  

 האישור 
304   –  

הרחב  
 שיפוי  

321   -  
מבוטח  

בגין   נוסף 
מעשי  

ומחדלי  
 המבוטח  

325   –   
ואי   מרמה 

יושר  
 עובדים  

327   –  
עיכוב/  
 שיהוי  

328 –  
 ראשוניות 

332   –  
תקופת  

 (   6גילוי 
 חודשים( 

301   –  
אובדן  

 מסמכים  
303   –  

דיבה,  
השמצה  
והוצאת  

 לשון הרע 
326   –  

פגיעה  
 בפרטיות  
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הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 
האישור  

 (DD/MM/YYYY
 ) 

פוליסה  
 אחרת 

        

בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה  פירוט השירותים   )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם 

 (*: ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה .  כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון   ג' המפורטת בנספח  

 טלוויזיה צילום/ שידורי רדיו/    - 066

   ביטול / שינוי פוליסה 
  משלוח   לאחר   יום   60ייכנס לתוקף אלא    לא ביטוח,     פוליסת   של ביטול    או   האישור   מבקש   לרעת   שינוי 

 בדבר השינוי או הביטול   האישור   למבקש הודעה  
 תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** 

 ** ( DD/MM/YYYYתום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח )   תאריך 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 נספח ו' להסכם  
 

 בנקאית   ערבות 
   [ או לקיום הסכם   לביצוע ] 

 לכבוד 

 הישראלי   השידור   תאגיד 

 א.ג.נ., 

נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל  ..........................................., א לבקשת   .1

  -   )להלן ............................................  "(, שתדרשו מאת  סכום הערבות "   - )להלן  ₪  ₪    10,000  של 

בקשר  בקשר    "(, הספק "  הישראלי  השידור  תאגיד  לבין  הספק  בין  שנחתם    6/2023למכרז  להסכם 

 להפקה, הפצה ושיווק של מוצרי מרצ'נדייז המבוססים על מותגים של תאגיד השידור הישראלי.  

עת  מתפרסם מ )עליות בלבד( ה למדד המחירים לצרכן  שולם בתוספת הפרשי הצמדה  כום הערבות י ס  .2

לס   די י - ל ע לעת   המרכזית  ההצמדה  הלשכה  בתנאי  כלכלי,  ולמחקר  המדד  "   : הבאים טטיסטיקה 

המדד  יה יה  - " המדד החדש " - יום .................... ו שהתפרסם ב .............  מדד חודש    יה יה  - "  היסודי 

לאחרונה  האחרון   לפי    לפני שפורסם  דרישתכם  זה קבלת  ערבות  הדרישה  אם    . כתב  קבלת  במועד 

ה  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  ההצמדה  יתברר  הפרשי  יהיו  היסודי,  למכפלת  ב מדד  השווה  סכום 

ל ש ההפרש   החדש  המדד  ה בין  הדרישה בין  בסכום  היסודי  המדד    וחלוקתו   מדד  אם  היסודי.  במדד 

יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא  החדש  

 גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע.   - ת"  לעניין כתב ערבות זה "סכום הערבו   הפרשי הצמדה. 

דרישתכם, כל    קבלת ימים מתאריך    15- לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  .3

מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח  בתוספת הפרשי הצמדה,  סכום הערבות  ל   עד סכום הנקוב בדרישה ו 

 הספק. את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת  

ליום   . 3 עד  בתוקפה  תישאר  זו  בלבד ......................  ערבות  בטלה    , )כולל(  תהיה  זה  תאריך  ולאחר 
 . , אלא אם כן הוארכה כדין ומבוטלת 

לא  במען: ......................................,  בכתב    אצלנו בל  צריכה להתק   ה ערבות ז כתב  כל דרישה לפי   . 4
 לעיל.    3קוב בסעיף  יאוחר מהתאריך הנ 

 כבוד רב, ב 

 בנק .................................... בע"מ        

 סניף ......................... )מס' ..........(       
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