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 מבוא  .1

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

 .  "( ההליך " ו/או " המכרז )להלן: "   דנן מכרז  בתנאי הסף להגיש הצעתם ל 

1.2 " )להלן:  אחד  זוכה  יבחר  בסיס  הספקבמכרז  על  כמפורט    100"(  איכות,  אחוזי 

 להלן.   

 את המוצרים הבאים: googleהתאגיד מעוניין לרכוש מגוגל  1.3

כגון   1.3.1 חיפוש  למערכת  כתשתית  בתשלום  חיפוש  שירותים  ממשק 

  Big Quarry-וה Firebase- שנשען על המנוע של גוגל, ה

 של גוגל פושים  1.3.2

 הדיגיטליות בכל הפלטפורמות  אנליטיקות של גוגל 1.3.3

 "( מוצרי גוגל)להלן: "

ו/או   1.4 מוצר  להפחית  גוגל,  מוצרי  את  לשנות  עת  בכל  רשאי  יהא  התאגיד 

 להוסיף ו/או לבטל מוצר.  

 התאגיד מנוע מלשלם במשרין לגוגל בגין רכישת מוצרי גוגל.   1.5

גוגל,  ה  1.6 מטעם  רשמי  מפיץ  שהנו  כגורם  ספק  התאגיד  ישמש  שבאמצעותו 

 ירכוש את מוצרי גוגל.  

גוגל   1.7 של  לחיוב  בהתאם  יהיה  לספק  תלוי  התשלום  גוגל  חיוב  לתאגיד. 

 שימוש אשר יעשה התאגיד במוצרי גוגל שבתשלום.   ומשתנה לפי ה 

שי  1.8 בין  ח התעריף  ויסוכם  יושג  אשר  המוזל,  התעריף  יהיה  התאגיד  על  ול 

מ  יהיה  לא  מקרה,  בכל  אך  גוגל,  לבין  גוגל  הספק  שמפרסמת  למחירון  על 

 . למוצרי הגוגל ללקוחות שמתקשרים ישירות מול גוגל 

ההתקשרות   1.9 ה הראשונה  תקופת  תהיה  עם  ממועד    12למשך  ספק  חדשים 

 " )להלן:  בהסכם  נקובה  שתהיה  ההתקשרות  ההתקשרות  תחילת  תקופת 

 "(.  הראשונה 

הברירה   1.10 זכות  נתונה  תהא  בלבד  שקול  ה   - לתאגיד  לפי  דעתו  אופציה 

, את תקופת ההתקשרות הראשונה  הבלעדי, להאריך את התקופה מעת לעת 

נוספות   בתקופות  ו/או  עד בתקופה  ושמונה(    48  של  חודשים  )ארבעים 

הראשונה  ההתקשרות  תקופת  מתום  וזאת  תקופת    נוספים,  מתום  ו/או 

וזאת   התנאים   ההארכה,  הראשונה    באותם  ההתקשרות  תקופת  או  של 

 )ככל שהספק יסכים לתנאים המיטיבים   התאגיד בתנאים המיטיבים עם  



 

 

 " ההארכה" )להלן:  תקופת  תקופות  היינו  ההתקשרות  תקופת  סה"כ   .)

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

 הספק יחתום מול התאגיד על הסכם בנוסח המצורף כמסמך ג'.   1.11

 להליך לוח זמנים   .2

 לוחות הזמנים:   להלן  2.1

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  

 

לכתובת מייל:    בצהריים   12:00  בשעה   2023.3.22

ayelete@kan.org.il 

   מועד אחרון להגשת הצעות 
   בצהריים   12:00  בשעה   2023.30.3

   ayelete@kan.org.ilלכתובת מייל:  

 

   הליך הבהרות  .4

ל  בקשר  הבהרות  לקבלת  ובקשות  אלקטרוני:   הליךשאלות  דואר  באמצעות    תתקבלנה 

 ayelete@kan.org.il לעיל. 12.  עד למועד הקבוע בסעיף  

 הגשת הצעה  .5

אליה יצרף המציע את מסמך    ayelete@kan.org.ilלכתובת    באמצעות מייל ההצעה תוגש  

ההצעה   הנקובים    –ב'  המסמכים  את  לצרף  יש  להצעה  הספק.  ידי  על  ממולאת  כשזאת 

 במסמך ב'.  

   תנאי סף  .6

הנו מפיץ  אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות,    מציע זה,    הליךרשאי להגיש הצעות ל

 . google  – מורשה מטעם גוגל  

מורשה"   לקוחות    – "מפיץ  של  שימוש  בגין  תשלום  לגוגל  להעביר  המורשה  מציע 

 שירותים בתשלום של גוגל. עבור קבלת  )שאינם המציע( ב 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה   -בדיקת ההצעות  .7

ובחינת    בחינת הצעות כל עת, ובכלל זה בכל שלב של  התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, ב

הסף בתנאי  ידי  העמידה  על  שהומצאו  והנתונים  המרכיבים  כל  את  מידע  המציע,  ,  כל 

המציע מכל מקור שהוא, כולל מידע שמפורסם ברבים,   רלוונטי שיהיה בידי התאגיד לגבי 

מציע  ו/או עם צדדים שלישיים ביחס להמציע    עם  –כן את ממצאי בדיקותיו של התאגיד  ו

או הבהרה ו/או תוספת שהמציע ישלים לבקשת התאגיד, לרבות  וכן כל מסמך  ו/  ולהצעה 

 לצורך עמידה בתנאי הסף.   

 שלבי בחינת ההצעה יהיו כדלקמן:  

mailto:ayelete@kan.org.il
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 :  בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף   - שלב א'  7.1

מבחינה   7.1.1 הסף  בתנאי  עומדת  ההצעה  באם  ייבדק  זה  בשלב 

בכל  עמידת המציע בתנאי סף כלשהוא אפשר ותבחן   לכאורית.  

 . ע כי ההצעה עומדת בתנאי הסף ב גם לאחר שנק עת,  

עומדות   7.1.2 הן  כי  לגביהם  יקבע  אשר  הצעות  ורק  לכאורה  אך 

 .  בתנאי הסף כאמור, יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות 

 מהניקוד הכולל:    0%10  – ניקוד איכות ההצעה    - שלב ב'   7.2

וועדת   7.2.1 רשאית  תהא  ההצעות  של  האיכות  ניקוד  לצורך 

של   " המכרזים  )להלן:  בדיקה  צוות  למנות  צוות  התאגיד 

 "(.  הבדיקה 

 צוות הבדיקה יהא רשאי להיעזר בכל גורם שהוא.   7.2.2

 ההגדרות והתנאים שבתנאי הסף יחולו על בחינת האיכות.   7.2.3

בחינת   7.2.4 לצורך  עת,  בכל  חייב(  לא  )אך  רשאי  יהא  התאגיד 

להשלים   ממנו  לבקש  ו/או  לראיון  המציע  את  לזמן  האיכות, 

מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, גם בגין רכיבים שלא פורטו  

יהיה   והריאיון  קאפשר  ראיון,  לקיים  שיוחלט  ככל  בהצעתו.  

 פרונטלי ו/או בהיוועדות חזותית.  

אמות  

 ה המיד 
 ישוב הניקוד אופן ח 

ניקוד   

 מקסימאלי 

 

 ' א רכיב  

ניסיון  

   המציע  

 

ינתן  זה  ברכיב  המציע    הניקוד  שצבר  מהניסיון  התאגיד  התרשמות  לפי 

כמפיץ מורשה של גוגל. בכלל זה יבחן התאגיד את לקוחות המציע, היקף,  

 וכן הלאה  איתנות המציע היכרות עם שירותי גוגל  

80 

 רכיב ב': 

התאמת  

המציע  

     לתאגיד  

 20 הניקוד ברכיב זה יינתן על בסיס התאמת המציע לצרכי התאגיד 

 

סה"כ  

ניקוד  

 איכות 

 100 

7.2.5  



 

 

ניקוד  ל ידי סכימת  וזאת ע   ניקוד איכות כולל מציע יחושב    לכל  7.2.6

מ  אחד  בכל  שקיבל  באופן    האיכות   רכיבי  האיכות  שבטבלה, 

שהניקוד המקסימלי הכולל שניתן יהיה לקבל ברכיב האיכות  

 .  100  יהיה 

)לכל  נקודות    80של    המזערי   האיכות   בציון   שתעמוד   הצעה   רק  7.2.7

אשר תעבור    להיכלל ברשימת המציעים הסופית   תוכל הפחות(  

 לשלב הבא 

 :  בחירת הזוכה   – שלב ד' ואחרון   7.3

מבין רשימת המציעים הסופית,  יא ההצעה  יבחר ה ת ש ההצעה   7.3.1

ה אשר   ההצעה  ציון  את  ביותר תקבל  תמצא    , גבוה  אם  אלא 

ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה  

 . לחרוג מכלל זה 

הצעה   7.3.2 על  להכריז  מחויבת  אינה  המכרזים,  ועדת  כי  מובהר 

 הטובה ביותר כזוכה או על הצעה כלשהיא כזוכה.  

 הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו .8

שני, אשר יוכל לתן    ותהא רשאית לבחור בכשיר  תבחר זוכה אחדועדת המכרזים   8.1

את   יפר  או  השירותים  את  יספק  לא  והזוכה  במקרה  השירותים  את  לתאגיד 

   ההתקשרות.   

 . ג'על הזוכה לחתום על הסכם עם התאגיד בנוסח של מסמך  8.2

ידי התאגיד לא יהא  -למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על 8.3

 .תוקף בין הצדדים-קיים הסכם בר 

 :  כללי .9

מהווה   9.1 המציע  מטעם  הצעה  ואישור  הגשת  ע   כיהצהרה    כלל   את  וקראן  יי הוא 

 והבינם.  מכרז  ה מסמכי

התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה בלתי סבירה ככל שהתאגיד   9.2

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

  ביותר, הטובה  התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות ההצעה   9.3

 . לרבות ההצעה בה ציון ההצעה הסופי הוא הטוב ביותר וזאת מכל סיבה שהיא

תקפות  המציע  הצעות   9.4 המציע  תהיינה  את  )למשך  ומחייבות  יום  (  90תשעים 

 .  מהמועד האחרון להגשת ההצעות

 . הליךהמציע ישא בכל הוצאות הכרוכות בהגשת הצעתו ל  9.5

 



 

 ובהצעה הזוכה   הליך עיון במסמכי ה  .10

, כל משתתף  1993  - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בכפוף לתקנה   10.1

עם  הליך  ב  בהתכתבויותיה  המכרזים,  ועדת  בפרוטוקול  לעיין  רשאי  יהא 

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

חסויה   או  מוחרגת  שאינה  ככל  בוועדה  המשפטי  היועץ  בעמדת  מוחרגות, 

ה  ב ובהצעת  או  הליך זוכה  האמור  בתקנה  שנקבעו  לחריגים  בכפוף  וזאת   ,

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

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

 נציג התאגיד. 

סודות   10.2 ו/או  מסחריים  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור  מציע 

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

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

שבו  הליך ה  הצעתו,  של  נוסף  עותק  יצרף  וכן,  הסודיים,  החלקים  מהם   ,

 החלקים הסודיים מושחרים. 

שמסכים למסירת  מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי   10.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. 

בהצעה   10.4 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון 

מוותר   שהמציע  ומכאן  האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

העיון  יודגש  10.5 זכות  היקף  בדבר  הדעת  שיקול  ועדת  :  של  הינו  המציעים  של 

 .  המכרזים בלבד 

מציע  מ  10.6 של  וכתובתו  שמו  כי  בזאת,  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  בלי 

 ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי. - והמחיר שהוצע על 

של    10.7 תקופה  במשך  המציע  את  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  המציע     90הצעת 

ה  בתנאי  כפי שהוגדר  להגשת ההצעות  האחרון  מהמועד  במידה  ימים  ליך. 

 וידרוש התאגיד יוארך תוקפה של הצעתי לתקופה נוספת. 

 

 ועדת המכרזים  זכויות .11

 דנן, ועדת המכרזים   הליך מבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים לה מכוח מסמכי ה 

 בנוסף:  רשאיתתהא 

מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב  להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים   11.1

 מטרה. ולכל 

התאגיד,  הליך  לבטל את ה 11.2 של  דעתו הבלעדי  לשיקול  עת, בהתאם  לא  בכל  ו/או 

ההסכם   על  הסכם  לחתום  חתימת  ולאחר  הזכייה  על  ההודעה  לאחר  כולל 

 .  . וזאת מכל סיבה שהיאת על ידי המציע,  ההתקשרו

 .  מותנה בקבלת אישור תקציביבהליך ביצוע השירותים יובהר לעניין זה, כי 

 



 

 

ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה    הליךיחליט התאגיד כאמור לבטל את האם  

כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, בקשר לכך,    הליךלמשתתפים ב

והם לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין  

 אמור. הביטול כאמור, ולא תחול על התאגיד כל חובה לתשלום כ

זה ובכלל זה אופן    הליךלהביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע ב 11.3

 על ידו.   הליךהגשת ההצעה ל

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא   11.4

 . הליך כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות ל 

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים    - ביטויים המופיעים בלשון יחיד   11.5

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.   – המופיעים בלשון זכר  

ב  11.6 הסעיפים  לא    הליך כותרת  והן  בלבד,  נוחות  למטרות  נועדו  ובנספחיו 

 ישמשו לצרכי פרשנות. 

הם רכושו הבלעדי של התאגיד,    הליך מסמכי ה   -   קניין התאגיד במסמכים  11.7

 ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. 

עניינים   11.8 פעולה    -   וסודיות ניגוד  מכל  להימנע  יתחייב  הזוכה  ההצעה  בעל 

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

ההתקשרות  בהסכם  מצויות  עניינים  ניגוד  לעניין  נוספות  וכן    הוראות 

 . מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   ההצעה   - מסמך ב'   

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

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

 .  ייל א' יצורפו למ 

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

 המציע  פרטי   .1

 פרטים למילוי  נושא 

 שם המציע 

 

 

מזהה  של    מספר 

 המציע 

 

 מנכ"ל המציע  

 

 

 

 :  המציע   כתובת 

 

 

 רחוב:    _____________________________________ 

 מספר:   _____________________________________  

 _____________________________________ ישוב:      

 מיקוד:   _____________________________________ 

קשר   איש  שם 

 מטעם המציע  

 

 וניד    מספר טלפון 

 

 

 

 

 כתובת דוא"ל 

 

 

 

 



 

 

 להשלים את הטבלה הבאה:   יש   .2

המציע  אשר  שם הלקוח  

לגוגל את  בעבורו    שילם 

 התשלומים  

בגין צריכת שירותי גוגל  ) 

שנעשית על ידי  בתשלום  

   ( הלקוח 

 

 מועד  

וסיום  תחילת  

אספקת השירותים  

 ללקוח  

 יום/חודש/שנה 

 

 תיאור    

קשר   איש  פרטי 

הלקוח    מטעם 

מייל,   כתובת  שם, 

 מספר ניד 

 

 

     

 

 

   

  

 

  

  

 

  

 

 וכי.   יו דרישות את  ין  הב מכרז  בעיון רב את כלל מסמכי ה   מאשר כי קרא המציע   .3

 ם הגשת הצעתו עם מציע אחר.  המציע לא תיא  3.1

 למכרז.  בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות  המציע לא היה מעורב   3.2

באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות,  המציע בדק   3.3

 . הליך לביצוע השירותים נשוא ה ים  העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר הקשר 

המציע מסכים ומאשר את האמור בכל מסמכי המכרז ויחתום על ההסכם   3.4

 בנוסח שבמסמך ג', ככל שיזכה במכרז.  

 

   ההצעה   סודיות  .4

 בחלופה הרלוונטית:   Xנא לסמן  

   במסגרת מטעמי  שהוגשה  השידור,      /20237  פומבי   הליך ההצעה  תאגיד    עבור 

 אינה כוללת פרטים סודיים. 



 

 

 

   המהווים בהצעתי  כדלקמן הפרטים  הינם  מקצועיים  ו/או  מסחריים    סודות 

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

 : [ הסודיים מושחרים 

 

 

 

 

 מסמך זה מלבד השלמת הפרטים.  ה  לא שינ המציע מאשר כי הוא   .5

 

 

 

                     _____________              ___________                         _____________ 

 ך תארי                                                 חתימת המציע                             המציע    שם        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הסכם    – '  ג מסמך  

 2023............. לחודש ...........................שנת    ביום שנערך ונחתם בירושלים  

 

 הישראלי   השידור   תאגיד       בין 

 ירושלים   23כנפי נשרים    רחוב 

 ; אחד   מצד      "( התאגיד "   – )להלן           

 

 .................................................                  לבין 

 מספר רישום ..............................                

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

 ........................................   כתובת מייל:            

 ; שני   מצד               "(  הספק "   – )להלן                  

 

  ספק ה ( באמצעות  Googleלרכישת שירותי גוגל )   מעוניין בשירות   והתאגיד    והואיל 

                        כמפורט להלן;  

במכרז  ו  והואיל  כזוכה  נבחרה  המציע  ועדת    /32027הצעת  להחלטת  בהתאם 

 ; המכרזים של התאגיד בישיבתה מיום ________________ 

 

 : כדלקמן   הצדדים   בין   והוסכם   הותנה ,  הוצהר   לפיכך 

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   .1

 השירותים  .2

 התאגיד ירכוש מעת לעת שירותים בתשלום מחברת גוגל.   .2.1

גוגל   .2.2 מוצרי  את  זה  הסכם  חתימת  בעת  רוכש  התאגיד  המחשה,  לשם  כך 

 הבאים: 

המנוע   .2.2.1 על  שנשען  חיפוש  ממשק  כגון  חיפוש  למערכת  כתשתית  בתשלום  שירותים 

   Big Quarry- וה   Firebase- של גוגל, ה 

 פושים של גוגל  .2.2.2

 אנליטיקות של גוגל בכל הפלטפורמות הדיגיטליות  .2.2.3

 "( מוצרי גוגל )להלן: "  .2.2.4



 

 

ו/או   .2.3 מוצר  להפחית  גוגל,  מוצרי  את  לשנות  עת  בכל  רשאי  יהא  התאגיד 

 להוסיף ו/או לבטל מוצר.  

 התאגיד מנוע מלשלם במשרין לגוגל בגין רכישת מוצרי גוגל.   .2.4

גוגל,  ה  .2.5 מטעם  רשמי  מפיץ  שהנו  כגורם  ספק  התאגיד  ישמש  שבאמצעותו 

 ירכוש את מוצרי גוגל.  

גוגל   .2.6 של  לחיוב  בהתאם  יהיה  לספק  תלוי  התשלום  גוגל  חיוב  לתאגיד. 

 שימוש אשר יעשה התאגיד במוצרי גוגל שבתשלום.   ומשתנה לפי ה 

שי  .2.7 בין  ח התעריף  ויסוכם  יושג  אשר  המוזל,  התעריף  יהיה  התאגיד  על  ול 

מ  יהיה  לא  מקרה,  בכל  אך  גוגל,  לבין  גוגל  הספק  שמפרסמת  למחירון  על 

 .  למוצרי הגוגל ללקוחות שמתקשרים ישירות מול גוגל 

 

 הספק   והתחייבויות   הצהרות  .3

לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר    מתחייב הספק   .3.1

זה  הסכם  נשוא  השירותים  וכי  למתן  יד ב ,  על  השירותים    בור בע ו  י מתן 

בכל   לרבות  כלשהו,  ג'  צד  בזכויות  פוגע  אינו  זה  להסכם  בהתאם  התאגיד 

 הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו. 

ב הספק   2.1 ה מחזיק  כל  כל  להוראות  בהתאם  התקפים  והאישורים  מסמכים 

תעודות  היתרים,  רישיונות,  לרבות  לשם    דין,  הנדרשים  ביטוחים,  יצוע  ב , 

זה.   הסכם  לפי  השירותים  נ התחייבויותיו    מסמכים   להחזיק מתחייב  ותן 

  לתאגיד במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים    לעיל   כאמור   תקפים 

   דרש. י בכל עת שי 

מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,    לתאגיד מתחייב להודיע  הספק   2.2

את   ליתן  יכולתו  את  מגביל  או  והאוסר  כנגדו  שניתן  צו  כל  על  לרבות 

להסכם   בהתאם  בע"פ  השירותים  לתאגיד  יודיע  הספק  נספחיו.  על  זה 

שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על    48ובכתב, לכל המאוחר בתוך  

השירותים   את  להעניק  באפשרותו  יהיה  לא  כי  עולה  בו  מקרה  כל 

המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו  

ן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין  על פי ההליך והסכם זה, כולן או מקצת 

 אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים. 

 

 

 

 



 

 וסיומה   ההתקשרות תקופת   .4

חודשים    12, יהא החל מיום ___________ ועד לתום  של הסכם זה   תוקפו  .4.1

היינו עד ליום ___________________ . יחד עם זאת מובהר ומוסכם כי  

עוד מורשי החתימה מטעם התאגיד לא יחתמו  ההסכם לא יכנס לתוקפו כל  

 "(.  תקופת ההתקשרות הראשונה עליו. )להלן: " 

אופציה לפי שקול דעתו הבלעדי,  ה   - לתאגיד בלבד תהא נתונה זכות הברירה   .4.2

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

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

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

בתנאים    - ככל שהספק יסכים   או של תקופת ההתקשרות הראשונה    התנאים 

 " )להלן:  התאגיד  עם  ההארכה המיטיבים  כל  "(.  תקופות  סך  כי  מובהר 

שרות הראשונה ותקופות ההארכה  קופת ההתקשרות היינו תקופת ההתק ת 

 .  חודשים   )שישים(   60  לא תעלה על 

התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומכל  מבלי לגרוע מהאמור,   .4.3

סיבה שהיא, לבטל את ההסכם ו/או להפסיק את ההתקשרות לפי ההסכם,  

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

בהודעה  שונה  הרא ההתקשרות   וזאת  מתקופות ההארכה,  איזו  במהלך  או 

לבטל את    , וזאת בנוסף על זכותו של התאגיד ימים   30של  ובכתב    מוקדמת 

   . ו/או לפי כל דין   ההסכם בהתאם לשאר התנאים המפורטים בהסכם 

הארכה   .4.4 לתקופות  ההתקשרות  תקופת  הארכת  אי  ו/או  ההסכם  ביטול 

לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת    אגיד נוספות, הנה זכות בלעדית המוקנית לת 

כל סיבה,   ואף ללא  כך  ו מכל סיבה שהיא  כל טענה בשל  לא תהיינה  לספק 

שיספק את   הגורם  לזהות  גם בקשר  טענה  כל  לספק  לא תהיינה  זה  ובכלל 

  שירותים תחתיו ו/או בקשר להליך בו יבחר התאגיד לצורך בחירת הספק ה 

ו/או   כולם  השירותים  בקבלתם  להמשיך  יבקש  שהתאגיד  ככל  שיחליפו, 

 חלקם.    

 שימוש בכלים ובחומרים  .5

והחומרים,   הכלים  הציוד,  התוכנות    הרישיונות כל  ,  באלה   וכיוצא המערכות 

אם   אלא  חשבונו,  ועל  הספק  ידי  על  יירכשו  השירותים,  אספקת  לשם  הדרושים 

 הוסכם אחרת מראש ובכתב. 

 ייצוג העדר זכות   .6

איננו  ספק  ה   מטעם   מי   כל או  / ו   השירותים   נותן מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי  

  התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את    התאגיד סוכן, שלוח או נציג של  

בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך  

לפרש כל סעיף מסעיפי ההליך ו/או ההסכם    , מראש ובכתב. אין התאגיד לכך על ידי  

 כהסמכה כאמור. 



 

 לספק   התאגיד   בין   ומעסיק   עובד   יחסי   היעדר  .7

קבלן   .7.1 לבין  מזמין  בין  הסכם  הינו  זה  הסכם  הצדדים,  להסכמת  בהתאם 

נותן השירותים  שירותים עצמאי ואינו מהווה חוזה עבודה, לכל דבר ועניין. 

מצהיר כי הינו קבלן עצמאי וכי בין התאגיד מצד אחד לבינו מצד שני, לא  

עובד   יחסי  יחסי    - מתקיימים  או  סוכנות  יחסי  הרשאה,  יחסי  מעסיק, 

 בכל היבט שהוא.  פות,  שות 

כי הספק  .7.2 ומוסכם  ,  מטעמו   מי   או   מעובדיו   או   משותפיו   מי   לרבות ,  מובהר 

ואין  נ   לרבות  זה,  הסכם  בביצוע  עצמאי  כקבלן  משמש  השירותים,  ותן 

שניתנה   זכות  כל  לתת    לתאגיד לראות  או  להדריך  לפקח,  זה  הסכם  פי  על 

ל  השירותים הוראות  אלא  נותן  מטעמו,  או  ידו  על  שמועסק  מי  לכל  או   ,

בין   במלואו.  זה  הסכם  הוראות  ביצוע  את  להבטיח  שנועד  הספק  כאמצעי 

ובין  ו/או   כל מי שפועל מטעמו  ו/או  ידו  על  עובד המועסק  לא    התאגיד כל 

 . סיק מע - יתקיימו יחסי עובד 

כוונת   .7.3 למרות  כי  שהיא  כל  מסיבה  וייקבע  היה  כי  הצדדים  על  מוסכם 

ו/או  ספק  המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את ה   הצדדים 

כעובד   ה התאגיד עובדיו  של  ששכרו  הרי  למפרע  / ו ספק  ,  יחושב  עובדו  או 

לעובד   משולם  שהיה  השכר  פי  על  זה  הסכם  תקופת  כל    התאגיד למשך 

של   לאלה  ביותר  הדומים  הם  העסקתו  ה ספק ה שמאפייני  ועל  יהיה    ספק , 

ההפ   לתאגיד להשיב   לבין  את  זה  הסכם  לפי  לו  ששולמה  התמורה  בין  רש 

 . התאגיד השכר המגיע לו כעובד  

כי   .7.4 וייקבע  מטעמו  היה  מי  כל  ו/או  השירותים  נותן  ו/או  את  הספק  סיפק 

כעובד   את  התאגיד השירותים  לשפות  הספק  על  יהיה  עם  התאגיד ,  מיד   ,

 בשל קביעה כאמור.   לתאגיד דרישה על כל ההוצאות שיהיו  

לג  .7.5 ומבלי  לעיל, אם  בנוסף  יחויב בתשלומים כלשהם    התאגיד רוע מהאמור 

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

 . מהתאגיד לספק  

על פי הסכם זה משקפת את ההסכמה הכלכלית  ספק  התמורה המשולמת ל  .7.6

של הצדדים ביחס למתן השירותים, והיא מהווה תמורה מלאה וסופית. צד  

יה  לא  המעודכנת  ב'  התמורה  על  נוספים  לסכומים  או  לזכויות  זכאי  יה 

 .  בהוראות הסכם זה 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים   .8

, ובלבד שלא יהיה בכך  התאגיד רשאי לספק שירותים לאחרים זולת  הספק   .8.1

זה. ההחלטה האם מתן שירותים לאחר    הסכם משום פגיעה בחובותיו שלפי  

  לשיקול   נתונה   -   לתאגיד   השירותים   באספקת   פגיעה   ליצור   עלולה   / יוצרת 

 . התאגיד   של   הבלעדי   דעתו 

 



 

 

  תקופת   ובמהלך   ההסכם   חתימת   במועד כי    ומתחייב   מצהיר הספק   .8.2

לא    על ,  התאגיד   עם   ההתקשרות  שתהיינה(  )ככל  )ולא  ית הארכותיה  קיים 

עניינים   ניגוד  כל  להתקיים(  בין    עניינים   ניגוד   לרבות ,  דין   כל   לפי צפוי 

או   המקצועיים  העסקיים,  קשריו  ובין  זה  הסכם  עפ"י  התחייבויותיו 

"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד  ניגוד עניינים האישיים )להלן: " 

 עניינים כאמור. 

 

 התמורה  .9

לביצוע   .9.1 ובתמורה  לגוגל,  כנגד  לספק  תשלומים  התאגיד  תשלום  ישלם  כל 

וזאת   בתשלום,  גוגל  שירותי  צריכת  בגין  לגוגל  לשלם  מחויב  שהתאגיד 

 "(. התמורה "   - )להלן  בהתאם למפורט לעיל  

ן  . מועדי הגשת החשבו לתאגיד   הספק   שיגיש  חשבונית  כנגד   תשולם  התמורה  .9.2

 ת כל חודש.  בתוך חמשה ימי עבודה לאחר תחיל יהיו  

לבדיקת    הפירוט ו ן  חשבו ה  .9.3 יועברו  אליו,  פירעון    נציג המצורף  התאגיד. 

נציג   כי  מובהר  כנדרש.  האישור  לקבלת  ובכפוף  לאחר  יעשה  התשלום 

 . התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו 

אישור    יום   30+    שוטף    בנוהל ,  כאמור   חשבון   כנגד   יבוצע   התשלום  .9.4 מיום 

 החשבון על ידי  נציג התאגיד.  

לתאגיד חשבונית מס מקורית כחוק   הספק  .9.5 לפי    ימציא  עם קבלת התמורה 

 הסכם זה.  

 . מהתאגיד בל  ק מיד כל סכום עודף שי   לתאגיד הספק מתחייב להחזיר   .9.6

עסקאות גופים    תקנות לפי    תקפים  ים מותנה בהצגת אישור   התמורה תשלום   .9.7

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

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

נכה במקור מכל  י   התאגיד למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי,   .9.8

אשר יש לנכותו במקור    , כל מס, היטל או תשלום חובה אחר להיוועץ תשלום  

, אישור  התשלום   ביצוע   לפני   סביר   זמן על פי כל דין, אלא אם ימציא הספק,  

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

 

 שמירת סודיות  .10

להביא       .10.1 או  למסור  להודיע,  להעביר,  ולא  בסוד  לשמור  מתחייב   הספק 

ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה,    לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין  

 סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם  



 

 

 " )להלן:  הכלל  נכסי  סודי אינם  מי  מידע  או  עובדיו  הספק,  לידי  שיגיעו   )"

מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר  

מכן   לאחר  ו/או  לפניו  ההסכם,  ביצוע  במהלך  וזאת  התאגיד,  ללא    - עם 

 מראש ובכתב.   התאגיד אישור  

רשמי   .10.2 מסמך  או  סודי  מידע  כל  בטוחים  בתנאים  לשמור  מתחייב  הספק 

עו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו  שנמסר לו או שיגי 

 . התאגיד או בקשר עם  

ות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת  א הור   יתן רשאי ל   התאגיד  .10.3

נוהלי   או  מידור  הסדרי  מיוחדים,  בטחון  הסדרי  קביעת  לרבות  סודיות, 

 בנדון.   התאגיד עבודה מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר דרישות  

לביצוע  הספק   .10.4 מלבד  כלשהי  למטרה  סודי  במידע  להשתמש  שלא  מתחייב 

 המוסמך.   התאגיד הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג  

בצורה    התאגיד עם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא, הספק יעמיד לרשות   .10.5

בקשר   ברשותו  הנמצאים  והמידע  הידע  כל  את  ועניינית  מסודרת  מלאה, 

זה   ולביצוע הסכם  זה  א / ו לשירות  פי הסכם  על  ו במסגרת מתן השירותים 

יועבר  המידע "   - )להלן   המידע  כל  שימנה    לתאגיד "(.  שלישי  לצד  ו/או 

, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן  התאגיד 

, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר  התאגיד אחר( בלוח זמנים שייקבע ע"י  

יחד עם    . התאגיד הינו קניינו הבלעדי של    ספק, מובהר בזאת כי כל המידע 

זאת ככל שיידרשו בנוסף על העברת החומרים גם שעות של מתן שירותים  

בכפוף   התמורה  את  לספק  ישלם  התאגיד  הסברים,  מתן  או  חפיפה  לצורך 

וגם   הנדרשות,  השעות  היקף  את  ובכתב  מראש  זאת  יאשר  שהתאגיד  לכך 

 את עצם הצורך בשעות אלה.  

כל מי  הספק מתחייב   .10.6 ולהחתים  שעתיד להיות קשור במתן    מטעמו לחתום 

ושעשוי להיחשף למידע כאמור על "התחייבות   זה  הליך  נשואי  השירותים 

 . זה   להסכם   המצורף   בנוסח לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים"  

 

 הסבת ההסכם  .11

או להעביר את התחייבויותיו על פי    לא להסב או להמחות ש הספק מתחייב   .11.1

חלקן,   או  כולן  זה  למסור  ו הסכם  או  להמחות  או  להעביר  רשאי  הוא  אין 

אלא   זה,  הסכם  פי  על  מזכויותיו  זכות  כל  הסכמת    אם לאחר  את  קיבל 

התאגיד   ובכתב.  מראש  לכך  הסכמת י התאגיד  את  ליתן  לסרב  רשאי    ו היה 

החלטת  את  לנמק  ומבלי  שהיא  סיבה  מכל  בתנאים    , ו כאמור,  להסכים  או 

 מצא לנכון. י ש 

 



 

 

או   .11.2 כולן  התחייבויותיו  ביצוע  את  לאחר  למסור  רשאי  הספק  אין  כן,  כמו 

ובכתב.    התאגיד מקצתן, אלא בהסכמת   לסרב    יהיה   התאגיד מראש  רשאי 

ומבלי לנמק את החלטת   ו ליתן את הסכמת  , או  ו כאמור, מכל סיבה שהיא 

 מצא לנכון. י להסכים בתנאים ש 

  כדי   לעיל   זה   בסעיף   כאמור   להסבה   התאגיד   באישור   אין ,  ספק   הסר   למען  .11.3

 . חלקן   או   כולן ,  זה   הסכם   לפי   ומהתחייבויותיו   מאחריות   הספק   את   לפטור 

 

 כתובות והודעות  .12

 כמפורט בראש ההסכם.   נן הי   והתאגיד   הספק ת  ו כתוב  .12.1

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה   .12.2

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

בדוא"ל   או  בפקסימיליה  בכפוף    – נשלחו  שליחתן  במועד  הגיעו  כאילו 

קבלתם.  בדבר  טלפוני  אישור  תחילה    לקבלת  ישלחו  הודעות  כי  מובהר 

 המייל לפי כתובת המייל שבכותרת להסכם.   באמצעות  

 

 כללי  .13

על פי    ו במימוש זכויותי   התאגיד שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של   .13.1

 בכתב. ו   במפורש ויתור או מניעה אלא אם נעשו  ו הסכם זה לא יתפרשו כ 

כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או    לעכבון מוותר בזאת על כל זכות   הספק  .13.2

יד  על  לו  של  מידע שנמסר  בנסיבות  לרבות  זה,  עם הסכם  י התאגיד בקשר 

 תשלום התמורה. - אי 

 

 

 החתימה שלהם:   מורשי באו הצדדים על החתום באמצעות    ולראיה 

 

 

 ________________   __________________ 

  הספק          התאגיד 



 

 להסכם א'    נספח 

 התחייבות לשמירת סודיות 

שיספק את השירותים במסגרת חתימה על    ספק ]לחתימה על ידי המציע וה 

 ההסכם עם הזוכה[ 

 

כי   הואיל  לי  וידוע  לי    השידור   תאגיד   בין   שייחתם   להסכם   בקשר   או   עקב והוסבר 

............................ )המציע( יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא    לבין   הישראלי 

 ( מידע  ידע  Informationלידיעתי  או   ,)Know- How)  )  לרבות כלשהם 

סוד   שרטוט,  רישום,  מסמך,  תוכנית,  חומר,  דעת,  חוות  תכתובת, 

מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או    ות מסחרי/עסקי או ידיע 

תשמש   שידיעתו  שהכלל  כ מידע  למידע  הגעה  לשם  דרך"  יכול    אינו "קיצור 

ב  בתעתיק,  לרבות  בכתב,  ובין  פה  בעל  בין  אליו,    ן אחסו   אמצעי להגיע 

או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף,    אלקטרוני 

  לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: 

 "(; המידע " 

 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה   והואיל 

לנ  מלבד  כלשהם  גוף  או  אדם  לכל  לעניין    התאגיד ציגי  שהיא  המוסמכים 

המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום    התאגיד ההסכם, ללא קבלת אישור נציג  

ו   לתאגיד  נזק  לצדדים  סעיף    גם או  לפי  פלילית  עבירה  לחוק    118מהווה 

 ; 1977  - העונשין, תשל"ז 

 

 השידור הישראלי כדלקמן:    תאגיד , אני הח"מ מתחייב כלפי  האמור   נוכח 

 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.   .1

הנובע   .2 או  הקשור  כל  ו/או  המידע  של  ומוחלטת  גמורה  סודיות  על  לשמור 

 .  ממנו 

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת   .3

לנצלו   או  במידע  להשתמש  לא  לעיל,  לאמור  ובכפוף  השירותים,  מתן 

לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום  

 או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.  

לפגוע   .4 תקופת  ומבלי  כל  במשך  כי  מתחייב  הנני  לעיל,  האמור  בכלליות 

או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד    ספק ידי ה - העסקתי על 

כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר,  

להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את  

מר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד  המידע או כל חו 

 כל שהוא.  



 

 

את   .5 לקיים  כדי  הדרוש  כל  את  ולעשות  קפדנית  זהירות  אמצעי  לנקוט 

פי  י ות וי התחייב  על  ז   כתב י  אמצעי  ו   ה התחייבות  בכל  לנקוט  השאר,  בין 

 הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

, את האמור  שישנם   ככל עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, להביא לידיעת   .6

בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי  

 החובה.  

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה   .7

מהפרת   כתוצאה  שהוא  כל  שלישי  לצד  או  לכם  ייגרמו  אשר  סוג,  מכל 

אם  התחיי  ובין  האמור  כל  בגין  לבדי  אחראי  אהיה  אם  בין  וזאת  זו,  בותי 

 אהיה אחראי ביחד עם אחרים.  

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או   .8

מתן   עקב  לידי  או  לחזקתי  שהגיע  או  לכם  השייך  או  מכם  שקיבלתי  חפץ 

השיר  מתן  עקב  גוף  או  אדם  מכל  שקיבלתי  או  חומר  השירותים  או  ותים 

ה  עבור  כל  תאגיד שהכנתי  עותק  אצלי  לשמור  לא  מתחייב  הנני  כן,  כמו   .

 שהוא של חומר כאמור או של המידע.  

, תהיה  לתאגיד שאגלה מידע כאמור השייך  ו בכל מקרה שאפר התחייבות זו   .9

הסודיות    לתאגיד  חובת  הפרת  בגין  כלפי  ועצמאית  נפרדת  תביעה  זכות 

 שלעיל.  

ידו  .10 כי  זה  הנני מצהיר  התחייבות  לכתב  במידע שלא בהתאם  לי ששימוש  ע 

וחוק    1997  - לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז 

 .  1981  - הגנת הפרטיות, התשמ"א 

על העתקים של המידע, אשר   .11 כי  לי  וידוע  בכל דרך שהיא,  י מוסכם  תקבלו 

 יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.   

א  .12 כי  לי  וידוע  או  מוסכם  סעד  או  זכות  מכל  לגרוע  כדי  זו  בהתחייבות  ין 

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.  - על   לתאגיד סמכות אחרת המוקנית  

 

 לראיה באתי על החתום ו 

 

 ת"ז:______________     מלא:__________________  - שם 

 

 :___________________ חתימה 
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