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 הזמנה להציע הצעות -'  אמסמך 

 מבוא .1

מכוח "(, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם התאגידתאגיד השידור הישראלי )להלן גם: " .1.1

 "(. החוק)להלן: " 2014-חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד

תאגיד השידור הישראלי מקיים שידורי מדיה בשפה הערבית בטלוויזיה, ברדיו  .1.2

 ובדיגיטל.

פרודקשיין פוסט למתן שירותי  ותלהגיש הצע מציעיםבזאת  ןמזמי התאגיד .1.3

  .מכרז זהמסמכי מפורט בלמדיה בערבית כ איםלפרומו קריאייטיבו

 לשם מתן השירותים. זוכה אחד  בכוונת התאגיד לבחור .1.4

 השירותים מושא המכרז  .2

על ידי שיבוצעו  - ושא המכרז יכללו, בין היתר, את השירותים הבאיםם משירותיה .2.1

ולם או חלקם כ -  עבור הפרומובעל בוריה,  בריתוהעשפה הערבית דוברי וכותבי ה

  דלקמן:  כ

 .  לפרומוים תסריטכתיבת  .2.1.1

ביצוע שירותי אונליין על כל שלביו ובכלל זה, עיצוב, אנימציה ועריכת  .2.1.2

 נד.סאו

מימוש אסטרטגיה שיווקית תקשורתית בשיתוף נציג התאגיד וכפי שיוגדר  .2.1.3

 .הערבי גיד בראייה מרחבית למגזרידי התא-על

בהתאם קידום התכנים  -הפרומו צורך ל ו/או הדגשים ניסוח מסרים .2.1.4

 .   ידי התאגיד-הגדרות שיימסרו עלל

המדיה בערבית וכל מותג הכרוך לקידום פרומואים יצירת תוצרים לרבות  .2.1.5

 ואם לאמצעי המדיה השוניםת  קריאייטיבויצירת  בכך )כדוגמת: "מכאן"(,  

 ובכלל זה: יצירה רעיון ותוכן לקידום בכל שלביהם.   

 עריכת חומריםת, המרו, מענה טכני לצרכים מורכבים של העברת חומרים .2.1.6

 והעלאתם לשידור.

שיידרש במסגרת שירותי ו/או נלווה אחר ו/או נוסף כל שירות ביצוע  .2.1.7

לכל הפלטפורמות שעולים באופן שוטף    איםפרומול  למדיה בערבית  הפרומו

 .תאגידהמדיה הערבית בשל 

ם ככל ביצוע שירותי עריכת וידיאו אופליין לפרומואים ומוצרים נלווי .2.1.8

ובלבד שהתאגיד יסבור כי הספק מסוגל לתן שירות זה  תאגידלדרש ישי

לשביעות רצונו המלאה, על ידי בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים לפי שיקול 

תעשה על ידי הספק הזוכה רק וידיאו העריכת  דעתו הבלעדי של התאגיד. 

  .בתוכנת עריכה "אביד" ו/או "פרימייר"



 

צוות טיב של ייבתוכם ניהול וליווי קרא כולליםכל התוצרים המבוקשים מהמציע  .2.2

 המציע.

יקבל בתוכנת אפטר הזוכה לפי מיתוג קיט אריזת פרומואים שהשירותים יינתנו  .2.3

 . AFX אפקטס

לעבור על חומרים ובהם קבצים. העברת החומרים לספק הזוכה מובהר כי על הספק  .2.4

, אליו יעלה התאגיד את החומרים השונים. באחריות FTPתעשה באמצעות שרת 

הספק להיות בעל רשת אינטרנט מהירה ביותר לשם הורדת והעלאת הקבצים, 

 . מגה סימטרי 100שלא תפחת גלישה  במהירות

בודה, באופן שהקבצים יהיו ערוכים להעביר לתאגיד את תוצרי עעל הספק  הזוכה  .2.5

 לשידור בטלוויזיה לפי ההגדרות הטכניות הבאות: 

 HD – Mbpsb 1920 × 1080 50 פורמט –החומרים יועברו לשידור  ו:   וידא .2.5.1

, file container : MXF- OP1a xdcam HD422 50  16:9 –יחס מסך 

 :הבאעל פי הפירוט  STEREO השמע יהיה -שיטת הקלטה : אודיו  .2.5.2

 CH 1=Left, CH 2=Right  

 CH 3=CH 1/Mute, CH 4=CH 2/Mute   

, (-18dbfs peaks up to -10dbfs)  Audio Level = 0 Vu , (+4dbm) 

 Khz  48  bits 24:שמע , LKfs -23.5לאודנס יעמוד על ממוצע של   

  מובהר כי יש להעביר כל קובץ לתאגיד עם קוד מקור פתוח באופן שיאפשר לתאגיד .2.6

בכל עת לעדכן ו/או לשנות ו/או להשתמש בקובץ המועבר לכל מטרה שהיא, ללא תלות 

 .בספק וללא כל תשלום נוסף

" ו/או פרודקשיין שירותי פוסטיכונו בכל מסמכי המכרז " 2.6עד  2.1כל האמור בסעיפים 

 .השירותים""

או חלק מהשירותים המפורטים להזמין , שיקול דעתו הבלעדילפי התאגיד יהא רשאי  .2.7

ה בהתאם ישתנ  שיתבקשמהות השירות ו/או היקפו כפי    תמהיל השירות ו/או  .את כולם

ובכל מטרה שתידרש. פרומו ו/או מטלה ו/או תוכנית שמקדמים לצרכי התאגיד בכל 

    . התאגיד יהא רשאי שלא להזמין כל שירות שהוא באמצעות הספקמובהר כי 

גם לגורמים הפוסט פרודקשיין  נתונה האפשרות להרחיב את שירותילתאגיד תהא  .2.8

ובלבד  נוספים בתאגיד זולת הפרומו וכן להוסיף כל שירות אחר לפי דרישת התאגיד

 . בשפה הערבית אשיה

כפי ם שירותי הפוסט פרודקשיין יהיו לפי הזמנת משמרות כמפורט במחירון השירותי .2.9

 .התאגיד מראש ובכתבשיבקש התאגיד 

 תנאים כלליים ותקופת ההתקשרות .3

הזוכה יספק לתאגיד את השירותים באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה של  .3.1

 התאגיד. 

 הזכייה במכרז אינה מקנה לזוכה בלעדיות במתן השירותים.  .3.2



 

ההתקשרות היא ללא התחייבות להזמנת כמויות או היקפים כלשהם. לתאגיד תהא  .3.3

תו הבלעדי, בין היתר, את היקף השירות, סוגו, את זכות הברירה לקבוע  לפי שיקול דע

מועדיו ומאפייניו, כאשר התמורה תשולם לזוכה על פי ביצוע השירותים על ידו בפועל, 

 בהתאם להצעה שהוגשה במסגרת המכרז, ואושרה ע"י התאגיד.

התאגיד יהא זכאי לצמצם או להרחיב את היקפי השירותים בכל עת לפי שיקול דעתו  .3.4

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

 שלמציע תהיה כל טענה בקשר לכך.

 התאגיד יהיה רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר .3.5

שלא הגיש הצעות למכרז, וזאת מבלי גורם    , לרבות גורם שאינו הזוכה במכרז אושהוא

 . וי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג בקשר לכךשהזוכה יהא זכאי לכל פיצ

יהא רשאי לבחור מספר מציעים מתאימים ולפצל ביניהם את ההתקשרות התאגיד  .3.6

ו/או לבחור רק בחלק מן  הצפויה, ו/או לבחור רק בחלק מסוים של אחת ההצעות,

  הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.מציע, השירותים שיינתנו על ידי 

קרה שבו הזוכה במכרז ספק גם עבור אחרים, יהא מחויב הזוכה ליתן מובהר, כי במ .3.7

בין היתר, בזמינות העדיפות תבוא לידי ביטוי  עדיפות לתאגיד במתן השירותים.

 . ובקדימות לתאגיד ולצרכיו, בהטמעת חידושים ויצירתיות ובכל היבט שהוא

במכרז, יהיה הסכם תשומת לב המציעים לכך שההסכם שייחתם עם המציע הזוכה  .3.8

מסגרת שלא על בסיס בלעדיות, במסגרתו התאגיד לא יתחייב על ביצוע הזמנת כמויות 

בגדר האמור, יהא רשאי התאגיד לבצע הזמנות בהיקף מסוים לפי .  או היקפים כלשהם

לשנות הזמנות מעת לעת ו/או שלא להזמין שירותים שונים בכל מטרה, שיקול דעתו, 

כול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כפי שייקבע על ידו מעת לעת. לבצע הזמנות כלל, וה

בכל מקרה, התמורה תשולם לזוכים במכרז תהייה רק עבור השירותים שיוזמנו 

 –' גהתאגיד, ולפי התעריפים שבמסמך נו המלאה של לשביעות רצו ויסופקו בפועל

 הצעת המחיר.

גורמים אחרים או קבלני על ידי  ולא    המציע הזוכה יספק לתאגיד את השירותים בעצמו .3.9

 התאגידהיתר על . מובהר כי בכתב מאת התאגידמראש משנה, אלא אם קיבל היתר 

יתן את השירותים, והוא יהא יאו הגורם ש/, וקבלן המשנהלכלול את זהות כאמור 

 רשאי לסרב לתן אישור מכל סיבה שהיא ואף ללא כל סיבה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מובהר בזאת על המציע הזוכה יהא להעביר לתאגיד תיק עבודות של אותו קבלן משנה.  

אופן מעולה ולשביעות כי על כל מי שיעסוק במתן השירותים מטעם המציע לבצעם ב

 רצונו המלאה של התאגיד. 

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של התאגיד  .3.10

תקופת ההתקשרות חודשים )להלן: " 12תהיה לתקופה של על החוזה המצורף, ו

 ."(הראשונה

ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו תקופת ניסיון, אשר  .3.11

המקצועית  הרמהבמהלכה יבחן התאגיד את מידת שביעות רצונו מטיב השירותים, מ



 

את השירותים בהתאם לדרישות המכרז, הכל ומיכולתו לבצע  הספק הזוכהצוות של 

 "(. תקופת הניסיון)להלן: ". כמפורט בהסכם

 4 -התאגיד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים עד ל .3.12

תקופות )להלן: "חודשים    12ל אחת מהן לא תעלה על  תקופות נוספות, או חלק מהן, שכ

ההתקשרות הראשונה ותקופות האופציה, ככל , כך שסך כל תקופת  "(האופציה

 . חודשים 60שימומשו, לא תעלנה על 

 במהלך תקופות האופציה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם. .3.13

 לוח זמנים למכרז .4

 להלן לוחות הזמנים: .4.1

  בצהריים 12:00שעה ב 1.12.2020 אחרון להגשת שאלות הבהרה מועד 

  בצהריים 12:00בשעה  13.12.2020 אחרון להגשת הצעותמועד 

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים אחרים  .4.2

 המופיעים בגוף המכרז, יקבעו התאריכים בטבלה.

את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים  לעצמו שומר התאגיד .4.3

ובכלל זה (, www.kan.org.il) גידתאלעיל, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של ה

לדחות את המועד האחרון לפרסום תשובות לשאלות ההבהרה או להגשת ההצעות, כל 

 עוד טרם חלף מועד זה, ולא תהא למי מהמציעים כל טענה או דרישה בקשר לכך. 

, לפני המועד תאגידבאחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של ה .4.4

לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או האחרון להגשת הצעות וגם בסמוך למועד זה, 

 שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיחולו במסגרת המכרז. 

למניעת ספק מובהר בזאת, כי באחריות המציעים לבדוק אודות פרסום תשובות  .4.5

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

ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון   שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא

 להגשת הצעות.

 ההבהרבקשות ל .5

 :שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני .5.1

Ayelete@kan.org.il .עד למועד הקבוע לעיל 

, בשפה העברית בלבד, תוך Wordהפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ  .5.2

הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספחיו, לבין שאלות המתייחסות 

 להסכם, על נספחיו ובפורמט שלהלן:

מס' 

סידורי 

של 

 השאלה

הסעיף במסמכי  מסמך

המכרז/ בהסכם/ 

 בנספח

 השאלה

http://www.kan.org.il/


 

]אם השאלה מתייחסת 

שהו, יש לציין לנספח כל

את שם הנספח ואת 

 מספר הסעיף בו[

   מסמכי המכרז .1

   להסכם Xנספח  .2

 

יש וכן,    19/2020פומבי דו שלבי מספר  מכרז    -על גבי הפנייה יש לציין "שאלות הבהרה   .5.3

לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו 

 )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני. 

ההחלטה אם להשיב לשאלות או בקשות הבהרה כאמור תהיה בשיקול דעתו הבלעדי  .5.4

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

יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון בכל מקרה שבו  .5.5

ה לשאלה או לבקשת הבהרה, יפורסם כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגוב

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

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

. בכל מקרה תשובות בלתי נפרד ממסמכי המכרזומהווה חלק  הםידי-עלחתום 

ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי נפרד 

 ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

הרה ועדכונים למכרז באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הב .5.6

זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמו באתר 

של התאגיד ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון האינטרנט 

 להגשת הצעות.

פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את לוחות -יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי בכל עת ועל .5.7

או בכל דרך באתר האינטרנט של התאגיד  , בהודעה שתינתןהזמנים הקבועים במכרז

 של התאגיד.אחרת בהתאם לשיקול דעתו 

 תנאי סף .6

  להלן:מציע העומד במועד הגשת ההצעה בכל התנאים המפורטים במכרז רשאי להשתתף 

ככל שהמציע  המציע הינו תאגיד הרשום בישראל כדין, או עוסק מורשה כדין בישראל .6.1

 אינו תאגיד. 

 ואת המסמכים הנקובים בו.  1לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף טופס מספר  

בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים מקיים את כל התנאים והמציע  .6.2

 .  1976-ציבוריים, התשל"ו

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

 בו. 
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כותב , אשר תסריטאיההצעות למכרז, הגשת האחרון להמציע מעסיק נכון למועד  .6.3

 העונה לכל התנאים הבאים במצטבר:"( תסריטאיה)להלן: " תסריטים

דהיינו קורא וכותב ערבית  יודע ערבית ספרותית על בוריהתסריטאי ה .6.3.1

 . ספרותית

ולצרף תסריט   5טופס מספר  לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את  

  .ספרותית כתב בערביתתסריטאי אחד שה

את החברה הערבית בכל הרבדים החברתיים, דתיים, מכיר תסריטאי ה .6.3.2

  .ותרבותיים

שכתב לפרומו    יםתסריט(  2שני )  לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף

: הערביתבאופן שהותאם לאחד מרבדי החברה בשפה הערבית תסריטאי ה

בתחום לפרומו , ותסריט אחד בתחום תרבות ובידורלפרומו  תסריט אחד

   . היות בשפה הערביתפרומו כאמור לעל שני התסריטים ל. האקטואליה

לפחות   שלבשפה הערבית  לפרומו  בכתיבת תסריטים  בעל ניסיון  התסריטאי   .6.3.3

למועד האחרונות שקדמו השנים )שלוש(  3חדשים במהלך )שנים עשר(  12

 האחרון להגשת הצעות למכרז.

לפרומו כתב לפחות תסריט אחד עובד ייחשב באם האחד ניסיון של חדש 

כתב נניח עשרה תסריטאי )להמחשה: באם ה דשובאותו החבשפה הערבית 

בחודש הבא אחריו, לפרומו  דש אחד ואפס תסריטים  ובחלפרומו  תסריטים  

חודש אחד, בחודש האחד בו ייחשב הדבר כאילו הוא צבר ניסיון רק של 

 (. לפרומו בשפה הערבית כתב לפחות תסריט אחד

תסריט אחד לפחות להיות: על  :  לפרומו  הניסיון בכתיבת התסריטיםמתוך  

בתחום של )חברתי, דתי, תרבותי( מותאם לאחד מרבדי החברה הערבית 

לאחד מותאם  תרבות ובידור. בנוסף לכך על תסריט אחד לפחות להיות

 בתחום של אקטואליה. )חברתי, דתי, תרבותי(  מרבדי החברה הערבית

 . 5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

העובד מועסק על ידי המציע בייחסי עובד מעביד ו/או  -" לצורך סעיף זה "מעסיק

   .נותן שירותיםקבלן יחסי קיימים בינו לבין המציע 

כל אחד מבעלי המקצוע האחרון להגשת הצעות למכרז המציע מעסיק נכון למועד  .6.4

 :הבאים

 ;מעצב .6.4.1

 (;motion graphics)אנימטור  .6.4.2

 ; סאונדורך ע .6.4.3

השפה  דוברלהיות  6.4.3עד  6.4.1המפורטים בסעיפים על כל אחד מבעלי המקצוע 

שנות לימוד )שלוש(  3 לפחותהערבית על בוריה )ערבית מדוברת( דהיינו שהוא בעל 

יא ערבית ו/או שבבית הוריו דיברו את השפה עיקרית הבמסגרות בהן שפת הלימודים ה

 . הערבית כשפה העיקרית



 

או את חלקם, המבצע את כל התפקידים בעל המקצוע אפשר שיהיה מדובר באותו 

 ואפשר שיהיה מדובר בבעלי מקצוע שונים. 

בעלי המקצוע לעמוד בתנאי הסף על כל אחד מבעלי מקצוע, ככל שמדובר במספר 

  זה.  שבסעיף 

מעביד  -מועסק על ידי המציע בייחסי עובד בעל המקצוע  –" לצורך סעיף זה "מעסיק

   .נותן שירותים -קבלן ו/או ביחסי 

 . 5סף זה על המציע למלא את טופס מספר  לצורך הוכחת תנאי

  

( השנים 3)שלש במהלך במצטבר ( חדשים 12)שניים עשר  בעל ניסיון של, המציע .6.5

 כדלקמן: האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 

, בשפה הערבית העוסקים בקידום תכנים ושיווק מוצריםמתן שירותים ב .6.5.1

   בכל אחד מהתחומים הבאים: 

 עיצוב .6.5.1.1

 אנימציה  .6.5.1.2

 עריכת סאונד.  .6.5.1.3

בעבור חברות הפקה בתחום  6.5.1במתן כל השירותים כאמור בסעיף  .6.5.2

 הקידום והשיווק ו/או בעבור גופי שידור.

חדשים כאמור לעיל, בכל אחד מן  12מובהר כי על המציע להיות בעל ניסיון של 

חדשים  12חדשים בעיצוב, ניסיון של  12ניסיון של השירותים. דהיינו להיות בעל 

 . חדשים בעריכת סאונד 12באנימציה וניסיון של 

דש. דהיינו אין צורך והשירותים יינתנו באותו החשלושת ואולם, אין הכרח שכל 

שבאותו הכרח  כל אחד מן השירותים. היינו אין הוענקו   םשתהיה חפיפה בחודשים בה

החודש יינתנו גם שירותי העיצוב, גם שירותי האנימציה וגם שירותי עריכת הסאונד. 

השנים  3דשים במהלך וח 12משך בדי בכך שלמציע ניסיון בכל אחד מן השירותים 

 האחרונות שקדמו למועד האחרון שקדם להגשת ההצעות למכרז. 

אותו החודש )להמחשה: ניסיון של חדש אחד ייחשב באם המציע סיפק את השירות ב

מציע סיפק שירות אחד של עיצוב בחודש אחד הוא עומד בתנאי הסף.  באם נניח באם ה

בחודש הבא שהמציע סיפק עשרה שירותי עיצוב בחודש אחד, ואפס שירותי עיצוב 

רק של חודש אחד, במתן שירותי עיצוב אחריו, ייחשב הדבר כאילו הוא צבר ניסיון 

 (. ת השירותסיפק אבחודש האחד בו 

לצורך סעיף זה, ניסיון של המציע יכול להיחשב גם כניסיון של כל גורם אשר סיפק את 

חד תה רק יהשירותים מטעמו של המציע גם באם ההתקשרות עם אותו הגורם הי

בחודש אחד. ובלבד שמטעמו של המציע ניתנו השירותים על   פעמית לצורך שירות אחד

חודשים שירותי   12סיפק מדי חודש במשך  ידי כל גורם שהוא. להמחשה: באם המציע  

 גורמים שונים מטעמו, ייחשב הדבר כי המציע עומד בתנאי הסף.  12עיצוב על ידי 

קם, ובלבד כמובן שניתן גם כי אותם הגורמים יספקו את השירותים כולם או חל

 שהשירותים יסופקו מטעמו של המציע.     כאמור 

 .5הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס מספר לצורך 



 

 סעיפים כלליים –תנאי סף  .7

אחרת במסמכי המכרז, הרי שלצורך עמידה בתנאי הסף על נאמר מובהר בזאת כי אלא אם כן 

  עמו. ו/או באמצעות מי מט לעמוד בתנאי הסף בעצמו המציע 

     1 למעטפה-מסמכים שיש לצרף להצעה  

 יש לצרף את כל המסמכים הבאים:  1למעטפה 

 חתום כדין על ידי המציע. חוברת ההצעה  -' במסמך 

חוברת ההצעה יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים, המידע כשהם תקפים, נכונים   –  ב'  למסמך

 ומאומתים למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:    

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

 אם המציע הוא תאגיד:

 תדפיס פרטי תאגיד עדכני מרשות התאגידים. .7.1.1

 החתימה מטעמו.החלטת המציע בדבר מורשה  .7.1.2

 שינוי שם מציע ככל שנעשה.  .7.1.3

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

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

המעיד שהמציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי 

 סף או שהוא פטור מלנהלם.הפקודה וחוק מס ערך מו

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

המעיד שהמציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על 

 עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

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

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

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

 . תצהיר המציע לעמידתו בתנאי הסף המקצועיים – 5טופס מספר  .7.5

 .צהיר המציע לצורך בחינת רכיבי האיכותת – 6טופס מספר  .7.6

ב לחוק חובת 2אם עסקו של המציע הוא בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף  .7.7

, רשאי המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר עו"ד 1992 –המכרזים, התשנ"ב 

כנדרש בחוק זה, ובהתאם לתנאים המפורטים שם. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות 

הגשת ההצעה למכרז, החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת 

 כתנאי לקבלת היתרון המוענק בחוק זה לעסק בשליטת אישה.

 ידי המציע בתחתית כל עמוד בראשי תיבות. -הזמנה להציע הצעות חתום על  –מסמך א'   .7.8



 

חתומים על ידי המציע בראשי תיבות בתחתית   –הסכם וכל נספחי ההסכם    –'  דמסמך   .7.9

מלאה במקום המיועד לכך בעמוד האחרון של כל עמוד )לרבות הנספחים(, ובחתימה 

 ההסכם, והחתימה תהיה מאושרת בידי עו"ד במקום המיועד לכך בהסכם.

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז  .7.10

ידי התאגיד, ויפורסם באתר התאגיד חתום על ידי המציע בראשי -שיוצא בכתב על

 עמוד. תיבות בתחתית כל

   2למעטפה -מסמכים שיש לצרף להצעה  .8

 יש לצרף את כל המסמכים הבאים:  2למעטפה 

כשהוא ממולא וחתום על ידי המציע כנדרש באופן מלא  הצעת המחיר -' גמסמך  .8.1

 ומדויק בהתאם להוראות המסמך עצמו.  

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

 ו/או הסתייגויות מכל סוג שהוא.

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

יהא רשאי התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה 

תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את 

מציע, בנוסף התאגיד יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי  לפנות אל המציע בשאלות ה

הבהרה ו/או לפסול את ההצעה. ככל שתחול סתירה בין המילים והספרות יגבר האמור 

 במילים.  

 הצעת המחיר והתמורה .9

יובהר כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל הנו בכפוף להזמנת התאגיד  .9.1

בהיקף שיוזמן ובכפוף לביצוע ככל שיוזמנו, המציע הזוכה את השירותים, בכתב מאת 

ובכפוף לכל ההוראות נשוא לשביעות רצונו המלאה של התאגיד  מלא השירותים על ידו  

 הצעת המחיר.    –' גמסמך 

למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין במכרז זה ובמסמכיו, משום התחייבות מצד התאגיד  .9.2

 להיקפים כלשהם. 

בשיעור  י ההנחה שהוא מציעאת שיעורהצעת המחיר  –' גבמסמך המציע לפרט  על .9.3

יעורי ההנחה )חמשה עשר( אחוזי הנחה מן המחירון שבמסמך ג'. ש 15%שלא יעלה על 

יחולו לגבי כל אחד מן המחירים שבמחירון שירותי פוסט במדיה בערבית הנקובים 

. כך שכל אחד מהמחירים המפורטים יזוכו באותו שיעור ההנחה כפי שיציע 'גבמסמך 

תמורת מתן השירותים ישלם התאגיד לבעל ההצעה הזוכה תמורה היינו המציע. 

, בניכוי שיעור ההנחה שיציע המציע ג', מסמך הצעת המחירשבבהתאם למחירון 

 . במסגרת הצעתו וכמפורט בהסכם

 על מחיר התמורה יתווספו תשלומי מע"מ כדין.   .9.4

מובהר כי ככל שתתבצע בפועל עבודה בחלקיות של היחידה, התמורה תתואם להיקף  .9.5

 בו בוצעה העבודה בפועל. 



 

למציע מכל מין וסוג שיידרשו    ההוצאותתשלומי המיסים ושיעור התמורה כולל את כל   .9.6

כל הרווחים, השירותים, החומרים, שכר ובכלל זה את ללא יוצא מן הכלל, שהם 

הוצאות , תכנות מחשב, אמצעים טכנולוגיים, שליחויות, היםעובדים, נסיעות, עזר

פי -העלולות להידרש לביצוע התחייבויותיי עלוכיוצא באלה  הכלליות וההתייקרויות

, וכל הוצאה אחרת פרט למע"מ. מובהר כי לא ישולם כל תשלום שהוא בגין מכרז זה

בגין הוצאות ה בכלל זה לא ישולם מאומוזמני נסיעות של המציע ו/או מי מטעמו 

ו/או בזמני המתנה לפגישות ככל  כלשהן הכרוכות בנסיעה או בזמן הנסיעה

 שתתקיימנה. בנוסף לא תחול כל הצמדה שהיא. 

למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה הנקובה בהצעת  .9.7

 המחיר.  

הצעת המחיר תכלול ביצוע מושלם, מלא ומעולה של כל התחייבויות והפעולות  .9.8

 של התאגיד.  ההנדרשות למתן השירותים באופן מעולה לשביעות רצונו המלא

שלושים, מיום אישור החשבונית על ידי תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  .9.9

   .התאגיד

התאגיד יהא רשאי שלא לקבל כל הצעה, אשר המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן  .9.10

מהותי או בלתי סביר מהמחיר שנקבע בהערכה ו/או באומדן פנימי של התאגיד, או 

ים מהמחיר שהוצע לתאגיד על ידי ספקים בהתקשרויות קודמות, או מהמחירים האחר

שהוצעו במסגרת ההצעות האחרות למכרז, או מהמחיר שנראה לתאגיד כמחיר הוגן 

וסביר עבור טובין או שירותים מן הסוג שהוצע או מהמחיר שמשקף את ההערכה ו/או 

 האישור התקציבי. 

 הגשת ההצעה .10

מציע אשר עומד בתנאי הסף ומעוניין להשתתף במכרז יגיש את הצעתו, כמפורט להלן,  .10.1

, לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים: רח' כנפי נשרים נית בלבדבמסירה יד

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

בצהריים!! התאגיד  12:00לעיל עד השעה  4.1 במכרז הקבוע בטבלת המועדים בסעיף

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

 במכרז זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

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

אשר יושמו בתוך מעטפה שלישית  בשתי מעטפות נפרדות וסגורותהנלווים אליה 

 כדלקמן:  

 19/2020הצעה למכרז  – 1על גביה ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר  מעטפה א' .10.3

 לעיל:   7.1-7.10בסעיפים למעטפה זו יצורפו הטפסים והצרופות הנדרשים 

 מקור  – בעותק אחד מודפס .10.3.1

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

 !!. קי-און-יסרקו לדיסק  ולאיצוינו באף מקום נוסף בהצעה שבמעטפה א'  



 

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

 הדיגיטלית. במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה המודפסת. 

,  2020/19הצעה כספית למכרז    –  2על גביה ייכתב המלל הבא: מעטפה מספר    מעטפה ב' .10.4

 וכן לציין על גבי המעטפה את שמו של המציע. 

למעטפה זאת תצורף ההצעה הכספית כנדרש במסמך ד', בשים לב להוראות 

 המפורטות במסמך זה. את המעטפה יש לסגור היטב. 

ב'( שלא תישא עליה  -עטפות א' ו)שתכיל את מ במעטפה אחתשתי המעטפות יושמו  .10.5

  ".19/2020מכרז פומבי " סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין:

( יום מהמועד 90הצעות המציעים תהיינה תקפות ומחייבות את המציע למשך תשעים ) .10.6

האחרון להגשת ההצעות או עד לבחירת זוכה לפי המוקדם. התאגיד יהיה רשאי לדרוש 

ב להאריך את תוקף ההצעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מציע שלא בהודעה בכת

יעשה כן, עד למועד הנקוב בהודעה, התאגיד יהיה רשאי לראותו כמי שחזר בו מהצעתו 

 במכרז. 

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

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הצהרה ואישור כי עיין וקרא את כלל מסמכי  .10.8

המכרז, לרבות ההסכם ונספחיו, הבין את הפירוט וכלל התנאים הכלולים בהם, נתן 

הסכמתו לכל תנאי המכרז, כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך 

ו לו טענות בכל הנוגע לנוסח הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהי

המכרז ותנאיו, או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ולתנאיו. האמור בסעיף 

   קטן זה בא להוסיף על הצהרות המציע כאמור בטפסי ההצעה. 

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

ת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן ו/או במועד פרסום המכרז יחד עם זא

יינתן אינו מחייב, מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי לתן אינדיקציה כלשהיא 

מקצוע ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, -למציע. על המציע לבדוק בעצמו, בעיני בעל

כלכלי, טכני, המידע הכלול בהם את מאפייני השירותים, וכן כל נתון ופרט משפטי, 

מסחרי, מקצועי, עסקי או אחר, הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך המכרז, לביצוע 

 פי מסמכי המכרז.-השירותים ולכלל התחייבויותיו של המציע על

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

 ידי המציע.-ת ההצעה עלהשירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגש

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות אן הנובעות  .10.11

מהכנת ההצעה והגשתה, ו/או מהמצאת ערבות הביצוע על ידי הזוכה, תחולנה על 

המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין 

 הוצאותיהם כאמור.

ידי מציע אחד ובשמו בלבד, -הצעה משותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על  אין להגיש .10.12

ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות 

למכרז זה. בנוסף, גופים אשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר 



 

לפגוע בתחרות בין שני הגופים, מזהה נפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או 

לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות 

למכרז זה. התאגיד יהא רשאי לפסול הצעות של מציעים אשר קיים ביניהם קשר של 

בעל עניין, חברת בת, חברה מסונפת או חברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, 

  .1968 -התשכ"ח 

 כללי –בדיקת ההצעות  .11

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, בעת בחינת הצעות, את כל המרכיבים והנתונים  .11.1

שבמסמכי המכרז על נספחיו, את כל המסמכים והנתונים שהומצאו על ידי המציע, כל 

מידע רלוונטי שיהיה בידי התאגיד לגבי המציע וכן את ממצאי בדיקותיו של התאגיד 

 ו/או עם צדדים שלישיים ביחס למציע ולהצעה.עם המציע  –

התאגיד רשאי לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל מחירה. כמו כן, התאגיד רשאי  .11.2

לפסול הצעה בשל חוסר התאמתה לתנאי המכרז ו/או לדרך הקבועה להגשת ההצעות 

 למכרז.

 בחירת ההצעה הזוכה .12

 להלן:שלבים, כמפורט הליך בחירת ההצעה הזוכה יתנהל בארבעה  .12.1

בתנאי הסף  המציעיםשל  םבחן את עמידתתאגיד יה –שלב ראשון  .12.1.1

ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי לעיל, להשתתפות במכרז, המפורטים 

 הסף.

קוד להצעות אשר עומדות עניק ניהתאגיד י :בדיקת האיכות –שלב שני  .12.1.2

  .אמות מידה של איכות כמפורט להלן פי-עלבתנאי הסף, 

תבוצע כות, לאחר השלמת בדיקת האיבדיקת המחיר:  – שלישישלב  .12.1.3

ויבוצע חישוב של ציון המחיר לכל  ל ההצעות,בדיקה של הצעות המחיר ש

 להלן.  אמור אחת מההצעות, בהתאם ל

אמות מידה של  פי-עלניקוד סופי עניק להצעות י תאגידה – רביעישלב  .12.1.4

(, כמפורט להלן. המציע שהצעתו תקבל את 50%( ומחיר )50%איכות )

הגבוה ביותר יזכה במכרז, אלא אם כן יתקיימו נסיבות הניקוד הסופי 

 מיוחדות שלא לבחור בהצעתו.

התאגיד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, למנות ועדת משנה  - בדיקת הצעות .12.2

ההצעות ביועצים ובמומחים כפי שימצא לנכון. ככל שיוחלט ו/או להיעזר לצורך בדיקת  

על מינוי או סיוע כאמור, יובאו ההמלצות האמורות בפני ועדת המכרזים לקבלת 

 החלטה.

שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות ההצעה  תאגיד רשאיעל אף האמור לעיל, ה .12.3

יש חשש  תאגידבעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, לרבות )אך לא רק(, בשל כך של

ו/או כי ההצעה גורמת הפסד כספי תאגיד ממשי כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ל

למציע ו/או כאשר בקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב 

 ו הבלעדי והמוחלט של התאגיד., הכל לפי שיקול דעתתאגידה



 

מציע, אשר עבד  ידי-עלאת הזכות לפסול הצעה שתוגש  ושומר לעצמתאגיד בנוסף, ה .12.4

, ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש בתנאי המכרז, או תאגידבעבר עם ה

מציע זכות שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו. במקרה כזה, תינתן ל

. זכות הטיעון יכול ההחלטה האם להעביר את ההצעה לשלב בדיקת האיכותטיעון לפני  

 שתמומש בכתב או בעל פה, וזאת בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים.

ב. לחוק חובת המכרזים, בדבר מתן עדיפות 2בכפוף להוראות סעיף  - הצעות זהות .12.5

לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור, אם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון 

את ההצעה בעלת ציון האיכות   יבחר התאגידמשוקלל זהה, שהינו הציון הגבוה ביותר,  

הגבוה ביותר כהצעה הזוכה במכרז. במקרה שיהיה שוויון גם בציון האיכות של 

שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם   את ההצעה הזוכה לפי  יבחר התאגידההצעות האמורות,  

  לשיקולים שלפי דעתו יביאו למירב היתרונות לתאגיד. 

רשאי, אך לא חייב, להכריז על בעל  דתאגיבעת בחירת ההצעה הזוכה במכרז, יהא ה .12.6

  "(.כשיר שניההצעה הבאה הטובה אחריה ככשיר שני )להלן: "

 (0%5) ציון האיכות .13

 נקודות 50 –בדיקת איכות  –שלב שני 

 הבאים: רכיביםציון האיכות יתבסס על ה .13.1

 נקודות; 38עד  -ומהפרומואים  התרשמות מתיק העבודות  -רכיב א'  .13.1.1

 עד  –ו/או מהמציע  הגורם המוצע לתן את השירותים  מהתרשמות    -  ב'רכיב   .13.1.2

 .נקודות 8

 נקודות.  4עד  – חוות דעת לקוחות אחרים –' גרכיב  .13.1.3

 :לשם ניקוד האיכות .13.2

 כמפורט להלן.  תיק עבודותהמציע יצרף להצעתו  .13.2.1

)ככל שצפוי לתן מטעמו את השירותים לתאגיד  והגורם  יוזמנו מנהל המציע   .13.2.2

בה יוצגו תיק   מצגתיציגו גם ריאיון במהלכו לשמדובר בגורם אחר( 

לצורך ריאיון והצגת מצגת.   ועדת המכרזים או צוות מטעמהבפני  העבודות  

 "(." הריאיון והמצגתדקות )להלן:  45ו על מצגת לא יעלריאיון והשך המ

תהא רשאית הוועדה להפנות שאלות מקצועיות מצגת ריאיון והבמהלך ה

לרבות בנושאים הקשורים בפרויקטים קודמים ובאופן היערכות למתן 

מגוון השירותים נושא מכרז זה לרבות היערכות לייצור תוצרים עבור 

 .   המדיה בערבית, וכן יוצגו מקרים העתידים להתרחש

פירוט לשם בחינה וניקוד   -חוברת ההצעה    –למסמך ב'    6  טופס מספרהמציע ימלא את   .13.3

 מדדי האיכות.

 

 להלן פירוט רכיבי האיכות: 



 

  נקודות: 83עד   -המצגת ומהריאיון ו התרשמות מתיק העבודות –'  ארכיב  .14

בקשר לעבודות  בשפה הערביתלשם בחינת רכיב זה יצרף המציע להצעתו תיק עבודות  .14.1

  ל את כל האמור להלן:   העבודות לכלועל תיק . וכנו מטעמו של המציעאשר ה

נשוא תסריטאי  שהוכן על ידי המציע ו/או על ידי ה  תסריט לפרומו לרדיו .14.1.1

 לעיל.  6.3תנאי הסף שבסעיף 

 תסריטאי שהוכן על ידי המציע ו/או על ידי ה  תסריט לפרומו לטלוויזיה .14.1.2

 לעיל.  6.3נשוא תנאי הסף שבסעיף 

יהיה אותו התסריט  15.1.2או  15.1.1אפשר שהתסריט לצורך סעיפים 

, וניתן שיהיה מדובר עמידתו בתנאי הסףהוכחת שיצרף המציע לצורך 

 . בתסריט אחר

, שבוצע אצל המציעתסריט  אין חובה להציג    15.1.2-ו    15.1.1לצורך סעיפים  

גם אם אלה התסריטאי האמור  ידי  תסריטים שנכתבו על    דהיינו ניתן להציג

  לא היו במסגרת עבודתו אצל המציע. 

אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו בוצעו  לפרטו פרומו לתוכנית רדיו .14.1.3

 סאונד  וכדומה(.  ריכת  עביצע  את התסריט,    כתבאם  )למשל: הי המציע  על יד

ולפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו  כנית טלוויזיהופרומו לת .14.1.4

ביצע עיצוב, אנימציה, את התסריט,    תבכאם  )למשל: הי המציע  בוצעו על יד

 . (סאונד ריכת עשירותי אונליין ו

ולפרט אילו שירותים בשלבי הכנת  פרומו כללי למספר תוכניות .14.1.5

ביצע עיצוב, את התסריט,  תבכאם )למשל: הי המציע הפרומו בוצעו על יד

 .(סאונד ריכת עאנימציה, שירותי אונליין ו

ולפרט אילו שירותים בשלבי הכנת  פרומו השקה לתוכנית חדשה .14.1.6

ביצע עיצוב, את התסריט,  תבכאם למשל: ה)י המציע הפרומו בוצעו על יד

    . (סאונד ריכת עאנימציה, שירותי אונליין ו

 "(תיק העבודות)להלן: "

נדרש אלא ניתן שהפרומו לפי הסעיפים השונים יהיה כזה שהוכן לאותה התוכנית לא  .14.2

 לתוכניות שונות.שכל אחד מהפרומו יהיה 

 ישמרו על גבי החסן נייד )דיסק און קי( 14.1.6עד  14.1.1נשוא בסעיפים  העבודות .14.3

   .6בטופס מספר  תוהמצורפ אותבטבלפרומו  כלובנוסף יפרט המציע לגבי 

הפרומו ההחסן הנייד בהתאם למספר  על גביפרומו תסריט וההמציע ישמור את שם ה .14.4

 לפי מספרו. 6שבטופס מספר ויתאר אותו בטבלה  6שבטופס מספר 

 לצרף עבודות שבוצעו עבור התאגיד.ניתן  .14.5

עבודות לכל סעיף התאגיד יהיה  2המציע יגיש עבודה אחת בלבד לכל סעיף, אם יגיש  .14.6

 לנקד עבודה אחת בלבד.רשאי לבחור 



 

 לוחות זמניםהצגת בריף, תקציב,  -פרומו הסבר על כל תן המציע יבמהלך המצגת י .14.7

מתן השירותים על  תלהוסיף כל פרט ו/או מידע המאפיין איהא ניתן , וכן טיבייוקריא

 י המציע או על ידי הגורם המוצע ליתן את השירותים. יד

 :יוענק ניקוד כדלקמן .14.8

 .נקודות 22 עד של ניקוד  – מקוריות וחשיבה קריאטיבית .14.8.1

 .נקודות 10 עד של ניקוד  – של הפרומו התרשמות מאיכות ביצוע .14.8.2

 נקודות לכל פרומו וסה"כ 1 עד ניקוד של  –התרשמות כללית מכל פרומו  .14.8.3

 . נקודות 4עד ניקוד של 

נקודות לכל תסריט וסה"כ   1ניקוד של  עד    –    התרשמות כללית מכל תסריט .14.8.4

 . נקודות 2 עדניקוד של 

 נקודות:  8עד   -המציע התרשמות מ  -' ברכיב  .15

 ויצרף את המסמכים כדלקמן:  6שלים את טופס מספר המציע י .15.1

, בדרגת מנכ"ל וסמנכ"ל הכשרה, ניסיון, והשכלה של המציע ו/או מנהליו .15.1.1

 צרף קורות חיים. יו

 .ואפיוניו פרופיל המציעסקירה קצרה אודות  .15.1.2

נכון ליום הגשת ההצעות למכרז ביחסי  ידי המציע-פירוט המועסקים על .15.1.3

עובד מעביד ו/או ביחסי קבלן נותן שירותים, אשר צפויים לתן את 

 ויצרף קורות חיים שלהם. השירותים בעבור התאגיד. 

לשאול שאלות ביחס לשירותים,  במסגרת הריאיון והמצגת התאגיד יהא רשאי .15.2

, לייחודיות, להכשרתם, לניסיון המקצועי, לגישה המקצועית, לרמת מקצועיות

לעמידה בלוחות זמנים ובכלל זה לוחות ברה הערבית, חליצירתיות, לאוריינות של ה

ורים בינאישיים, לתודעת שירות, להתאמה לתאגיד זמנים מאתגרים במיוחד, לכיש

 . וכיו"ב

הצפוי לתן את השירותים ם המציע ו/או מהגורתתרשם מו/או צוות הבדיקה הוועדה  .15.3

, 6 באמצעות המסמכים שיצרף להצעתו, מאופן הגשתה, מטופס מספרלתאגיד 

  מהריאיון והמצגת ומכל מקור מידע שהוא.  

 :כדלקמן יוענק ניקודהתרשמות מהמציע  –ב' גין רכיב ב .15.4

ניקוד  -יצירתיות, ייחודיות, אוריינות של החברה הערבית המקצועיות, מהתרשמות 

 .נקודות 4עד של 

 -כישורים בינאישיים, התאמה לתאגיד, תודעת שירות וכיוצא באלה התרשמות מה

 .קודותנ 4ד עניקוד של 

 : נקודות 4עד  -לקוחות חוות דעת    -רכיב ג'  .16

לפרט את רשימת כל הלקוחות ו  6על המציע למלא ולצרף להצעתו את טופס מספר  .16.1

בשפה  המכרז, להם נתן שירותים הדומים לשירותים נשוא וטלפון לאיש קשר שלו

 ז.  החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכר 18במשך הערבית 



 

את  להם נתן המציעלקוחות לפי שיקול דעתו לשני צוות הבדיקה יפנה הוועדה ו/או  .16.2

לקוחות אחד בלבד ו/או ליותר משני לקוח יהא רשאי לפנות  ל. התאגיד יםהשירות

לפנות למספר יהא רשאי התאגיד  דעתו הבלעדי.וזאת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול 

עבור מציע אחד ולמספר אחר לקוחות לפנות לשני למשל  שונה בין המציעים,לקוחות 

מכל סיבה שהיא ואף ללא . הכל עבור מציע אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדילקוחות של 

 ה. כל סיב

ותני חוות הדעת נזהות ו/או בחירת שיתנו חוות דעת אודות המציע הלקוחות בחירת  .16.3

תיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, מכל סיבה לקוחות מטעם כל אחד מן ה

 ה. שהיא ואף ללא סיב

לקוח,   התאגיד אינו מחויב לפנות לאנשי הקשר אותם ציין המציע ככל שציין מטעם כל .16.4

 .אליו יפנה כפי שימצא לנכוןלקוח והוא יהא רשאי לפנות לכל אדם שהוא אצל כל 

 ך: שיבחר צוות הבדיקה אפשר שיהיו מתווחות לקה .16.5

 5המידע שבטופס מספר  .16.5.1

 7המידע שימסור המציע בטופס מספר  .16.5.2

מידע שיובא לידיעת התאגיד מכל מקור שהוא גם אם אלה לא נרשמו על  .16.5.3

 7או בטופס מספר  5ידי המציע בטופס מספר 

   הלקוחות בעבורם בוצע הפרומו שבתיק העבודות.  .16.5.4

נותן חוות דעת לקוח הככל שלתאגיד יש ניסיון קודם עם המציע הוא יוכל להיחשב כ .16.6

ב זה, גם אם הוא לא נרשם על ידי המציע אודות המציע לצורך בחינת האיכות לפי רכי

  . 7או בטופס מספר  5בטופס מספר 

התאם הלן בלפי המפורט להניקוד צוות הבדיקה יהא זה אשר יעניק לכל הצעה  .16.7

 לקוחות. להתרשמותו מחוות הדעת שתימסר לו על ידי ה

שייתנו חוות דעת, ייעשה ממוצע ניקוד בקשר לכלל פרמטרים, לקוחות בין כל ה .16.8

   ת. אם למספר נותני חוות הדעבהת

, דעתהחוות נותני מובהר כי שמות נותני חוות הדעת מטעם כל גורם שהוא וכן זהות  .16.9

 וא. יישארו חסויים ולא ימסרו למציעים בכל שלב שה

הפנייה ללקוחות תהייה במהלך שעות העבודה הרגילות. ככל ולקוח מסוים אשר נמסר  .16.10

( ניסיונות לשיחה טלפונים, ו/או לא 2על ידי המציע כגורם ממליץ לא יאותר אחרי שני )

יכיר ו/או לא יזכור את המציע ו/או את הגורם עליו הוא אמור לספק חוות דעת ו/או 

 עבור חוות דעת זו.  0דעת, יינתן ציון  יטען כי אין באפשרותו לתן חוות

 :כדלקמן יוענק ניקוד התרשמות מחוות דעת לקוחות –ג' גין רכיב ב .16.11

משביעות רצון כללית, רמת המקצועיות ואיכות השירותים, התרשמות  .16.11.1

 עד –את מהות המשימות וכיוצא באלה  כולת להביןיייחודיות, אוריינות, 

 נקודה.  1

 נקודה.  1עד  –וזמינות מלאה ללקוח עמידה בלוחות זמנים התרשמות מ .16.11.2

 נקודה.  1עד  –התאמה לבריף ומידת ההצלחה במימוש המטרות  .16.11.3

 נקודה.   1עד  –מידת הגמישות ויכולת ההתאמה במצבים דינמיים  .16.11.4



 

 :סיכום ניקוד האיכות .17

 –ו  של הציונים אשר ניתנו לרכיבים א', ב' ביחס לכל הצעה יהיה סכימההסופי ניקוד האיכות 

 ג' לעיל. 

 ניקוד איכות מזערי  .18

יכללו ברשימת ומעלה י 36רק מציעים שקיבלו את ניקוד האיכות המזערי הכולל של  .18.1

לא יעבור   36מי שלא קיבל ציון כולל של לפחות  המציעים הסופית שתעבור לשלב הבא.  

 ורך השוואת ההצעות.   לשלב הבא, והצעת המחיר שהגיש לא תיפתח לצ

רק לאחר סיום וגיבוש שלב ניקוד האיכות הכולל האמור, וקביעת רשימת המציעים  .18.2

שיעברו לשלב הבא, וועדת המכרזים, תעבור לשלב הבא של פתיחת מעטפות הצעות 

 המחיר של אותם המציעים שהגיעו לשלב זה, וזאת לצורך ניקוד הצעות המחיר. 

 (50%) ציון המחיר .19

כל ל ידיו-בשיעור ההנחה המוצע על ,מסמך ג', הצעת המחירטופס קוב בינהמציע  .19.1

 בשפה הערבית שבמסמך ג'. פרודקשיין שירותי פוסט  מחירוןהמחירים הנקובים ב

הצעת המחיר, שבה יינתן שיעור ההנחה באחוזים הגבוה ביותר )היינו שהצעת המחיר  .19.2

הנקודות   50הניקוד המקסימלי של  מלא    תהיה הזולה ביותר עבור התאגיד(, תקבל את

 עבור משקל הצעת המחיר.  

יחושב באופן יחסי להצעת ברכיב זה  עבור כל אחת ואחת משאר הצעות המחיר    הניקוד .19.3

 לפי הנוסחה שלהלן: הזולה ביותר המחיר 

(A) – 100    

05 X            __________ 

(B) - 100 

 

A .שיעור ההנחה הגבוה ביותר שהוצע מבין ההצעות של כלל המציעים = 
 

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

 שניתן להשיג. ניקוד המחיר הניקוד המקסימלי של  – 50
 



 

 של ההצעה )איכות + מחיר(ניקוד הסופי חישוב ה .20

 ציון ההצעה הסופי יהיה סכימת הציונים שניתנו ביחס:

כאמור לעיל, כפי שיינתנו לכל מחיר  בצירוף ניקוד מרכיב הלעיל  לניקוד מרכיב האיכות כאמור  

 מציע.   

 סופי"(ההצעה ציון )להלן: "

אלא אם תמצא  גבוה ביותר.יא ההצעה שתקבל את ציון ההצעה הסופי היבחר התשההצעה 

 ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית המצדיקה לחרוג מכלל זה.

 הכרזה על הזוכה וחתימת חוזה עמו .21

 תבחר זוכה אחד. וועדת המכרזים  .21.1

על אף האמור לעיל, התאגיד רשאי שלא לבחור באף אחת מן ההצעות, לרבות ההצעה  .21.2

יד יש חשש ממשי כי המציע לא ביותר, לרבות בשל כך שלתאגו/או הטובה הנמוכה 

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

כל ו/או מבקבלת ההצעה הזוכה תיתכן חריגה מהסכום המאושר בתקציב התאגיד, 

שיקול או נימוק אחר כפי שימצא המזמין לנכון הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט 

 של התאגיד.

בכתב )דוא"ל או באמצעות הודעה  ידיו כזוכה במכרז  -מציע שהוכרז עלודיע לתאגיד יה .21.3

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

 הודעות.

מובהר כי ההתקשרות בהסכם היא שלא על בסיס בלעדיות, וללא התחייבות של  .21.4

כלשהם, אלא בהתאם לשיקול דעתו  התאגיד להזמין שירותים בכמויות או בהיקפים

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

 השירותים. התמורה תשלום לזוכה לפי ביצוע הזמנה וקבלת השירותים בפועל.   

 ציעים, אשר ייבחרו כזוכים חלופיים או שלא זכו במכרז.יתן הודעה ליתר המהתאגיד י .21.5

 בחירת כשיר שני   .22

במכרז, אחד או יותר, שיהיה המציע כשיר שני  התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לבחור   .22.1

 משוקללהיון  לפי הצ  לפי סדר הדירוגבמכרז  שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה  

 . "(כשיר שני" וכן הלאה )להלן: במקום השני, ובמקום השלישי והרביעי הסופי 

 לצורך אספקת השירותיםכשיר השני א חייב להתקשר עם האך ליהא רשאי  התאגיד .22.2

 בהתרחש אחד מן המקרים הבאים:

 לא ייחתם חוזה התקשרות עם הזוכה על ידי התאגיד מכל סיבה שהיא; .22.2.1

 הזוכה לא יעמוד בהצלחה בתקופת הניסיון כהגדרתה לעיל;   .22.2.2



 

בתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה הזוכה במכרז לא יעמוד  .22.2.3

שהי מהתחייבויותיו או פעל בחוסר תום לב לפי דעתו של בהתחייבות כל

 התאגיד; 

בתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה, הזוכה לא יעמוד ברכיב כלשהו  .22.2.4

היינו שאיכות  –מרכיבי האיכות שעל בסיסם נוקד ציון האיכות של הצעתו  

נמוכה מאיכות השירותים נשוא הצעתו השירותים שיספק לתאגיד תהיה 

 כפי שבאו לידי ביטוי בניקוד האיכות שניתן לו. 

בתקופת ההתקשרות או בתקופת ההארכה הזוכה הפרה את ההתקשרות בהפרה  .22.3

ההחלטה על התרחשות אחד מן האירועים המפורטים הנה של התאגיד ולפי יסודית. 

 שיקול דעתו הבלעדי בלבד. 

ועדת המכרזים רשאית להתקשר עם הכשיר השני )השלישי, הרביעי וכן הלאה( גם  .22.4

לאחר תום מועד פקיעת הצעתם, ובלבד שהכשיר השני נתן לכך את הסכמתו, ואולם 

 הוא יהיה מחויב להסכים להתקשרות. בתוקפה כשיר השני כל עוד הצעת ה

מחויב לעמוד כתנאי הכשיר השני כאמור, כשיר השני לצורך התקשרות התאגיד עם ה .22.5

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

אינה טעונה הסכמת הזוכה לכך ואין התאגיד כשיר השני התקשרות התאגיד עם ה .22.6

ון קודם להתקשרות כאמור. לזוכה אין ולא תהיינה כל טענה, מחויב ליתן לו זכות טיע

   הכשיר השני. תביעה או דרישה במקרה והתאגיד יתקשר עם 



 

 תוקף ההצעה .23

ממועד הגשת ההצעות למכרז, אף אם נבחר ימים  90ההצעה תעמוד בתוקפה למשך  .23.1

בתנאי כלשהו זוכה במכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה שהזוכה לא יעמוד  

מתנאי המכרז, או הציג מצג מטעה, או יפר את ההסכם שיחתם עם התאגיד, או בכל 

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

, אך בכל עת רשאייהיה  התאגיד, ההתקשרות עם הזוכה אל הפועל, מכל סיבה שהיא

רת שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו לא חייב, ובלי לגרוע מכל זכות אח

  דורגה במקום הבא.

התאגיד יהא רשאי לבקש מהמציעים )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופה  .23.2

 לכל פרק זמן שהוא.    נוספת, אחת או יותר, 

 הצעה מסויגת או מותנית .24

אחד עם דרישות מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה  .24.1

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

 "(.הסתייגות": בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז )להלן

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא רשאי  .24.2

התעלמות ממנה, או לחילופין לפסול את  לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך

של  לפי שיקול דעתו הבלעדיאו לחילופין לפנות למציע לשם הבהרה, הכל ההצעה, 

 דיע על כך למציע בכתב.התאגיד אשר יו

המציע יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל  .24.3

 .גיד, ככל שיורה כן התאבמסמכי המכרז או בהצעתו למכרז

 הצעה תכסיסנית .25

פי דין, הצעה תכסיסנית או הצעה -בלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לתאגיד על .25.1

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

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

 .התאגיד רשאי לפסלה

 אי עמידת המציע בתנאי התאגיד  .26

ידי מציע, אשר סיפק בעבר -התאגיד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש על .26.1

ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות כנדרש בתנאי המכרז, או  שירותים לתאגיד

מצד גורמי התאגיד ו/או  שקיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב השירותים שסיפק

במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה  תי אחר. מצד גורם ממשל

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

 . המכרזים



 

שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר הגיש הצעה למכרז קודם התאגיד  .26.2

ונמצא כי הגיש הצעה או הצהרה התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה למכרז דנן של 

כלשהיא שאינה נכונה, מטעה, ו/או שגילה רק מידע חלקי באופן שיש בו כדי להטעות. 

טה הסופית. זכות הטיעון יכול במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחל

 .בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים הכל שתמומש בכתב או בעל פה, 

 דרישה למידע נוסף או להבהרות .27

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז, הבהרות בכתב או בעל  .27.1

ת פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנו

או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על פני מציעים אחרים. באופן מהותי את הצעתו 

 ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, המלצות או אישורים  .27.2

המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי 

 בתנאי הסף, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה. המכרז, לרבות

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם  .27.3

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.

המציע מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם דרישתו, כל מידע ו/או אישור ו/או הבהרה  .27.4

 כאמור לעיל.

 בלי לגרוע מכל האמור לעיל: .27.5

פי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע לגלות -התאגיד יהא רשאי, על .27.5.1

פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות 

ניין בו, שיטת התמחור/ניתוח המחירים אשר המימון שלו או של בעל ע

לפיהם תמחר את הצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין 

בגילויו. מציע אשר נמנע מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך 

 רשאי התאגיד שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה. –התאגיד 

ו/או באתרי לקוחות נציגי התאגיד יהיו רשאים לבקר במשרדי המציע  .27.5.2

שלהם סיפק המציע שירותים דומים לשירותים מושא המכרז, ו/או לפנות 

לממליצים או ללקוחות אחרים של המציע לשם קבלת חוות דעת, נתונים 

ופרטים אחרים אודות המציע מגורמים שלישיים, לפי שיקול דעתו של 

 התאגיד, לרבות חוות דעת אודות מצבו הכלכלי של המציע.

לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את התאגיד, ללא  בלימ .27.6

דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לתאגיד, בפרק הזמן אשר 

יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר 

 עד לחתימה על ההסכם עמו. –ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע, כבעל ההצעה הזוכה 



 

 חתימה על הסכם התקשרות .28

ימי עבודה ממועד ההודעה לזוכה על זכייתו בהליך, מתחייב הזוכה לחתום על   10בתוך   .28.1

ידי התאגיד, ולהמציא לתאגיד -הסכם ההתקשרות, וזאת כתנאי לחתימת ההסכם על

ורטים בצירוף כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפשלושה העתקים חתומים  

לנוסחים  האישור קיום הביטוחים )בנוסח זהביצוע והמצאת ערבות  בהסכם, לרבות

  להסכם(. פואשר צור

ידי התאגיד לא יהא קיים -למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על .28.2

 תוקף בין הצדדים.-הסכם בר

 עיון במסמכי המכרז ובהצעה הזוכה .29

, כל משתתף במכרז יהא 1993  -מכרזים, התשנ"ג )ה( לתקנות חובת ה21בכפוף לתקנה   .29.1

רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת 

מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או מוחרגות, בעמדת היועץ המשפטי 

 בוועדה ככל שאינה מוחרגת או חסויה ובהצעת הזוכה במכרז, וזאת בכפוף לחריגים

שנקבעו בתקנה האמור או בכפוף להלכות בדבר חיסיון לפי הדין והפסיקה, וזאת תוך 

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום  30

   .מראש עם נציג התאגיד

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים  .29.2

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

למסמכי המכרז, מהם החלקים הסודיים, וכן,   4  פרטופס מסבמפורש בהצעתו, על גבי  

 יצרף עותק נוסף של הצעתו, שבו החלקים הסודיים מושחרים.

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה  .29.3

  לעיון מציעים אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .29.4

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

המכרזים יודגש: שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת  .29.5

 . בלבד

בלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי שמו וכתובתו של מציע והמחיר שהוצע מ .29.6

 ידיו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.-על

 ועדת המכרזים זכויות .30

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

 תהא רשאית בנוסף:



 

מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב מומחים חיצוניים להיעזר ביועצים וב .30.1

 ולכל מטרה.

בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם לדין  לבטל את המכרז .30.2

וזאת בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר חתימת הסכם 

 ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה. 

קיימת ו  ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי, כי  יובהר לעניין זה .30.3

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

קבלת האישור התקציבי האמור. בעצם הגשת ההצעות למכרז, יראו את המציעים כמי 

שה ו/או תביעה כנגד דרי,  שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה

דרישה ו/או תביעה כנגד , בעניין זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה התאגיד

, בקשר עם ביטול המכרז ו/או דחיית מועד תחילת ביצוע השירותים לפי התאגיד

 .המכרז

באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך המכרז ואת לקבל כל החלטה אשר תשרת  .30.4

 .תכליתו של מכרז זה

 א ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא. לנהל מש .30.5

לא לבחור כזוכה במכרז את ההצעה הזולה ביותר, את ההצעה שקיבלה את הניקוד  .30.6

 הגבוה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע במכרז זה ובכלל זה אופן  .30.7

 הגשת ההצעה למכרז על ידו.

 כלליותהוראות  .31

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא כל הסכם,  .31.1

  קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות למכרז.

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק  - היררכיה בין המכרז להסכם .31.2

לו )על נספחיו(   בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף

 כמסמך אחד, שחלקיו משלימים זה את זה. 

או במקרה של  בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, .31.3

, המוסיף על יגבר הנוסח המטיב עם התאגידסתירות בתוך אחד מן המסמכים, 

זה, כי חסר   . מובהר לענייןהתחייבויות המציע ו/או הזוכה והמוסיף על זכויות התאגיד

 לא ייחשב כסתירה.

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופיעים  -ביטויים המופיעים בלשון יחיד  .31.4

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך. –בלשון זכר 



 

כותרת הסעיפים במכרז ובנספחיו נועדו למטרות נוחות בלבד, והן לא ישמשו לצרכי  .31.5

 פרשנות.

ת המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם מכל התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל א .31.6

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

התאגיד כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם, לא תהיה למשתתפים 

במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, בקשר לכך, והם לא יהיו 

שלום כלשהו, לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזק בגין הביטול כאמור, זכאים לת

 ולא תחול על התאגיד כל חובה לתשלום כאמור.

מסמכי המכרז הם רכושו הבלעדי של התאגיד, ואין לעשות   -  קניין התאגיד במסמכים .31.7

 בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.

חייב להימנע מכל פעולה בניגוד עניינים/ בעל ההצעה הזוכה ית  -  וסודיותניגוד עניינים   .31.8

בחשש לניגוד עניינים/ מראית עין של חשש לניגוד עניינים. הוראות נוספות לעניין ניגוד 

וכן מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת  עניינים מצויות בהסכם ההתקשרות

 .כלפי התאגיד

ת לדון בתובענה סמכות השיפוט הבלעדית, המקומית והייחודי  -  סמכות שיפוט .31.9

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

 .בלבד בעיר ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מסמך ב'  - חוברת ההצעה 

ולצרף אליה את כל הטפסים המצורפים  זהמסמך את ההצעה יש להגיש על גבי 

הזמנה להציע הצעות.  –תיעוד נוסף שיש לצרף לפי מסמך א' כל  לו וכן 

מסמך זה וכל הטפסים יצורפו למעטפה א'.   

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

 פרטי המציע .1

 פרטים למילוי נושא

 שם המציע

 

 

 סוג התאגיד

 

 

 מספר מזהה

 

 

 תאריך הרישום

 

 

 המציעמנכ"ל 

 

 

 כתובת: 

 

 

רחוב:    _________________________________  

מספר:  _________________________________   

ישוב:    _________________________________  

מיקוד:   _________________________________  

 מספר טלפון

 

 

 

 כתובת דוא"ל

 

 

 

 



 

 

 פרטי 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  תאריך

 בשם המציע

חתימה וחותמת 

 המציע

  



 

 טופס מספר 1 – המציע, זהותו ומורשה החתימה 

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

 לטופס זה יש לצרף את המסמכים המפורטים.  •

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

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

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

מאשר את הפרטים ___________ שכתובתי ________________________

 : הבאים לגבי המציע במכרז 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 בסעיףהריני לאשר כי המציע אי .4
 .  1999 -התשנ"ט, חוק החברותא ב362

בשם במציע ולחייב את  לחתוםלפי מסמכי היסוד של המציע שמות המוסמכים  .5
 המציע לעניין מכרז זה, ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני, הנם: 

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

  ........................ מס' "זת ............................ נושא/ת

המציע/הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההחלטה בתאגיד  .6
 ההצעה, התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.

 :מצורפים למסמך זה .7

 אתר דרך להפקה הניתן התאגידים מרשות עדכני שותפות/חברה פרטי תדפיס .א
 .התאגידים רשות של האינטרנט

מסמך החלטת המציע בדבר אישור מורשה חתימה מטעם המציע כשהוא  .ב
 מאומת כ"מתאים למקור".  

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

 

 בכבוד רב,

         ___________         _______________________                          ________ 

  ךתארי           חותמת וחתימה                                                   מלאשם      



 

 - 2טופס מספר 

-, התשל"וגופים ציבוריים לפי חוק עסקאותהמציע תצהיר 

 )להלן:"חוק עסקאות גופים ציבוריים"( 1976

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.יחתם מולא וייטופס זה  •

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

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.  •

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

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

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

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

 כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________ )להלן:  .1
לעשות כן ומוסמך/ת "( עבור תאגיד השידור הישראלי, וזאת לאור היותי מורשה המציע"

 .מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר

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

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן   במצטבר:

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

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

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

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

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 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 )

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

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

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

 האחרונה.

 ]חודש ושנה[ תאריך ההרשעה ]מספר סעיף ושם חוק[ פירוט העבירה 

1.   

2.   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד



 

 . כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים –" בעל זיקה" -" ו הורשעלצורך סעיף  זה: "

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

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

 ( לא חל על המציע. "זכויות

עובדים   100על המציע והוא מקיים אותן, והיה ומעסיק    חללחוק שוויון זכויות    9סעיף    ❑

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

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

ות בקשר לשם קבלת הנחי –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 

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

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

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

 . במידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומןבזאת, כי אכן פנה בפועל כאמור, ו

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה:  "סעיף לצורך 

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה, למנהל הכללי של  .4
ימים מהמועד האחרון להגשת  30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 צעות במכרז.  הה

 : הבאים המסמכים מצורפים זה לתצהיר .5

 המעיד  ממנו  העתק  או,  מס  מיועץ  או  חשבון-מרואה,  חוקכהגדרתו ב  מורשה  מפקיד  אישור (1
ת מס הכנסה פקוד פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את מנהלהמציע ש

 ;מלנהלם פטור שהוא או 1975-ו"תשלה, מוסף ערך מס וחוק

 המעיד  ממנו  העתק  או,  מס  מיועץ  או  חשבון-מרואה,  חוקכהגדרתו ב  מורשה  מפקיד  אישור (2
 עליהן  שמוטל  עסקאות  על  למנהל  ולדווח  הכנסותיו  על  השומה  לפקיד  לדווח  נוהגהמציע  ש

 ;1975 -, התשל"ו מוסף ערך מס חוק לפי מס

 . ככל שקיימים "מורשה עוסק" תעודת או/ו" מורשה עוסק" אישור (3

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

  ________   _______________________       __________________ 

 )ללא חותמת המציע( חתימת המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 אישור

. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _________ אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר
התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה 
____________ / המוכרת/ת לי באופן אישי, ואשר רשאי ומוסמך לחתום ולהתחייב בשם המציע 

לא יעשה/תעשה כן על הצהרה זו, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם 
 יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

 

__________________ 

עו"ד )חתימה +חותמת(                                          
  

 



 

  - 3טופס מספר 

 התחייבויות המציע בקשר להגשת הצעה למכרז

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.יחתם מולא וייטופס זה  •

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

 טופס זה יש להגיש במעטפה א'.    •

 

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

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

 כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת המציע _______________________ )להלן:  .1
 . עבור תאגיד השידור הישראליב 19/2020מכרז "( המציע"

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

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

מתוקף בידיעה אישית בין היתר העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי  .4
 .תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי

המכרז על מסמכיו ובכלל הנני מעוניין לספק לתאגיד את השירותים בהתאם לתנאי   .5
   זה ההסכם על נספחיו. 

נספחיו, כל מסמכיו ואשר כי קראתי בעיון רב את כלל מסמכי המכרז, על הנני מ .6
ואני מצהיר שהבנתי את דרישות המכרז ותנאיו, וכי אני מסכים/ה לדרישות 

 המכרז ללא סייג.

ידי, ואני -"( נבדקו עלההצעה" - כל הנתונים שפורטו בהצעת המציע )להלן .7
 מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים.

ההסכם מסמכיו וכל המצורפים לכל מסמך ובכלל זה  ארבעת  על כל ז  הוראות המכר .8
המצורף למכרז, על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים ללא סייג 

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

 אי תיאום הצעות במכרז: .9

מציע אחר במכרז או עם גורם אחר מחירים עם מו אילא תוהח"מ המציע  9.1
 שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה למכרז.  כלשהו

, מוגשת במעטפה נפרדת המצורפת בנפרד -ההצעה, כולל הצעת המחיר  9.2
לבין מציעים אחרים המציע באופן עצמאי. אין ולא היו בין המציע ידי -על

ף פוטנציאליים למכרז הסכם, הבנות, התייעצות, קשר או שיתומציע או 
 פעולה כלשהו בקשר עם המכרז.

ידי המציע בתום -גובשה על המצורפת בנפרד, -ההצעה, כולל הצעת המחיר  9.3
לב, ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם משתתף או 

 משתתף פוטנציאלי אחר במכרז.

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה לא הוצגו בפני כל אדם או  9.4
או אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז   אשר מציעאחר  תאגיד

 הצעות במכרז, או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.



 

בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות   יםמעורבהמציע והח"מ לא היו   9.5
 למכרז. 

בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה  יםמעורבו לא היהמציע והח"מ  9.6
 גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע. 

בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי  יםעורבהמציע והח"מ לא היו מ 9.7
 תחרותית מכל סוג שהוא.

לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש  יםמודעהמציע והח"מ  9.8
 שנות מאסר בפועל.

על גבי טופס ההצעה, וכן הגשת הצעת המחיר החתומה, הגשת ההצעה החתומה  .10
את כלל האמור במסמכי המכרז והח"מ קראו מהוות ראיה חלוטה לכך שהמציע 

ובהסכם המצורף לו, על נספחיהם, את המענה/ים לשאלות הבהרה והודעות על 
לכך את הסכמתו הבלתי נו את האמור בהם, ונתנו אם היו כאלה, הבי -עדכונים 
 מסויגת.

באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, מציע והח"מ בדקו ה .11
לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום ים  העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר הקשר

כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך  התחייבויותינו על פי המכרז, במועדן ובמלואן, בירר
 . זכה בויתיו על פי המכרז אם ווידא כי יהיה ביכולתו לקיים את כל התחייבויו

ההיתרים על הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות ב המציע .12
-והאמצעים, לרבות כוח האדם והציוד, הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים על

פי ההסכם המצורף למכרז, ונכון למועד הגשת ההצעה, לא ידוע לי על קיומה של 
ניגוד עניינים, שיש בה כדי למנוע מהמציע לקיים איזו  מניעה כלשהי, לרבות

 פי דין.-פי המכרז, ההסכם, הצעת המציע או על-מהתחייבויותיו על

פי דין, ובידיו כל הרישיונות -בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על, רשום המציע .13
 ., הנחיה או נוהלדיןכל פי -הנדרשים עלוההיתרים 

תוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד, במסגרת מתחייב לעשות שימוש ב, המציע .14
 הספקת השירותים מושא המכרז, אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

ככל שיש לו עובדים, בעניין שמירת זכויות עובדים, ו חובותים ומקיי פועל המציע .15
החלים על  -ובכלל זה צווי  ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  -לפי דיני העבודה 

כמעסיק לעניין הספקת השירותים, לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים המציע 
ובהתאם לחוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים(, תשנ"א

, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות, כמתחייב מחוקי 1987-מינימום, תשמ"ז
 ו.העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי

וכן היקפה  וזכה במכרז דנן, ההתקשרות עימיבמידה והמציע כי  ידוע ומוסכם על .16
מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי התאגיד, בצרכים המשתנים של התאגיד 

 וכן בקבלת כל האישורים התקציביים, ככל שידרשו. 

במקרה בו לא יהיה לתאגיד תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו  .17
, לא יינתן השירות השירותים כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישת

ע"י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, לא תהיה 
 כל טענה ו/או תביעה עקב כך.מציע ל

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את   .18
ו/או לפצל את ההתקשרות  החליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד,המכרז ו/או ל

בהתאם לשיקול דעתו כמפרט במסמכי המכרז או לקבל רק חל מהצעת המציע הכל 
 הבלעדי ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותו ויועברו אליו בפועל. 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה להמציע  .19
הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז, דחיית ביצועו, או שינוי כלשהו בהיקף בכל 



 

מבלי לגרוע מכלליות . השירותים המבוקשים על ידי התאגיד, מכל סיבה שהיא
זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך המציע מסכים לכך שהוא לא יהיה האמור דלעיל, 

ביצוע השירותים מכוח י אכל תביעה בגין  ונזק. כמו כן, לא תהא ללו אף אם יגרם 
 המכרז בהיקף מסוים.

בוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי התאגיד, בגין כל ילא  מציע מצהיר כיה .20
מכל סיבה שהיא  עיכוב בהשלמת השירות או הפסקת השירות, זמנית או קבועה

הליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע ככל שתחול בכל עת ובכלל בשל 
 צדדים שלישיים כלשהם.או 

ימים מהמועד האחרון  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .21
להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה וידרוש התאגיד יוארך תוקפה 

 של הצעתי לתקופה נוספת.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .22

 

 

         ___________         _______________________                          ________ 

 שם המצהיר                                            תאריך                           חתימה     

 

 אישור עו"ד

............ אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ...

על ולהתחייב אשר מוסמך לחתום התייצב בפני מר/גב' ..................... 

מס'  "זלפי ת שזיהיתיו/הולאחר  המוכר/ת לי אישיתבשם המציע זה תצהיר 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי  ........................

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.  

 

______________ 

תאריך           

__________________ 

 חתימה וחותמת

 

  



 

 טופס מספר 4 - 

 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.יחתם מולא וייטופס 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'.    •

"( המציעלהלן: ") _____רישום: __________________ _, מס'____________אני הח"מ _____

 מצהיר בזאת, כדלקמן:

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן 

  אינה  עבור תאגיד השידור,  19/2020מכרז פומבי ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת
 כוללת פרטים סודיים.

 במקרה  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן[
 :[שבו החלקים הסודיים מושחרים  ה,צעהעותק נוסף של השל מילוי חלק זה, יש לצרף  

 

 

 

 

 

 ,המבקש לעיין במסמכים שונים ,ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז .1
, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  ,במסמכיםעיון 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח
אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים  .2

 ענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל ט  אםאחרים,  
ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .3

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

וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות  ,רזיםברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכ .4
העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל 

 דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
 

            ______________________                        ____________________ 

+ חותמת  תאריך                                                               חתימה                              

     )אם נדרש(

 

  



 

 טופס מספר 5 – 

 תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי סף מקצועיים 

 בהתאם לסעיפים  6.3 - 6.5 במסמך א' – הזמנה להציע הצעות

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.יחתם מולא וייטופס זה  •

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

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.  •

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

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

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

 

ך ............................ נושא/ת ת"ז מס'  ..........................  המוסמאני, הח"מ .

 תצהיר זה בשם התאגיד _______________________ מספר תאגידוהמורשה לתת 

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת 

 המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן:

 במציע.  ..................הנני מכהן/ת בתפקיד  .א

מתוקף בידיעה אישית בין היתר העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי  .ב
 .תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי

 

להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 6.3 למסמך א' – העסקת וניסיון תסריטאי  

 להלן נוסח תנאי הסף: 

המציע מעסיק נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, תסריטאי, אשר כותב  .6.3"

 :תסריטים )להלן: "התסריטאי"( העונה לכל התנאים הבאים במצטבר

התסריטאי יודע ערבית ספרותית על בוריה דהיינו קורא וכותב ערבית  .6.3.1

 ספרותית. 

ולצרף  5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

 . תסריט אחד שהתסריטאי כתב בערבית ספרותית

התסריטאי מכיר את החברה הערבית בכל הרבדים החברתיים, דתיים,  .6.3.2

 ותרבותיים. 

( תסריטים לפרומו 2חת תנאי סף זה על המציע לצרף שני )לצורך הוכ

שכתב התסריטאי בשפה הערבית באופן שהותאם לאחד מרבדי החברה 

הערבית: תסריט אחד לפרומו בתחום תרבות ובידור, ותסריט אחד לפרומו 



 

בתחום האקטואליה. על שני התסריטים לפרומו כאמור להיות בשפה 

       . הערבית

י בעל ניסיון בכתיבת תסריטים לפרומו בשפה הערבית של התסריטא .6.3.3

)שלוש( השנים האחרונות  3)שנים עשר( חדשים במהלך  12לפחות 

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

ניסיון של חדש אחד ייחשב באם העובד כתב לפחות תסריט אחד לפרומו 

ניח בשפה הערבית באותו החודש )להמחשה: באם התסריטאי כתב נ

עשרה תסריטים לפרומו בחודש אחד ואפס תסריטים לפרומו בחודש הבא 

אחריו, ייחשב הדבר כאילו הוא צבר ניסיון רק של חודש אחד, בחודש 

 האחד בו כתב לפחות תסריט אחד לפרומו בשפה הערבית(. 

מתוך הניסיון בכתיבת התסריטים לפרומו: על תסריט אחד לפחות 

חברה הערבית )חברתי, דתי, תרבותי( להיות: מותאם לאחד מרבדי ה

בתחום של תרבות ובידור. בנוסף לכך על תסריט אחד לפחות להיות 

מותאם לאחד מרבדי החברה הערבית )חברתי, דתי, תרבותי( בתחום של 

 אקטואליה. 

 .5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר 

ידי המציע בייחסי עובד העובד מועסק על  -"מעסיק" לצורך סעיף זה 

 ". מעביד ו/או קיימים בינו לבין המציע יחסי קבלן נותן שירותים

 שם התסריטאי אותו מעסיק המציע, ומספר תעודת הזהות:   .1

_____________________________ 

 "(התסריטאילהלן בטופס זה יכונה: "

לעיל ביחסי עובד מעביד  1האם המציע מעסיק את התסריטאי כאמור בסעיף  .2
 במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז?  

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

נותן  –לעיל קיימים יחסי קבלן  1האם בין המציע לבין התסריטאי כאמור בסעיף  .3
 שירותים במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז?  

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 

 



 

יודע ערבית ספרותית על בוריה דהיינו קורא  1כאמור בסעיף תסריטאי ההאם  .4
 וכותב ערבית ספרותית?

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 .שהתסריטאי כתב בערבית ספרותיתלפרומו תסריט אחד על המציע לצרף  .5

 להלן פרטי התסריט שהמציע מצרף בערבית ספרותית:  .6

 ערבית ספרותית:  –פרטי התסריט 

מועד כתיבת 

 התסריט

כותרת 

 התסריט

עבור מי נכתב ב

 ?התסריט

לאיזו מטרה 

 נכתב

 התסריט?

    

 

מכיר את החברה הערבית בכל הרבדים  1תסריטאי כאמור בסעיף ההאם  .7
 ?  החברתיים

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

מכיר את החברה הערבית בכל הרבדים  1תסריטאי כאמור בסעיף ההאם  .8
 הדתיים? 

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

הרבדים מכיר את החברה הערבית בכל  1תסריטאי כאמור בסעיף ההאם  .9
 תרבותיים? ה

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

( תסריטים לפרומו שכתב התסריטאי בשפה הערבית 2לצרף שני ) המציעעל  .10
באופן שהותאם לאחד מרבדי החברה הערבית: תסריט אחד לפרומו בתחום 

תרבות ובידור, ותסריט אחד לפרומו בתחום האקטואליה. על שני התסריטים 
 .לפרומו כאמור להיות בשפה הערבית.       

 



 

בתחום תרבות שהמציע מצרף ת לפרומו בשפה הערבילהלן פרטי התסריט  .11
 : ובידור

 : בתחום תרבות ובידורלפרומו פרטי התסריט 

מועד כתיבת 

 לפרומו התסריט

 כותרת התסריט

 לפרומו

בעבור מי נכתב 

 התסריט?

לאיזו מטרה נכתב 

 התסריט?

הרובד בחברה 

הערבית אליו הותאם 

 התסריט לפרומו 

     

 

 : בתחום האקטואליהשהמציע מצרף לפרומו בשפה הערבית להלן פרטי התסריט  .12

 

 פרטי תסריט בתחום האקטואליה: 

מועד כתיבת 

 לפרומו התסריט

 כותרת התסריט

 לפרומו

בעבור מי נכתב 

 התסריט?

לאיזו מטרה נכתב 

 התסריט?

הרובד בחברה 

הערבית אליו הותאם 

 התסריט לפרומו 

     

 

 

 ? בעל ניסיון בכתיבת תסריטים לפרומו 1התסריטאי כאמור בסעיף האם  .13

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

( חודשים 12לעיל משך שנים עשר ) 13התסריטאי בעל ניסיון כאמור בסעיף האם  .14
 ?)שלוש( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז 3במהלך 

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

בכתיבת תסריט אחד לפחות  14התסריטאי בעל ניסיון כאמור בסעיף האם  .15
 הערבות בתחום תרבות ובידור ?מותאם לאחד מרבדי החברה 

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 



 

בכתיבת תסריט אחד לפחות  14התסריטאי בעל ניסיון כאמור בסעיף האם  .16
 מותאם לאחד מרבדי החברה הערבות בתחום אקטואליה?

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 : 1על המציע להשלים את הטבלה הבאה בקשר לניסיון התסריטאי כאמור בסעיף  .17

 

מועד כתיבת 

 לפרומו התסריט

 בשפה הערבית 

 חודש/ שנה/יום

שם הלקוח )בעבור 

 מי נכתב התסריט( 

נושא התסריט 

 ותחום התסריט

לאיזו מטרה נכתב 

 התסריט?

הרובד )חברתי, דתי, 

תרבותי( בחברה 

מותאם הערבית אליו 

 התסריט

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 העסקת, מעצב, אנימטור, עורך סאונד –למסמך א'  .46להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח תנאי הסף: 

מבעלי המקצוע יע מעסיק נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכרז כל אחד המצ .6.4

 :הבאים

 מעצב; .6.4.1

 (;motion graphicsאנימטור ) .6.4.2

 עורך סאונד;  .6.4.3

להיות דובר השפה  6.4.3עד  6.4.1על כל אחד מבעלי המקצוע המפורטים בסעיפים 

)שלוש( שנות לימוד  3הערבית על בוריה )ערבית מדוברת( דהיינו שהוא בעל לפחות 



 

העיקרית היא ערבית ו/או שבבית הוריו דיברו את השפה במסגרות בהן שפת הלימודים 

 הערבית כשפה העיקרית. 

אפשר שיהיה מדובר באותו בעל המקצוע המבצע את כל התפקידים או את חלקם, 

 ואפשר שיהיה מדובר בבעלי מקצוע שונים. 

ככל שמדובר במספר בעלי מקצוע, על כל אחד מבעלי המקצוע לעמוד בתנאי הסף 

  שבסעיף זה.  

מעביד  -בעל המקצוע מועסק על ידי המציע בייחסי עובד  –"מעסיק" לצורך סעיף זה 

  "  נותן שירותים. -ו/או ביחסי קבלן 

 מעצב? מעסיק נכון למועד הגשת המכרז  המציעהאם   .18

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 שם המעצב אותו מעסיק המציע, ומספר תעודת הזהות:   .19

 

_____________________________ 

 

האם המציע מעסיק את המעצב הנ"ל ביחסי עובד מעביד במועד האחרון להגשת  .20
 ההצעות למכרז?  

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

נותן שירותים במועד  –האם בין המציע לבין המעצב הנ"ל קיימים יחסי קבלן  .21
 האחרון להגשת ההצעות למכרז?  

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ? דובר השפה הערבית על בוריה )ערבית מדוברת(המעצב הנ"ל האם  .22

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 



 

)שלוש( שנות לימוד במסגרות בהן שפת הלימודים  3לפחות האם המעצב הנ"ל בעל  .23

 ? העיקרית היא ערבית

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ? דיברו את השפה הערבית כשפה העיקריתהאם בבית הוריו של המעצב הנ"ל  .24

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ? (motion graphicsאנימטור )מעסיק נכון למועד הגשת המכרז  המציעהאם   .25

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 , אותו מעסיק המציע, ומספר תעודת הזהות:  (motion graphicsאנימטור )שם ה .26

 

_____________________________ 

 

הנ"ל ביחסי עובד מעביד במועד האחרון  האם המציע מעסיק את האנימטור .27
 להגשת ההצעות למכרז?  

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

נותן שירותים במועד  –הנ"ל קיימים יחסי קבלן  האנימטורהאם בין המציע לבין  .28
 האחרון להגשת ההצעות למכרז?  

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ? הערבית על בוריה )ערבית מדוברת(דובר השפה הנ"ל  האנימטורהאם  .29

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 



 

)שלוש( שנות לימוד במסגרות בהן שפת הלימודים  3לפחות הנ"ל בעל  האנימטורהאם  .30

 ? העיקרית היא ערבית

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ? העיקריתדיברו את השפה הערבית כשפה הנ"ל  האנימטורהאם בבית הוריו של  .31

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ? עורך סאונדהמכרז מעסיק נכון למועד הגשת  המציעהאם   .32

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 אותו מעסיק המציע, ומספר תעודת הזהות:   סאונדהעורך שם  .33

 

_____________________________ 

 

הנ"ל ביחסי עובד מעביד במועד האחרון  סאונדהעורך האם המציע מעסיק את  .34
 להגשת ההצעות למכרז?  

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

נותן שירותים  –הנ"ל קיימים יחסי קבלן  עורך הסאונדהאם בין המציע לבין  .35
 במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז?  

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ? השפה הערבית על בוריה )ערבית מדוברת(דובר הנ"ל  עורך הסאונדהאם  .36

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 



 

)שלוש( שנות לימוד במסגרות בהן שפת הלימודים  3לפחות הנ"ל בעל  עורך הסאונדהאם  .37

 ? העיקרית היא ערבית

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ? הערבית כשפה העיקריתדיברו את השפה הנ"ל  עורך הסאונדהאם בבית הוריו של  .38

 כן 

  לא 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ניסיון המציע –א' למסמך  .56להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח תנאי הסף:

 ( השנים3( חדשים במצטבר במהלך שלש )12המציע, בעל ניסיון של שניים עשר ) .6.5

 האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  כדלקמן:

במתן שירותים העוסקים בקידום תכנים ושיווק מוצרים בשפה הערבית, בכל אחד   6.5.1

 מהתחומים הבאים:   

 עיצוב  6.5.1.1

 אנימציה  .6.5.1.2

 עריכת סאונד.   6.5.1.3

חברות הפקה בתחום הקידום והשיווק בעבור  6.5.1במתן כל השירותים כאמור בסעיף   6.5.2

 ו/או בעבור גופי שידור. 

חדשים כאמור לעיל, בכל אחד מן השירותים.   12בהר כי על המציע להיות בעל ניסיון של  מו 

חדשים באנימציה וניסיון  12חדשים בעיצוב, ניסיון של  12דהיינו להיות בעל ניסיון של 

 חדשים בעריכת סאונד.  12של 

כרח שכל שלושת השירותים יינתנו באותו החודש. דהיינו אין צורך שתהיה לם, אין הואו 

חפיפה בחודשים בהם הוענקו כל אחד מן השירותים. היינו אין הכרח שבאותו החודש 

יינתנו גם שירותי העיצוב, גם שירותי האנימציה וגם שירותי עריכת הסאונד. די בכך 

השנים האחרונות  3חודשים במהלך  12שלמציע ניסיון בכל אחד מן השירותים במשך 

 שקדמו למועד האחרון שקדם להגשת ההצעות למכרז. 

יסיון של חדש אחד ייחשב באם המציע סיפק את השירות באותו החודש )להמחשה: באם נ 

המציע סיפק שירות אחד של עיצוב בחודש אחד הוא עומד בתנאי הסף.  באם נניח שהמציע 



 

סיפק עשרה שירותי עיצוב בחודש אחד, ואפס שירותי עיצוב בחודש הבא אחריו, ייחשב 

שירותי עיצוב רק של חודש אחד, בחודש האחד בו סיפק הדבר כאילו הוא צבר ניסיון במתן  

 את השירות(. 

לצורך סעיף זה, ניסיון של המציע יכול להיחשב גם כניסיון של כל גורם אשר סיפק את 

השירותים מטעמו של המציע גם באם ההתקשרות עם אותו הגורם הייתה רק חד פעמית 

יע ניתנו השירותים על ידי כל לצורך שירות אחד בחודש אחד. ובלבד שמטעמו של המצ

חודשים שירותי עיצוב על  12גורם שהוא. להמחשה: באם המציע סיפק מדי חודש במשך 

 גורמים שונים מטעמו, ייחשב הדבר כי המציע עומד בתנאי הסף.  12ידי 

כמובן שניתן גם כי אותם הגורמים יספקו את השירותים כולם או חלקם, ובלבד כאמור 

 שהשירותים יסופקו מטעמו של המציע.     

 ".5לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף את טופס מספר 

 

( השנים 3( חודשים במצטבר במהלך שלוש )12בעל ניסיון של שניים עשר ) המציעהאם  .39

העוסקים בקידום  האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במתן שירותים

 ?  תכנים ושיווק מוצרים בשפה הערבית

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 הנ"ל הנם מתחום העיצוב? 39השירותים נשוא סעיף האם  .40

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

חברות הפקה הנ"ל, ניתנו בעבור   40 –ו  39פים נשוא סעיבתחום העיצוב האם השירותים  .41

 ? בתחום הקידום והשיווק 

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 ?  גופי שידורנ"ל, ניתנו בעבור ה 40 –ן  39פים האם השירותים בתחום העיצוב נשוא סעי .42

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 



 

מתן שירותים העוסקים בקידום תכנים הטבלה הבאה בקשר לעל המציע להשלים את  .43

 בתחום העיצוב: ושיווק מוצרים בשפה הערבית

 

שם הלקוח )בעבור 

 מי נכתב התסריט(

יש לציין באם 

הלקוח הינו חברות 

הפקה בתחום 

הקידום והשיווק 

 או גוף שידור

זהות ושם הגורם 

שנתן את 

השירותים 

מטעמו של 

 המציע

 השירותיםתיאור 

 איש קשר אצל הלקוח

שם/ תפקיד/ מספר 

 ניד/ כתובת מייל 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

( השנים 3( חודשים במצטבר במהלך שלוש )12בעל ניסיון של שניים עשר ) המציעהאם  .44

העוסקים בקידום  ההצעות במתן שירותיםהאחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת 

 ?  תכנים ושיווק מוצרים בשפה הערבית

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 הנ"ל הנם מתחום האנימציה? 44השירותים נשוא סעיף האם  .45

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 



 

חברות הנ"ל, ניתנו בעבור   45 –ו  44פים נשוא סעיבתחום האנימציה האם השירותים  .46

 ? הפקה בתחום הקידום והשיווק 

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

גופי הנ"ל, ניתנו בעבור   45 –ו  44פים נשוא סעיבתחום האנימציה האם השירותים  .47

 ? שידור

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

העוסקים בקידום תכנים מתן שירותים על המציע להשלים את הטבלה הבאה בקשר ל .48

 בתחום האנימציה: ושיווק מוצרים בשפה הערבית

 

שם הלקוח )בעבור 

 מי נכתב התסריט(

יש לציין באם 

הלקוח הינו חברות 

הפקה בתחום 

הקידום והשיווק 

 או גוף שידור

זהות ושם הגורם 

שנתן את 

השירותים 

מטעמו של 

 המציע

 תיאור השירותים

 איש קשר אצל הלקוח

תפקיד/ מספר שם/ 

 ניד/ כתובת מייל 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

 

( השנים 3( חודשים במצטבר במהלך שלוש )12בעל ניסיון של שניים עשר ) המציעהאם  .49

בקידום העוסקים  האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במתן שירותים

 ?  תכנים ושיווק מוצרים בשפה הערבית

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

 הנ"ל הנם מתחום עריכת הסאונד? 49השירותים נשוא סעיף האם  .50

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

חברות הנ"ל, ניתנו בעבור  50 –ו  49פים נשוא סעי עריכת הסאונדבתחום האם השירותים  .51

 ? הפקה בתחום הקידום והשיווק 

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

גופי הנ"ל, ניתנו בעבור  50 –ו  49פים נשוא סעי עריכת הסאונדבתחום האם השירותים  .52

 ? שידור

 כן 

  לא 
 

 במשבצת המתאימה Vיש לסמן 

תכנים מתן שירותים העוסקים בקידום על המציע להשלים את הטבלה הבאה בקשר ל .53

 בתחום עריכת הסאונד: ושיווק מוצרים בשפה הערבית

 

 

 



 

 מס"ד

מתן מועד 

שירותים 

העוסקים 

בקידום תכנים 

ושיווק מוצרים 

 בשפה הערבית

עריכת בתחום 

 הסאונד

 

שם הלקוח 

)בעבור 

מי נכתב 

 התסריט(

יש לציין באם 

הלקוח הנו  

חברות הפקה 

בתחום הקידום 

או גוף  והשיווק

 שידור

זהות ושם 

הגורם שנתן 

את 

השירותים 

מטעמו של 

 המציע

 תיאור 

 השירותים

איש קשר אצל 

 הלקוח

שם/ תפקיד/ 

מספר ניד/  

 כתובת מייל 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו ה

  שם המצהיר:   תאריך:    חתימה: 

______________  _______________  _____________ 

 

 אישור עו"ד

אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... התייצב 

בשם המציע זה תצהיר על ולהתחייב אשר מוסמך לחתום בפני מר/גב' ..................... 

אחר ול ........................מס'  "זלפי ת שזיהיתיו/הולאחר  המוכר/ת לי אישית

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

______________ 

תאריך           

__________________ 

 חתימה וחותמת

 



 

 טופס מספר 6 – 

 תצהיר המציע לצורך בחינת רכיבי האיכות

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.יחתם מולא וייטופס זה  •

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

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.   •

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

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

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

 להביא לפסילת ההצעה. 

ך ..........................  המוסמ  אני, הח"מ ............................. נושא/ת ת"ז מס'

 תצהיר זה בשם התאגיד _______________________ מספר תאגידוהמורשה לתת 

___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת 

 המציע בתנאי הסף במכרז כדלקמן:

 במציע.  ..................הנני מכהן/ת בתפקיד  .א

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

 .תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי

 התרשמות מתיק העבודות ומהפרומואיםרכיב א: 

 להלן ציטוט: 

עבודות בשפה הערבית בקשר לשם בחינת רכיב זה יצרף המציע להצעתו תיק  .15.1

לעבודות אשר הוכנו מטעמו של המציע. על תיק העבודות לכלול את כל האמור 

 :    להלן

נשוא תסריטאי תסריט לפרומו לרדיו שהוכן על ידי המציע ו/או על ידי ה .15.1.1

 לעיל.  6.3תנאי הסף שבסעיף 

 תסריטאי ל ידי התסריט לפרומו לטלוויזיה שהוכן על ידי המציע ו/או ע .15.1.2

 לעיל.  6.3נשוא תנאי הסף שבסעיף 

יהיה אותו התסריט  15.1.2או  15.1.1אפשר שהתסריט לצורך סעיפים 

שיצרף המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף, וניתן שיהיה מדובר 

 בתסריט אחר. 

אין חובה להציג תסריט שבוצע אצל  15.1.2-ו  15.1.1לצורך סעיפים 

 התסריטאי האמור המציע, דהיינו ניתן להציג תסריטים שנכתבו על ידי 

 גם אם אלה לא היו במסגרת עבודתו אצל המציע.  



 

פרומו לתוכנית רדיו ולפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו בוצעו על  .15.1.3

 ידי המציע )למשל: האם כתב את התסריט, ביצע עריכת סאונד  וכדומה(.  

פרומו לתוכנית טלוויזיה ולפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו  .15.1.4

על ידי המציע )למשל: האם כתב את התסריט, ביצע עיצוב,  בוצעו

 אנימציה, שירותי אונליין ועריכת סאונד (. 

פרומו כללי למספר תוכניות ולפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו  .15.1.5

בוצעו על ידי המציע )למשל: האם כתב את התסריט, ביצע עיצוב, 

 (. אנימציה, שירותי אונליין ועריכת סאונד

פרומו השקה לתוכנית חדשה ולפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו  .15.1.6

בוצעו על ידי המציע )למשל: האם כתב את התסריט, ביצע עיצוב, 

 אנימציה, שירותי אונליין ועריכת סאונד (.    

 )להלן: "תיק העבודות"(

ה התוכנית אלא לא ניתן שהפרומו לפי הסעיפים השונים יהיה כזה שהוכן לאות .15.2

 נדרש שכל אחד מהפרומו יהיה לתוכניות שונות.

ישמרו על גבי החסן נייד )דיסק און  15.1.6עד  15.1.1העבודות נשוא בסעיפים  .15.3

 .  6קי( ובנוסף יפרט המציע לגבי כל פרומו בטבלאות המצורפות בטופס מספר 

ייד בהתאם למספר המציע ישמור את שם התסריט והפרומו על גבי ההחסן הנ .15.4

 לפי מספרו. 6ויתאר אותו בטבלה שבטופס מספר  6הפרומו שבטופס מספר 

 ניתן לצרף עבודות שבוצעו עבור התאגיד. .15.5

עבודות לכל סעיף התאגיד  2המציע יגיש עבודה אחת בלבד לכל סעיף, אם יגיש  .15.6

 "יהיה רשאי לבחור לנקד עבודה אחת בלבד.

 :בלבד הערביתתיק עבודות בשפה 

 : תסריט לפרומו לרדיו -  1תסריט מספר 

  שם הלקוח

  שנת הפקה

פרטי איש 

 קשר

 שם: __________________________________

 תפקיד: _______________________________

 טלפון: ________________________________

_____________________________טלפון נייד:   

 כתובת דוא"ל: __________________________



 

השתתפות המציע 

 תסריטבכתיבת ה

 ;כן 

 ;לא 

 ___________________ :בחלקו. פרט 

  ____________ :מי מקרב המציע כתב את התסריט 

 

 תסריט מספר 2 – תסריט לפרומו לטלוויזיה בטלוויזיה

  שם הלקוח

  שנת הפקה

 שם: __________________________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _______________________________

 טלפון: ________________________________

_____________________________טלפון נייד:   

 כתובת דוא"ל: __________________________

השתתפות הצוות 

ידי -המועסק היום על

 המציע בתסריט

 ;כן 

 ;לא 

 ___________________ :בחלקו. פרט 

 ____________ :מי מקרב המציע כתב את התסריט 

 

  פרומו לתוכנית רדיו – 1פרומו מספר 

  שם הלקוח

הפקהשנת    

  תקציב הפרומו של הלקוח

 שם: __________________________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _______________________________

 טלפון: ________________________________



 

 טלפון נייד: _____________________________

__________________________כתובת דוא"ל:   

הצוות המציע ו/או השתתפות 

 בפרומושלו 

 ;כן 

 ;לא 

 ___________________ :בחלקו. פרט 

יש לפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו בוצעו ע"י המציע ו/ או על ידי 

 הצוות שלו, ואת זהות העוסקים בכך:

  התסריטכתיבת ____________________________ 

 ע עיצובוביצ ________________________________ 

 אנימציה ___________________________________ 

 שירותי אונליין _____________________________ 

  עריכת סאונד  _______________________________ 

 

 פרומו לתוכנית טלוויזיה )יש לפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו בוצעו ע"י המציע( – 2פרומו מספר 

  שם הלקוח

  שנת הפקה

 שם: __________________________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _______________________________

 ________________________________טלפון: 

 טלפון נייד: _____________________________

 כתובת דוא"ל: __________________________

הצוות המציע ו/או השתתפות 

 בפרומושלו 

 ;כן 

 ;לא 

 ___________________ :בחלקו. פרט 

על ידי ו/ או  יש לפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו בוצעו ע"י המציע

 הצוות שלו, ואת זהות העוסקים בכך:

  התסריטכתיבת ____________________________ 



 

 ע עיצובוביצ ________________________________ 

 אנימציה ___________________________________ 

 שירותי אונליין _____________________________ 

  עריכת סאונד____________________________  ___ 

 

 פרומו כללי למספר תוכניות  – 3פרומו מספר 

  שם הלקוח

  שנת הפקה

 שם: __________________________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _______________________________

 טלפון: ________________________________

 _____________________________טלפון נייד: 

 כתובת דוא"ל: __________________________

הצוות המציע ו/או השתתפות 

 בפרומושלו 

 ;כן 

 ;לא 

 ___________________ :בחלקו. פרט 

ו/ או על ידי  יש לפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו בוצעו ע"י המציע

 הצוות שלו, ואת זהות העוסקים בכך:

  התסריטכתיבת ____________________________ 

 ע עיצובוביצ ________________________________ 

 אנימציה ___________________________________ 

 שירותי אונליין _____________________________ 

  עריכת סאונד  _______________________________ 

 

 

 

 



 

 
 פרומו השקה לתוכנית חדשה – 4פרומו מספר 

  שם הלקוח

  שנת הפקה

 שם: __________________________________ פרטי איש קשר

 תפקיד: _______________________________

 טלפון: ________________________________

 טלפון נייד: _____________________________

 ___כתובת דוא"ל: _______________________

המציע השתתפות 

שלו הצוות ו/או 

 בפרומו

 ;כן 

 ;לא 

 ___________________ :בחלקו. פרט 

ו/ או על ידי הצוות  יש לפרט אילו שירותים בשלבי הכנת הפרומו בוצעו ע"י המציע

 שלו, ואת זהות העוסקים בכך:

  התסריטכתיבת ____________________________ 

 ע עיצובוביצ ________________________________ 

 אנימציה ___________________________________ 

 שירותי אונליין _____________________________ 

  עריכת סאונד  _______________________________ 

 

 התרשמות מהמציע: ב'רכיב 

 להלן ציטוט: 

 ויצרף את המסמכים כדלקמן:  6המציע ישלים את טופס מספר  .16.1

)בדרגת מנכ"ל  הכשרה, ניסיון, והשכלה של המציע ו/או מנהליו .16.1.1

 , ויצרף קורות חיים. וסמנכ"ל(

 סקירה קצרה אודות פרופיל המציע ואפיוניו. .16.1.2

ידי המציע נכון ליום הגשת ההצעות למכרז ביחסי -פירוט המועסקים על .16.1.3

עובד מעביד ו/או ביחסי קבלן נותן שירותים, אשר צפויים לתן את 

 השירותים בעבור התאגיד. ויצרף קורות חיים שלהם. 



 

במסגרת הריאיון והמצגת התאגיד יהא רשאי לשאול שאלות ביחס לשירותים,  .16.2

המקצועי, לגישה המקצועית, לרמת מקצועיות, לייחודיות, להכשרתם, לניסיון 

ה הערבית, לעמידה בלוחות זמנים ובכלל זה חברליצירתיות, לאוריינות של ה

לוחות זמנים מאתגרים במיוחד, לכישורים בינאישיים, לתודעת שירות, להתאמה 

 לתאגיד וכיו"ב.

 כמה מנהלים בדרג מנכ"ל וסמנכ"ל יש במציע? ___________ .1

 לפרט לגבי כל מנהל את הפרטים הבאים:  יש .2

 א. שם, מספר זהות

 ב. הכשרה

 ג. ניסיון

 ד. השכלה

 יש לצרף קורות חיים של כל מנהלי המציע.   .3

 : סקירה קצרה אודות פרופיל המציע ואפיוניויש לכתוב בתמצית  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

הגשת ההצעות למכרז ביחסי עובד מעביד ידי המציע נכון ליום -מועסקים עלמיהם ה .5

? יש ו/או ביחסי קבלן נותן שירותים, אשר צפויים לתן את השירותים בעבור התאגיד

 לפרט, שם ומספר זהות ולצרף קורות חיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוות דעת לקוחות: ג'רכיב 

 להלן ציטוט: 

ולפרט את רשימת כל   6על המציע למלא ולצרף להצעתו את טופס מספר  .17.1"

הלקוחות שלו וטלפון לאיש קשר, להם נתן שירותים הדומים לשירותים נשוא 

החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת  18המכרז בשפה הערבית במשך 

 .  "ההצעות למכרז

 על המציע להשלים את הטבלה הבאה: .6



 

שם הלקוח של 

 המציע 

 

תחילת מועד מתן 

השירותים 

 ללקוח 

 יום/ חודש/ שנה 

סיום מועד 

מתן 

השירותים 

 ללקוח 

יום/ חודש/ 

 שנה

 תיאור השירותים

 איש קשר אצל הלקוח

שם/ תפקיד/ מספר ניד/  

 כתובת מייל 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ה

חתימה: 

_____________ 

 

תאריך: 

__________ 

 

שם המצהיר: 

___________ 

 

 אישור עו"ד

אני עו"ד ........................... מ"ר ................... מאשר בזה, כי ביום ............... 

בשם זה תצהיר על ולהתחייב אשר מוסמך לחתום התייצב בפני מר/גב' ..................... 

אחר ול ........................מס'  "זלפי ת שזיהיתיו/הולאחר  המוכר/ת לי אישיתהמציע 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

______________ 

תאריך         

__________________ 

 חתימה וחותמת

 



 

 מסמך ג' – טופס הצעת מחיר  

 מסמך זה יצורף רק למעטפה ב'

 מסמך זה לא יצורף לדיסק או קי 

 יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך בסוף המסמך 

 מכרז פומבי מס' 19/2020

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

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

שהבנו את תכולת השירותים המבוקשים ואופן מתן השירות כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם 

 ובהסכם, מתכבדים בזאת להגיש את הצעת המחיר דנן: 

 ידי למחירון שירותי הפוסט למדיה בערבית שלהלן הוא:-המוצע על שיעור ההנחה

 _______  % לכל אחד מן המחירים הנקובים במחירון שירותי הפוסט למדיה בערבית

___________________ אחוזי הנחה לכל אחד מן המחירים הנקובים במחירון שירותי   במילים:

 הפוסט למדיה בערבית

 !!  )חמשה עשר( אחוזי הנחה 15%לים על אין להציע שיעורי הנחה העו

ידוע לי כי שיעור ההנחה שיינתן לכל אחד משירותי הפוסט המפורטים במחירון שירותי הפוסט יהיה 

 אחיד, ויהיה תקף לכל שירות ובכל כמות שתידרש.

 

 להלן מחירון שירותי הפוסט במדיה בערבית: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחיר שורה בש"ח  יחידת תמחור תיאור רכיב המחיר

 משמרת עיצוב

כל עבודות העיצוב  בתוכנות גרפיקה 
 פוטושופ ו/או אילוסטרייטור.  

עיצוב כותרות ומיקומם וקביעת 
 צבעוניות לפי קיט.   

 1,500 משמרת

 משמרת אונליין

אנימציה לכותרות וטיפול וידיאו 
 בתוכנת אפטר אפקס, 

הכנת ורסיות לשידור 
)בקרוב/מחר/הערב/מייד וכו'( 

הכוללים וידיאו וסאונד בקובץ אחד 
 2.5לפי הגדרות טכניות שבסעיף 

הזמנה להציע הצעות.   –למסמך א'   
 

 2,200 משמרת

 סאונד/מיקס

 עיצוב סאונד לסרטוני ברודקאסט
בסטריאו לפי הגדרות טכניות 

להוצאת קבצים לשידור כאמור 
הזמנה  –למסמך א'  2.5בסעיף 

 להציע הצעות. 

 שעה

דקות 60  
230 

 תסריט פרומו רדיו

 

כתיבת תסריט ע"י תסריטאי, 
תסריטים בכיוונים שונים.  2לפחות 

כולל תיקונים והכנת תסריט מקוצר 
  לפרומו.

 500 

 תסריט פרומו לתכנית
 טלוויזיה

 

צפייה בפרקים או ללא פרקים, 
כתיבת תסריט ע"י תסריטאי, 

תסריטים בכיוונים שונים.  2לפחות 
כולל תיקונים והכנת תסריט מקוצר 

 לפרומו.

 800 

תסריט פרומו 
לטלוויזיה כללי/השקה 

 הכולל מספר תוכניות

 

כתיבת תסריט ע"י תסריטאי, 
תסריטים בכיוונים שונים.  2לפחות 

כולל תיקונים והכנת תסריט מקוצר 
.לפרומו  

 1,500 

 
  

 



 

 )תשע( שעות למשמרת מלאה. 9משך הזמן של כל משמרת הנו של 

 דקות.  60שעה תחשב 

מובהר כי ככל שתתבצע בפועל עבודה בחלקיות של היחידה, התמורה תתואם להיקף בו בוצעה 

 העבודה בפועל. 

 להמחשה: 

ככל שהתאגיד יזמין חלקי משמרת התשלום לא יעלה על חלקיות היחידה שהוזמנה, וישולם 

יעלה על ויחושב לפי ההיקף שיבוצע בפועל. דהיינו באם התאגיד יזמין רבע משמרת, התשלום לא 

היקף של רבע משמרת, וככל שהמציע הזוכה יבצע בפועל רבע משמרת התשלום שישולם לו יהיה 

, בכפוף לכך שהמציע הזוכה יעבוד 4 –בגין רבע משמרת היינו המחירון למשמרת אחת יחולק ב 

את כל אותן השעות הנדרשות להיקף של רבע משמרת. באם המציע הזוכה יעבוד פחות מכך, 

 ושב ותשולם באופן יחסי להיקף בו יעבוד בפועל.  התמורה תח

ככל שהתאגיד יזמין חלקי שעה, התשלום לא יעלה על חלקיות השעה וישולם ויחושב לפי ההיקף 

שיבוצע בפועל מתוך השעה. דהיינו באם התאגיד יזמין חצי שעת עבודה, התשלום לא יעלה על 

 30בפועל את כל מחצית שעת העבודה ) היקף של מחצית שעת העבודה. ככל שהמציע הזוכה יבצע

, בכפוף 2  –דקות( התשלום שישולם לו יהיה בגין מחצית שעה, היינו המחירון לשעה אחת יחולק ב  

לכך שהמציע הזוכה יעבוד בפועל מחצית השעה. באם המציע הזוכה יעבוד פחות מכך, התמורה 

 תחושב ותשולם באופן יחסי להיקף בו יעבוד בפועל.  

 :לליות להגשת הצעת המחירהנחיות כ

I.  מחירי המחירון הנם ללא מע"מ. מהמחירים יופחתו שיעורי ההנחה שהמציע הזוכה נקב

 בהצעת מחיר דנן, ולאחר מכן יתווסף מע"מ כדין. 

II.  .חובה למלא את שיעורי אחוזים במספרים ובמילים 

היה והמציע לא ינקוב בשיעורי הנחה, יהא התאגיד רשאי לפסול את ההצעה, ו/או להתייחס 

 אחוזי הנחה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.   0להצעתו כאילו נקב ב 

 

 

 יש למלא את ההצעת המחיר בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס זה.

ר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או אין להוסיף לטופס הצעת המחי

 . הסתייגויות מכל סוג שהוא

המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה ונפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, יהא רשאי 

התאגיד לתקן כל טעות תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא וההצעה תכלול את תיקון 

הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד וההצעה המתוקנת תחייב את המציע, בנוסף התאגיד יהא 

דעתו הבלעדי  לפנות אל המציע בשאלות הבהרה ו/או לפסול את ההצעה. ככל  רשאי לפי שיקול

 שתחול סתירה בין המילים והספרות יגבר האמור במילים.  



 

 המציע מצהיר ומתחייב כי ידוע  והובהר לו והוא מסכים לכל האמור להלן:   

תשלום התמורה הנו בכפוף להזמנת התאגיד מראש ובכתב מאת המציע הזוכה את  .1

השירותים, בהיקף שיוזמן ובכפוף לביצוע מלא השירותים שהוזמנו בפועל על ידו לשביעות 

 . רצונו המלאה של התאגיד

לת את כל העלויות, תשלומי המיסים וההוצאות שיידרשו למציע מכל התמורה המוצעת כול .2

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

עובדים, נסיעות, עזרים, תכנות מחשב, אמצעים טכנולוגיים, שליחויות, ההוצאות הכלליות 

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

מובהר כי לא ישולם כל תשלום שהוא בגין זמני נסיעות של המציע הוצאה אחרת פרט למע"מ.  

ו/או מי מטעמו ובכלל זה לא ישולם מאומה בגין הוצאות כלשהן הכרוכות בנסיעה או בזמן 

שך זמן של הורדת קבצים הנסיעה ו/או בזמני המתנה לפגישות ככל שתתקיימנה ו/או בגין מ

ו/או העלאתם, ו/או בעבור שירותי אינטרנט מהירים וכיוצא באלה. בנוסף לא תחול כל 

 הצמדה שהיא. 

למען הסר ספק יובהר שלא ישולם כל תשלום שהוא בנוסף על התמורה הנקובה לעיל, למעט  .3

 מע"מ. 

עולות הנדרשות הצעת המחיר תכלול ביצוע מושלם, מלא ומעולה של כל התחייבויות והפ .4

 למתן השירותים לשביעות רצונו המלא של התאגיד. 

 הצעת המחיר דנן תחייב את המציע.  .5

אי התקיימות של איזו מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, יובהר, כי  .6

תחזיותיו או תוכניותיו, לרבות בנוגע לפרט כלשהוא בשירותים ו/או בתקופת ההתקשרות 

פת ההארכה לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעת המחיר דנן ו/או לכל שינוי ו/או בתקו

אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז, אף אם התאגיד יפצל את השירותים, יבצע 

 חלק מהם באופן עצמאי או באמצעות אחרים או לא ידרוש שירותים כלל מאת המציע. 

 יום, מיום אישור החשבונית על ידי התאגיד.  30תנאי התשלום יהיו בתנאי שוטף פלוס  .7

הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי  .8

 לפי הדין, ההסכם ומסמכי המכרז. 

 

 ............................... שם המציע: 

 .............................  מספר מזהה )מס' ת"ז / מס' עוסק מורשה / מס' רישום(: 

 כתובת: ....................................................... 

 טלפון: ........................................................        

 שר ותפקידו: ..................................  שם איש ק

 טלפון איש הקשר: ......................................... 

 טלפון נייד איש הקשר: .................................. 



 

 כתובת דוא"ל של איש הקשר: ................................................................ 

 

 על החתום:

______________________                                                      _____________ 

 תאריך                                                                       שם המציע + חתימה     

 

 אישור

די הגורמים המוסמכים לחייב את י-הנני לאשר כי המסמך דלעיל וכל מסמכי ההצעה נחתמו על

המציע בחתימתם לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו של המציע במסמכי המכרז ובהסכם 

 הכלול בהם.

 מקרה של מציע שהינו יחיד: החתימה על גבי הצעת המציע למכרז הינה חתימתו של המציע.ב

 

 _______________________ 

 עו"ד               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הסכם  -'  דמסמך 

 למתן שירותי קרייאטיב ופוסט פרודקשיין 

 לפרומו במדיה בערבית

 2020שנערך ונחתם ביום ___________ לחודש ________ שנת 

 

 תאגיד השידור הישראלי בין

 ____________________________באמצעות 

 ירושלים  23מרחוב כנפי נשרים 

    מצד אחד;                                                           המזמין" / "התאגיד" -)להלן 

      

 ______________________________________________ בין ל

 ____________________________________מספר רישום 

 מרחוב ________________________________________

 שני;מצד                                                                         "(הספק" -)להלן 

 

קרייאטיב ופוסט  למתן שירותי  19/2020 שלבי מס'-פומבי דופרסם מכרז והתאגיד  הואיל
 "(;המכרז" )להלן פרודקשיין לפרומו במדיה בערבית

ספק אשר הגיש ועדת המכרזים של התאגיד בישיבתה מיום ______ בחרה בו והואיל
והכל לתקופה, כזוכה במכרז למתן השירותים לתאגיד הצעה במכרז, 

בתמורה ובהתאם ובכפיפות לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות תנאי 
 ות הסכם זה להלן.והורא

והספק הצהיר והתחייב בפני התאגיד כי יש לו את הידע, המומחיות, האמצעים וכוח  והואיל
 הסכם זה;נושא  למתן שירותיםהאדם הדרושים 

הוראות הסכם זה  פי-עלוהצדדים מבקשים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם  והואיל
 להלן ובכפוף להן.

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות הצדדים  1.1
לפיו. כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא לנוחיות הקריאה 



 

למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה להם במסמכי בלבד.  
 המכרז, אלא אם כן משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה  1.2
המיטיבות ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות  

עם התאגיד, אלא אם נאמר במפורש אחרת. למען הסר ספק, מובהר כי חוסר לא 
 ייחשב כסתירה.

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם: 1.3

 הצעת המחיר שהגיש הספק במכרז ושאושרה על ידי התאגיד  -מסמך ג'     –  1נספח 
 ; התחייבות למניעת ניגוד עניינים - 2נספח 
 ערבות ביצוע – 3נספח 
 ;ביטוח - 4נספח 
 התחייבויות לשמירה על סודיות. - 5נספח 

 

" יהיה כמשמעו פרודקשיין המונח "השירותים" ו/או "שירותי פוסט 1.4
 הזמנה להציע הצעות.   –במסמך א' 

" לרבות כל חוק, תקנה, צו, כלל, פסיקת רשות שיפוטית כל דיןבהסכם זה: " 1.5

מוסמכת, חוקי עזר, צו מינהלי, תכנית בת תוקף, הנחייה, דרישה, היתר, פקודה, 

תקן מחייב, הוראה מאת רשויות מוסמכות והכל )א( כפי שישתנה ו/או יעודכן ו/או 

ביצוע יוחלף מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות; )ב( בקשר ישיר או עקיף עם 

 מלוא התחייבויות הספק בהסכם; )ג( בין אם נזכרו בהסכם במפורש ובין אם לאו.

הסכם מסגרת שלא על בסיס בלעדיות, במסגרתו התאגיד לא ההסכם דנן הנו  1.6

לבצע הזמנות והוא יהא רשאי    יתחייב על ביצוע הזמנת כמויות או היקפים כלשהם

מעת לעת ו/או שלא לבצע  בהיקף מסוים לפי שיקול דעתו, לשנות הזמנות אלו

, כפי שייקבע על ידו י של התאגידהזמנות כלל, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעד

תהייה רק עבור השירותים שיוזמנו ספק מעת לעת. בכל מקרה, התמורה תשולם ל

מראש ובכתב בהיקף שלא יעלה על השירותים שהוזמנו ולפי היחידות שיסופקו 

 . התאגידנו המלאה של רצולשביעות בפועל על ידי הספק 

כתנאי מתלה להתקשרות עם המציע בהסכם זה המציע מתחייב ומצהיר  1.7

 כדלקמן:

כי הדוחות הכספיים החתומים האחרונים של המציע אינם כוללים  1.7.1
 הערה בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי". 

אין התכנות או ספקות משמעותיים להערת "עסק חי" נכון למועד  1.7.2
 בו חתם המציע על הסכם דנן. 

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת  1.7.3
פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, ולא רגל או 

 הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים. 
 
 
 
 

 



 

 הצהרות והתחייבויות הספק .2

 הספק מתחייב ומצהיר כדלקמן:

הוראות המכרז  פי-עלפעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו  לשתף 2.1
 והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת

 .בהתאם לצרכי התאגיד, ככל שיידרש

יש לו את היכולת וכלל האמצעים והמשאבים הדרושים, לרבות האמצעים  2.2
הפיזיים, הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, 

 .מתן השירותיםהנדרשים לשם הניסיון והמומחיות 

מיטבית, ברמה מעולה, ולהשתמש במיטב  במקצועיות לתת את השירותים 2.3
כישוריו, ניסיונו, ידיעותיו ואמצעיו, ולפעול במיומנות, בשקידה, במסירות 

יהא ספק פי מסמכי המכרז כאמור. ה-ובנאמנות לביצוע כל יתר התחייבויותיו על
 .ויעל יד שניתנו, שירותיםאחראי לטיב ה

זה אינו פוגע בזכויות צד  ו עבור התאגיד בהתאם להסכםידי-על במתן השירותים 2.4
 ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

הוא מחזיק בכלל המסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין, לרבות  2.5
רישיונות, היתרים, תעודות, ביטוחים, הסמכות והכשרות הנדרשים לשם 

סכם זה. הספק מתחייב להחזיק התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי ה
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
וכן בהצעתו למכרז, הינה תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלא, כולן 

, בין בעת חתימת הסכם זה ובין כל מועד אחר ייחשבו כהפרה יסודית של או חלקן
 הסכם זה מצד הספק, על כל המשתמע מכך.

-ידי עובדיו ו/או מועסקיו האחרים ו/או על-ידיו ו/או על-כי כל פעולה שתבוצע על 2.7
, תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל דרישות לשירותיםידי מי מטעמו, בקשר 

פיהם, חוקי עזר עירוניים, -החוק, לרבות חוקי המדינה והתקנות שהותקנו על
-תקנות בטיחות, תקנות עבודה ממלכתיות ומקומיות, צווים ודרישות שנקבעו על

 .השירותיםידי רשויות מוסמכות, הרלוונטיים בקשר עם 

דנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך תוך שמירה קפ לתת את השירותים 2.8
, מתן השירותיםלנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם  הספקמתחייב 

 הספקוכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש. 
מתחייב ליתן הוראות מדויקות לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו, בקשר 

 , תוך שמירה על כללי הבטיחות, ולדאוג לביצוע הוראות אלו.םמתן השירותיעם 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם   9הספק מתחייב כי יפעל לקיים את הוראות סעיף   2.9
"( במידה והן חלות עליו ו/או חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-מוגבלות, התשנ"ח

מעסיק ו/או יעסיק   יחולו עליו במהלך תקופת ההתקשרות, וכן בנוסף, במידה והוא
עובדים לפחות במהלך תקופת ההתקשרות, יפנה למנהל הכללי של משרד  100

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום הוראות והנחיות 
 הקשורים בחוק שוויון זכויות כאמור, ככל שיינתנו.



 

ספק  ידוע לספק כי ההסכם אינו הסכם לטובת צד ג'. מובהר, כי ההתקשרות עם 2.10
היא של התאגיד בלבד ואין בה או באמור בהסכם זה כדי ליצור כל קשר חוזי או 

  .לבין כל גורם אחר הספקהתחייבות כלשהי בין 

להעסיק צוות עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים במספר ובהיקפי זמן הדרושים  2.11

לביצוע השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובלוח הזמנים שייקבע. העובדים 

ידי הספק הינם עובדים שתחום מומחיותם תואם את אופי השירותים -שיועסקו על

 הכלולים בהסכם זה. 

אשר הוצגו על ידי המציע במסגרת תנאי  התסריטאי וכל יתר בעלי התפקידיםכי  2.12

הסף למכרז ו/או אשר נבחנו במסגרת שלבי האיכות למכרז יהיו אלה אשר בפועל 

יעסקו מטעמו של הספק במתן השירותים לתאגיד.  הספק לא  ישנה את 

ככל שיחול שינוי במי מבעלי התפקידים תסריטאי ואת יתר בעלי התפקידים. ה

על הספק יהא לקבל הסכמת התאגיד ן תלויות בספק,  בשל נסיבות שאינהאמורים,  

לזהות הגורם שיבוא במקומם. מובהר כי האישור יהיה נתון לשיקול   מראש ובכתב

דעתו הבלעדי של התאגיד, אשר יהא רשאי להחליט באם לאשר את זהות הגורם 

או שלא לאשרו מכל סיבה שהיא, ואף ללא כל סיבה ולספק לא תהיינה טענות 

  בקשר לכך.

כי ידוע לו והוא מסכים לכך שהתאגיד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל  2.13

עת, ולאחר התייעצות עם הספק, לדרוש מהספק להחליף כל גורם שייתן מטעמו 

כולל התסריטאי ויתר בעלי התפקידי כאמור לעיל, וזאת מכל שירותים לתאגיד, 

פו בהקדם האפשרי בעובד והספק מתחייב להחליסיבה שהיא, ואף ללא כל סיבה, 

  ד כאמור לעיל. אחר בעל כישורים ויכולות מתאימים אשר יאושרו על ידי תאגי

בקשר מתמיד עם נציג  ויהימים מטעם הספק אשר יתנו את השירותים, הגור 2.14

על כל דרישה והוראה שתימסר לו, בכל אופן ו  התאגיד, יפעל מולו בתיאום מלא, יענ

 . , עליה יורה התאגיד

ידי התאגיד לשם מתן -יהיו זמינים ככל שיידרש עלהוא וכל גורם מטעמו כי  2.15

השירותים ובכלל זה לצורך השתתפות בישיבות, ויענו בהקדם האפשרי לכל פניה 

 מצד התאגיד כאמור. 

להשתתף ולקחת חלק פעיל בישיבות של התאגיד ו/או של כל פורום אחר לפי בקשת  2.16

ה להם, ולקיים פגישות מעקב שוטפות עם כל התאגיד, במשרדי התאגיד ו/או מחוצ

הגורמים הנדרשים, ככל שיידרש לצורך אספקת השירותים ו/או לפי דרישת 

 התאגיד.

לעשות כל דבר נדרש וסביר שמומחה היה עושה לשם ביצוע השירותים על פי הסכם  2.17

 זה.

לקיים ולנהוג בהתאם להנחיות התאגיד או מי שיוסמך מטעמו, כפי שיינתנו מעת  2.18

 .עתל



 

לשתף פעולה ולפעול בתיאום מרבי וביחסי עבודה תקינים עם ספקים אחרים של  2.19

 התאגיד, בכל מקרה בו יידרש לספק שירותים תוך שיתוף פעולה ותיאום עמם. 

 והוראות כלליות השירותים .3

על ידי שיבוצעו    -  ושא המכרז יכללו, בין היתר, את השירותים הבאיםם משירותיה 3.1

 דלקמן:   ולם או חלקם ככ -   עבור הפרומועל בוריה, ב  דוברי וכותבי השפה הערבית

 .  תסריטים לפרומוכתיבת  3.1.1

ביצוע שירותי אונליין על כל שלביו ובכלל זה, עיצוב, אנימציה  3.1.2

 נד.ועריכת סאו

מימוש אסטרטגיה שיווקית תקשורתית בשיתוף נציג התאגיד וכפי  3.1.3

 ידי התאגיד בראייה מרחבית למגזר הערבי.-שיוגדר על

קידום התכנים בהתאם   -צורך הפרומו  ל ניסוח מסרים ו/או הדגשים 3.1.4

 ידי התאגיד.   -להגדרות שיימסרו על

יצירת תוצרים לרבות פרומואים לקידום המדיה בערבית וכל מותג  3.1.5

ואם לאמצעי ת הכרוך בכך )כדוגמת: "מכאן"(, ויצירת קריאייטיב

 ל שלביהם.   ובכלל זה: יצירה רעיון ותוכן לקידום בכ המדיה השונים

מענה טכני לצרכים מורכבים של העברת חומרים, המרות, עריכת  3.1.6

 חומרים והעלאתם לשידור.

שיידרש במסגרת שירותי ו/או נלווה ביצוע כל שירות אחר ו/או נוסף  3.1.7

הפרומו למדיה בערבית לפרומואים שעולים באופן שוטף לכל 

 הפלטפורמות של המדיה הערבית בתאגיד.

ם ככל ת וידיאו אופליין לפרומואים ומוצרים נלוויביצוע שירותי עריכ 3.1.8

שיידרש לתאגיד ובלבד שהתאגיד יסבור כי הספק מסוגל לתן שירות 

זה לשביעות רצונו המלאה, על ידי בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים לפי 

תעשה על ידי וידיאו העריכת שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.  

  .ו/או "פרימייר"בתוכנת עריכה "אביד" הספק הזוכה רק 

כל התוצרים המבוקשים מהמציע כוללים בתוכם ניהול וליווי קראייטיב של צוות  3.2

 המציע.

יקבל בתוכנת אפטר הזוכה לפי מיתוג קיט אריזת פרומואים שהשירותים יינתנו  3.3

 . AFX אפקטס

מובהר כי על הספק הזוכה לעבור על חומרים ובהם קבצים. העברת החומרים  3.4

, אליו יעלה התאגיד את החומרים השונים. FTPלספק תעשה באמצעות שרת 

באחריות הספק להיות בעל רשת אינטרנט מהירה ביותר לשם הורדת והעלאת 

 . מגה סימטרי 100הקבצים, במהירות גלישה שלא תפחת 

העביר לתאגיד את תוצרי עבודה, באופן שהקבצים יהיו ערוכים לעל הספק  הזוכה   3.5

 לשידור בטלוויזיה לפי ההגדרות הטכניות הבאות: 



 

 × HD – Mbpsb 1920 פורמט –החומרים יועברו לשידור ו:  וידא 3.5.1

1080 50 , file container : MXF- OP1a xdcam HD422 50  יחס

 16:9 –מסך 

 :על פי הפירוט הבא STEREO יהיההשמע  -שיטת הקלטה : אודיו  3.5.2

 CH 1=Left, CH 2=Right  

 CH 3=CH 1/Mute, CH 4=CH 2/Mute   

, (-18dbfs peaks up to -10dbfs)  Audio Level = 0 Vu , (+4dbm) 

 Khz  48  bits 24:שמע , LKfs -23.5לאודנס יעמוד על ממוצע של   

פתוח באופן שיאפשר לתאגיד    מובהר כי יש להעביר כל קובץ לתאגיד עם קוד מקור 3.6

בכל עת לעדכן ו/או לשנות ו/או להשתמש בקובץ המועבר לכל מטרה שהיא, ללא 

 . תלות בספק וללא כל תשלום נוסף

 .השירותים"" ו/או "פרודקשיין שירותי פוסטיכונו " 3.6עד  13.כל האמור בסעיפים 

טרם תחילת השירותים תתקיים ישיבת התנעה בין הספק לבין התאגיד במסגרתה  3.7
 העבודה במהלך תקופת ההתקשרות. יקבע תהליך 

, שעות עבודה או חלקי חלקי משמרות להזמין מהספק משמרות אוהתאגיד רשאי  3.8
להסכם מסמך ג'    1בנספח    פרודקשיין  למחירון שירותי פוסטבהתאם  שעות עבודה  

 הצעת המחיר.

פי מועדי השידור, הכל -פי צרכי התאגיד או על-קבעו מעת לעת עללוחות הזמנים יי 3.9
 של התאגיד. פי שיקול דעתו הבלעדי-על

קבלת למניעת ספקות יובהר כי השירותים המפורטים לעיל  יינתנו רק לאחר  3.10
 אישור התאגיד להצעה שנתן הספק או לאחר קבלת הזמנה מאת התאגיד.

יספק לתאגיד את השירותים באופן מעולה ולשביעות רצונו המלאה של ספק ה 3.11

 התאגיד. 

בלעדיות במתן ו אינה מקנה להספק אספקת השירותים על ידי מובהר ומוסכם כי  3.12

 השירותים. 

ההתקשרות היא ללא התחייבות להזמנת כמויות או היקפים כלשהם. לתאגיד  3.13

הבלעדי, בין היתר, את היקף השירות, תהא זכות הברירה לקבוע  לפי שיקול דעתו  

על פי ביצוע השירותים ספק סוגו, את מועדיו ומאפייניו, כאשר התמורה תשולם ל

 על ידו בפועל, בהתאם להצעה שהוגשה במסגרת המכרז, ואושרה ע"י התאגיד.

התאגיד יהא זכאי לצמצם או להרחיב את היקפי השירותים בכל עת לפי שיקול  3.14

גיד, מבלי שהתאגיד יהא מחויב לנמק או לבסס את החלטתו דעתו הבלעדי של התא

 תהיה כל טענה בקשר לכך.ספק ומבלי של



 

התאגיד יהיה רשאי לקבל את השירותים כולם או חלקם באמצעות כל גורם אחר,  3.15

יהא ספק או שלא הגיש הצעות למכרז, וזאת מבלי שה הספק לרבות גורם שאינו 

 .וסוג בקשר לכך זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין

הספק נותן שירותים גם בעבור גורמים אחרים, הוא מובהר, כי במקרה שבו  3.16

 ליתן עדיפות לתאגיד במתן השירותים.מתחייב ומסכים בזאת 

המציע הזוכה יספק לתאגיד את השירותים בעצמו ולא על ידי גורמים אחרים או  3.17

ת באופן מעולה קבלני משנה, אלא אם קיבל לכך היתר בכתב מאת התאגיד, וזא

 ולשביעות רצונו המלאה של התאגיד. 

  תקופת ההתקשרות  .4

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של  4.1

תקופת חודשים )להלן: " 12התאגיד על החוזה המצורף, ותהיה לתקופה של 

 ."(ההתקשרות הראשונה

 :ניסיוןתקופת  4.2

ששת החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הראשונה יהוו  4.2.1
תקופת ניסיון, אשר במהלכה יבחן התאגיד את מידת שביעות רצונו 

ומיכולתו לבצע   הספקמטיב השירותים, מהרמה המקצועית של צוות  
 את השירותים בהתאם לדרישות המכרז, הכל כמפורט בהסכם.

רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  התאגידבתום תקופת הניסיון יהא  4.2.2
 להחליט על ביטול ההתקשרות עם הספק או על המשך ההתקשרות. 

יהא רשאי לבטל את ההתקשרות בתום תקופת  התאגידיובהר, כי  4.2.3
הניסיון באופן מיידי, ללא מתן הזדמנות נוספת לספק לבצע תיקונים 

 ו/או שיפורים וללא הודעה כלשהי טרם הביטול.

ההתקשרות בתום תקופת הניסיון, לא יהא  במקרה של הפסקת 4.2.4
, למעט תשלום התמורה מהתאגידהספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי  

על ידי הספק שירותים שניתנו המגיעה לו על פי תנאי ההסכם בגין ה
, ובלבד שאלה בוצעו לשביעות רצונו עד להפסקת ההתקשרות

תאגיד המלאה של התאגיד ובניכוי נזקים שלדעת התאגיד נגרמו ל
 .ככל שנגרמו

חרף האמור לעיל, הספק לא יהא זכאי לתשלום ו/או לתמורה  4.2.5
כלשהם ככל שהפסקתו תנבע מרשלנות מקצועית של הספק ו/או 

 ו וכדומה.ימהצגת נתונים כוזבים על יד

 4  -התאגיד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה באותם התנאים עד ל 4.3

חודשים )להלן:  12חת מהן לא תעלה על תקופות נוספות, או חלק מהן, שכל א

 "(. תקופות האופציה"

 במהלך תקופות האופציה יחולו כל הוראות המכרז וההסכם על נספחיהם. 4.4



 

ל עת להביא את התאגיד יהיה רשאי בכמבלי לגרוע מהאמור לעניין תקופת הניסיון   4.5
בהודעה זאת  ואף ללא כל סיבה,  ההתקשרות לסיומה, תהא הסיבה לכך אשר תהא,  

שתועבר אליו מראש. יובהר, כי לספק לא תעמוד כל  ימים 30 בת ספקמוקדמת ל
 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ידי התאגיד, לא תהיה על התאגיד חובה לפצות -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 4.6
מתן עבור  יחסיתאת הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה ה

בעבור השירותים שניתנו לשביעות רצונו  שסיפק עד לביטול ההסכם השירותים
 .המלאה של התאגיד

 ספקבין ההיעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד ל .5

הספק, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה,  5.1
הסכם זה לפקח, להדריך או לתת  פי-עלואין לראות כל זכות שניתנה לתאגיד 

ו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד יהוראות לספק, או לכל מי שמועסק על יד
עובד המועסק להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו. בין הספק ו/או כל 

 מעסיק. -ו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין התאגיד לא יתקיימו יחסי עובדיעל יד

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים  5.2
המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק ו/או עובדיו כעובד 

ו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם התאגיד, הרי ששכרו של הספק ו/או עובדי
השכר שהיה משולם לעובד התאגיד שמאפייני העסקתו הם הדומים  פי-עלזה 

ביותר לאלה של הספק, ועל הספק יהיה להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה 
, בתוספת כל ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד התאגיד

 .ביעה זוההוצאות שהיו לתאגיד בקשר לק

בלי לגרוע מהאמור לעיל, אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בנוסף ו 5.3
בסעיף זה, רשאי יהיה התאגיד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לספק 

 מהתאגיד.

הספק יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני העבודה החלים על העובדים,  5.4
, וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא 1987-ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

הסכמים קיבוציים החלים על העובדים. מובהר כי הפרת הוראות ושל צווי הרחבה  
 חוקי העבודה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

 סור פעולה מתוך ניגוד ענייניםאי .6

לאחרים זולת התאגיד, ובלבד שלא יהיה בכך משום  לתת שירותיםהספק רשאי  6.1
יו האחרים או כל פגיעה לתאגיד לבין עיסוק מתן השירותיםניגוד עניינים בין 

עלולה או  לאחר יוצרת מתן השירותיםלפי הסכם זה. ההחלטה האם בחובותיו 
 נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. -לתאגיד  השירותיםבמתן ליצור פגיעה 

הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת ההתקשרות עם  6.2
התאגיד, לא יתקיים )ולא צפוי להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד 

המקצועיים או הסכם זה ובין קשריו העסקיים,  פי-עלעניינים בין התחייבויותיו 
"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים ניגוד ענייניםהאישיים )להלן: "

 כאמור. 

הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או מי מטעמו, העלולים  6.3
להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית 

עם התחייבויותיו לפי הסכם זה, יהיה עליו להודיע על באופן עין של חשש כאמור 
 ההנחיות שיקבל. פי-עלמיידי לנציג התאגיד ולפעול 



 

 2כנספח המצורף הספק מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים  6.4
 מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.ו להסכם

 התמורה .7

נקובים במחירון את המחירים הישלם התאגיד לספק  מתן השירותיםתמורת  7.1
בניכוי % ____ בהתאם להצעת להסכם דנן,  1הצעת המחיר נפסח  –שבמסמך ג' 

 "(.התמורה)להלן: " המחיר של הספק

התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי  7.2
 התאגיד.

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לספק  7.3
כמפורט בהסכם, כאשר כל תשלום אחר ו/או נוסף פרט  רותיםימתן השעבור 

התאגיד, לא במהלך תקופת ההתקשרות ולא אחריה,   ידי-עללתמורה זו לא ישולמו  
לאדם אחר, , לא לספק ולא אליהןאו בקשר ישיר או עקיף  ירותיםמתן השעבור 

 אלא אם צוין במפורש שהספק יהיה זכאי לתוספת ספציפית. 

הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל  7.4
לרבות תשלומים בגין העסקת כוח אדם,  מתן השירותיםדין או הסכם במסגרת 

 תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.

-עד ה, ובמהלך החודשאושרו  הספק ריכוז של כל ההזמנות ש  יעבירי סוף חודש  מד 7.5
את כל ההזמנות שהתקבלו במהלך   המרכזבכל חודש יגיש הספק לתאגיד חשבון    5

יבוצע להלן ידי התאגיד כאמור -. לאחר אישור דרישת התשלום עלהחודש שחלף
ידי -מיום אישור החשבון עלימים    30התשלום כנגד חשבון כאמור, בתנאי שוטף +  

ימים מיום  14ידי נציג התאגיד יעשה בתוך -נציג התאגיד. אישור החשבונית על
הגשתה. מובהר, כי במניין ימים אלה לא יבואו בחשבון הימים בהם ידרוש התאגיד 

 תיקון החשבונית כאמור לעיל.

התשלום החשבון והפירוט המצורף אליו, יועברו לבדיקת נציג התאגיד. פירעון  7.6
יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג התאגיד יהיה רשאי 
לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, 

 עמידת הספק בדרישות ההסכם על נספחיו.בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכל לפי 

לל עיכובים בתשלום לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בג 7.7
 התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

 הספק מתחייב להחזיר לתאגיד מיד כל סכום עודף שיקבל מהתאגיד. 7.8

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים  7.9
, וכן כל 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 נהלי התאגיד, כפי שיהיו מעת לעת.  פי-עלכל דין ו פי-עלאישור שיידרש 

למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, התאגיד ינכה במקור מכל תשלום  7.10
כל דין,  פי-עללספק, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור 

התשלום, אישור תקף כי הוא פטור  אלא אם ימציא הספק, זמן סביר לפני ביצוע
 מניכוי מס או חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

נציג התאגיד, ועל  ידי-עליובהר, כי התמורה תשולם לספק בכפוף לביצוע הזמנות  7.11
הזמנות שיבוצעו ובסכום שלא יעלה על היקף העבודה שיידרש בהזמנה.    ו בלבדייד

 לא תשולם התמורה בגינן. -התאגיד שלא באמצעות ו/או באישור נציג 



 

 הו/או נציג אייטיבימנהלת הפקות פרומו וקר -"נציג התאגידלעניין סעיף זה, "

 .הו/או יבוא במקומ היו/או כל מי שיוסמך על יד

הצעת המחיר יחולו על תשלום התמורה  –להסכם, מסמך ג'  1וראות נספח כל ה 7.12
  ויהוו חלק מהסכם זה.

 קיזוז .8

גיד יהא רשאי לקזז כל דין, התא פי-עלמזכות התאגיד לכל תרופה ו/או סעד בלי לגרוע 
ומכח כל התקשרות אחרת בין פי הסכם זה על נספחיו -על לספק לשלםמהתמורה שעליו 

ועל פי כל התקשרות אחרת שבין   זהפי הסכם  -כל סכום המגיע לתאגיד מהספק עלהצדדים  
 הצדדים, בין אם זה קצוב ובין אם הסכום אינו קצוב. 

 אחריות הספק .9

הספק יישא באחריות מלאה בגין על פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שהוא חב בו לפי  9.1
הסכם זה ו/או לפי כל דין, שייגרמו מכל סיבה היא לגופו או רכושו שלו או של מי 

רכוש של עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש התאגיד או לגופו מטעמו או לגוף או 
 של כל אדם אחר כתוצאה מהפעלתו של הסכם זה.

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה  9.2
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש של עובדיו 

לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה  או של מי מטעמו או
 זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד. םישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכ

הספק מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום או הוצאה מכל סוג, שייגרמו  9.3
 לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או

עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת התאגיד. במקרה 
של תביעה יחול האמור בסעיף זה, ובלבד שהתאגיד יודיע לספק על קבלת תביעה 
כאמור אצלו, בסמוך ככל הניתן לאחר קבלתה, ולספק תינתן אפשרות להתגונן 

 פניה.מ

להסכם זה, לא יהיה בו כדי   אישור התאגיד לעבודה בכללותה על יד הספק בהתאם 9.4
לשחרר את הספק מאחריותו המקצועית המלאה, ואין באישור האמור כדי להטיל 

 .השירותיםעל המזמין אחריות כלשהי לטיב 

  ביטוח .10

פי כל דין, על הספק למלא אחר הוראות -פי הסכם זה או על-בלי לגרוע מאחריות הספק על
הביטוח המפורטות בנספח הביטוח ובאישור עריכת הביטוח המצורפים להסכם זה 

 בהתאמה.  – א4וכנספח  4כנספח ומסומנים 

 ערבות ביצוע  .11

פי מכרז זה, -על  הספקלהבטחת זכויות התאגיד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות   11.1
ימים מקבלת   7תוך  על חשבונו,    ,הראשון  הספק  ההצעה והוראות הסכם זה ימציא

הודעה בדבר זכייתו, ערבות ביצוע אוטונומית בנקאית או של חברת ביטוח 
ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 

, בהתאם , כולל מע"מש"ח 5,000 בסך שללפקודת התאגיד,   1981 -התשמ"א 
" או ערבות הביצוע" :)להלן להסכם 3 כנספחלנוסח המצורף להסכם זה 

 ."(הערבות"



 

תהא צמודה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס יהא המדד הידוע   הביצועערבות  11.2
 במועד האחרון להגשת הצעות.

מתום תקופת ( ימים לושים)ש 30ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד לתום  11.3
  "(.תוקף הערבות" :)להלן הראשונה ההתקשרות

, ותקופת ההתקשרות תוארך התאגידבמקרה שתמומש האופציה על ידי  11.4
לאחר תום  ימים 30נוספת/ות, תוארך ערבות ההסכם לתקופה של  לתקופה/ות

מתחייב בזאת, כי, במקרה הצורך, ובכל הספק הרלוונטית. אופציה תקופת ה
, הוא יאריך את תוקפה של ערבות ההסכם, וזאת לא תאגידמקרה על פי דרישת ה

 לפני תום תוקפה. ימים)שלושים(  30יאוחר מאשר 

יהיה התאגיד רשאי לחלט את  ,כאמור לעיל ערבותאת תוקף ה הספקלא האריך  11.5
 מילא אחר יתר כל חיוביו. הספקהערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם אם 

יפר ו/או לא יקיים התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם  הספקבכל מקרה שבו  11.6
על פי הסכם זה לגבות תשלום ו/או פיצוי ו/או התאגיד    זה, וכן בכל מקרה בו רשאי

רשאי להציג את ערבות ההסכם לפירעון,  התאגידהא י, מהספקשיפוי כלשהם 
 ולחלט את סכום ערבות ההסכם, במלואו או בחלקו. 

, שתימסר התאגידנת לחילוט על פי דרישה בכתב מאת ערבות ההסכם תהא נית 11.7
לנמק את דרישת החילוט ו/או להציג   שהתאגיד יידרשלבנק מוציא הערבות, ומבלי  

 לבנק מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט. 

התאגיד יהיה רשאי לממש את ערבות הביצוע, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על  11.8
ערבות הביצוע, ולפיכך, בכל מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש ידיו מתוך סכום  

במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות הביצוע במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום ערבות 
 הביצוע שלא מומש.

את סכום ערבות הביצוע   הספקבכל מקרה שבו חולט חלק מערבות הביצוע, ישלים   11.9
)שבעה( ימים מיום  7ך לסכום שהיה נקוב בה עד לחילוט האמור, וזאת בתו

 החילוט.

למניעת ספק, אין במתן ערבות הביצוע או בחילוטה, כאמור לעיל, כדי לפגוע  11.10
בזכויות ובסעדים המוקנים לתאגיד על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז 

 ו/או על פי כל דין.

 הפרת ההסכם וביטולו .12

בלי  -התאגיד, אזי  בנסיבות שאינן בשליטת מתן השירותיםבמקרה שבו יימנע  12.1
לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים לתאגיד על פי הסכם זה ו/או על פי כל 

 דין, יהא התאגיד זכאי לבטל הסכם זה לאלתר, בהודעה בכתב לספק.

בלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לתאגיד על פי ההסכם או  12.2
יותר מהמקרים שיפורטו להלן, יהא הדין, מוסכם במפורש כי בקרות אחד או 

 התאגיד זכאי לבטל את ההסכם באופן מידי:

. התאגיד יהא רשאי )אך לא הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית 12.2.1
פי שיקול דעתו הבלעדי לאפשר לספק לתקן את ההפרה -חייב( על

 ;בפרק הזמן הנקוב בדרישת בכתב מאת התאגיד

יסודית, ולא תיקן אותה בתוך הספק הפר את ההסכם הפרה שאינה  12.2.2
 ;פרק הזמן הנקוב בדרישה בכתב שקיבל מאת התאגיד



 

הספק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אחרת את  12.2.3
ההסכם ו/או את זכויותיו על פי ההסכם, במלואן או בחלקן, ללא 

 אישור התאגיד מראש ובכתב; 

ת אי יכולת הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפא 12.2.4
 פירעון;

כדוגמת דל בפועל מלנהל עסקיו ו/או לתת שירותים הספק ח 12.2.5
 מושא הסכם זה;  השירותים

הוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הספק  12.2.6
 )שלושים( ימים; 30פסול דין ואלו לא בוטלו תוך 

 הספק התפרק מרצון, או על פי צו של בית משפט; 12.2.7

בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסי הוטל עיקול )או  12.2.8
הספק או על נכסים מהותיים של הספק ו/או נכסים הדרושים לספק 

 30, ובלבד שהעיקול האמור לא הוסר תוך מתן השירותיםלצורך 
 )שלושים( ימים מיום הטלתו.

פעל בחוסר תום לב ספק  בתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה ה 12.2.9

 ; לפי דעתו של התאגיד

לא יעמוד ברכיב הספק בתקופת ההתקשרות או תקופות ההארכה,  12.2.10

 –כלשהו מרכיבי האיכות שעל בסיסם נוקד ציון האיכות של הצעתו 

היינו שאיכות השירותים שיספק לתאגיד תהיה נמוכה מאיכות 

בניקוד האיכות שניתן השירותים נשוא הצעתו כפי שבאו לידי ביטוי 

 לו. 

הינה זכות   ,לכך, כי זכותו של התאגיד לבטל הסכם זה כאמורהספק מודע ומסכים   12.3
יסודית ובסיסית של התאגיד, ולא תהא לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין 

 .וסוג שהם, כנגד התאגיד ו/או מי מטעמו בגין ביטול הסכם זה כאמור

במקרה שיובא ההסכם לידי סיום כאמור, יהא הספק זכאי לתשלום רק בגין  12.4
 בפועל עד למועד הנקוב בהודעת התאגיד כמועד סיום ההסכם.השירותים שניתנו 

במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, כמפורט לעיל,  תחולנה ההוראות  12.5
או   הסכם זהי  פ-על  לתאגידהבאות, וזאת בלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים 

 פי כל דין:-על

מצא שילכל מי    מתן השירותיםלמסור את המשך    רשאיהא  י  תאגידה 12.5.1
לשם  התאגידישא ייישא בהפרש הסכומים שבהם  והספקלנכון, 
בשל סיום  תאגיד, וכן בכל נזק שיגרם למתן השירותיםהמשך 

 ההתקשרות.

 הא רשאי לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה.י תאגידה 12.5.2

זה הוא בנוסף על כל סעד אחר לו זכאי התאגיד לפי הדין ו/או המכרז ו/או סעיף  12.6
 ההסכם. 

 



 

 תוצרים .13

מוסכם מפורשות, כי הבעלות ומלוא זכויות היוצרים בכל התוצרים אשר היועץ  13.1
יכין ו/או יצור בקשר עם הסכם זה ו/או בגינו ו/או בזיקה כלשהי אליו בכל שלב 

)להלן ולצורך סעיף זה על סעיפי  התאגידידי -הכנתם לרבות שלב קבלתם על
. תאגידלעדית אך ורק ל"( שייכים בהתוצריםהמשנה שבו, יקראו כל הנ"ל להלן: "

, עיניולפי ראות  בתוצריםלהשתמש התאגיד יהא רשאי למען הסר ספק יודגש, כי 
זדקק לשם שיללא הגבלות כלשהן, הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחריה בלי  

לא יהיה זכאי לתמורה ו/או פיצוי בגין כל פעולה כאמור   והספק,  ספקכך לאישור ה
ממילא מכוח הסכם זה אשר מהווה תמורה מלאה  הספקזכאי לה  התמורהזולת 

מוותר בזאת על כל טענה ו/או תובענה מכל   הספק.  תוצריםגם בגין מלוא הזכויות ב
, ולרבות טענה מכוח זכות קניינית, לתוצריםסוג ומין בקשר לזכויות הנוגעות 

 מוסרית או זכות יוצרים.

, כל לתאגידעביר בזאת בחתימתו על הסכם זה, מ הספקבלי לגרוע מהאמור לעיל,  13.2
, ומוותר באופן מלא על כל טענה ו/או תביעה תוצריםפי דין, ב-זכות שמוקנית לו על

 ו/או דרישה בעניין זה.

, כולן או חלקן, רק באישור בכתב ומראש של בתוצריםיהא זכאי להשתמש  הספק 13.3
 .התאגיד

מוותר בזאת מראש ובמפורש על הזכות לעכב בכל צורה ואופן את מתן  הספק 13.4
לא תהא   לספק.  התאגידבשל כל מחלוקת מכל סוד ובכל עניין בינו לבין    יםהשירות

ו בקשר להסכם זה ולא ייד-על נושיוכהתוצרים כל זכות עכבון על עבודתו ו/או על 
 משפטית בין הצדדים. גם במקרה של התדיינות    מהתאגידיהיה זכאי למנוע אותם  

 יוצריםזכויות  .14

הספק מתחייב שלא להפר זכויות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי של צד ג' בעת  14.1
בכל   תאגידזה. מוסכם, כי בשום מקרה לא יישא ה  הסכםביצוע התחייבויותיו לפי  

 הספק או מי מטעמו. ידי-עלתשלום שהוא בגין הפרה כאמור 

הספק מתחייב בזה להסכים לצירופו כצד שלישי בכל תביעה הקשורה ו/או הנוגעת  14.2
אם תוגש, בגין הפרה של זכות  התאגיד,לפיו, שתוגש נגד לשירותים להסכם ו/או 

יחויב לשלם בגין   תאגידעל כל סכום שה  התאגידיוצרים, והוא מתחייב לשפות את  
 אותה הפרה. 

 שמירת סודיות .15

סוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל לשמור במתחייב הספק  15.1
גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, 
נתונים, חפץ, מסמך מכך סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל 

בקשר "( שיגיעו לידי הספק, עובדיו או מי מטעמו עקב או מידע סודי)להלן: "
להסכם זה, או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד, וזאת במהלך ביצוע 

 ללא אישור התאגיד מראש ובכתב. -ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 

 בלי לגרוע מהאמור, מידע סודי לא יכלול מידע: 15.2

אשר היה מצוי בחזקתו של מקבל המידע קודם לגילוי ללא חובת  15.2.1
 שמירת סודיות;



 

צד ג'  ידי-עלמקבל המידע ו/או נמסר לו  ידי-עלפותח באופן עצמאי  15.2.2
 ללא חובת סודיות;

הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של  15.2.3
 הצד המקבל;

 פי-על מתן השירותיםהספק במסגרת  ידי-עלמידע אשר ייווצר  15.2.4
אשר המכרז ואשר הינו ג'נרי, כללי ואינו מכיל נתונים ו/או מידע 

 דין. פי-עלהתאגיד ו/או מידע אשר גילויו נדרש  ידי-עלהועברו 

הספק מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו  15.3
או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם 

 התאגיד.

עניין שמירת סודיות, התאגיד רשאי ליתן הוראות לספק בדבר הסדרים מיוחדים ל 15.4
לרבות קביעת הסדרי ביטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים 

 והספק מתחייב למלא אחר דרישות התאגיד בנדון.

הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה,  15.5
 אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המוסמך.

ם זה, מכל סיבה שהיא, הספק יעמיד לרשות התאגיד בצורה מלאה, עם סיום הסכ 15.6
מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע 

"(. כל המידעהסכם זה )להלן: " פי-על מתן השירותיםהסכם זה ו/או במסגרת 
הוא קיים המידע יועבר לתאגיד ו/או לצד שלישי שימנה התאגיד, בכל אופן שבו 

 ידי-עלו/או כל אופן אחר( בלוח זמנים שייקבע  פי-על)בכתב, בקבצי מחשב, ב
התאגיד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו 

 קניינו הבלעדי של התאגיד.

במתן שעתיד להיות קשור הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו  15.7
אמור על "התחייבות לשמירת ושעשוי להיחשף למידע כמכרז זה    מושא  השירותים

 להסכם. 5 כנספח" בנוסח המצורף סודיות

 הסבת ההסכם .16

הסכם  פי-עלהספק מתחייב לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו  16.1
או למסור לאחר כל זכות  זה כולן או חלקן, ואין הוא רשאי להעביר את להמחות

הסכם זה, אלא אם קביל את הסכמת התאגיד לכך מראש ובכתב.   פי-עלמזכויותיו  
התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק 

 את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא לנכון.

כולן או מקצתן,  כמו כן, אין הספק רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו 16.2
אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו 
כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים שימצא 

 לנכון. 

למען הסר ספק, אין באישור התאגיד להסבה כאמור בסעיף זה לעיל כדי לפטור  16.3
 לפי הסכם זה, כולן או מקצתן.את הספק מאחריות ומהתחייבויותיו 

 

 



 

 סמכות שיפוט .17

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

 .בלבד בעיר ירושלים

 כתובות והודעות  .18

 כתובות הספק והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. 18.1

הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה  פי-עלהודעות  18.2
שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו  48ונמסרו ביד, ותוך 

כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור  -בפקסימיליה או בדוא"ל 
 טלפוני בדבר קבלתם.

 כללי .19

נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע הספק מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על  19.1
תשלום -התאגיד בקשר עם הסכם זה, לרבות בנסיבות של אי ידי-עלשנמסר לו 

 התמורה.

ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על ידי צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא  19.2
יהוו תקדים למקרה אחר, ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו 
בקשר עם הסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של 

 הצדדים. 

עת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקי 19.3
השהיה במימוש ו/או בהפעלת זכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצדו על 
זכויותיו, במלואן או בחלקן, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, והוא יהיה רשאי 

 לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון. 

והסעדים על פי הסכם  התרופות -אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  19.4
 זה הינם בנוסף, ובלי לגרוע, מכל סעד או תרופה אחרים על פי כל דין.

אם ייקבע, כי הוראה כלשהי בהסכם זה הינה בלתי חוקית או אינה ניתנת לאכיפה,  19.5
אלא אם אי החוקיות או העדר יכולת האכיפה יורדים לשורשו של הסכם זה  -אזי 

 ראות הסכם זה, אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן.לא יהא בכך כדי לפגוע ביתר הו -

לא יהא להם תוקף, אלא אם  -כל תוספת, שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה  19.6
 נעשו בכתב ונחתמו על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. 

הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, והוא  19.7
ל הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או מחליף בעניינים הכלולים בו, כ

התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שניתנו )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל שנערכו(, 
קודם למועד החתימה, ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה, ולא יהא כל תוקף לכל 

 הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות כאמור.

 על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:ולראיה באו הצדדים 

______________________________                   __________________________ 

 התאגיד                                                              הספק                      

 



 

  – 1נספח מס' 

 הצעת המחיר  –מסמך ג' 

 חתימת ההסכם[]יצורף עם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים - 2נספח מס' 

 [ועל ידי כל מי שיועסק על ידו במתן השירותים ידי הזוכה-]לחתימה על

  -ידי הספק-בנוסף ובלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה על

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

"( מצהיר ומתחייב ספקה__________________ שמספרו ____________ )להלן: "

מתחייב להמשיך לעמוד בכל הדרישות בזאת, כי מתקיימות כל הדרישות הבאות, ואני 

 הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, על הארכותיה )ככל שתהיינה( כדלקמן:

מושא  מתן השירותיםהספק ומי מעובדיו אשר יועמדו לרשות התאגיד במסגרת  .1

המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים או חשש 

לפי מכרז זה לבין עניין אחר של מי מהם או של  מתן השירותיםבין לניגוד עניינים, 

 עובדיהם. 

על ניגוד  -בכלל זה הספק מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס לו או למי מעובדיו  .2

לתאגיד לבין עניין  מתן השירותיםעניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו במסגרת 

 עניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.  אחר שלו או עניין של קרובו או 

" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של גוף עניין אחרלעניין נספח זה, בכלל  "

שהספק או מי מעובדיו או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, 

, בזכות או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון מניות

לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שהמציע 

או מי מהצוות המוצע או מעסיקו או שותפו, או עובד העובד עימו או בפיקוחו, 

 מיצגים/ מייעצים/ מבקרים.

 

 

__________                                                ______________________ 

 תאריך                                                                 שם מורשה החתימה+ חתימה

  



 

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע( - 3נספח 

 לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי

 
 א.ג.נ.,

 ....................................ערבות בנקאית מספר הנדון: 

 

לבקשת ..........................................., אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל  .1
סכום סכום עד לסכום כולל של ........... ₪ )............. שקלים חדשים( )להלן: "

"(, מבקש............................................ )להלן: ""(, שתדרשו מאת הערבות
שנחתם ביננו קריאייטיב ופוסט פרודקשיין לפרומו בערבית  למתן שירותי  בקשר להסכם 

 . 19/2020פומבי לבין תאגיד השידור הישראלי במסגרת מכרז 

ד( סכום הערבות ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן )עליות בלב .2
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, -המתפרסם מעת לעת על

יהיה מדד חודש ...............  -" המדד היסודיבתנאי ההצמדה הבאים: "
יהיה המדד האחרון שפורסם  -" המדד החדש"-שהתפרסם ביום ................. ו

בלת הדרישה לאחרונה לפני קבלת דרישתכם לפי כתב ערבות זה. אם במועד ק
יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה בסכום 
השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הדרישה 
וחלוקתו במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם 

שי הצמדה. לעניין כתב את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפר
 גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע. -ערבות זה "סכום הערבות" 

ימים מתאריך  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאוחר מ .3
קבלת דרישתכם, כל סכום הנקוב בדרישה ועד לסכום הערבות בתוספת הפרשי 

ם ומבלי שתהיו חייבים הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכ
 לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .................................. )כולל(. .4

כל דרישה לפי כתב ערבות זה צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך  .5
 לעיל במען: ............................................  4הנקוב בסעיף 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 בכבוד רב,      
 

 בנק ......................... בע"מ
 )מס' ........(סניף ...................... 

 

 

 

 



 

 ביטוח -4נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 התחייבות לשמירה על סודיות -  5 ספח מס'נ

 ידי הזוכה[-]לחתימה על

הוסבר לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי לבין 

_________________________ )הספק( יתכן כי אקבל לאחזקתי או יבוא לידיעתי מידע או 

ידע כלשהו לרבות תכתובת, חוות דעת, חומרים, תכניות, מסמכים, רישומים, שרטוטים, סודות 

וגים שונים, שאינם מצויים בידיעת כלל הציבור או מידע מסחריים/עסקיים ו/או ידיעות מס

שידיעתם תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין 

בכתב, לרבות בתעתיק, באמצי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין 

מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: ישיר ובין עקיף, לרבות, אך בלי לגרוע 

 "(;המידע"

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או 

גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג התאגיד 

ו לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד א

 ;1977-לחוק העונשין, תשל"ז 118

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

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה. .1

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

, מתן השירותיםלהשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת  .3

ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא 

שלא  ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר

גרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהן, את בהתאם לאמור לעיל, וכן לא ל

 המידע.

ידי הספק או -ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין 

ור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למס

מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל 

 שהוא.

פי כתב -לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על .5

הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות  

 נוהלית או אחרת. 

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

 לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 



 

ה מכל סוג, אשר פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצא-להיות אחראי כלפיכם על .7

ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בים אם אהיה 

 אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

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

או שקיבלתי מכל אדם או גוף  מתן השירותיםאו לידי עקב  או השייך לכם או שהגיע לחזקתי

או חומר שהכנתי עבור התאגיד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק  מתן השירותים

 כל שהוא כל חומר כאמור או של המידע.

בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאגיד זכות  .9

 צמאית כלפי בגין הפרת הסודיות לעיל.תביעה נפרדת וע

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זו לרבות מסירתו לאחר  .10

 .1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1977-מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

כל הוראות  מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו .11

 התחייבות זו.

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית  .12

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.-לתאגיד על

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 שם מלא: _______________ ת.ז: _______________ חתימה: ______________
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