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 21/2018 מכרז מספר  
' להזמנהדספח נ  

  לכבוד
  הישראלי השידור תאגיד

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 

 א.ג.נ,

 הצהרה והתחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 יםוכן )לפי העניין( מתחייב יםמצהיר ,___________________ ח.פ._ ___________________אנו, הח"מ, 
 : , כדלקמןחוזר, באופן בלתי "(המזמיןתאגיד השידור הישראלי )" כלפיבזאת 

 

 שמירת סודיות והגבלת השימוש במידע סודי

זה, ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהיה אותה המשמעות  בכתב התחייבותלכל המונחים המפורטים  .1
קצרים )"גלויות"( במסגרת אירועי  VTRהפקת סרטוני הצעות למתן שירותי  לקבלתהזמנה בהמיוחסת להם 

 "(.ההזמנה" -)לעיל ולהלן  21/2018 , אשר פורסמה על ידי המזמין במסגרת מכרז מס'2019אירוויזיון 

מידע סודי )כהגדרתו להלן( בסודיות מלאה ומוחלטת, ולא למסרו, לגלותו, לפרסמו,  כללשמור  אנו מתחייבים .2
 " )כהגדרתם להלן(הנציגים" נמנים עלאלו אשר בין כלשהו )למעט למי מ לצד שלישי ,ארו ו/או להעבירולת

בין במשך התקופה שעד להגשת הצעתנו במסגרת ההזמנה, בין לאחר הגשת  (,לענין זה לאמור להלן ובכפוף
הסכם ההתקשרות )אם נוכרז כזוכה( ובין לאחר מכן,  הצעתנו כאמור, בין במשך תקופת ההתקשרות מכח

. בלי ככל שתינתן(אם ו) בהסכמה זו יפורטו, ובהתאם לתנאים אשר המזמיןללא הסכמה מראש ובכתב של 
מתחייבים לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים ו/או  אנוזה לעיל,  1לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

כלשהו  המידע הסודי )כהגדרתו להלן( יצא מרשותנו ויגיע לידי צד שלישיאפשרות כי כל הנחוצים כדי למנוע 
 .כאמור

מידע, בין בכתב ובין בעל פה, הקשור ו/או הנוגע להזמנה כל  -" משמעו מידע סודיבכתב התחייבות זה, המונח "
אחר או  ו/או לשירותים, וכן כל חומר, ידיעה או מידעו/או להסכם ההתקשרות  EBU -ו/או לאירוע ו/או ל

עקב נוסף, שהגיעו/יגיעו אלינו ו/או למי מטעמנו, מהמזמין ו/או מצד שלישי כלשהו, בין בכתב ובין בעל פה, 
הגשת ההצעה  בעקבותלמתן השירותים  נוהתקשרות ו/או הזמנהההליך נו במסגרת ו/או בקשר להגשת הצעת

והכל, למעט מידע שהוא , הסכם ההתקשרות למתן השירותים על פיאו /ו כאמור, אם וככל שנוכרז כזוכה,
הכלל או שהיה ידוע לנו טרם שנמסר לנו על ידי המזמין, או שהגיע אלינו, כדין, מצד שלישי, בבחינת נחלת 

)כהגדרתם להלן(  לנציגיםובלבד שמידע זה לא הפך לנחלת הכלל ו/או לא הגיע אלינו או למי מטעמנו, לרבות 
חייבות כלפיכם ו/או עקב מעשה או מחדל שלנו ו/או של מי מטעמנו, לרבות ו/או לצד שלישי, עקב הפרת הת

 ו/או של כל צד שלישי.   הנציגים )כהגדרתם להלן(של 

, אם נושיועבר אלילמניעת ספק, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת במפורש כי כל מידע סודי 
מתן השירותים על ידינו לצורך או )לפי הענין( ו/ך ההזמנה נו לצורך השתתפותנו בהלי, יועבר לעיוננויועבר אלי

ו/או מבעלי המקצוע שעימם  נוו/או מנציגינו עובדימלחשוף את מי אנו נהיה רשאים ו)אם נוכרז כזוכה( בלבד, 
ו/או לאפשר להם כאמור ( למידע סודי "הנציגים" - יחדב)נתקשר לשם מתן השירותים )לרבות אנשי המפתח( 

השתתפותנו בהליך ההזמנה או )לפי הענין( רק ככל שחשיפה ו/או גישה כאמור נחוצה לצורך ך ואגישה אליו 
 אודות חובות הסודיות ויתרכל נציג כאמור אנו נודיע ל, ובלבד שמתן השירותים על ידינו כאמורלצורך 

בכתב בחובת כתב התחייבות זה, וכל נציג כאמור יתחייב במפורש ועל פי נו על עצמנו ההתחייבויות שנטל
סודיות כלפינו וכן יקבל על עצמו למלא אחר חובות הסודיות ויתר התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה 

כי התחייבות הנציגים  מובהר בזאתלמניעת ספק, פני חשיפת ו/או גישת הנציג למידע הסודי. הכל ל, כאמור
וב בכל התחייבויות אנו נחוכי כתב התחייבות זה על פי ינו כאמור לא תגרע באופן כלשהו מהתחייבויות

  , ביחד ולחוד עם הנציגים.כתב התחייבות זההנציגים על פי 

 ,המידע הסודי)אם יימסר לנו(  לנו או )לפי הענין( יימסר ידוע לנו שהמטרה היחידה והבלעדית שלשמה נמסר .3
או ו/צעתנו במסגרת הליך ההזמנה הגשת ההינה  ,לעשות שימוש במידע הסודי םרשאי אנו נהיהואשר לשמה 

(, "המטרה המותרת"))לפי הענין( מתן השירותים על ידינו  מכח הסכם ההתקשרות, אם וככל שנוכרז כזוכה 
ואנו לא נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי לכל מטרה אחרת, זולת המטרה המותרת, בין במישרין 

 ובין בעקיפין.

למזמין על כל הפרה ו/או  בכתבבכתב התחייבות זה, אנו מתחייבים להודיע  בלי לגרוע מהתחייבויותינו כאמור .4
חשש להפרה של חובת סודיות כאמור בכתב סודיות זה, מיד עם היוודע לנו על ההפרה ו/או החשש להפרה 
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לחקור הפרה, כאמור, ובכלל זה למסור למזמין כל מידע רלבנטי שיהיה ידוע לנו באותו מועד ביחס לאותה 
ולידע את המזמין יבות לקרות אירוע ההפרה, לתעד כל מידע ו/או ראיה שיימצאו בחקירה כאמור, את הנס

, והכל בהקדם ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור, ככל שיתגלהבקשר עם בכתב בכל מידע נוסף שיתגלה לנו 
 האפשרי.

או כל חלק ממנו, במישרין /אם תופנה אלינו דרישה על פי דין, על ידי רשות מוסמכת, למסור להם מידע סודי ו .5
או בעקיפין, נודיע לכם על כך מיד ובכתב, לפני מסירת כל מידע סודי כאמור. כמו כן אנו מתחייבים כי במקרה 
כאמור נותיר בידיכם שהות סבירה ומספקת להתגונן בפני דרישה כאמור, בטרם מסירת מידע סודי כלשהו 

 הנדרש לרשות מוסמכת כאמור.

 כללי

אתם תהיו זכאים לכל סעד משפטי שהוא כנגדנו, העומד לרשותכם על פי כל דין, במקרה של הפרת איזו מבין  .6
התחייבויותינו האמורות לעיל, בין אם על ידינו במישרין או בעקיפין ובין אם על ידי מי מטעמנו )ובכלל זה 

 שלא להתנגד לצווים כאמור. הנציגים(, לרבות צו מניעה, צו עשה וצו לאיסוף מידע, ואנו מתחייבים 

גם אם הצעתנו לא התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה אינן מוגבלות בזמן, והן תעמודנה בתוקפן המלא  .7
סיום מתן תזכה במסגרת הליך ההזמנה, מכל סיבה שהיא, או )לפי הענין ואם נוכרז כזוכה( גם לאחר 

 .היאמכח הסכם ההתקשרות, מכל סיבה שעל ידינו  השירותים

אנו מודעים לכך שכל מידע סודי נמסר ו/או יימסר לנו, בין היתר, בהסתמך על האישורים וההתחייבויות  .8
, כולו או סודי, וכי חשיפתוההרגישות הרבה בכל הקשור במידע  נול התחייבות זה, וידועההמפורטים בכתב 

 .הקשורים עמכם נזקים חמוריםלגרום לכם ו/או לגורמים )בסבירות רבה( עלולה  כלשהו לצד שלישי חלקו,

 
 

 על החתום:בזאת ולראיה באנו 

 

 _____________________                                 ____תאריך: ______

 המציע ה וחותמתחתימ                                          

 

 :המציעמים בשם ם/מות החותם/שש

 

 שם _____________________ ת.ז. ____________________ 

  שם _____________________ ת.ז. ____________________


