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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 :המכרז מסמכי

 :שלהלן מהמסמכים מורכבת אשר הצעות לקבלת ההזמנה -' א מסמך

 פרטים על זהות המציע – 1 טופס

 חתימה של המציע מורשיזהות  – 2 טופס

 תצהיר לפי חוק עסקאות  – 3 טופס

  התחייבות המציע – 4טופס 

  תצהיר עניין אי תשלום דמי תיווך – 5טופס 

  העדר ניגוד עניינים – 6 טופס

  טופס הצעת מחיר – 7 טופס

 

 :שלהלן מהמסמכים מורכב ראש, הסכם לעריכת ביטוחי התאגיד –' במסמך 

, העונשין חוק לפי שירותים אספקת במסגרת סודיות על שמירה בדבר התחייבות -'א נספח

 1977-"זהתשל

 נוסח פוליסות הבסיס –' 1אנספח  

 מפרט פוליסה למערך האלמנטארי –' בנספח 

  ניסיון תביעות  –' 1בנספח 

 מפרט פוליסה לביטוח נושאי משרה –' גנספח 

 ניסיון תביעות  – '1ג נספח 

 שאלון              –' 2גנספח  

 מפרט פוליסה אחריות מקצועית ומדיה –ד'  נספח

 ניסיון תביעות  –' 1ד נספח  

 שאלון              –' 2דנספח 

 ניתן למצוא את הדוחות הכספיים של התאגיד באתר האינטרנט בכתובת הבאה: * 

https://www.kan.org.il/lists/?mainid=8 )תחת קטגוריה דו"חות כספיים( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kan.org.il/lists/?mainid=8
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 מסמך א' - הזמנה לקבלת הצעות
 

    לעריכת ביטוחי תאגיד השידור הישראלי 25/2018 מס' פומבי מכרז

 :מבוא .1

יד סטטוטורי שהוקם תאגנו יה ("המזמין" ו/או "התאגידלהלן: ")תאגיד השידור הישראלי  1.1

 .וסמכויותיו מוגדרות בחוק , 2014 -, התשע"ד הישראלי מכוח חוק השידור הציבורי

 להציע להזמינכם, במקביל להזמנתם של גורמים נוספים,התאגיד מתכבד בזאת במסגרת זו,  1.2

שלהלן )כולן או הנפרדות הקטגוריות  3עבור  לעריכת ביטוחי התאגידלמכרז פומבי  הצעות

 זו(: , כפי שיפורט בהזמנהחלקן

 מערך אלמנטאר )רכוש, חבויות, תאונות אישיות(. – 1קטגוריה  1.2.1

 .משרה יביטוח נושא– 2קטגוריה  1.2.2

  .מדיהאחריות מקצועית ביטוח – 3קטגוריה  1.2.3

והכול כמפורט במסמכי  (,", לפי הענייןהביטוחיםו/או " "המכרז" או/ו "השירותים)להלן: "

  המכרז כדלקמן.

לבי המכרז, התנאים להגשת הצעה, ואופן הגשתה, כאשר על המציע ז מפורטים שבמסמכי המכר 1.3

 מסמכיו,לצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמנה זו לרבות החוזה על כל 

 מטעם המציע.כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה 

לספק את  יםייב( מתח"זוכיםהו/או " "הזוכהעפ"י מכרז זה )להלן: "ו/או הזוכים הזוכה  1.4

  .מסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות בחוזההשירותים כמפורט ב

יובהר, כי המכרז דנא הינו מכרז המבוסס על מחיר בלבד, דהיינו, בכפוף לאמור במסמכי המכרז  1.5

בכל תנאי הסף הקבועים  ותעמודתהיה הזולה ביותר הכשרה מציע שהצעתו ולפי כל דין, 

. יחד עם זאת יצוין, כי התאגיד מכרזים כהצעה הזוכה במכרזבמכרז, תומלץ הצעתו לוועדת ה

 יההיא ו, והאחרתאו כל הצעה שהתקבלה במכרז ו/או  ההצעה הזולה ביותר מחויב בבחירתלא 

בכפוף  והכול שא ומתן עם המציעים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות,רשאי לנהל מ

 .כל דיןלפי בהתאם להוראות המכרז וו

 לעיל 1.2המנויה בסעיף ביטוחית ה הזולה ביותר תעשה עבור כל קטגוריה ההצע בחינת, כי יצוין 1.6

רשאים להציע הצעתם עבור כל  ויהיהמציעים , כאשר אחת בשנייה ובאופן בלתי תלוי בנפרד

. מציע אשר בחר חלק מהן, עפ"י בחירתםרק עבור  או לעיל, 1.2המופיעות בסעיף  הקטגוריות

הרכיבים  יותר, נדרש להגיש הצעתו לכל הביטוחים ו/או להגיש הצעה לקטגוריה אחת או

 הנדרשים באותה הקטגוריה שאליה מגיש הצעתו. 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

ות ביותר עבור כל בכפוף לכל דין ולאמור במסמכי המכרז, התאגיד יבחר את ההצעות הזול 1.7

לבחור או ו/ אחת או יותר קטגוריהעבור זו יהיה רשאי לבחור זוכה אחד  קטגוריה, ובמסגרת

ו/או שלא  ריה מסוימת ו/או לבחור זוכה אחד עבור כל הקטגוריות יחדזוכים לקטגומספר 

, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, באופן שיקנה לתאגיד לבחור כל זוכה או זוכים במכרז

כיסוי אחד או יותר, בנוסף יובהר, כי התאגיד יהיה רשאי שלא לרכוש את מירב היתרונות. 

     ענה הקשורה לכך.עתו הבלעדי, והמציעים מוותרים בזאת על כל טבהתאם לצרכיו ולשיקול ד

הצעה אחת בלבד, כאשר המגבלה האמורה תחול גם על  יובהר, כי כל מציע רשאי להגישכמו כן  1.8

 המציע ועל כל חברה הקשורה בו. היה ועל אף האמור תוגש יותר מהצעה אחת בידי מי

 , כולן או חלקן.ול הצעות אלופסל וועדת המכרזיםמהגורמים הנ"ל, תהא רשאית 

ניסיון התביעות זו, שהינו פירוט בדבר  להזמנה '1', ד1', ג1ים בלנספחהמציעים מופנים בזאת  1.9

 . עם חלוקה לקטגוריות הרלוונטיות ,ביחס לתאגיד

ימי עבודה ממועד שליחת  5, בתוך כתנאי לחתימת החוזהלגרוע מהאמור במסמכי המכרז,  מבלי 1.10

זוכה במכרז לאישור נציג וכה או בכל מועד אחר שייקבע ע"י התאגיד, ימציא ההודעת הזכייה לז

 שלושה עותקים חתומים של ההסכם. התאגיד

את ו/או לא אישר התאגיד לעיל,  1.11במועד הנדרש את האמור בסעיף ולא המציא הזוכה  היה 1.11

ז ולהתקשר , יהיה רשאי התאגיד לבטל את זכיית הזוכה במכרלעיל 1.11קבלת האמור בסעיף 

 ותיו לפי מסמכי המכרז, ובהתאם לכל דין.עם אחרים, כל זאת מבלי לגרוע מזכוי

מסמכי המכרז השונים, ייעשה מאמץ לפרש את במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין  1.12

אלא אם נאמר במפורש כלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם התאגיד, המסמכים כמ

 ב כסתירה.הר כי חוסר לא ייחשלמען הסר ספק, מוב אחרת.

כי רשימות הפוליסה שיופקו ע"י הזוכה ישמשו לצורך הפקת הפוליסות וגביית הפרמיה  מובהר 1.13

עדכון סכומי ביטוח יעשה בהפקת תוספות יתר תנאי הביטוח יהיו לפי תנאי המכרז.  וכלבלבד 

 כרז.לפוליסה ובמפורש יצוין גם לגבי תוספות אלו שתנאי הכיסוי הינם לפי המ

א עליהם לספק סוכן ביטוח מורשה ומוסמך מטעמם, שפרטיו על המציעים לקחת בחשבון כי יה 1.14

, והכול בהתאם להוראות החוזה יימסרו לנציג התאגיד לא יאוחר ממועד החתימה על החוזה

  הרלוונטיות. 
 

 הגדרות: 1.2

 .כךמינה לצורך או מי שהוא בתאגיד ו/ ראש אגף תקציבים וכלכלה – נציג תאגיד השידור הישראלי

 ת המוקדמות המהוות תנאי להשתתפות במכרז.הדרישו - דרישות סף
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 גוף שהגיש הצעה למכרז. - המציע

 מציע שהצעתו נקבעה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה. - הזוכה

נשוא כל השירותים הנלווים,  לרבות לעיל, 1.2עריכת ביטוחי התאגיד כמפורט בסעיף - השירותים

 מכרז זה.

, בעד הכיסוי הביטוחי שניתן לחברת הביטוח בעל הפוליסה התשלום שאותו נדרש לשלם -ה פרמי

 לו.

 .www.kan.org.il – של התאגידהאינטרנט אתר 

 

 פרשנות 1.3

לגבי נושא פלוני,  בכל מקום שבו קיימת סתירה ו/או אי בהירות ביחס לפרשנות שיש ליתן 1.3.1

במקרה שלא ניתן לפרש כאמור, תועדף יפורשו ההוראות כמשלימות זו את זו, ככל שניתן, ו

פני זו השוללת אותה, דהיינו, הפרשנות המטיבה עם  הפרשנות המטילה על הזוכה חובה על

 התאגיד.

, תהא להם המשמעות שיש להם בפקודת בהזמנה זומילים ו/או ביטויים שלא הוגדרו  1.3.2

או מהקשרו , אלא אם משתמע מלשון הכתוב 1981פרשנות ו/או בחוק הפרשנות, התשמ"א ה

 מובן אחר.

ן זכר,  מתייחס גם ללשון בלשויחיד, מתייחס לרבים, ולהפך. כל האמור בלשון כל האמור  1.3.3

 הפך.לנקבה, ו

כותרות הסעיפים במכרז על נספחיו, מיועדות למטרת נוחות בלבד, ואין להשתמש בהן  1.3.4

 פרשנות.לצרכי 

 

 :מהות השירותים .2

ת הבאות, כולן או וקטגוריהתאגיד ב יטוח עבורשירותי ב הענקתלהשירותים נשוא המכרז הינם  2.1

מדיה, ו אחריות מקצועית וביטוחמשרה  ביטוח נושאי מערך הביטוח האלמנטארי,  חלקן:

 כמפורט במכרז זה.

 

 :תקופת ההתקשרות .3

תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של התאגיד על החוזה  3.1

 "( עם אופציהתקופת ההתקשרות הראשונהחודשים )להלן: " 12המצורף, ותהיה לתקופה של 

חודשים כל  12 עד תקופות נוספות של 4עד הנתונה לתאגיד להאריך את התקופה מעת לעת ב
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

חודשים נוספים, או חלק מהם, וזאת מתום תקופת ההתקשרות  48 מצטבר שלסך ל עדאחת ו

פת האופציה קשרות, לרבות תקו. סה"כ תקופת ההתלהלן 3.2, ובכפוף לאמור בסעיף הראשונה

 .חודשים סה"כ 60על כאמור, לא תעלה 

ובטרם תוארך ההתקשרות )ככל שתוארך(,  לפי העניין, ,תום תקופת ההתקשרות או ההארכהעם  3.2

, ולעקרונות לעיל 3.1בסעיף בהתאם לקבוע , תבחן תקופת הביטוח שקדמה לה מהפן הביטוחי

 שלהלן:

 בקטגוריה ביחס לעלות הפרמיה  מצטברותהתביעות ה רשיעו ,ובשנת הביטוח החולפתהיה 

(Loss Ratio) , להאריך את ההתקשרותיהיה רשאי התאגיד  ,)כולל( 50%לא עלה על שיעור של 

  .ים, ללא כל שינויהתמורה )מחירי זכיית המציע( , במחירכאמור

רמיה  מצטברות בקטגוריה ביחס לעלות הפההיה ובשנת הביטוח החולפת, שיעור התביעות 

(Loss Ratio) כולל(, יהיה רשאי התאגיד  80%אך נמוך משיעור של  51%, היה גבוה משיעור של(

 למחיר הפרמיה באותה קטגוריה.  10%האריך את ההתקשרות כאמור בתוספת ל

היה ובשנת הביטוח החולפת, שיעור התביעות המצטברות בקטגוריה ביחס לעלות הפרמיה   

(Loss Ratio)כולל(, יהיה רשאי התאגיד  100%אך נמוך משיעור של  81%שיעור של , היה גבוה מ(

 למחיר הפרמיה באותה קטגוריה.  20%ת להאריך את ההתקשרות כאמור בתוספ

היה ובשנת הביטוח החולפת, שיעור התביעות המצטברות בקטגוריה ביחס לעלות הפרמיה  

(Loss Ratio) ארכת ההתקשרות של הקטגוריה )כולל(, המחיר לה 101%, היה גבוה משיעור של

 תאגיד לחברה הזוכה.יקבע במו"מ בין ה

ו/או שלא לנהל  הזכות להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עתלתאגיד שמורה  על אף האמור, 3.3

בהתאם לעיל עם המציע הזוכה ו/או להתקשר עם כל גורם אחר, והכול  3.2מו"מ כאמור בסעיף 

וכה לנמק או לבסס החלטתו זו. מובהר בזאת, כי הז לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי שיצטרך

 מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך.

 

 מנים למכרזלוחות הז .4

 בצהריים 12:00בשעה  9.12.18לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 בצהריים 12:00שעה ב 31.12.18לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת הצעות  

 

 

 הרהת להבבקשו .5

שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר למכרז תתקבלנה באמצעות דואר  5.1

 לעיל. 4עד למועד הקבוע בסעיף   Ayelete@kan.org.ilאלקטרוני:
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 במבנה הבא: WORDקובץ שאלות ההבהרה תישלחנה על גבי  5.2

 שאלה סעיף המכרז חלק במכרז

  8 הסכם - ב' מסמךדוגמא: 

 ". לעריכת ביטוחי התאגידמכרז  –שאלות הבהרה  25/2018מס' מכרז הפניה יש לציין "גבי על  5.3

תהיה בשיקול  ההבהרה ו/או לכל נושא אחר שיופנה לתאגיד,ההחלטה אם להשיב לשאלות  5.4

התייחסות של התאגיד לתוקף כל דעתו הבלעדי של התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי לא יהיה 

 להלן.  5.5אלא אם ניתנה בהודעה בכתב, בהתאם לסעיף 

ה או לבצע תיקון כלשהו בו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות ההבהר מקרהבכל  5.5

מסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה או לבקשת הבהרה, יפורסם המסמך ל

( www.kan.org.ilהכולל את התשובות ו/או התיקון באתר האינטרנט של התאגיד )

, כשהוא חתום על ידם ומהווה חלק והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם

. בכל מקרה תשובות ותיקונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים ייןלכל דבר וענ מהצעתם

 כלפי כל המציעים. 

ז זה, ולא באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה ועדכונים למכר 5.6

נחשפו באתר האינטרנט ואשר לא  ודעה ו/או עדכון למכרז שפורסמוהתהא להם כל טענה בגין 

 סמוך למועד האחרון להגשת הצעות., אף אם פורסמו באליו

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

, או בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתו 5.5הקבועים במכרז, בהודעה שתינתן לפי סעיף 

 יבות העניין.הבלעדי ובהתאם בנס

 

 תנאי הסף: .6

אחת עומד בעצמו בכל אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, , מציע רשאי להגיש הצעות למכרז זה

 הדרישות המפורטות להלן:מ

, לפי חוק הפיקוח על שירותים חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח ישראלי על שמההמציע הינו  6.1

המורשית לעסוק כדין בסוג הביטוח ראל, המאוגדת ביש, 1982פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א 

  הרלוונטי אליו מוגשת ההצעה, בהתאם לרישיון בתוקף מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר. 

 :1976 –בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו הינו המציע  6.2

 ראותאישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להו 6.2.1

 .1975 -פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו  6.2.2

ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

- 1975. 

הזיקה אליו, לא  יבעלמי ממציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, הוא ו 6.3

עבירות בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  2-הורשעו ביותר מ

, ואם הורשעו 1911-, ובהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -עבירות כאמור  2-ביותר מ

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  -"זיקה בעל" -" והורשע" -לעניין זה  ונה.האחרההרשעה 

  .1976 -ציבוריים, תשל"ו

אינן  1991-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9מציע אשר הוראות סעיף  6.4

, לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן 9חלות עליו, או לחילופין, שהוראות סעיף 

, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, מצהיר לפחות עובדים 100 ובמידה שהוא מעסיק

יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  המציע גם כדלקמן: כי ומתחייב

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

כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה  או לחילופין ן,ומהנחיות בקשר ליישקבלת 

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

 ., קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומןלסעיף זהבהתאם 

 

, אלא עה למכרזהצל תנאי הסף, במועד הגשת ההמציע לעמוד בכלמען הסר ספק, מובהר, כי על 

 .אם נאמר במפורש אחרת

 

 שיש לצרף להצעה: ומסמכים נוספים בתנאי הסףה מסמכים לצורך הוכחת עמיד .7

על המציע לצרף להצעתו הוכחות מלאות לעמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל, ובכלל זה את 

 האישורים והמסמכים הבאים:

 

 ם;וחתומיאת הטפסים המצורפים להזמנה זו, כשהם מלאים  7.1.1

 ע,תקפה ע"ש המצי תעודת התאגדותהעתק  – 6.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  7.1.2

 וכן העתק רישיון מבטח תקף על שם המציע .

אישורי עסקאות גופים ציבוריים המפורטים  – 6.2להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  7.1.3

 בסעיף. 

 המצ"ב בורייםתצהיר עסקאות גופים צי – 6.3-6.4להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  7.1.4

 .זו להזמנה 3' מס כטופס

כל מסמך נוסף כפי שנדרש במסגרת המכרז, כשהוא חתום וכולל את כל הנתונים  7.1.5

הנדרשים, גם אם לא נזכרו במפורש במסמכי המכרז מעבר להכללתם בחוברת 

 ההצעה.
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 אישור הבנת תנאי המכרז .8

כל ל ביחסת כי על המציעים מוטלת האחריות הבלעדית לבצע בדיקה מדוקדקבזאת, מובהר  8.1

להשפיע על כל התנאים והנסיבות העשויים ל , וכן ביחסמסמכי המכרז על כלל היבטיו

  .וזאת על אחריותם ועל חשבונם בלבדהצעתם, 

 םימקבל כל מסמכי המכרז, קראו והבינו את תנאיו, וכי הםאת  ו, כי קיבלויאשר יםהמציע 8.2

לצורך כך, יחתמו המציעים על . הקבועות במסגרתןההתחייבויות נאים ותכל האת  על עצמם

לאי הבנת תנאי  בקשרלמען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תישמע כל טענה  4 טופס מסנוסח 

כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי  ם לחזור בהם מהצעתם,רשאי ים לא יהיוהמכרז והמציע

 מסמכי המכרז. 

 עדים ו/או תנאי ההליך שינוי מו .9

, עד ן, או לסייג כל תנאי מתנאי המכרזלשנות, לעדכ התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת 9.1

למועד האחרון להגשת ההצעות להליך, וזאת במידה והוא סבור כי שינוי, עדכון או סייג 

 כאמור נדרשים לצרכיו.

בפניה זו, בתקופה קצובה נוספת, התאגיד יהא רשאי בנוסף, לדחות או לשנות כל מועד הנקוב  9.2

ה כאמור תשלח למשתתפי ההליך או שתפורסם בכל דרך אחת או יותר. הודעות על דחיי

על ידי התאגיד. על המועדים החדשים אשר ייקבעו על ידי התאגיד, במידה  אחרת שתוחלט

את, ויקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. למען הסר ספק מובהר בז

 כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדים היה לא י 9.3

לתאגיד על פי מסמכי ההליך ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר 

 תביעה ו/או דרישה בכל הקשור לכך.וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

 

 הגשת ההצעה .10

בין היתר, , הכוללת להשתתף בהליך יגיש את הצעתו מעונייןסף ובתנאי ה אשר עומדמציע  10.1

וכן כל יתר  , מסמכי ההבהרה שפרסם התאגיד,את כל מסמכי המכרז, לרבות הזמנה זו

לתיבת , 09:00-15:00ה' בין השעות -במסירה ידנית בלבד, בימים א' המסמכים הנדרשים,

 31.12.18מיום מודיעין, לא יאוחר  2קומה  ,44המכרזים שבמשרדי התאגיד, ברחוב צלע ההר 

 בצהריים. 12:00בשעה 

לא תיפתחנה, יובהר, כי הצעות שתתקבלנה לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור,  10.2

 . לא תיבדקנה על ידי ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

ציע כים הנדרשים אותם יש לצרף להצעת המציע כמפורט לעיל, יצרף המבנוסף לכלל המסמ 10.3

. ההצעה תהיה ערוכה (7טופס מס' ) להצעתו את טופס הצעת המחיר המצ"ב למסמכי המכרז

 על גבי הטופס המצ"ב, בצרוף חותמת המציע וחתימה על ידי מורשה החתימה מטעם המציע.

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה בו  60הצעות המציעים תהיינה תקפות למשך  10.4

שהו מתנאי המכרז או יציג מצג מוטעה או יפר את ההסכם שיחתם הזוכה לא יעמוד בתנאי כל

יהיה התאגיד רשאי לבטל את זכייתו  עם התאגיד, או יסרב לחתום על ההסכם מכל סיבה,

אגיד רשאי, אך לא חייב, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת במכרז. במקרה כזה, יהיה הת

ייה, וככל שהתקשרות זו לא תצא שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנ

 אל הפועל, עם המציע שדורג שלישי וכך הלאה.  

עותק  –( עותקים 2ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יוגשו בשני ) 10.5

מורשי  ע"ימן כ"מקור" ועותק שני שיסומן כ"העתק". מסמכים אלו יהיו חתומים שיסו 1

בחתימה  מסמך, לרבות חתימה על כל אחד מהעמודיםהחתימה מטעם המציע, בכל טופס ו

 דיסק.און.קי. כקובץ שיצורף ב סרוקהבנוסף יש לצרף את ההצעה המקורית  ע.וחותמת המצי

נוספים ו/או נתונים מסמכים  ים, כולם או חלקם,התאגיד רשאי לדרוש מהמציעיובהר, כי  10.6

מסמכים ו/או נתונים אלו  .כי הדבר דרוש לשם בחינת ההצעהאם סבר  בקשר להצעתם,

ותו המציע שהשלים את המסמך ו/או וו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר של אכאמור, יה

 .הנתון, לכל דבר ועניין

 

 הצעת המחיר   .11

 במלואההצעה מילוי הטופס הצעת המחיר ו 11.1

)עבור קטגוריית הביטוח הרלוונטית כל הנתונים הנדרשים המציע ימלא בהצעתו את  11.1.1

, ובכתב קריא ם בלבדבשקלים חדשי הצעת המחיר בטופסשאליו מוגשת הצעתו( 

, כאשר מציע שעל אף האמור ימלא בהצעתו נתונים ו/או מחירים חלקיים, יהיה וברור

ייבו הסכומים שימלא המציע הם אלו שיח רשאי התאגיד לפסול את הצעתו בשל כך.

המלאה והכוללת לכל השירותים שיספק  את המציע וישקפו את התמורה הסופית

השירותים נשוא לכל סוגי  ה במכרז, והם יתאימוזכ, אם וככל אשר יתאגידהזוכה ל

ולשיקול  ת לעת בהתאם לצרכיומעככל שיוזמנו,  מהזוכה, תאגידזמין השי המכרז,

. יודגש כי אין ות בהזמנה זו()בכפוף לאמור במסמכי המכרז, לרב דעתו הבלעדי

בקביעת יחסי המציע עם עובדיו, בכלל זה בכל הקשור בתנאי  התאגיד מעורב

כל העלות הכרוכה בכך בהצעת תם ועל המציע לקחת בחשבון ולתמחר את העסק

 , ובכלל זה, כל עלות עתידית.המחיר
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

חלקית ו/או הבלעדי, לפסול הצעה ככל שהיא  התאגיד יהא רשאי, על פי שיקול דעתו 11.1.2

תאגיד על ה רשאי האבנוסף, עפ"י דין, י .תו/או גרעוני או תכסיסניתו/ אינה סבירה

הבלעדי, לפסול הצעה ככל שהיא חסרה, מוטעית או מבוססת על  פי שיקול דעתו

 הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושאי המכרז.

מלא סעיף בהצעת המחיר, עליו למלא אותו בשלמותו כל אימת שנדרש המציע ל 11.1.3

, ולהתייחס לכל הרכיבים הנדרשים בטופס הצעת המחיר. אין ובכתב ברור וקריא

לא מילוי, כאשר מציעים  אשר על אף האמור, יותירו בטופס הצעת להותיר סעיפים ל

 אחד או יותר ללא מילוי, יהיה רשאי התאגיד לפסול את הצעתם בשל המחיר סעיף

 כך. 

יובהר, כי תשלום התמורה בגין ביצוע השירותים בפועל, הינו בכפוף להזמנת התאגיד  11.1.4

  ותים.מראש ובכתב , ולשביעות רצונו המלא ביחס לקבלת השיר

הינה התמורה תאושר על ידי ועדת המכרזים, ו יובהר, כי התמורה שימלא המציע 11.1.5

  תהא הסיבה לכך אשר תהא. ,ולם לו תוספת כלשהי מכל סוג ומין, ולא תשהסופית

 , אלא אם צוין במפורש אחרת.המפורטים בהצעה יהיו ללא מע"מכל הסכומים  11.1.6

תשלומים ללא דמי  6או עד  30בתנאי שוטף + למציע יהיו  הפרמיהתנאי תשלום  11.1.7

 .  הסכםב לקבוע והכול בכפוף, אשראי

 

 זכויות ועדת המכרזים .12

 לה מכוח מסמכי המכרז ובהתאם לכל דין, ועדת המכרזיםמבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים 

 בנוסף: רשאיתתהא 

ר היוב ין.בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, ובהתאם לד את המכרז לבטל  12.1

ביצוע השירותים במכרז זה מותנה בקבלת אישור תקציבי. לפיכך, קיימת לעניין זה, כי 

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

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

בעניין  התאגידדרישה ו/או תביעה כנגד  ,ל, מוותרים על כל טענהומאשרים את האמור לעי

, בקשר עם ביטול ידהתאגדרישה ו/או תביעה כנגד  ,זה ומתחייבים שלא להעלות כל טענה

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

נכונות ו/או  לפסול הצעות בין היתר, אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי 12.2

 הצעות שלא צורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים.

בין היתר, , יהמציעים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדאל בכל שלב לפנות  12.3

ו/או לצורך השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע חסר אחר, בכדי לקבל הבהרות להצעתו 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

לבקר במשרד  או לפרט בהצעתו, וכן לרבות מסמכים ו/או מידע נוסף של נתבקש המציע לצרף

הזוכה, בין היתר, כדי לעמוד מקרוב על האמצעים שישמשו אותו לצורך ביצוע השירותים 

 ז.נשוא המכר

 .במכרז שהי כזוכהכללהכריז על ההצעה לא  12.4

 . , בכל אופן שיעניק לתאגיד את מירב היתרונותלפצל את הזכייה בין מספר מציעים 12.5

י מתנאי המכרז, וזאת כל עוד לא נפתחה הבהיר ו/או לסייג כל תנאלשנות ו/או לעדכן ו/או ל 12.6

 תיבת המכרזים.

ת המציע תכלול את התיקונים האמורים לתקן טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות כך שהצע 12.7

 שבוצעו על ידי ועדת המכרזים, תהא ההשלכה הכספית שלהן אשר תהא. 

 21ימות, בהתאם לקבוע בסעיף לנהל משא ומתן עם מציעים שהצעותיהם נמצאו מתא 12.8

 דין רלוונטי אחר, לרבות תקנות חובת המכרזים. להזמנה זו, ולכל 

 ים הביטוחים נשוא מכרז זה, בהתאם לצרכי התאגיד.לרכוש את כל ו/או רק חלק מהכיסוי 12.9

 

 התאמה לתנאי המכרז .13

 הז מכרז בנוסח מפורטות שהם כפי המכרז ודרישות לתנאי בהתאם ההצעות את להגיש יש 13.1

 ככתבו וכלשונו, וללא כל שינויים.

הצעות שיוגשו עם הסתייגויות ו/או התניות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או השמטות ביחס  13.2

בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ולדין החל. ככל  עלולות להיפסללתנאי המכרז, 

סתייגויות שהתאגיד יחליט שלא לפסול הצעה כאמור, כי אז מובהר שהתאגיד יתעלם מה

ו/או הוספות ו/או השמטות שיעשו בגוף המכרז ו/או ההסכם  ו/או התניות ו/או שינויים

 המצורף ו/או איזה ממסמכי המכרז,  והם לא יחייבו אותו.

על המציע להתייחס בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל  13.3

רטים ומסמכים רלבנטיים נוספים, המסמכים הנדרשים. בנוסף, רשאי המציע לצרף להצעה פ

ך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש לצור

 .על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו

המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות או טעויות סופר, או שתיהן יחד,  13.4

הא, והצעתו ות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תיהיה התאגיד רשאי לתקן את הטעוי

תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי התאגיד. בהגישו הצעה בהליך זה, מקבל 

ומסכים המציע לתנאי זה, וככל שיבחר התאגיד לעשות בו שימוש, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, 

 י שתוקנה ע"י התאגיד.ומבלי שיהיה חייב לעשות כן, יהיה המציע מחויב להצעתו כפ
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 ענייניםהיעדר ניגוד  .14

המציע לא יהיה במצב של ניגוד ענייניים ו/או במצב של חשש לניגוד עניינים, בינו או בין  14.1

התחייבויותיו במסגרת מכרז זה, ובין קשריו העסקיים, המקצועיים, האישיים, בין בשכר או 

ו התחייבות שיש בה חשש לניגוד תמורת טובת הנאה כלשהי, ובין אם לאו, לרבות כל עסקה א

 עניינים.

התאגיד יהא רשאי לפסול הצעה בין היתר, במקרה שבו לדעתו, המציע מצוי במצב המעורר  14.2

חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם, בכפוף למתן הזדמנות למציע 

 להתייחס לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו. 

ח המציע על כך לאלתר וללא דיחוי ים, ידווצא המציע בניגוד עניינהיה ונוצר מצב שבו יימ 14.3

ו לתאגיד, ויפעל בהתאם להנחיותיו, כפי שימסרו לו.  לצורך כך, המציע יחתום ויצרף להצעת

 מהצעתו למכרז. כחלק ויגישה 6  טופס מס'את 

 

  פסילת הצעות  .15

 התאגיד יהיהי כל דין, מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, ובזכויות המוקנות לתאגיד לפ 15.1

לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה רשאי 

בדין. אין  אחרת, כל זאת מבלי לגרוע מסמכויותיו אלא אם החליטמוטעית של נושא המכרז, 

 ב.פלו בהצעה בתום ללגרוע מזכותו של התאגיד למחול על פגמים טכניים שנבאמור כדי 

 אשר לגביו מציע הסף על לפסול הבלעדי דעתו שיקול לפי הזכות את לעצמו שומר התאגיד 15.2

 ויד על שירותיםה אספקתמ משמעותית שביעות אי לרבות, עמו שלילי ניסיון לתאגיד היה

התאגיד  כלפי התחייבויות קודמות תהפר דרש ו/אוהנ השירות של בסטנדרטים עמידה אי ו/או

 ועדת של דעתה לשיקול כות טיעון שתינתן למציע, בהתאםוף לז, בכפלמרמה חשד ו/או

 .המכרזים

חוק עסקאות גופים אשר אינו עומד בדרישות סעיף  מציע לפסולהתאגיד יהיה רשאי  15.3

אפשרויות המנויות במסגרת בכפוף ל , עפ"י שיקול דעתו של התאגיד1976 ציבוריים, התשל"ו

 האמור.  חוקה

 

 הבא התקשרות עם המציע  .16

 הבא את הזכות לפנות אל המציע  התאגיד שומר לעצמווע בזכויות עפ"י כל דין, לגר מבלי 16.1

וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה  ,במדרג ההצעות על מנת שיבצע את ההתקשרות עפ"י הצעתו

יבויותיו עפ"י  תנאי המכרז ו/או אחר במכרז, כל מקום שהזוכה הראשון אינו עומד בהתחי

ור להתקשר עם אחרים לצורך ביצוע נושאי רשאי  במקרים כאמ כמו כן יהא התאגיד. ההסכם

 המכרז.
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

ימי  3תאגיד על קבלת הצעת התאגיד, וזאת בתוך להודיע ל תינתן הזכות כאמורהבא למציע  16.2

הציע לחזור ול , או שהשיב בשלילה, יהא רשאי התאגידשדורג שניע . לא עשה כן המציעבודה

 לאה.זו למציע שידורג שלישי וכך ה ואת הצעת

 

 הצעות זהות .17

הצעות מספר ו במקרים בהם יתקבלמבלי לגרוע מזכות התאגיד לנהל מו"מ בהתאם לכל דין,  17.1

( Best & Finalלקיים הליך תחרותי נוסף ) תאגידה , יהא רשאיהינה זהה הצעתן אשרכשרות 

הכל בהתאם , ו בין המציעים הרלוונטיים, או לעשות ביניהם הגרלה או לפצל את ההתקשרות

 .לעדי של התאגידיקול דעתו הבלש

 

 עיון בהצעה הזוכה .18

, כל משתתף במכרז יהא רשאי 1993 -קנות חובת המכרזים, התשנ"ג )ה( לת21בכפוף לתקנה  18.1

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

יום  30רז, וזאת תוך שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכ

זאת תוך תיאום מראש עם נציג ממועד מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים, ו

 כולל מע"מ בגין עיון בכל הצעה זוכה בנפרד.₪  250התאגיד, ובכפוף לתשלום סך של 

המשתתף במכרז לא יהיה רשאי לעיין בחלקים של החלטת וועדת המכרזים, או בחלקים של  18.2

אשר העיון בהם עלול לדעת וועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד  ההצעה הזוכה,

 עי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור.מקצו

יובהר, כי ההצעה הזוכה תהיינה פתוחה לעיון בהתאם להוראות הדין. מציע הסבור שחלקים  18.3

רי או מקצועי, יציין זאת במפורש בהצעתו, בהצעתו )למעט הצעת המחיר( מהווים סוד מסח

מציע ציין בהצעתו כאמור, ייחשב כמי שהסכים שחלקים וינמק את הסיבות לכך. היה וה

מקבילים בהצעות של מציעים אחרים יהיו חסויים בפניו, דהיינו שלא יוכל לעיין בהם בעצמו. 

יה רשאית על פי על אף האמור, ההחלטה הסופית בעניין מסורה לוועדת המכרזים, שתה

 שיקול דעתה להתיר עיון במסמכים, בכפוף להוראות הדין.

 

 משא ומתן עם מציעים .19

התאגיד שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז, שהצעותיהם נמצאו  19.1

 מתאימות, בכפוף לכל דין ולפסיקת בית המשפט בעניין זה.

המציעים יידרשו  באופן שבוא ומתן, הליך המשא ומתן ינוהל, ככל שהתאגיד יחליט לנהל מש 19.2

המשופרות במועד שייקבע על ידי התאגיד, תוך מתן מענה מלא ומפורט להגיש את הצעותיהם 

להנחיות שיינתנו. מציע שלא הגיש הצעה משופרת תהא הצעתו הראשונה הצעה סופית, אלא 

 אם נאמר במפורש אחרת.
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

התאים, לשנות או לשפר את הצעותיהם, במסגרת זו, יהא רשאי התאגיד לבקש ממי מהמציעים ל

 לרבות את הצעת המחיר ו/או כל פרט רלוונטי אחר.ואן, בחלקן או במל

 

 בדיקת ההצעות  .20

התאגיד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, למנות וועדת משנה ו/או להיעזר לצורך בדיקת ההצעות 

י או סיוע כאמור, יובאו ההמלצות במומחים כפי שימצא לנכון. ככל שיוחלט על מינואו /ביועצים ו

 מכרזים לקבלת החלטתה.וועדת ה האמורות בפני

 

 תנאים כלליים .21

 ני מדינת ישראלדי

תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל  הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות 21.1

שת דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והג

 ההצעות.

 תניית שיפוט ייחודית 21.2

 ירושלים. כל עניין הנוגע למכרז יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר               

 משלוח הודעות 21.3

כתובתה של ועדת המכרזים היא כמפורט לעיל. כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה 

  במסמכיהם.

דת המכרזים לכתובת המשתתפים בדואר רשום, תיראה ו ועו/א תאגידכל הודעה אשר תישלח על ידי ה

כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או 

בדוא"ל תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים  ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה 

 בעת מסירתה. –ביד 

 

 

 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים                                                                            
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 

 
 פרטים על זהות המציע – 1 ופסט

 

 

 המציע

 שם מלא של המציע

 

 

 סוג ההתאגדות

 

 

  כתובת המציע

פרטי איש 

הקשר למכרז 

 זה

 שם

 

 

 תפקיד

 

 

 דוא"ל

 

 

 וסלולרי(טלפון )קווי 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 

 

 זהות מורשי החתימה של המציע - 2מס'  טופס

 

 

 לעריכת ביטוחי תאגיד השידור הישראלי 25/2018מס' מכרז פומבי  הנדון:

 

]יש למלא את מספר  ________]יש למלא את השם המלא[ מ"ר  _______________אני הח"מ, עו"ד

 אלה הם:הרישיון[, מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז שבנדון, ו

 

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:  .1

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

 

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

 

 מספר זיהוי/רישום: .3

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

 

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע / מספרי תעודת הזהות שלהם, דוגמת חתימה  .4

 כל אחד ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם קיימות:של 

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

 

ההחלטה בתאגיד המציע /הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההצעה, התקבלה  .5

 של המציע.לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות 

 

 בכבוד רב,

 

__________________ __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת שם עוה"ד       שם מלא  כתובת וטלפון
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 3 טופס

האמת וכי , לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את    , נושא ת.ז. מס'    אני הח"מ, 

 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

"( המציע_________ )להלן: "__________המציע ____אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת  .1

עשות לאור היותי מורשה ל, וזאת לעריכת ביטוחי תאגיד השידור הישראלי 25/2018מס' למכרז פומבי 

 כן מטעמו, וכן מהיכרותי את העובדות מושא התצהיר.

  במצטבר: צהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלהלאור האמור, הריני לה .2

 במקום הרלוונטי[ √]המציע יסמן 

( 2לא הורשעו ביותר משתי )נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו  ❑

עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )להלן: "חוק 

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-שמ"זוחוק שכר מינימום, הת 1991-עובדים זרים"(, התשנ"א

( 2הורשעו ביותר משתי )כון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו נ ❑ 

עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה 

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1שנה אחת )

( 2הורשעו ביותר משתי )רון להגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו ועד האחנכון למ ❑

עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת 

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

 העבירה  

 

  יהעיצום הכספ /ההרשעהתאריך 

 

1.   

2.   

3.   
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

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

1976. 

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

 לא חל( "ן זכויותחוק שוויו")להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9סעיף  ❑

 על המציע. 

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

כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה המציע מצהיר ומתחייב, גם  למועד האחרון להגשת ההצעות,

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

כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד מצהיר ן לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופי –הצורך 

לחוק שוויון זכויות  9תים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף העבודה הרווחה והשירו

 שומן. ת בעניין ופעל ליי, קיבל ממנו הנחיוזה לעיל בהתאם להוראות סעיף

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

משרד  הכללי של למנהלהמציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה,  .4

 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 ן תצהירי דלעיל אמת.חתימתי ותוכזה שמי, זו 

         _____________ 

 חתימת המצהיר           

 

 אישור

___________ התייצב בפני מר אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום 
____________, אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר לי באופן 

שי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אי
 חתם עליו בפניי.אישר את נכונות תצהירו ו

________________      ___________________ 

 חתימה          תאריך            
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 
 אי המכרזנתוהבנת בדבר אישור  התחייבות המציע - 4מס'  טופס

 כבודל
 תאגיד השידור הישראלי 

 

 לעריכת ביטוחי תאגיד השידור הישראלי  25/2018מכרז פומבי מס' 

 

 

)שם מלא של המציע(, מס'  , המורשה ליתן הצהרתי זו בשם.........................אני החתום מטה 

 ן: תאגיד/עוסק מורשה/ת"ז ..................., מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמ

 

נספחיו, על תנאי המכרז דרישות והנני מאשר שקראתי ובדקתי היטב את בחתימתי על הצעה זו,  .1

מסכים לכל האמור במסמכי המכרז, ולא אציג כל תביעות או אני והבנתי אותם באופן מלא, 

דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה, וכי אני מוותר מראש על טענות 

 כאמור.

 

אני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף ובכל יתר התנאים הנדרשים ממשתתפים במכרז, וכי  .2

 מכרז.הצעתי עונה על כל הדרישות במסמכי ה

 

ככל שאזכה במכרז, אני מקבל על עצמי לבצע את כל ההתחייבויות ולספק את השירותים בהתאם  .3

  ונכם המלאה. לדרישות ולתנאים המפורטים בכתב המכרז ונספחיו לשביעות רצ

 

בלבד, בלי תיאום, במישרין ו/או בעקיפין, באופן  בשם המציע ועבורואני מגיש הצעתי במכרז זה  .4

, לגבי איזה מן הפרטים ו/או מציע פוטנציאלי ו/או מי מטעמו עם כל מציעמלא או חלקי, 

 ידי.-המפורטים בו ואשר מוצעים על

 

 עברנו הצעה במכרז זה הינו:הסוכן המוצע על ידנו לטיפול בביטוחים אליהם ה .5

 שם: __________________ טלפון ראשי: ___________________

 _____________________________________________________משרד: _ כתובת

ו לסוכן המוצע פרטים כלשהם על תמחור ההצעה או פרטים אחרים לגבי מוצהר כי לא הועבר

  אזי ימונה הסוכן בהתאם לדין.  ההצעה ורק במידה ותיבחר הצעתנו,

 

על  זכויותיי או חובותיי את לאחר להעביר אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי, לא אהיה רשאי .6

 מקצתן. או כולן שייחתם עמי, ככל שאבחר כמציע זוכה, ההסכם פי

 

ימים  60-הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, והיא תהיה בתוקף ל .7

מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לי ואני מסכים לכך שהתאגיד יהיה רשאי לדרוש 
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

. ידוע לי שאם לא כך אעשה עד התאם לשיקול דעתו הבלעדיממני להאריך את תוקף הצעתי זו ב

למועד הנקוב בהודעה, התאגיד יהיה רשאי לראות אותי כמי שחזר בו מהצעתו במכרז, ואני 

 ך מראש ומוותר על כל טענה נגד התאגיד בעניין.מסכים לכ

 

ההתקשרות, אני מתחייב כי אעשה שימוש לצורך מכרז זה מבלי לגרוע מהתחייבותי לפי הסכם  .8

 אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש.

 

אני מתחייב כי חובות הסודיות המפורטות בהסכם ההתקשרות יחולו עליי גם במסגרת הליכי  .9

 ד לבחירת הזוכה(, בשינויים המחויבים. המכרז )ע

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 תצהיר לעניין אי תשלום דמי תיווך  - 5 טופס

 

 הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כדלקמן:

 

טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  לא נפעל להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל .1

בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של תאגיד דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או 

השידור הישראלי )להלן: "התאגיד"( ו/או כל גורם בתאגיד, בקשר להליך התקשרות ו/או מכרז 

 ו/או חוזה.

פין, עם כל גורם בתאגיד, על מנת לקבל לא נפעל לשידול ו/או לשיתוף פעולה, במישרין ו/או בעקי .2

שרות ו/או מכרז ו/או חוזה, ו/או במטרה לקבוע מחירים מידע חסוי/סודי הקשור להליך התק

 באופן מלאכותי ו/או שאינו תחרותי.

לא פעלנו בניגוד לאמור בתצהיר זה במסגרת הליכי ההתקשרות של התאגיד ו/או כל חוזה/הזמנה  .3

 שנובעים מהם.

 .1977או בכוונתנו לפעול בניגוד לדין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז לא פעלנו ו/ .4

לגרוע מהאמור בהוראות הדין, במידה והתעורר ו/או יתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד  מבלי .5

לאמור בתצהיר זה, ידוע לנו כי התאגיד שומר לעצמו את הזכות, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, למנוע 

שרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך מהמציע להשתתף בהליך ההתק

לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל זכייתנו בהליך ו/או בחוזה ו/או אחר ו/או 

 בהזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

ורבים אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המע .6

 ממנו.  בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של התאגיד ו/או חוזה/הזמנה הנובעים

 

 

 על החתום:באנו  לראיה                                

 

 

 ______________ תאריך: : _____________חתימה וחותמת ____________שם: ______
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 העדר ניגוד עניינים - 6טופס 

 
_________, נושא/ת ת.ז. מס' _________________,  מצהיר/ה ומתחייב/ת אני הח"מ _______

 כדלקמן:____________________________ בשם המציעבזאת 
 
 מציע או כי אין ל  בדיקה וחקירה כמיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת,נערכה על ידי לאחר ש .1

ים ו/או בחשש לניגוד עניינים עם אינטרסי כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינ
 , או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.התאגיד או פעילותו

אני מצהיר ומתחייב, כי כל אימת שההתקשרות תהא בתוקף וכן בכל עניין הנוגע להתקשרות, אף  .2
 העניין כדלקמן:אם פג תוקפה על פי 

ו/או עם  עסקי עם מי מעובדי התאגידחתי ו/או לאלתר ככל שיהיה לי קשר משפ אודיע לתאגיד  2.1
 המכרז.במסגרת  עלול להשפיע על התקשרותי עם התאגידכל גורם אחר ש

על כך, תוך הצגת  לתאגידבכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל, אודיע מידית  2.2
, ככל שיינתן, אהיה רשאי להמשיך בהתקשרות התאגידר קבלת אישור הסיבות לחשש. רק לאח

  המכרז.במסגרת  תאגידמול ה

לתאגיד ללא במקרה בו אהיה במצב שעשוי להעמיד אותי בחשש לניגוד עניינים, אודיע על כך  2.3
 .הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו את המידע כל דיחוי, אמסור לו

קבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או או/או  אתן אוציע ו/אני מצהיר ומתחייב שלא א .3
לטה ו/או מעשה ו/או או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החכסף ו/

  .מכרזהבמסגרת , בקשר להתקשרות בתאגיד או כל גורם אחרו/ תאגידמחדל של ה

ו/או  תאגידו/או בעקיפין, עם נושא משרה בשתף פעולה במישרין אשדל ו/או אלא אני מצהיר ש .4
ו כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך ו/א וו/או מי מטעמ תאגידעובד ה

 המכרז.במסגרת התקשרות ה

ו/או  תאגידשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה באשדל ו/או אלא אני מצהיר ש .5
בצורה מלאכותית ו/או  תשלומים לקבלו/או כל גורם אחר במטרה  וו/או מי מטעמ תאגידעובד ה

 .חוקית בלתי

ו/או  תאגידה במסגרת הליכי ההתקשרות שלבמסמך זה, או לא אפעל בניגוד לאמור /ו תיפעללא  .6
 כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

 ולראיה על החתום:

 

         ____________ _____________________        ___________________ 
 חתימת המצהיר/ה         שם המצהיר/ה               תאריך     
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

  טופס הצעת מחיר –7טופס 

על כל תנאיו ודרישותיו, כל הוראות המכרז ונספחיו, אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את 
, בהתאם לתנאי המכרז נשוא טופס זה, את השירותים נשוא המכרזמעוניינים ליתן לתאגיד השידור הישראלי 

 :(ל הקטגוריות או לחלקן)ניתן למלא הצעת מחיר לכ מתכבדים בזאת להגיש הצעתנו כדלקמןולצורך כך 

 

 קטגוריה
 

 )בש"ח(  מוצע שנתי פוליסה מחיר

 המערך האלמנטריביטוח 
 

 ביטוח נושאי משרה

 

 מדיהאחריות מקצועית ח וביט

 

 

 

 

כלול את כל השירותים ו/או יכפי שהמציע ינקוב בה בטופס זה )וככל שתאושר על ידי הועדה(, מחיר ההצעה 

 בין אם לאו.המוצרים הנלווים לרכיבים המפורטים בטופס הצעת מחיר זה, בין אם צוינו במפורש ו

 דגשים:

 התאגיד יהא ,סופר טעויות או/ו חשבוניות בהצעתו טעויות ונפלו המציע נותן הסכמתו לכך שבמידה •

 הטעויות תיקון את תכלול וההצעה ,תהא אשר לתיקון ההשלכה הכספית תהא ,הטעויות לתקן רשאי

 .ידי הועדה על שבוצעו לאחר

 _______________________________________________שם המציע )המלא(:

 חתימה וחותמת המציע:__________________________________________________
 

 תאריך:______________________________________________________________

  

אין להוסיף יש למלא מחירים בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס זה. 

לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג 

 . שהוא

אין להוסיף יש למלא מחירים בכתב ברור וקריא, וזאת אך ורק במקומות המיועדים לכך בטופס זה. 

לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן ואין לערוך בו שינויים ו/או השמטות ו/או הסתייגויות מכל סוג 

צעתו בשל , כאשר מציע אשר על אף האמור יפעל כאמור, יהיה רשאי התאגיד לפסול את השהוא

 כך.
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 

 מסמך ב'

 

 לעריכת ביטוחי התאגיד הסכם

 

 ....... לחודש ...........................שנת ........ב........................... ביום ......שנערך ונחתם 

 

 בין

 

 תאגיד השידור הישראלי

באמצעות המנכ"ל הזמני, מר אלדד קובלנץ ומר רן היילפרן, סמנכ"ל  הכספים, המורשים להתחייב 

)י( בחוק השידור 95לקבוע בסעיף  בהתאם 500501952יחד בשם תאגיד השידור הישראלי  מספר 

 , תל אביב.6מרחוב קרמניצקי  2014-ישראלי, תשע"דהציבורי ה

 

 "(התאגיד" -)להלן 

 מצד אחד;

 

 לבין

 

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

 

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

 

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

 

 ("השירותים נותן" ו/או "המבטחו/או " "חברת הביטוח" -)להלן 

 מצד שני;

 

 ,___________ עבור קטגוריית לעריכת ביטוחי התאגיד חברת הביטוחוהתאגיד מעוניין להתקשר עם   הואיל

פורט במסמכי המכרז, "(, והכול כמהמכרז)להלן: " 25/2018במכרז מס' חברת הביטוח בעקבות זכיית 

 "(.השירותים)להלן: " לרבות במפרט הטכני

 

המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם , לאחר בדיקה מדוקדקת של תנאי המכרז, על נספחיו, וחברת הביטוחוהואיל   

 ווה חלק בלתי נפרד  ממנו;ומה למסמכי המכרזלמכרז המצורפת  ההצעת ההגישזה, 

 

במתן השירותים  תא עוסקיכי ה הא מצהיריספק לתאגיד את השירותים, והל נתמעונייוחברת הביטוח  והואיל

הידע, המיומנות והניסיון הנדרשים לביצוע השירותים, באופן, באיכות  תא בעלימהסוג הנדרש, כי ה
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

לביצוע  מהומתאי כתובמועדים הנדרשים במסגרת המכרז, לרבות העסקת כוח אדם מקצועי, מוסמ

 צורך כך;השירותים, ובהיקף הנדרש ל

 

 נבחרה על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה במכרז; חברת הביטוח והצעת והואיל

 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם זה את מחויבויותיהם וזכויותיהם;   והואיל

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

 

ד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו המבוא להסכם זה מהווה חלק אח 1.1

ההסכם אלא לנוחיות הקריאה בלבד. למונחים כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות 

הנזכרים בהסכם זה תהא אותה משמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז, אלא אם כן 

 משתמעת להם מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.

 

הירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם זה ייעשה במקרה של סתירה ו/או אי ב 1.2

בכל מקרה יחולו ההוראות המיטיבות עם מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ו

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

 

 ;, לרבות הצעת המחירעל נספחיה הצעות קבלתההזמנה ל

 ;ונספחימסמכי המכרז על 

 ;הביטוחיםמפרט 

התאגיד כל מסמך ו/או הבהרה ו/או שינוי ו/או תוספת שיפורסמו ו/או פורסמו ע"י 

 ;, לרבות במסגרת שאלות הבהרהבמסגרת הליכי המכרז

 

מכל סוג שהוא, בין כל הצעה, מסמך, מכתב, היקפים, כמויות, מחירים וחילופי דברים  1.4

סוכניהם ו/או נציגיהם ו/או אחרים פה ובין בכתב, שהוחלפו בין הצדדים ו/או -בעל

מטעמם, לפני חתימת הסכם זה, מבוטלים בזאת ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי 

הצדדים, אלא אם צוין מפורשות לגבי אותו מסמך מוקדם כאמור, כי הוא מהווה חלק 

 כרז.בלתי נפרד ממסמכי המ
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 חתימה וחותמת המציע: ________________

 

 במכרז חברת הביטוחהצהרות והתחייבויות  2

 

 מתחייב ומצהיר כדלקמן: המבטח

 

, וזאת בקשר למתן השירותיםלהעניק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל  2.1

 לאורך כל תקופת ההתקשרות עם התאגיד.

 

את השירותים ולמלא אחר כלל התחייבויותיו על פי המפורט  לספקמתחייב המבטח  2.2

יות התאגיד, וכן בהתאם להנחי המכרז, לרבות בהסכם זה על כלל נספחיו, במסמכ

וזאת כמיטב הנוהג המקצועי ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים והמחמירים ביותר, 

במסגרת זו מתחייב לעשות במקצועיות ובמיומנות מרבית, בהתאם להוראות כל דין ו

 מלא של התאגיד. רצונו ה ככל יכולתו על מנת להעניק את השירותים לשביעות

 

י התחייבויותיו על פי הוראות המכרז פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילו לשתף 2.3

והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם 

 .לצרכי התאגיד ככל שיידרש

 

ד ג' אינו פוגע בזכויות צ ,בהתאם להסכם זה ,מתן השירותים על ידיו עבור התאגידכי  2.4

יות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו ו/או בכל זכות כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכו

 אחרת.

 

, הציוד, יש לו את כל היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים 2.5

וכן את הידע המקצועי,  ,העומדים לרשותוהמתאימים ומשאבי האנוש  התשתיות

נדרשים לתאגיד לפי מכרז השירותים הלל כהנדרשים לשם הענקת  הניסיון והמומחיות

 , באופן הנדרש על ידי התאגיד.והסכם זה

 

, רישיונות, במסמכיםומתחייב להחזיק למשך כל תקופת ההתקשרות, מחזיק הוא  כי 2.6

בהתאם להוראות כל דין, לרבות תעודות,  רלוונטיים כשהם תקפיםאישורים ו היתרים

ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה. ו םמתן השירותיהסמכות והכשרות הנדרשים לשם 

מתחייב להחזיק מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם  ספקה

בנוסף מתחייב הספק, כי ככל שהוא קשור  ולהציג המסמכים לתאגיד בכל עת שיידרש.

רך קבלת איזה מהשירותים הקבועים במכרז )ככל שקיימת אפשרות כזו בהסכם לצו

יו להחזיק בהסכמים אלו כשהם תקפים למשך כל תקופת במכרז(, יהיה על

 ., ולדאוג להאריכם בהתאםההתקשרות

 

מצהיר, כי הוא וכל הפועלים מטעמו עומדים בדרישות כל דין בכל הנוגע המבטח  2.7

ים את כל הוראות הדין, צווי ההרחבה ימקפיד לקלביצוע השירותים, ובכלל זה, הוא 

ל הנוגע לתנאי ההעסקה של עובדיו לרבות וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים בכ
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, והתקנות לפיו, וכן החקיקה המסדירה את 1987הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

העסקתם של עובדים זרים )לרבות הוראות התכ"ם החלות בעניין העסקת עובדים 

 ם(.זרי

 

ת  כי ישלם לעובדיו לכל הפחות את שכר המינימום, לרבות כלל הזכויות הסוציאליו 2.8

 בכל דין רלוונטי, כפי שיעודכן מעת לעת. הקבועים

 

להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו  2.9

בהתאם להסכם זה על נספחיו. והאוסר או מגביל את יכולתו להעניק את השירותים 

ל כל שינוי במעמדו שעות, ע 48יודיע לתאגיד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך  ספקה

החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים 

המבוקשים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד אחר התחייבותו לפי 

 הסכם זה.

 

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו כמו גם  ספקנכונותן של הצהרות ה מובהר כי 2.10

, היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או הצהרותיו בהצעתו במכרז

חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של 

 , על כל הכרוך בכך.ספקהסכם זה מצד ה

 

ת הצעת המציעים וחתימה עמם על הסכם התקשרות, לא יעניק למציעים יובהר, כי קבל 2.11

סוג שהיא, כאשר התאגיד יהיה רשאי בכל עת, להתקשר עם מציעים  בלעדיות או מחויבות מכל

 אחרים ו/או נוספים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  

 

ה נגדו, כי הוא חברת ביטוח הרשומה כדין בישראל, אשר לא ננקטהמבטח מצהיר בנוסף,  2.12

הינה  ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט נגדו, כל פעולה שמטרתה ו/או תוצאתה האפשרית

 כל תוצאה דומה אחרת. פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או

 

 לתאגיד  ספקידי ה-השירותים שיינתנו על 3

את השירותים  ספק, מזמין בזה התאגיד מאת ההמבטחבהסתמך על הצהרותיו של  3.1

, והכול בהתאם הביטוחיםהמפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם, לרבות במפרט 

לשנותם מעת לעת, לפי צרכיו המקצועיים, לרבות שאי לדרישות התאגיד, אשר יהיה ר

 להרחיבם או לצמצמם.

 

וניתן שלא הוזמן במפורש  ו/או כיסוי ו/או/ רכיב כל תמורה בגין שירות ספקיובהר, כי לא תשולם ל 3.2

 תאגיד.ל
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שירות שלא על בסיס בלעדיות וללא התחייבות להזמנת יובהר, כי הסכם זה מהווה התקשרות בנוסף  3.3

, אלא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד, אשר יקבע את ההיקף, את מועדו וכלשה בהיקף

, בפועל השירותזמנה וקבלת ומאפייניו של השירות, כאשר התמורה תשולם לזוכה עפ"י ביצוע ה

  בכפוף לאישורו של התאגיד.

 

ו/או במקביל  בלבד, והוא יהיה רשאימהמבטח מחויב לקבלת השירותים יהיה לא יודגש כי התאגיד  3.4

, אחרים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי גם מגורמים שירותים דומים ו/או זהיםלהזמין במקום, 

  שלספק תהא כל טענה בקשר לכך. וזאת מבלי

 

שיב לתאגיד לה יהיה על הספק, ו/או שאינו מדויקדיווח כוזב  תאגידדיווח ל שהמבטחיימצא ו היה 3.5

ימים ממועד  7תוך וזאת לפי קביעת התאגיד, , דיווח זה סכום נזק שגרם הספק לתאגיד בעקבותל כ

ועד לתשלום בפועל.  הדרישהבתוספת ריבית החשב הכללי, מיום שליחת דרישת התאגיד לעניין זה, 

במקרה כאמור לקזז את תשלומי היתר בתוספת ההצמדה התאגיד  ע מזכותורגלאין באמור לעיל כדי 

המציא להסכם  ספקתם באמצעות חילוט הערבויות שהאו לגבוו/ ספקכאמור, מכל סכום המגיע ל

 .אחרתחוקית או לגבותם בכל דרך ו/ דתאגיאו לכל הסכם אחר שבינו לבין הו/זה 

 

למתן השירותים עבור התאגיד, אשר יהיה בקשר  סוכן ביטוח מטעמולייחד למנות ומתחייב המבטח  3.6

רישה והוראה שתימסר לו, בכל אופן מתמיד עם נציג התאגיד, יפעל מולו בתיאום מלא, יענה על כל ד

 , כל זאת ללא תמורה נוספת.עליה יורה נציג התאגיד

 

שנבחר למתן השירותים, תהא לכך  סוכן הביטוח מטעם המבטח,היה והתאגיד יבקש להחליף את  3.7

המבטח הסיבה אשר תהא, מבלי שתחול עליו החובה לנמק ו/או לבסס דרישתו כאמור, מתחייב 

. הורה התאגיד כאמור, לא יהווה הדבר להלן 3.8, כמפורט בסעיף וללא דיחוי לפעול כאמור מידית

המבטח או לשפות את /בתנאי ההסכם, והתאגיד לא יהא חייב לפצות והמבטח עילה לאי עמידת 

 , ככל שייגרמו.למבטחבשל כך, לרבות בגין הפסדים ו/או הוצאות שייגרמו 

 

חברת הביטוח תעביר לידי נציג התאגיד את לא יאוחר ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות,  3.8

פרטיו המלאים של סוכן הביטוח המורשה והמוסמך לפי כל דין מטעמה, וזאת לצורך קבלת שירותי 

יטוח, והכול ללא כל עלות נוספת. יובהר, כי היה ומכל סיבה שהיא, יבקש התאגיד להחליף סוכנות ב

יד סוכן ביטוח חליפי לרשות התאגיד לא את סוכן הביטוח האמור, מתחייבת חברת הביטוח להעמ

 ימי עבודה מיום שנדרש לעשות כן, על ידי התאגיד.   5יאוחר מ
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 תקופת ההתקשרות וסיומה 4

ות עם הזוכה במכרז תחל לאחר חתימת מורשי החתימה של התאגיד על החוזה ההתקשר תקופת 4.1

"( עם אופציה ונהתקופת ההתקשרות הראש)להלן: " חודשים 12לתקופה של  ותהיההמצורף, 

 אחת כל חודשים 12תקופות נוספות של עד  4 עדהנתונה לתאגיד להאריך את התקופה מעת לעת ב

חודשים נוספים, או חלק מהם, וזאת מתום תקופת ההתקשרות הראשונה,  48עד לסך מצטבר של ו

לא . סה"כ תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה כאמור, להלן 3.2 בסעיף לאמור ובכפוף

  .ים סה"כחודש 60תעלה על 

ההתקשרות )ככל שתוארך(, ם תקופת ההתקשרות או ההארכה, לפי העניין, ובטרם תוארך תועם  4.2

לעיל, ולעקרונות  4.1תבחן תקופת הביטוח שקדמה לה מהפן הביטוחי, בהתאם לקבוע בסעיף 

 שלהלן:

 Lossלעלות הפרמיה  )היה ובשנת הביטוח החולפת, שיעור התביעות המצטברות בקטגוריה ביחס 

Ratio) כולל(, יהיה רשאי התאגיד להאריך את ההתקשרות כאמור,  50%עלה על שיעור של , לא(

 במחיר התמורה )מחירי זכיית המציע(, ללא כל שינויים.

 Lossהיה ובשנת הביטוח החולפת, שיעור התביעות המצטברות בקטגוריה ביחס לעלות הפרמיה )

Ratioכולל(, יהיה רשאי התאגיד להאריך ) 80%אך נמוך משיעור של  51%של  (, היה גבוה משיעור

 למחיר הפרמיה באותה קטגוריה. 10%את ההתקשרות כאמור בתוספת של 

 Lossהיה ובשנת הביטוח החולפת, שיעור התביעות המצטברות בקטגוריה ביחס לעלות הפרמיה  )

Ratio יך )כולל(, יהיה רשאי התאגיד להאר 100%אך נמוך משיעור של  81%(, היה גבוה משיעור של

 למחיר הפרמיה באותה קטגוריה. 20%את ההתקשרות כאמור בתוספת 

 Lossהיה ובשנת הביטוח החולפת, שיעור התביעות המצטברות בקטגוריה ביחס לעלות הפרמיה  )

Ratio המחיר להארכת ההתקשרות של הקטגוריה יקבע )כולל(,  101%(, היה גבוה משיעור של

 מ בין התאגיד לחברה הזוכה.במו"

האמור, לתאגיד שמורה הזכות להביא את ההתקשרות לסיומה בכל עת ו/או להתקשר עם כל  על אף 4.3

גורם אחר, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי שיצטרך לנמק או לבסס החלטתו זו. 

 מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך.  המבטחמובהר בזאת, כי 

תהיה על התאגיד חובה לפצות את ידי התאגיד, לא -ביטול ההסכם על בכל מקרה של 4.4

או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים  המבטח

ידי -שסיפק עד לביטול ההסכם בכפוף לניכוי וקיזוז בגין חובות ונזקים, ככל שנגרמו על

 לתאגיד.  ספקה

 המבטחסיבה שהיא, לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריות  בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל 4.5

 טרם הפסקת ההסכם כאמור.  לגבי שירותים שניתנו
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  ספקבין התאגיד ל ומעבידהיעדר יחסי עובד  5

, לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין המבטח 5.1

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

או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות 

המועסק על ידו ו/או כל מי שפועל מטעמו ובין  ו/או כל עובד ספקהסכם זה במלואו. בין ה

 .מכל סוג שהוא מעסיק-התאגיד לא יתקיימו יחסי עובד

 

כי הספק משמש בתור קבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי הסכם זה  מוסכם ומוצהר בין הצדדים, 5.2

בתאגיד, ו/או עובדיו המועסקים על ידו  לספקאיננו יוצר קשר של עובד ומעביד בין התאגיד 

וכי הספק בלבד אחראי לביצוע כל תשלומי השכר הקבועים בכל דין, לרבות תשלומים 

המועסקים על ידו )בין באופן ישיר לביטוח לאומי כקבוע בחוק, עבורו ועבור מי מעובדיו 

 שיעודכןרלוונטי, כפי וציאליות ותשלומים על פי כל דין ובין באופן עקיף(, וכן זכויות ס

 מעת לעת.

 

יהיה אחראי בין היתר, באופן בלעדי לביצוע הוראות  המבטחי לגרוע מהאמור לעיל, מבל 5.3

ימת הסכם העסקה עם כל דין בין היתר, בקשר עם מתן הודעה לגבי תנאי העבודה, חת

עובדיו, מסירת תלושי שכר ערוכים כדין, ניהול פנקסי חופשה, דמי מחלה, וכן תשלום שכר 

שנתית, פדיון ימי חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, החזר עבודה תוספות יוקר, דמי חופשה 

הוצאות נסיעה, גמול שעות נוספות ומשמרות, הפרשות לקופת גמל ופנסיה, פיצויי 

, וכן הוראה או חובה דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, דמי הודעה מוקדמת, פיטורים

 החלה עליו מכוח הדין. 

 

לעובדיו בעד תקופת  המבטחאשר ישלם  והזכויותלמען הסר ספק יובהר, כי התשלומים  5.4

 דין. ב הקבועיםסכומים לפי הסכם זה, לא יפחתו מהעבודתם 

 

כי המכרז, התאגיד יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה וביתר מסמ 5.5

בו כל מקרה שו/או ב ,הקבוע בכל דיןלא משלם לעובדיו את  המבטחתשלומים במקום שבו 

שתף פעולה עם התאגיד ו/או מי מטעמו, בין היתר בהליך ביקורת לגבי בחינת יהספק לא 

 ו/או בכל נושא אחר. ספק בתשלומים הקבועים בדין כאמורעמידת ה

 

 לא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה בטחהמ 5.6

 , אלא באישור מראש ובכתב מנציג התאגיד.טוח כאמור()למעט סוכן בי
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 העסקת עובדים  6

להעסיק על חשבונו צוות עובדים  המבטחמתחייב השירותים נשוא הסכם זה,  מתן במסגרת 6.1

מתאימים, בעלי ניסיון, השכלה, ידע, ל כישורים בעלתאגיד, אשר יהיה בהיקף הנחוץ 

בהצעה ובהסכם, לרבות ומבלי לגרוע כנדרש במסמכי המכרז, הכשרות מתאימות, והכול 

מעת  למבטחמהאמור בכל דין ובמסמכי המכרז, בהתאם להנחיות התאגיד כפי שיועברו 

 לעת, ככל שיועברו. 

  

עבודה החלים על העובדים, ובכלל זה היהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני  המבטח 6.2

וכן יהיה אחראי לקיום  ,, כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על העובדים. מובהר כי הפרת 

 הוראות חוקי העבודה וצווי הרחבה כאמור תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

 

)בין עובדים  עובדיולקיים, בהתייחס לכל  חלה עליו החובהמצהיר וידוע לו כי  המבטח 6.3

המועסקים דרך קבע ובין זמניים( את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת לשלם 

פי כל דין, לרבות הקבועים בהסכם -לעובדיו אלו, כל תשלום או זכות המגיעים להם על

הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם ליהם, קיבוצי ו/או צו הרחבה החלים ע

 עילה לביטולו המידי.יהווה ו

 

ו/או  מי מעובדיו ו/או לנכות סכומי כסף משכרםאינו רשאי לקנוס את  המבטחיובהר, כי  6.4

. הוראות סעיף זה הינן הוראות , אלא בהתאם לדיןלגבות מהעובד סכומי כסף בשום תנאי

תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה,  הספקידי -על עיקריות ויסודיות בהסכם זה, שהפרתן

פי כל -פי הסכם זה ו/או על-, בלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאי עלתאגידותקנה ל

 .המבטחדין, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם 

 

 התמורה 7

וכן קבלת כל השירותים הנלווים, , להנפקת הפוליסה המבוקשת על ידי המבטחבתמורה  7.1

הנקובה בהתאם לתמורה  מבטחישלם התאגיד לשו לשביעות רצון התאגיד, ככל שנדר

ושר על ידי ועדת המכרזים , כפי שאהמבטחצורף להצעת המחיר של שבטופס הצעת המחיר 

  , בכפוף לאישור התאגיד.בתאגיד

 על ידי התאגיד. כפי שנדרשוהתקבלה  פוליסת ביטוח שהופקהבגין ך ורק אהתשלום יבוצע  7.2

עה בהסכם זה יתווסף מע"מ כדין, בהתאם לשיעורו הקבוע בחוק ביום לתמורה הקבו 7.3

  התשלום.

או החשבונית )לפי /ו הפוליסהמיום קבלת  30י שוטף + בתנא ספקהתמורה תשולם ל 7.4

 .תאגידאישור ההמאוחר מבניהם( בהתאם ל
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לא , לעיל( 4.2)אלא בהתאם לקבוע בסעיף  תהיה קבועה לכל תקופת ההסכםהתמורה  7.5

. תשולם בשקלים חדשים בלבד, והיא המחירים לצרכן ו/או לכל מדד אחר דתוצמד למד

במטבע אחר שאינו שקלי, ייעשה חישוב השער הרלוונטי במועד  נקבהנ שהצעת המחירככל 

 שבו שילם התאגיד את התמורה האמורה. 

עבור מתן  למבטחמובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם  7.6

תשלום אחר או  כל למבטחלא ישולם . , בכפוף לאישור התאגידם כמפורט בהסכםהשירותי

, לא במהלך תקופת ההתקשרות )על הארכותיה, ככל שתהיינה( האמורהנוסף פרט לתמורה 

 למבטחולא אחריה, עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא 

 ולא לאדם אחר.

הקשור תשלום כל ב עיכוב עקבוטענות כלפי התאגיד  לא תהיינה כל דרישות למבטח 7.7

העברת מידע ו/או מסמים מלגבי עיכובים שנבעו ובפרט תמורה כולה או חלק הימנה, ל

 חסרים ו/או חלקיים, שלא כללו את כל הפרטים הנדרשים. 

 סכם זה. עם קבלת התמורה לפי ה בהתאם לדין,מקורית  חשבוניתימציא לתאגיד  המבטח 7.8

בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות באישור התאגיד, ורה מותנה תשלום התמו 7.9

וכן כל אישור שיידרש  1987 - גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות()אישורים(, התשמ"ח

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

מקור מכל תשלום ינכה בכאשר התאגיד  , התמורה הנ"ל הינה סכום סופי, ספקלמען הסר  7.10

, כל מס, היטל או תשלום חובה אחר אשר יש לנכותו במקור על פי כל דין, אלא אם ספקל

פני ביצוע התשלום, אישור תקף כי הוא פטור מניכוי מס או , זמן סביר להמבטחימציא 

 חייב בניכוי מס לפי שיעור אחר.

 אלולמעבר וזאת , נוספיםח כיסויי ביטוח/ הרחבות ביטוהיה והתאגיד יבקש להזמין מן המציע  7.11

בבקשה  מבטחיהיה רשאי התאגיד לפנות להכלולים במכרז על כלל נספחיו, לרבות בהסכם זה, 

ביחס לאותו השירות, כל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המבטח.  לקבלת הצעת מחיר

כל גורם עם לצורך שירותים נוספים אלו להתקשר בנוסף, ולמען הסר ספק, יהיה רשאי התאגיד 

 מתחייב לשתף עמו פעולה באופן מלא. המבטחאחר, כפי שיראה התאגיד לנכון, ו

סכום עודף ו/או שגוי שהועבר אליו מידי התאגיד, וזאת בהקדם האפשרי  מתחייב להשיב כלהמבטח  7.12

 ימים ממועד שליחת הדרישה. 7-ולא יאוחר מ

 

 שמירת סודיות  8

 יע, למסור או להביא   מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להוד המבטח 8.1

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

נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר ובפרט פרטי העובדים שלפי טיבם אינם 

בקשר , עובדיו או מי מטעמו עקב או המבטח"( שיגיעו לידי מידע סודינכסי הכלל )להלן: "

להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם התאגיד, וזאת במהלך ביצוע 
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, אלא אם נדרש לעשות ללא אישור התאגיד מראש ובכתב -ו/או לאחר מכן ההסכם, לפניו 

 כן לפי הדין.

מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או  המבטח 8.2

 וע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם התאגיד.שיגיעו אליו עקב ביצ

הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות בדבר  למבטחהתאגיד רשאי ליתן הוראות  8.3

מתחייב  והמבטחקביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים 

 למלא אחר דרישות התאגיד בנדון.

השתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא מתחייב שלא ל המבטח 8.4

 וסמך.באישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד המ

יעמיד לרשות התאגיד בצורה מלאה,  המבטחעם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא,  8.5

מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה 

"(. כל המידע יועבר לתאגיד המידע" -ן השירותים על פי הסכם זה )להלן ו/או במסגרת מת

יד, בכל אופן שבו הוא קיים )בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או ו/או לצד שלישי שימנה התאג

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

 ו הבלעדי של התאגיד.מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינ

ושל  והטוב של וובשמ תאגידכשלהי במוניטין השלא לפגוע בדרך  המבטחכמו כן מתחייב  8.6

 ו, ויעשה ככל יכולתו שלא לעשות כאמור.ומטרותי ו, מנהליעובדיו

מצהיר, בחתימתו על הסכם זה, כי ידוע לו וכי יידע את עובדיו, כי אי מילוי  המבטח 8.7

 –תשל"ז )לחוק העונשין  118עבירה לפי סעיף בין היתר, ווים התחייבות על פי סעיף זה מה

1977 

להחתים כל מי מטעמו שעתיד ככל שיידרש לכך על ידי התאגיד, מתחייב לחתום ו המבטח 8.8

על  ,להיות קשור במתן השירותים נשואי מכרז והסכם זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור

 .המצורף להסכם זהבנוסח  נספחי השמירה על הסודיות

 

 יזוז ועכבוןק 9

-, עללמבטחם המגיע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהא רשאי בכל עת לקזז ולנכות מכל סכו 9.1

 פי הסכם זה או לפי כל דין, בין שהסכום האמור הינו סכום קצוב ובין שאיננו קצוב. 

לא  לא יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל סכום ו/או תשלום שהוא המגיע ממנו לתאגיד, וכן המבטח 9.2

. התאגיד יהיה רשאי לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן, מכל מין וסוג, תהא הסיבה לכך אשר תהא

לפי הסכם זה ו/או  המבטחהמגיע לו מאת יהא רשאי לקזז ו/או לעכב כל תשלום ו/או כל סכום 

מין, הסכמים אחרים, כאשר התאגיד יהיה רשאי בנוסף לעכב כל נכס ו/או ציוד ו/או מתקן מכל סוג ו

 כלפי התאגיד. המבטחלהבטחת חובות והתחייבויות 
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 וזכויותאיסור המחאת חובות  10

אינו רשאי להעביר, לשעבד, למשכן, למסור, להסב או להמחות כל זכות או התחייבות  המבטח 10.1

ל אלא אם ניתנה לכך הסכמת והכ, כולם או חלקם, לאחר או לאחרים, הנובעות ממסמכי המכרז

, לא יהיה בכך כדי כאמור תאגיד. ניתנה הסכמת הלפי שיקול דעתו הבלעדי התאגיד מראש ובכתב,

פי מסמכי המכרז או -מהתחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהן, בהן הוא חב, על המבטחר את לשחר

 פי כל דין.-על

 

 התאגידכאמור, ללא הסכמת  המבטחידי -את זכות או התחייבות עלמובהר, כי כל העברת או המח 10.2

ומבלי לגרוע , בין היתר, תאגיד, תהווה הפרה יסודית של מסמכי המכרז, אשר תקנה לבכתב כאמור

  המבטח.את הזכות לבטל את ההתקשרות עם מיתר זכויותיו, 

 

 סמכות שיפוט 11

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים  11.1

 ירושלים בלבד. בעיר 

 

 כתובות והודעות 12

 והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. המבטחות כתוב 12.1

 

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

משלוחן בדואר, אם נשלחו בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל שעות מיום  48ותוך 

 בלתן.כאילו הגיעו במועד שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר ק –

 

 כללי 13

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא  13.1

 ובכתב.יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש 

כבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר ימוותר בזאת על כל זכות לע ספקה 13.2

 תשלום התמורה.-בנסיבות של אי לו על ידי התאגיד בקשר עם הסכם זה, לרבות

 

 :מטעמםולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה 

 

________________  __________________ 

  ספקה                  התאגיד                                         
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 נספח א                                                    

 

 1977-חייבות בדבר שמירה על סודיות במסגרת אספקת שירותים לפי חוק העונשין, התשל"זהת
 

 כללי

)להלן: "חוק העונשין"( קובע הוראות בדבר החובות הקשורות בשמירת סודות  1977 –העונשין, תשל"ז חוק 
ו עם גוף מבוקר רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל ושל אדם בעל חוזה עם המדינה א

 .]נוסח משולב[ בפרט 1958 -כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

"התאגיד"( יהא  -, קובע כי תאגיד השידור הישראלי )להלן 2014-ד השידור הישראלי, תשע"דלחוק תאגי 6סעיף 
  .[]נוסח משולב 1958 -גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 

משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כתאגיד, לחוק העונשין,  118לסעיף 
וראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם מאחר והוא קובע ה

 .התאגיד, ו/או התרשלות בשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלה

 :)א( לחוק העונשין קובע 118 סעיף

]נוסח  1958 –ר המדינה, תשי"ח היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבק
משולב[, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, 

 .ינו מאסר שנה אחתידיעה כאמור לאדם שלא היה מסומך לקבלה, ד

ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם  –בסעיף זה "בעל החוזה" 
טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום 

 ."לב

 :"ידיעה"

 :ין ככוללתלחוק העונש 119ידיעה" מוגדרת בסעיף "

פץ או חלק מהם המכילים לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, ח –ידיעה" "
 ;ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על ידיעה סודית דווקא, ואפילו 
בה. האיסור חל על מסירת כל ידיעה שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג לא רק על ידיעה חשו

 .דר לעילשהוא כמוג

 :סמכות למסירת ידיעה

בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין למסור אותה, ובתנאי נוסף 
 .ל בעל החוזה גם לאחר תום החוזהשהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה ע

במפורש, בעל חוזה  –או עובד בשמו  –התאגיד  סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיך
  .למסור ידיעה מסוימת או ידיעות מסוג מסוים, הרי אין עבירה בעצם מסירת הידיעה

 :סמכות לקבלת ידיעה

דיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק מתיר למסור ידיעה רק בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור י
  .לאדם המוסמך לקבלה

ר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה אשר עומד בפני הצורך מכל הנאמ
מד למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עו
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יד ו/או למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר במסירת ידיעה מחוץ לתאג
 .מחוץ לשירות המדינה

יש להדגיש כי עיתונאי, בתוקף היותו עיתונאי, אינו מוסמך לקבל ידיעות יותר מאשר הציבור הרחב זכאי לנותן 
  .שירותים

בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי נהירות לי אני מתחייב בזה כי קראתי את ההוראות 
  .1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 118חובותיי מכוח סעיף 

 

 

 

   

 חתימת המתחייב  תאריך

 


