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 מבוא .1

הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח  "(,התאגידהישראלי )להלן גם: "תאגיד השידור 

"(. מטרותיו של החוק)להלן: " 2014 –חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד 

 וק ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בח

תחנות רדיו וכן מספר אמצעים דיגיטליים.  ,ערוצי טלוויזיה כולל שניהתאגיד 

אפליקציה פעילות באמצעים דיגיטליים, בין היתר אתר אינטרנט,  התאגיד מקיים

 , ורשתות חברתיות.סלולרית

בכל , קציותואפליקידום אתרים שיווק ותאגיד מבקש לקבל הצעות לשירותי ה

הרשתות החברתיות הקיימות והעתידיות ובכל פלטפורמה דיגיטלית שניתן לבצע בה 

ובחנויות אפליקציות,  במטרה לשפר את הופעתו במנועי חיפוש באינטרנט, קידום

וחנויות  מנועי החיפושתוצאות החיפוש האורגניות של במטרה לשפר את 

וזאת  י התאגידלביטויי החיפוש הנשאלים על ידי שוקי היעד של אתרהאפליקציות 

עד להשגת אותם מיקומים בצמרת תוצאות החיפוש שיניבו תוצאות מסחריות או 

במטרה  ,אפליקציות התאגידו/או  אחרות שמצדיקות את ההשקעה בקידום האתר

כל  להגיע למקסימום קהל יעד על פי דרישה ונושא ברחבי השוק הדיגיטלי המקודם. 

  .במכרז זה בהתאם למפרט שיובא להלןזאת 

, יגישו את ההצעה להלן 3בפרק מציעים העומדים בכל דרישות הסף המפורטות 

בכתב המכרז, לתיבת המכרזים של התאגיד  6בפרק בהתאם להנחיות המפורטות 

ה', בין השעות -(, בין הימים א'ת הכניסה)קומ מודיעין 44צלע ההר המצויה ברחוב 

. הצעות בצהריים 12:00בשעה   8.9.19את עד ליום בכל יום, וז 17:00עד  09:00

 לא תידונה. –שתוגשנה לאחר מועד זה 

 18.8.19עד לתאריך:  ayelete@kan.org.ilת הבהרה ניתן להעביר למייל: שאלו

. עדכונים למכרז וכן תשובות ההבהרה יפורסמו באתר בצהריים 12:00בשעה 

מציעים לבדוק בדבר פרסום ה (. באחריותwww.kan.org.ilהאינטרנט של התאגיד )

תשובות, הבהרות, שינויים ועדכונים למכרז זה, לרבות בסמוך למועד האחרון 

להגשת הצעות במכרז ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה ו/או עדכון למכרז 

 שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו.

ינה זכר ו/או בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות ה

 נקבה.

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9
mailto:ayelete@kan.org.il
http://www.kan.org.il/
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 הגדרות .2

מנהל אגף מוצרים בחטיבת הדיגיטל  – תאגיד השידור הישראלי נציג 2.1

  שיהיה אחראי לקשר השוטף עם הזוכה. בתאגיד, או מי מטעמו,

 הדרישות המוקדמות המהוות תנאי להשתתפות במכרז. - סף דרישות 2.2

 .זכל גוף שהגיש הצעה למכר - המציע 2.3

יע למכרז, הכוללת את כל המידע הנדרש לתאגיד, תשובת המצ - הצעה למכרז 2.4

מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות המכרז, התחייבותו לעמוד בתנאי 

 המכרז והצעת מחיר, והכול עפ"י דרישות המכרז.

קריטריונים מוגדרים מראש המשמשים להשוואת ההצעות  - מידה אמות 2.5

 שהוגשו במכרז.

ריונים שבאמצעותו ישוקללו משקל יחסי של כל אחד מהקריט - משקלות 2.6

 אמות המידה.

 מציע שהצעתו נקבעה ע"י ועדת המכרזים כהצעה הזוכה. - הזוכה 2.7

בסכום נקוב, בלתי מותנית ערבות בנקאית אוטונומית  - ערבות ביצוע 2.8

המבטיחה את מילוי התחייבויות הזוכה עפ"י תנאי המכרז, עפ"י הצעתו כפי 

 ההתקשרות. שאושרה ע"י ועדת המכרזים ובכפוף להסכם

אתר או אתרי האינטרנט המופעלים ו/או יופעלו  – האתר /אתר האינטרנט  2.9

, וכן עמודי התאגיד ברשתות במהלך תקופת ההסכם על ידי התאגיד

, מובהר www.kan.org.ilנכון למועד מכרז זה כתובת האתר הינה  .חברתיות

שו לאתר זה ו/או לכל אתר אחר שיופעל על ידי בזאת כי השירותים ידר

 ., וכן לעמודי התאגיד ברשתות חברתיותהתאגיד כאמור

המופעלות ו/או יופעלו על  ציות סלולריותקליאו אפאפליקציה  –אפליקציה  2.10

 ידי התאגיד ו/או מי מטעמו במהלך תקופת ההסכם.

 

 עיקרי ההתקשרות במכרז זה .3

(, seo, asoשירותי קידום אתרים ו/או אפליקציות ) לתאגידהזוכה במכרז יידרש להעניק 

ו/או שיווק דיגיטלי בכל פלטפורמות הדיגיטל הניתנות לקידום, כולל  על כל הכרוך בכך,

על פי דרישת התאגיד ולרבות כל  רשתות חברתיות קיימות ועתידיות, על כל הכרוך בכך,

 המפורט להלן:

מפתח מקיף ראשוני על מנת לאפיין  ביצוע מחקר מילות מחקר מילות מפתח ראשוני: .א

; בהמשך, ביצוע מבחינת תחרות ונפחי חיפוש התאגידולזהות את תחומי הפעילות של 

 מחקרים נוספים כאמור על פי דרישות התאגיד ולפי הצורך.

לרבות ו/או נכסים דיגיטליים אחרים של התאגיד,  ו/או האפליקציה סקירת האתר

 עבודה לביצוע. כניתכיהם ובניית תסקירת קהלי היעד מאפייניהם וצר

וכן  ות על בסיס קבוע )שבועי / חודשי(הנפקת דו"ח מיקומים למילות המפתח המקודמ .ב

 בכל עת, והכל על פי דרישת התאגיד.

http://www.kan.org.il/
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עם עדכון מטעם התאגיד, סושיאל  מנהללמדי יום דו"ח  מסריבעת קיום קמפיינים 

 , פלטפורמהים לקמפייןהוצאות ופריסת הקידומים לצד התקציב והימים הנותר

טבלאות שמעדכנות בזמן אמת סטאטוס הקמפיין ואנליטיקס פר מודעות המכילה 

בנוסף, הנפקת כל דו"ח נוסף ככל שיידרש על ידי  והוצאות בכל פלטפורמה דיגיטלית.

 התאגיד, בקשר עם ביצוע השירותים.

תוכני המלצות לביצוע בהיבט היסופקו בהתבסס על המחקר והסקירה האמורים,  .ג

 ., לרבות הנגשת האתר למנועי חיפוש, והנגשת האפליקציה לחנויות אפליקציותוהטכני

המלצות, שינויי טקסטים וחומרים גרפיים  , יסופקולטובת שיפור ביצועי קמפיין

 .על סמך מחקר וסקירה, הכל ועדכון קהלי יעד כולל פריסה תקציבית וחלוקת קהלים

  מראש ובכתב. הל סושיאלרק באישור מנ מימוש ההמלצות יהיה

גישה למערכת בה ניתן לקבל נתוני אנליטיקס בזמן אמת לגבי קמפיינים אספקת  .ד

 :יכללו בין היתר נתוני האנליטיקס הדרושים .בכל רגע נתון שנמצאים באוויר

שם הפלטפורמה הכוללת חלוקה על פי אופי הקמפיין )אינסטגרם סטורי, אינסטגרם  

 שהוקצבהתקציב  ;איוונט(, שם הקמפיין ושם קהל היעד פיד, נטוורקס, דף נחיתה,

 ;בכל פלטפורמה מכל קמפיין הסכום שנוצל בכל נקודת זמן ;לכל קמפיין

IMPRESSIONS ,REACH ,CPC ,ENGAGMENT ,CLICKS' CTR,  ,

CPR  )ותוצאות )סוג הלידים. 

ל מותאמים, שימוש באפספלייר ובתוכנות מתקדמות לניהו UTMעבודה עם תידרש  .ה

 .גם באנדרואיד וגם באפל )כולל אנליטיקס( תהיה הפעילות .קמפיינים

דרישת לפי  מעת לעת: קידום מילות מפתח חדשות קידום מילות מפתח ספציפיות .ו

 מילות המפתח הראשוניות שנבחרו.וזאת בנוסף על  ,התאגיד

, לרבות חומרי SEOשל האתר על כתיבת תוכן  העברת הדרכה והנחיות לכותבי התוכן .ז

 הדרכה בכתב. ובפרט:

 קישורים (1

 מדיה עשירה (2

3) Footer, header 

 כפתורים (4

5) Engagement 

הקשורות ו/או תוכניות לגבי סוגיות טכניות  העברת הדרכה והנחיות למפתחי האתר .ח

וכדומה, לרבות חומרי הדרכה בכתב.  w3cלרבות מבנה דפים, תאימות ל SEOל

 ובפרט:

 כותרות (1

 צפיפות מילות מפתח (2

 ות ותכנים()תמונ tagsמטה  (3

 הפניית לינקים פנימיים (4

 תפעול שוטף לקידום האתר במנועי החיפוש השונים (5

 מובייל וריספונסיביות (6

 תאימות דפדפנים (7

8) XML MAP 
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 (content markupתיוג תכנים ) (9

10) Bread crumbs 

 מנוע חיפוש פנימי (11

כל השירותים על פי מכרז זה ידרשו גם בקשר עם אתרים ורשתות חברתיות בשפה  .ט

 הערבית. 

 

 דרישות סף .4

מציע כהגדרתו בסעיף ההגדרות העומד בעצמו בכל הדרישות  ,רשאי להגיש הצעות למכרז זה

 המפורטות להלן:

  .מורשה עוסקאו /ו רשמי ברשם הרשום מאוגד משפטי גוףהינו  המציע 4.1

הוכחת  לצורך -ורשאי לעסוק עם גופים ציבוריים  כחוק ספרים מנהל המציע 4.2

 ספרים ניהול בדבר אישור פקיד שומה להצעתו מציעה יצרף, זה סף בתנאי עמידה

וכן תצהיר חתום ומאומת בפני  , 1976 -ו"תשל  ,ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי

 למכרז זה. 5עו"ד, בנוסח המצורף נספח 

 -בתחום ה)בשפה העברית, ערבית ואנגלית( רצופות שנים  5של לפחות מוכח מציע ניסיון ל 4.3

seo קידום תוכן, אפליקציות והורדת אפליקציות,  ,ות חברתיותבאתרי אינטרנט, ורשת

במנוע החיפוש גוגל וברשתות חברתיות ביניהן: פייסבוק כולל  PPC-ב  סרטונים ושיווק

 איוונטים, אינסטגרם כולל אינסטגרם סטוריז, טוויטר, לינקדאין, יוטיוב.

, WAZEי, ניסיון מוכח של שנה לפחות בקידום תוכן בפינטרסט, ספוטיפילמציע  4.4

 סנאפצ'אט, טאבולה, אאוטבריין, פלייבאז.

ערבית ההעברית, בשפות  aso   -למציע ניסיון מוכח של שנתיים רצופות לפחות בתחום ה 4.5

 .)שלוש השפות במצטבר( אנגליתהו

לאתרים ו/או רשתות חברתיות  SEO -לפחות בתחום הרצופה ניסיון מוכח של שנה  מציעל 4.6

 . בעלי תוכן חדשותי

 גםלעיל, נדרש כי למציע יהיה ניסיון מוכח  3.5 – 3.3הניסיון הנדרש בסעיפים במסגרת 

 באתרים ורשתות חברתיות בשפה הערבית )נוסף על עברית(. 

רפרנט המוצע על ידי המציע לביצוע השירותים בפועל מול התאגיד, הינו בעל ניסיון של ה 4.7

יגיטלי בקידום תוכן ברשתות , שיווק ד seo,  aso, ppc –שנה לפחות בכל אחד מהתחומים 

מציע יהיה רשאי להציע שני הלרבות באתרים ורשתות חברתיות בשפה הערבית.  חברתיות

רפרנטים, אחד לשפה העברית ואחד לשפה הערבית, ובלבד שכל אחד מהם יעמוד בדרישות 

 הקבועות בסעיף זה. ותקה

על המציע לצרף , לעיל 3.7 – 3.3להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  האמורים בס"ק 

 3.7 – 3.3כאמור בסעיפים מטעמו,  ים/המוצע ים/וניסיון הרפרנטסיונו ילהצעתו פרטי נ

מאומת על ידי עו"ד בנוסח המצורף סיון כאמור, יהנתצהיר בנוגע לפרטי בצירוף לעיל, 

 המוצע מטעמו לביצוע השירותים. ים/; וכן קורות חיים של הרפרנטלמכרז זה
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תק האמורות נדרשות לאור מהות השירותים, היקפם, אופי פעילות מובהר כי דרישות הו

התאגיד באינטרנט, ברשתות חברתיות ובסלולר, המחייבים כולם, העמדת השירותים על 

 ידי ספק בעל ניסיון משמעותי בתחום.

 התמורה  .5

לפי שכר טרחה לשעת עבודה, בהתאם להצעת הזוכה  הזוכה לספק תשולם התמורה

 לשביעות רצון התאגיד הזוכה ספקקיום מלוא התחייבויותיו של הל ףכפובבמכרז, וזאת 

 .6בנספח והכל כפי שמפורט בהסכם המצורף למכרז זה 

לתעריפי התקשרות עם  1המחיר לשעת עבודה, לא יעלה על המחירים הנקובים בסעיף 

, כפי שתעודכן 13.9.2.1 גופים חיצוניים של החשב הכללי במשרד האוצר, הודעה מס'

, 15המצורף נספח  "(תעריפון חשכ"למעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות )להלן: "

 בהתאם לניסיון הרפרנט המוצע מטעם המציע.  

 על המציע לנקוב בהצעתו הכספית את אחוז ההנחה המוצע על ידו מתעריפון חשכ"ל. 

 

 ועית והצעת מחירפיצול ההצעה לשניים: הצעה מקצ –הנחיות להגשת ההצעה  .6

 -הצעה מקצועית והצעת מחיר  -על המציע לפצל את הצעתו לשני חלקים  6.1

ולהגיש כל חלק של הצעתו במעטפה נפרדת, ואת שתי המעטפות להכניס 

 למעטפה שלישית וכוללת, כדלקמן:

שירותי  לקבלת 27/2019שלבי מס' -עליה יירשם: מכרז פומבי דו 1מעטפה  6.2

 בעבור תאגיד השידור הישראלי. (ASO -ו SEO)ואפליקציות קידום אתרים 

ל המסמכים הנדרשים במכרז זה, לרבות המסמכים כבמעטפה זו יוגשו 

ההצעה הכספית. אין לכלול  ולמעטהנדרשים לצורך בדיקת האיכות, 

במעטפת ההצעה המקצועית את הצעת המחיר ו/או נתונים כלשהם לגבי 

 .הכללתם תפסול את ההצעהומחירי ההצעה, 

יוגש גם סרוק על גבי פית( ללא ההצעה הכסעותק מההצעה המקצועית בלבד ) 6.3

 צועית(. )ההצעה המק 1שיצורף למעטפה קי דיסק און 

 )ההצעה המקצועית( יצרף המציע את המסמכים הבאים: 1טפה למע 6.4

מסמכי המכרז בנוסחם העדכני ביותר כפי שפורסם על ידי התאגיד, כשהם  6.4.1

בכל עמוד  ובחותמת המציע המציעמורשי החתימה של ידי -חתומים על

 ובחתימות מלאות במקומות הנדרשים.

 עדכני מהמרשם בו המציע רשום ומאוגד.מלא ופלט  6.4.2

תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות -בראישור  6.4.3

 שומה, על שם הגוף המציע.מטעם פקיד  1976 -בוריים, תשל"ו גופים צי

 אישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.
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בצירוף למכרז,  11בנספח טופס ניסיון מקצועי קודם מצורף כפי שמופיע  6.4.4

ובנוסף, קורות חיים של הרפרנט המוצע חתום ומאושר בפני עו"ד,  תצהיר

על  3לצורך הוכחת תנאי הסף בסעיף  על ידי המציע לביצוע השירותים,

 ,.תתי סעיפיו לעיל

המלצות מלקוחות להם נתנו המציע והרפרנט מטעמו שירות בחמש השנים  6.4.5

 האחרונות, לרבות פירוט לקוחות ופרטי אנשי קשר. 

ד ו/או רואה חשבון המפרט את המורשים לחתום ולהתחייב אישור מעו" 6.4.6

 .3 כנספחבשם המציע על מסמכי המכרז, בנוסח המצורף 

אישור עו"ד ו/או רואה חשבון המאשר אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או  6.4.7

 למכרז. 4 בנספחפשיטת רגל כפי המצורף 

 .7כנספח המצורף  ,ות מצד המציעייבות על שמירה על סודהתחינספח  6.4.8

 .9כנספח המצורף מצד המציע, ניגוד עניינים מת ומנעהיהתחייבות לנספח  6.4.9

ידי -מסמכי שאלות ותשובות ועדכונים )ככל שיהיו כאלה( חתומים על 6.4.10

 בכל עמוד.המציע  וחותמתהמציע מורשי החתימה של 

ידי המציע בראשי -למכרז, חתום על 6כנספח הסכם התקשרות המצורף  6.4.11

ידי -ימה מלאה בעמוד האחרון עלתבכל עמוד ובחוחותמת המציע תיבות 

 מורשי החתימה של המציע.

(, 15תיקון לחוק חובת מכרזים )מספר הדרישות ב העומדמציע העל  6.4.12

)להלן: "התיקון לחוק המכרזים"(, לעניין עידוד נשים  2002-התשס"ג

בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו המציע הוא עסק בשליטת אישה )על 

משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; 

ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק המכרזים(. על פי התיקון לחוק המכרזים, 

שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת  לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו

זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת 

אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת 

 "תצהיר". -הגשתה, "אישור" ו

תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע ומאומת על ידי עו"ד  6.4.13

 .(5)נספח  ישות חוק עסקאות עם גופים ציבורייםבדבר עמידת המציע בדר

כל מסמך נוסף כפי שיידרש וכן כל נספח המצוי בחוברת ההצעה )למעט  6.4.14

  .נספח הצעת המחיר(

 סרוקה. ההצעה המקצועית עותק מו דיסק און קי וב 6.4.15
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לקבלת שירותי  27/2019שלבי מס' -מכרז פומבי דו"עליה יירשם:  - 2מעטפה  6.5

 בעבור תאגיד השידור הישראלי ( ASO -ו SEO) ואפליקציות  קידום אתרים

 .. במעטפה זו תוגש אך ורק ההצעה הכספיתוכן שם המציע הצעת מחיר" –

הכנסת ההצעה הכספית למעטפת ההצעה המקצועית, או הכללת נתון  6.6

המתייחס למחירי ההצעה במעטפת ההצעה המקצועית, תפסול את ההצעה 

 כולה!

הכנסת מסמכי ההצעה המקצועית למעטפת ההצעה הכספית, עלולה לגרום  6.7

 כולה! לפסילת ההצעה

ומעטפת ( 1)מעטפה את המעטפה המקצועית  שתכלולמעטפה  - 3מעטפה  6.8

שלבי מספר -ם המציע: מכרז פומבי דוועליה ירש, (2)מעטפה  הצעת המחיר

 בעבור (ASO -ו  SEO) ואפליקציות לקבלת שירותי קידום אתרים 27/2019

 .ללא סימני זיהוי של המציע, תאגיד השידור הישראלי

המכרז על נספחיו. כל  מסמכיאו להסתייג מ/ואו להוסיף /ו חל איסור לשנות 6.9

או כל הסתייגות ביחס /ושינוי שייעשה על ידי המציע במסמכי המכרז 

או בכל דרך /ואליהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

בו כאילו לא נכתב. התאגיד  ויראואחרת לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה 

שיקול דעתו לפסול הצעה שתוגש עם הסתייגות, תוספת או שינוי  רשאי לפי

השינויים וההסתייגויות, יראו  חרףכאמור. קיבל התאגיד את הצעת המציע, 

האמורים כאילו לא היו כלל ולמציע לא תהא  ייגויותתוההסאת השינויים 

הנותנות מענה  טכניות ציוד חלופות הצעת, זה סעיף לענייןכל טענה בעניין. 

 מתאים לנדרש במכרז לא תיחשב שינוי או הסתייגות.

על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי  6.10

בהירויות, סתירות, אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא יבין המציע פרט 

הבהרה השאלות במסגרת כלשהו מהכתוב במכרז, עליו לפנות לתאגיד 

 בהתאם להוראות מכרז זה.

יובהר כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם המכרז לא  6.11

יחייבו את התאגיד אלא אם נערכו בכתב. מסמכי הבהרה או תיקון כאמור 

יהיו מחייבים ויחשבו כחלק ממסמכי המכרז. המציעים נדרשים לצרף את 

 מסמכי ההבהרה או התיקון להצעה כאשר הם חתומים.

מצהיר המציע, כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז  עם הגשת הצעתו במכרז, 6.12

ואת כל הנתונים הרלבנטיים מכל סוג ומין שהוא, כי הייתה לו הזדמנות 

לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס 

זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה 
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מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או כי לא היה מודע לפרט במכרז יהיה מנוע 

 כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

התאגיד רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עליו חובת  6.13

 הנמקה, להאריך את המועדים במכרז לרבות המועד האחרון להגשת הצעות.

, ון להגשת הצעותועד למועד האחר את ההצעות יש להגיש, כמתואר לעיל 6.14

. אין לשלוח הצעות בדואר, באמצעות פקסימיליה או בדואר תאישי מסירהב

 . אישית במסירהאלקטרוני. לא תתקבלנה הצעות שלא תוגשנה 

כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, וכן כל שינוי או הבהרה שיינתנו על  6.15

 ידי התאגיד יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז.

גרוע מהוראות המכרז בעניין זה, הצעות המציעים תהיינה תקפות מבלי ל 6.16

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, אף אם נבחר זוכה במכרז  120למשך 

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

פר את ההסכם שיחתם עם התאגיד המתנאי המכרז או הציג מצג מוטעה או 

כרז ו/או ההסכם עם הזוכה יבוטלו. במקרה בו תבוטל או לא והזכייה במ

הימים  120תצא ההתקשרות עם הזוכה אל הפועל, מכל סיבה שהיא בתקופת 

כאמור, יהיה התאגיד רשאי, אך לא חייב, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת 

שקיימת לו לפי דין, להתקשר עם המציע שהצעתו דורגה שנייה, וככל 

 א אל הפועל, עם המציע שדורג שלישי וכך הלאה. שהתקשרות זו לא תצ

 

 כללי –ההצעות  בחינת .7

 :להן ובנוסף זה מכרז מהוראות לגרוע מבלי

התאגיד רשאי לפסול הצעה שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או  7.1

הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה 

רוש מן המציע השלמה ו/או הבהרה של לד -לשיקול דעתו הבלעדי  -רשאי 

איזה מן המסמכים ו/או הפרטים האמורים, לרבות מסמכים ו/או פרטים 

 הנוגעים לעמידת המציע באיזה מתנאי הסף למכרז.

התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, בעת בחינת הצעות, את כל המרכיבים  7.2

 והנתונים שבמסמכי המכרז על נספחיו, את כל המסמכים והנתונים

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

עם המציע ו/או עם צדדים שלישיים  –וכן את ממצאי בדיקותיו של התאגיד 

 ביחס למציע ולהצעה.
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התאגיד רשאי לפסול הצעה בלתי סבירה לרבות בשל מחירה. כמו כן, התאגיד  7.3

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

 להגשת ההצעות למכרז.

התאגיד רשאי לפסול הצעה עם לדעתו, המציע מצוי במצב המעורר חשש  7.4

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

 נות למציע להתייחס לכוונה לפסול את הצעתו בגין סיבה זו.מהזד

ו פרטים נוספים לשביעות רצונו. התאגיד רשאי לדרוש מהמציע הבהרות ו/א 7.5

 בכל נושא אשר לדעת התאגיד דרוש לו לצורך קבלת החלטה.

 בחירת ההצעה הזוכה  8

( ומחיר 30%ההצעה הזוכה תבחר בהתחשב באמות מידה של איכות ההצעה ) 8.1

 (, על פי הפירוט להלן:70%)

 3 בסעיףתיבדק עמידת ההצעות בתנאי הסף המפורטים  -שלב ראשון  8.1.1

תנאי הסף תעבורנה כל לעיל על תתי סעיפיו. רק הצעות שתעמודנה ב

 לשלב השני.

יינתן ניקוד איכות לכל הצעה, בהתאם לאמות המידה  -שלב שני  8.1.2

  על תת סעיפיו להלן. 8.2 בסעיףהמפורטות 

 בחינת ההצעה הכספית. -שלב שלישי  8.1.3

שקלול ציוני האיכות וציון המחיר ובחירת הזוכה,  -שלב רביעי  8.1.4

 להלן.  8.4בהתאם לקבוע בסעיף 

 ( %30איכות בהצעת המציע )ה מרכיב בדיקת 8.2

עדת המכרזים, או מי שהיא תמנה לצורך כך, תבחן את הצעתו המקצועית ו

 :ע בהתאם לפרמטרים המפורטים להלןמציהשל 

 

 אמת המידהפירוט  קסימאליניקוד מ פרמטר

 מהמציעהתרשמות 

ומנסיונו בהתבסס על 

מסמכים שצירף להצעתו 

ראיון אישי  באמצעות וכן

עם מנהל המציע 

והרפרנט המוצע מטעמו 

תיבחן בין היתר  15%

מניסיון  התרשמות

המציע והרפרנט 

 אנושהמיחסי  מטעמו,

שירותיות, ה, שלהם

תפיסת ביצוע 
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 ( %07בהצעת המציע ) המחיר מרכיב בדיקת 8.3

הכספית תיפתח ותבחן רק לאחר שנסתיימה בחינת פרק  ההצעה 8.3.1

 האיכות.

בה ננקב אחוז ההנחה הגבוה ביותר, ממחירי הצעת המחיר  8.3.2

את מלוא הניקוד לשלב זה ויתר הצעות תקבל  תעריפון החשכ"ל,

כדלקמן: )האחוז שהוצע  יחסיהמחיר ינוקדו ביחס אליה באופן 

בהצעה הנבדקת / האחוז שהוצע בהצעה הכספית הטובה ביותר( 

 *100. 

 

 שקלול ציוני האיכות והמחיר 8.4

על ידי שקלול ציון האיכות וניקוד  יקבע ההצעה של הסופי הציון 8.4.1

 שנקבעו לכל קריטריון  באופן הבא:  פ"י המשקלותע המחיר,

( = ניקוד 70%( + )ציון הצעת המחיר * 30%)ציון ניקוד האיכות * 

 .ההצעה הסופי

הדין החל, מציע שיקבל את הניקוד הסופי הגבוה ו המכרז בכפוף להוראות

 ביותר, יומלץ לוועדת המכרזים כזוכה במכרז.

 

 

לביצוע השירותים 

)נוכחות הרפרנט המוצע 

חובה; אי הגעה לראיון  –

או הגעה לראיון ללא 

הרפרנט עלולה להביא 

 לפסילת ההצעה(

לת יכו , השירותים

לקבל ביקורת ושאלות, 

יצירתיות, אמינות, 

התרשמות מניסיון 

 קודם ומקצועיות.

מות תיבחן התרש 15% המלצות

מהמלצות שימסרו על 

ידי המציע. התאגיד 

לא יהיה רשאי, אך 

חייב, לפנות לממליצים 

שפורטו על ידי המציע 

או חלקם, לצורך קבלת 

התרשמותם מעבודת 

 המציע.
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 זוכהה ספקעם ה ההתקשרות .9

 12למשך התאגיד, תהא בתוקף  לביןזוכה ה ביןה ההתקשרות הראשונתקופת  9.1

ידי התאגיד בכפוף לקיום כל התנאים -ההסכם על החל מחתימתחודשים 

 .הקבועים בהסכם

הסכם המצורף למכרז ה להוראות בהתאם ביצוע תערבו להפקיד יידרש הזוכה 9.2

 .זה בעניין זה

 ות/תקופהלרשאי להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה  התאגיד 9.3

  בסך הכל. שנים 5של עד  ות/נוספת

האמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות עם הזוכה  חרף 9.4

 במהלך כל תקופת התקשרות בהתאם להוראות ההסכם בעניין זה.

בכל מקרה של סיום ההתקשרות הזוכה יהיה חייב לסיים את כל התוצרים  9.5

 שניתן לסיימם במועד העברת ההודעה על הפסקת התקשרות.

מתחייב לספק את  הזוכה. על ידי התאגיד יינתנו, כפי שיידרש מעת לעת םרותישיה 9.6

השירותים, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין, ללא כל טענה ו/או דרישה נוספת מעבר 

 לקבוע בהוראות הסכם ההתקשרות על נספחיו. 

במהלך תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת ההתקשרות המוארכת, המזמין אינו  9.7

 זמין עבודות מהספק. מתחייב לה

אין לראות בקבלת הצעה כלשהי מצד מי מהמציעים משום התחייבות של המזמין  9.8

 להזמנת שירותים לפי מכרז זה ו/או להזמנת שירותים בהיקף מסוים. 

 של המזמין ביחס לכל הזמנה בנפרד הזמנת השירותים מהספק מותנית בקבלת אישורו 9.9

תימת הגורמים המורשים לכך מטעם המזמין ובכפוף להוצאת הזמנה לביצוע העבודה בח

 על פי הוראות כל דין.

 

 זכויות ועדת המכרזים .10

 בנוסף על האמור במכרז זה ובדין החל, ועדת המכרזים רשאית גם:

לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או  10.1
 חלקים ממנו בכל עת. 

רה מבחינת המחיר לעומת מהות לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבי 10.2

 ההצעה ותנאיה.



 תאגיד השידור הישראלי

 
 15לתאגיד השידור הישראלי (ASO -ו SEOום אתרים ואפליקציות )לשירותי קידמכרז 

 

או  לפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות 10.3

על הבנה מוטעית של נושא המכרז, וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום 

ההתקשרות יפגעו זכויות עובדים, זולת אם החליטה ועדת המכרזים אחרת 

 .מטעמים מיוחדים שירשמו

במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, בכדי לקבל הבהרות להצעתו וכן  לפנות 10.4

כדי לעמוד מקרוב על האמצעים שישמשו אותו לצורך  המציעלבקר באתר 

 ביצוע השירותים נשוא המכרז.

לא לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או שקיבלה את הניקוד הסופי הגבוה  10.5

 ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה.

ה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה לא להתחשב בכל הצע 10.6

ותנאיה, או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל 

חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה 

 כדבעי. 

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. 10.7

במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי  לפנות 10.8

להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים, 

 .1992 -תשנ"ב 

במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין מסמכי המכרז השונים, ייעשה מאמץ  10.9

המיטיבות עם לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות 

התאגיד, אלא אם נאמר במפורש אחרת. למען הסר ספק, מובהר כי חוסר לא 

 ייחשב כסתירה.

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים .11

כרז יהא רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת )ה( לתקנות, כל משתתף במ21בכפוף לתקנה  11.1

המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, 

ימים ממועד  30בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, וזאת תוך 

מסירת ההודעה בדבר החלטת וועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נציג 

 . כולל מע"מ₪  250שלום בסך של התאגיד, ובכפוף לת

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי  11.2

או סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת 

ף מציע נספח כאמור, לא יוכל לבקש במועד לא ציר הנימוקים לאיסור העיון בהם.

 מאוחר יותר, כי חלקים בהצעתו לא ימסרו לעיון.
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וועדת המכרזים אצל המזמין תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את  11.3

 הצעת הזוכה/הזוכים ו/או חלקים ממנה. 

ת וועדדיוני ו/או החלטות לא תחול על חלקים של  זהזכות העיון כאמור בסעיף  11.4

המכרזים או של הצעת הזוכה/הזוכים, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול 

שלה,  לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ

 , או מכל עילה אחרת על פי דין.בכלכלתה או בביטחון הציבור

תחול על חוות דעת  זכות העיון לאלעיל,   11.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף כמו כן,  11.5

משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שוות 

 ההצעות. לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים והערכת

 

 סמכות שיפוט .12

סמכות השיפוט הדין שיחול על ההתקשרות מכוח מכרז זה יהיה הדין הישראלי, ו

מכרז זה ו/או מכל התקשרות שתתבצע הבלעדית בעניינים הקשורים והנובעים מ

 אביב בלבד.-תלבעקבותיו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר 

 

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.

 

 

 בכבוד רב,

 ועדת המכרזים
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 שם מלא של הגוף המציע, 

 כפי שהוא מופיע ברשם הרשמי

 

 

 

 

 מתחתימה וחות
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 רשימת נספחים

  

האם הנספח הוגש? )יש לסמן  שם הנספח מספר הנספח

V) 

  הבנת וקריאת תנאי המכרז 1

  זהות המציע 2

זהות מורשי החתימה של  3

 המציע

 

 פשיטת הליכי בדבר תצהיר 4

 תלויות תביעות/פירוק/רגל

 ועומדות

 

תצהיר בדבר קיום חוקי  5

 עבודה

 

  הסכם התקשרות 6

ירה על סודיות מנהלי שמ 7

 המציע

 

שמירה על סודיות צוות  8

 המציע

 

התחייבות למניעת ניגוד  9

 עניינים

 

  ערבות ביצוע 10

טבלאות להוכחת ניסיון  11

 המציע לפי תנאי הסף

 

  הצעת מחיר 12

  הסכם ביטוח 13

  נספח ביטוח 14
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 1נספח מספר 

 לכבוד

 תאגיד השידור הישראלי 

 

 

 

...................,  רישוםמס'  מטה ......................... )שם מלא של המציע(, אני החתום

 מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן: 

 

 

בחתימתי על הצעה זו, הנני מאשר שקראתי ובדקתי היטב את תנאי המכרז  .1

ונספחיו, הבנתי אותם באופן מלא, ואני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז, ולא 

ות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, וכי אני מוותר אציג כל תביע

 מראש על טענות כאמור.

 

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

 במכרז, וכי הצעתי עונה על כל הדרישות במסמכי המכרז.

 

ירותים בהתאם הש את להעניקאני מקבל על עצמי לבצע את כל ההתחייבויות ו .3

 לדרישות ולתנאים המפורטים בכתב המכרז ונספחיו לשביעות רצונכם המלאה. 

 

זאת בלי תיאום,  וכל, זה למכרזאני מגיש הצעתי במכרז זה בשמי ועבורי בלבד  .4

במישרין ו/או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם כל מציע פוטנציאלי אחר ו/או מי 

 ידי.-רטים בו ואשר מוצעים עלמטעמו, לגבי איזה מן הפרטים המפו

 

 חובותיי את לאחר להעביר אני מצהיר כי ידוע לי ואני מסכים כי, לא אהיה רשאי .5

 מקצתן. או כולן שייחתם עמי, באם אבחר כמציע זוכה, ההסכם על פי זכויותיי או

 

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, והיא תהיה  .6

ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לי ואני מסכים  120-בתוקף ל

ימים  90-לכך שהתאגיד יהיה רשאי לדרוש ממני להאריך את תוקף הצעתי זו ב

נוספים. ידוע לי שאם לא כך אעשה עד למועד הנקוב בהודעה, התאגיד יהיה רשאי 

תר על כל לראות אותי כמי שחזר בו מהצעתו במכרז, ואני מסכים לכך מראש ומוו

 טענה נגד התאגיד בעניין.

 

מבלי לגרוע מהתחייבותי לפי הסכם ההתקשרות, אני מתחייב כי אעשה שימוש  .7

 לצורך מכרז זה אך ורק בתוכנות מקוריות בעלות רישיון שימוש.

 



 תאגיד השידור הישראלי

 
 20לתאגיד השידור הישראלי (ASO -ו SEOום אתרים ואפליקציות )לשירותי קידמכרז 

 

אני מתחייב כי חובות הסודיות המפורטות בהסכם ההתקשרות יחולו עליי גם  .8

 וכה(, בשינויים המחויבים. במסגרת הליכי המכרז )עד לבחירת הז

 

 הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור .9

 במקום המתאים(:  X)יש לסמן 

 .ההצעה שהוגשה מטעמי אינה כוללת פרטים סודיים 

  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן

 )והעמודים בהצעתי בהם פרטים אלו נמצאים(:

 

 

 

 

ועדת המכרזים של התאגיד תאפשר למציע שהשתתף במכרז ידוע לי כי  .9.1

)ה( 21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה  -המבקש לעיין במסמכים שונים 

, בהתאם לחוק חופש המידע, 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-התשנ"ח

ט אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פור .9.2

לעיל לעיון מציעים אחרים, ככל שתבחר הצעתי כזוכה במכרז, ומוותר 

 בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעתי כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים  .9.3

אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר 

 אלה של הצעות המציעים האחרים. מראש על זכות העיון בחלקים

ברור לי כי אין בהצהרה זו ובסימון החלקים הכוללים סודות מסחריים  .9.4

ו/או מקצועיים כדי לחייב את ועדת המכרזים של התאגיד וכי שיקול 

הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, 

לאמות המידה המחייבות אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ו

 רשות מינהלית.

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 אישור חתימה

אני הח"מ ............................. עו"ד )מ"ר .........( שכתובתי .............................., 

לעיל הינו ................... ]יש לפרט את  מאשר בזה שהמציע .......................... החתום

-סוג התאגיד[ הרשום כדין בישראל, וכי ה"ה ............................ ו

.................................... אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות 

כי הם חתמו על ההצעה כן בשמו ו/או מטעמו ולחייב את התאגיד המציע בחתימותיהם, ו

 תוקף שהתאגיד המציע קיבל ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלו.-לפי החלטה בת

 

 

_____________________ 

 ..........................  עו"ד      תאריך               
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 2נספח מספר 

 

 המציע  זהות פרטים על 

 

 המציע

 שם מלא של המציע

 

 

 סוג ההתאגדות

 

 

  קמהתאריך ה

  כתובת המציע

פרטי איש 

הקשר 

המנהלי למכרז 

 זה

 שם

 

 

 תפקיד

 

 

 דוא"ל

 

 

 טלפון )קווי וסלולרי(
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        תאגיד השידור הישראלי

   

 3מס'  נספח

 

 זהות מורשי החתימה של המציע

 

 שלום רב,

 

  9201/00שלבי מס' -מכרז פומבי דו הנדון:

 

.......................... ]יש למלא את השם המלא[ מ"ר ........ אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח .......

]יש למלא את מספר הרישיון[, מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז שבנדון, 

 ואלה הם:

 

 כפי שהוא רשום במרשם רשמי:  שם הגוף המציע .1

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

 

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

 

 תאריך הרישום:.................................................................. .3

 

 יהוי/רישום:ז מספר .4

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

 

, שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע / מספרי תעודת הזהות שלהם .5

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

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

 

יע /הגוף המצטרף על הגשת הצעה במכרז ולגבי תוכן ההחלטה בתאגיד המצ .6

 ההצעה, התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע.

 בכבוד רב,

__________________ __________________ __________________ 

 חתימה וחותמת רו"ח/עו"ד שם מלא  כתובת וטלפון
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  4נספח מספר 

  

 גל/פירוק/תביעות תלויות ועומדותתצהיר בדבר הליכי פשיטת ר

 

אני הח"מ, .......................................... ת"ז ........................., לאחר שהוזהרתי כי 

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזה כדלקמן:

מכרז בקשר ל....................................... אני נותן תצהיר זה בשמי/בשם ...... .1

 שערך תאגיד השידור הציבורי. 00/2019שלבי מס' -פומבי דו

 ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשמו. אני מכהן במציע בתפקיד ............................. .2

ציע הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה, לא מתנהלות תביעות נגדי/נגד המ .3

של המציע לעמוד בתנאי הסף במכרז ולה להיות להם השפעה על האפשרות שיכ

בהסכם אם הצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז,  וו/או על קיום התחייבויותי

נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק העלולים לפגוע בתפקודי/ו ככל  אינוהמציע ו

 יזכה במכרז.המציע ש

 תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן חתימתי ותוכן  .4

 

 

 ולראיה אני בא על החתום, היום .........................:

 

                         

 

       

 המצהיר

 אישור חתימת המצהיר

 

הנני עו"ד ................................ )מ"ר .........(, מאשר כי ביום .................. הופיע בפני 

........ ת"ז ................., ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת, ................

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, הוא אישר את נכונות הצהרתו 

 הנ"ל וחתם על תצהיר זה בפני.
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 5נספח מספר 

 להסכם' ג נספח
 בודהתצהיר בדבר קיום חוקי ע

 והתחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

"( מצהיר בזאת, בכתב, המציע__________________ שמספרו ____________)להלן: "

 כדלקמן:

 

נה, לכל  עובדיי כמתחייב חוקי קיימתי את כל חובותיי לרבות תשלום בשנה האחרו .1

העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליי, 

אם חלים עליו, ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השנייה לחוק בית הדין 

ששר הכלכלה ממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח הלאומי  1969-לעבודה, תשכ"ט

( ובכל מקרה לא שילמתי פחות משכר מינימום כחוק 1995-]נוסח משולב[, תשנ"ה

ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים 

ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על 

 ידי במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 

 הנני מצהיר כי התקיים אחד מאלה:  .2

 במקום המתאים(  X )יש לסמן

 או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות  המציע

 לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום .

 או בעל הזיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים  המציע

ונה זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום אולם חלפה שנה ממועד ההרשאה האחר

 עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.  

 

  –לעניין סעיף זה 

 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 . 1981 -תשמ"א

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 .המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי  (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: המציעאם  (2)

 ;על השליטה בוב )א(  

 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה  )ב( 

ותחומי פעילותו של חבר בני  המציעבמהותו להרכב כאמור של 

 ;המציעהאדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של 

 ;על תשלום שכר העבודה המציעמי שאחראי מטעם  )ג( 
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חבר בני אדם אחר,  –ט שליטה מהותית הוא חבר בני אדם שנשל המציעאם  (3)

 ;במציעשנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט 

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים  –"הורשע"  

 (. 31.10.2002זרים שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )

 .1991 -חוק עובדים זרים, התשנ"א –"חוק עובדים זרים" 

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –שכר מינימום"  "חוק 

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי  –"שליטה מהותית" 

 שליטה בחבר בני אדם.

 

 אני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

__________       ________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                        תאריך                           

 

 

 

 אימות חתימה

 

מאשר בזאת כי ______________ רשום  ______ מ.ר  ____________ אני הח"מ, עו"ד

בישראל על פי דין וכי ה"ה ___________________ אשר זיהה את עצמו/ה באמצעות 

ם על הצהרה זו בפניי אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר ת.ז. מס' _________ וחת

אמת וכי יהיה/תהייה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, מוסמך 

 לעשות כן בשמו.

 

 

 

_____________                          _____________              ___________ 

 חותמת וחתימה                                   תאריך   שם                             
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 6נספח 

 הסכם

 

 אביב ביום ............. לחודש ...........................שנת ........-תלשנערך ונחתם ב

 

 בין

 

 תאגיד השידור הישראלי

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

בהתאם לקבוע  500501952להתחייב יחד בשם תאגיד השידור הישראלי  מספר  המורשים

, תל 6 קרמניצקימרחוב  2014-)י( בחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד95בסעיף 

 אביב.

 

 "(התאגיד" -)להלן 

 מצד אחד;

 

 לבין

 

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

 

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

 

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

 

 "(הספק" -)להלן 

 מצד שני;

 

 

קבלת שירותי קידום אתרים והתאגיד מעוניין להתקשר עם הספק לשם  הואיל

 ( עבור התאגיד;ASO -ו  SEO)ואפליקציות 

 27/2019אגיד במכרז פומבי ולשם התקשרות התאגיד לקבלת השירותים יצא הת  והואיל

 ;המצורף כנספח א' להסכם זה ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו    

 והספק הגיש את הצעתו במכרז המצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד             והואיל

 ;ממנו 

כה ספק כזוצעת הלבחור את ה__ _וועדת המכרזים של התאגיד החליטה ביום_ והואיל            

 ;במכרז זה
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מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובדק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק  והספק והואיל: 

וכן כי בידיו כל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה 

וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד 

ו המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל מהנתונים העובדתיים א

 התחייבויותיו על פי הסכם זה;

והספק מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד   והואיל:

מתאים ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, 

מועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת תוך מילוי הוראות המזמין, שמירת ה

 ביצוע נאותה כמפורט בהסכם;

והספק מצהיר כי  בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים,  והואיל:

 ;1976 -תשל"ו 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא, כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם .1

 

הווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות המבוא להסכם זה מ 1.1

כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא  הצדדים לפיו

לנוחיות הקריאה בלבד. למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא אותה 

משמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז, אלא אם כן משתמעת להם 

 מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.

 

ה ו/או אי בהירות בין הוראות המכרז לבין הוראות הסכם במקרה של סתיר 1.2

זה ייעשה מאמץ לפרש את המסמכים כמכלול, ובכל מקרה יחולו ההוראות 

המיטיבות 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

 

, לרבות שאלות ותשובות הבהרה, מסמכי המכרז על נספחיו - נספח א'

 ; ולרבות הצעת המציע למכרז

 ; הספקשל המחיר  הצעת – נספח ב'

 ;תצהיר בדבר קיום חוקי עבודה –ג'  נספח

 ;שמירת סודיותהתחייבות ל -' דנספח 

 ;ת ניגוד ענייניםומנעהיהתחייבות ל - 'הנספח 

 ;ערבות ביצוע-' ונספח 
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 ;ביטוחנספח  -'ז נספח

 .אישור עריכת ביטוח – 1'ז נספח

 

 במכרז הספקת הצהרות והתחייבויו 2

 

 מתחייב ומצהיר כדלקמן: הספק

 

למתן  השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר את להעניק 2.1

 .השירותים נשוא הסכם זה

 

ישתף פעולה עם התאגיד בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי כי  2.2

הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות התאגיד באופן שוטף וברמת 

 ת בהתאם לצרכי התאגיד ככל שיידרש.זמינות גבוהה, וזא

 

במתן השירותים על ידיו עבור התאגיד בהתאם להסכם זה אינו פוגע  2.3

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

 כלשהו.

 

היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים כל יש לו את  2.4

כן את הידע המקצועי, הניסיון ומשאבי האנוש העומדים לרשותו ו

הנדרשים לתאגיד לפי מכרז  השירותים הענקתוהמומחיות הנדרשים לשם 

 .והסכם זה

 

הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין,  2.5

לרבות רישיונות, היתרים, תעודות, הסמכות והכשרות הנדרשים לשם 

מתחייב להחזיק  הספקם זה. התאגדותו ו/או ביצוע התחייבויותיו לפי הסכ

מסמכים תקפים כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההסכם ולהציג המסמכים 

 לתאגיד בכל עת שיידרש.

 

להודיע לתאגיד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו  2.6

את השירותים בהתאם  להעניקשניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו 

יודיע לתאגיד בע"פ ובכתב, לכל המאוחר  הספק. להסכם זה על נספחיו

שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו עולה כי  48בתוך 

העניק את השירותים המבוקשים ו/או על כל אפשרות ללא יהיה באפשרותו 

 לפי הסכם זה. התחייבותולעמוד אחר  יוכלמסתברת כי לא 

 

המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו  הספקמובהר כי נכונותן של הצהרות  2.7

היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות כמו גם הצהרותיו בהצעתו במכרז, 
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הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר 

 ., על כל הכרוך בכךהספקמכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד 

 

 השירותים  3

(, על כל seo, asoיד שירותי קידום אתרים ו/או אפליקציות )לתאגלהעניק  מתחייב הספק 3.1

 הכרוך בכך, על פי דרישת התאגיד ולרבות כל המפורט להלן:

ביצוע מחקר מילות מפתח מקיף ראשוני על מנת לאפיין  :מחקר מילות מפתח ראשוני .א

; בהמשך, מבחינת תחרות ונפחי חיפוש התאגידולזהות את תחומי הפעילות של 

 רים נוספים כאמור על פי דרישות התאגיד ולפי הצורך.ביצוע מחק

לרבות ו/או נכסים דיגיטליים אחרים של התאגיד,  ו/או האפליקציה סקירת האתר

 עבודה לביצוע. כניתסקירת קהלי היעד מאפייניהם וצרכיהם ובניית ת

 ות על בסיס קבוע )שבועי / חודשי(למילות המפתח המקודמ הנפקת דו"ח מיקומים .ב

בנוסף, הנפקת כל דו"ח שיידרש על ידי ל עת, והכל על פי דרישת התאגיד. וכן בכ

מדי יום דו"ח  מסרבעת קיום קמפיינים י התאגיד, בקשר עם ביצוע השירותים.

עם עדכון הוצאות ופריסת הקידומים לצד התקציב מטעם התאגיד, סושיאל  מנהלל

ות בזמן אמת טבלאות שמעדכנהמכילה  , פלטפורמהוהימים הנותרים לקמפיין

 סטאטוס הקמפיין ואנליטיקס פר מודעות והוצאות בכל פלטפורמה דיגיטלית.

, המלצות לביצוע בהיבט התוכני והטכניבהתבסס על המחקר והסקירה האמורים,  .ג

 .לרבות הנגשת האתר למנועי חיפוש, והנגשת האפליקציה לחנויות אפליקציות

המלצות, שינויי טקסטים וחומרים גרפיים  , יסופקולטובת שיפור ביצועי קמפיין

 .על סמך מחקר וסקירה, הכל ועדכון קהלי יעד כולל פריסה תקציבית וחלוקת קהלים

 מראש ובכתב. רק באישור מנהל סושיאל מימוש ההמלצות יהיה

אספקת גישה למערכת בה ניתן לקבל נתוני אנליטיקס בזמן אמת לגבי קמפיינים  .ד

 :יכללו בין היתר נתוני האנליטיקס הדרושים נתון.שנמצאים באוויר בכל רגע 

שם הפלטפורמה הכוללת חלוקה על פי אופי הקמפיין )אינסטגרם סטורי,  

 ;אינסטגרם פיד, נטוורקס, דף נחיתה, איוונט(, שם הקמפיין ושם קהל היעד

בכל פלטפורמה מכל  הסכום שנוצל בכל נקודת זמן ;לכל קמפיין שהוקצבהתקציב 

 ,IMPRESSIONS ,REACH ,CPC ,ENGAGMENT ,CLICKS' CTR ;קמפיין

 ,CPR  )ותוצאות )סוג הלידים. 

מותאמים, שימוש באפספלייר ובתוכנות מתקדמות לניהול  UTMעבודה עם תידרש  .ה

 .גם באנדרואיד וגם באפל )כולל אנליטיקס( תהיה הפעילות .קמפיינים

דרישת לפי  עת לעתמ: קידום מילות מפתח חדשות קידום מילות מפתח ספציפיות .ו

 מילות המפתח הראשוניות שנבחרו., וזאת בנוסף על  התאגיד

, לרבות SEOשל האתר על כתיבת תוכן  העברת הדרכה והנחיות לכותבי התוכן .ז

 חומרי הדרכה בכתב. ובפרט:

 קישורים (1

 מדיה עשירה (2

3) Footer, header 
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 כפתורים (4

5) Engagement 

ו/או תוכניות ת טכניות לגבי סוגיו העברת הדרכה והנחיות למפתחי האתר .ח

וכדומה, לרבות חומרי הדרכה  w3cלרבות מבנה דפים, תאימות ל SEOהקשורות ל

 בכתב. ובפרט:

 כותרות (1

 צפיפות מילות מפתח (2

 )תמונות ותכנים( tagsמטה  (3

 הפניית לינקים פנימיים (4

 תפעול שוטף לקידום האתר במנועי החיפוש השונים (5

 מובייל וריספונסיביות (6

 תאימות דפדפנים (7

8) XML MAP 

 (content markupתיוג תכנים ) (9

10) Bread crumbs 

 מנוע חיפוש פנימי (11

כל השירותים על פי הסכם זה ידרשו גם בקשר עם אתרים ורשתות חברתיות בשפה  .ט

 הערבית. 

השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה,  את להעניקמתחייב  הספק 3.2

ראות כל בהתאם לדרישות התאגיד, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהו

, והכל במומחיות, ביעילות ובמועדים הנדרשים על ידי התאגיד. הספק דין

 יקפיד על מילוי הוראות כל דין.

הספק יבצע את השירותים אך ורק לאחר קבלת הזמנה בכתב מאת נציג  3.3

התאגיד, בה יפורטו השירותים המבוקשים והיקף השעות המקסימלי 

יבקש התאגיד להטיל על לקראת כל משימה שלביצוע אותם שירותים. 

הספק, יידרש הספק לפרט הערכת שעות העבודה הנדרשות לביצוע אותה 

משימה. כמות שעות העבודה המקסימלית שתוקצה לכל משימה, טעונה 

אישור מראש ובכתב מאת התאגיד, במסגרת הזמנת השירותים כאמור. 

ת מובהר בזאת כי הספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין ביצוע שעו

 עבודה החורגות מכמות השעות שאושרה בהזמנת העבודה מאת התאגיד.

נדרש הספק לשעות עבודה נוספות להשלמת המשימה, מעבר לכמות השעות  3.4

 שננקבה בהזמנה, יהיה הדבר טעון אישור מראש ובכתב מאת נציג התאגיד.

 ובהתאם דרישת התאגיד שירותים המבוקשים במלואם יסופקו לפיה 3.5

. מבלי שיש באמור בכל תחום ובכל שלבשייקבע התאגיד לוחות הזמנים ל

 .ובכלל, במלואם השירותיםלחייב את התאגיד בהזמנת 

שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות לתאגיד  3.6

 ולבעלי התפקידים שבו.

על ידו  ו/, כפי שהוצעהספקמטעם  ים/השירותים יבוצעו באמצעות רפרנט 3.7

פחות אחד מהם בעל ניסיון במתן השירותים לאתרים , לבהצעתו במכרז
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על ידי הספק, יחולו  ים/על העסקת הרפרנט ו/או רשתות בשפה הערבית.

  להסכם זה. 8הוראות סעיף 

של  מובהר בזאת כי השירותים ידרשו גם לאתרים ו/או רשתות חברתיות 3.8

 הפועלים בשפה הערבית.  התאגיד

רק בהתאם לצרכי התאגיד, לפי מובהר בזאת כי השירותים יוזמנו אך ו 3.9

שיקול דעתו הבלעדי, ואין בהסכם זה כדי לחייב את התאגיד להזמין כמות 

     מינימלית כלשהי של השירותים.

 

 תקופת ההתקשרות וסיומה 4

 

חתימת חודשים מיום  12למשך תקופת ההתקשרות הראשונה תהא בתוקף  4.1

 .זה ובכפוף לקיום כל התנאים הקבועים בהסכם זההסכם 

התאגיד רשאי )אך אינו חייב(, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להאריך את  4.2

 ות של עד שנה אחת בסך הכל/נוספת ות /תקופת ההתקשרות בתקופה

הכל בכפוף לצרכי  ,)בסה"כ שנתיים יחד עם תקופת ההסכם הראשונה(

התאגיד, לאישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות התקציב, לתקציבו 

, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, המאושר של התאגיד

והתקנות שהותקנו מכוחו, ולהוראות הסכם זה. תקופת  1992-התשנ"ב

 , ייחשבו חלק מתקופת ההתקשרות.יהההארכה, ככל שתה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי גמר,  4.3

ל הארכותיה, ככל שתהיינה( כולו או חלקו, במהלך תקופת ההתקשרות )ע

 ימים מראש. 30מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל בהתראה בכתב של 

 

שלא תוקנה בהתראה  הספקבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד  4.4

יהיה התאגיד רשאי  -או במקרה של ביצוע פשע על ידיו ימים,  7בכתב של 

 לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

 

ידי התאגיד, לא תהיה על התאגיד חובה -ההסכם על בכל מקרה של ביטול 4.5

או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה  הספקלפצות את 

עד לביטול ההסכם בכפוף בפועל הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק 

 לתאגיד. הספקידי -לניכוי וקיזוז בגין חובות ונזקים, ככל שנגרמו על

 

מחויב להעביר  הספקסיבה שהיא, בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל  4.6

לתאגיד את כל החומר שברשותו והשייך לתאגיד או את כל העבודה 

לרבות כל דו"ח והתוצרים שעשה עבור התאגיד עד להפסקת ההסכם, 

אינו רשאי לעכב  הספקללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי שיידרש, 

 המגיע לו.אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום 
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ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר תום  4.7

 תקופה/ות ההתקשרות לפי הסכם זה.

 

 שימוש בכלים ובחומרים 5

 

 הענקתכל הכלים והחומרים, הרישיונות וכיוצא באלה, הדרושים לשם  5.1

ועל חשבונו, אלא אם  הספק, יירכשו על ידי לפי הסכם זה השירותים

 ראש ובכתב.הוסכם אחרת מ

 

 השירותים הענקתשימוש לצורך  הספקהכלים והחומרים בהם יעשה  כל 5.2

, יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם לפי הסכם זה

 להסכם זה.

 

מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה  5.3

  הינה הפרה יסודית של הסכם זה. בזכויות

 

 יצוגהעדר זכות י 6

 

איננו סוכן, שלוח או נציג של  הספקמוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי  6.1

התאגיד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את התאגיד בעניין כלשהו, 

מהות השירותים נשוא הסכם זה, למעט אם הוסמך לכך בוזאת בהתחשב 

ו על ידי התאגיד, מראש ובכתב. אין לפרש כל סעיף מסעיפי המכרז ו/א

 ההסכם כהסמכה כאמור.

  

מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן ויישא באחריות  הספק 6.2

הבלעדית לכל נזק לתאגיד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף 

 זה. 

 

  לספקהיעדר יחסי עובד ומעסיק בין התאגיד  7

 

ם , לרבות מי משותפיו או מעובדיו, משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכהספק 7.1

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

, או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי לספקאו לתת הוראות 

ו/או כל  הספקשנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואו. בין 

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

 מעסיק.-יחסי עובד
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מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת  7.2

ו/או  הספקהצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את 

ו/או עובדו יחושב למפרע  הספקעובדיו כעובד התאגיד, הרי ששכרו של 

תאגיד למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר שהיה משולם לעובד ה

יהיה  הספק, ועל הספקשמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של 

להשיב לתאגיד את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין 

 השכר המגיע לו כעובד התאגיד.

 

השירותים כעובד  את העניקאו מי מטעמו  הספקהיה וייקבע כי עובד של  7.3

מיד עם דרישה על כל לשפות את התאגיד,  הספקהתאגיד, יהיה על 

 ההוצאות שיהיו לתאגיד בשל קביעה כאמור.

 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם התאגיד יחויב בתשלומים כלשהם  7.4

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

 מהתאגיד. לספק

 

 העסקת עובדים  8

 

ייב להעסיק על חשבונו מתח הספק, נשוא הסכם זה השירותים הענקתלשם  8.1

בעל כישורים וניסיון  רפרנט אשר יהיה אחראי בפועל על ביצוע השירותים,

 כנדרש במסמכי המכרז, בהצעה ובהסכם.

למען הסר ספק, הספק לא יחליף את הרפרנט בכל תקופת ההסכם, אלא 

ברפרנט אחר בעל ניסיון שאינו נופל מזה של הרפרנט שהוצע בהצעת הספק, 

 ור מראש של התאגיד.בכפוף לאישו

לצורך בחינת הרפרנט המחליף יעביר הספק לתאגיד קורות חיים של 

הרפרנט המחליף. התאגיד יהיה רשאי להתנות את אישורו לרפרנט בקיום 

 ראיון לרפרנט המחליף.

לא אושר רפרנט מחליף, יעמיד הספק רפרנט חלופי, עד קבלת אישור 

 התאגיד.

לצורך אספקת השירותים לאתרים הספק רשאי להעסיק רפרנט נוסף, 

ורשתות חברתיות בשפה הערבית. על הרפרנט הנוסף יחולו כל הוראות 

 סעיף זה.

 סעיף זה הוא סעיף יסודי בהסכם זה.

  

עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל דיני  הספקהעסיק  8.2

, 1987-העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

כפי נוסחם ותוקפם מעת לעת וכן יהיה אחראי לקיום 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.
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הספק יישא באחריות מלאה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה מצד מי  8.3

הרפרנט, כלפי התאגיד, ויפצה וישפה את התאגיד בגין כל  מעובדיו, לרבות

 הוצאה שיידרש התאגיד להוציא עקב טענה, דרישה ו/או תביעה כאמור.

 

התאגיד יהא רשאי לדרוש לעיל,  8.1מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  8.4

לרשות בכל עת את החלפתו של עובד ו/או כל גורם אחר מטעמו של הספק, 

י שביעות רצון ו/או מכל סיבה אחרת, לשיקול דעת כתוצאה מאהרפרנט, 

ולהעמיד גורם  -התאגיד. הספק יהיה מחויב להחליף את הגורם האמור  

ימי עבודה ממועד קבלת  14תוך  -חלופי שקיבל את אישורו של התאגיד 

דרישתו של התאגיד. אין בזכותו של התאגיד להורות לספק להחליף מי 

הקנות לו את הזכות לפטר את הגורם האמור מטעמו כאמור במכרז זה כדי ל

 אלא לדרוש החלפתו, בלבד.

 

שירותים  מתןלא יהיה רשאי להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך  הספק 8.5

 לפי הסכם זה, אלא באישור התאגיד בכתב ומראש.

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים  9

 

היה רשאי להעניק שירותים לאחרים זולת התאגיד, ובלבד שלא י הספק 9.1

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

נתונה  -לתאגיד  מתן השירותיםבעלולה ליצור פגיעה  ו/או לאחר יוצרת

 לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.

 

מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך תקופת  הספק 9.2

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

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

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

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

 עניינים כאמור.

 

ו/או מי מטעמו,  לספקנסיבות ביחס  מתחייב כי ככל שתיווצרנה הספק 9.3

העלולים להעמידו/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד 

עניינים או במראית עין של חשש כאמור עם התחייבויותיו לפי הסכם זה, 

המשפטית  למחלקהיהיה עליו להודיע על כך באופן מיידי לנציג התאגיד ו

 מהם. קבלשל התאגיד ולפעול על פי ההנחיות שי

 

מתחייב לחתום על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים המהווה  הספק 9.4

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
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 התמורה 10

 

, מתחייב התאגיד בתמורה למילוי כל התחייבויות הספק לפי הסכם זה 10.1

בהתאם למסמך תעריפי התקשרות עם  השירותיםתשלום בגין  לספקלשלם 

הכללי במשרד האוצר, הודעה מס' נותני שירותים חיצוניים של החשב 

בהתאם לניסיונו של הרפרנט מטעם , כפי שיעודכנו מעת לעת, 13.9.2.1

 .12ובצירוף הנחה בהתאם להצעת הספק למכרז, נספח הספק, 

 .בלבד חדשים בשקלים תשולם התמורה 10.2

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם  10.3

כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף  שירותיםה מתןעבור  לספק

פרט לתמורה לא ישולמו על ידי התאגיד, לא במהלך תקופת ההתקשרות 

)על הארכותיה, ככל שתהיינה( ולא אחריה, עבור מתן השירותים או בקשר 

 ולא לאדם אחר. לספקמתן השירותים, לא לישיר או עקיף 

עליו מכוח  מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים הספק 10.4

הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים בגין 

העסקת כוח אדם, תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות 

 סוציאליות. 

לעיל הינה כוללת וסופית,   10.1 ףמובהר בזאת כי התמורה המפורטת בסעי 10.5

ה זו, ולרבות לא בגין כל תשלום מעבר לתמור ספקוכי התאגיד לא ישלם ל

הוצאות משרדיות, שליחויות, נסיעות, הוצאות תקורה מכל סוג שהוא, 

 אובדן רווח וכיו"ב.

לאחר סיום כל , הספקוכן ע"י תש תשלום דרישתיבוצע כנגד  התשלום 10.6

ובכפוף לאישור התאגיד בדבר השלמת משימה שתוטל על יו על ידי התאגיד, 

ושעות העבודה דיווח על פעולות  יצורף התשלום דרישת. לאותה משימה

  .שבוצעו במסגרת אותה משימה

, יועברו לבדיקת נציג התאגיד. הוהפירוט המצורף אלי התשלום דרישת 10.7

פירעון התשלום יעשה לאחר ובכפוף לקבלת האישור כנדרש. מובהר כי נציג 

התאגיד יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה 

ל לפי עמידת וון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכלאשר את החשב

 בדרישות ההסכם על נספחיו. הספק

מקורית לאחר אישור דרישת  מסלהגיש לתאגיד חשבונית  הספקעל  10.8

יום  30כאמור, בנוהל  שוטף +  חשבוניתהתשלום, והתשלום יבוצע כנגד 
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לאחר תום יום  30)דהיינו, עד  מיום אישור החשבון על ידי  נציג התאגיד

 . החודש בו אושר החשבון כאמור(

לא תהיינה כל דרישות וטענות כלפי התאגיד בגלל עיכובים בתשלום  לספק 10.9

 התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.

מקורית כחוק עם קבלת התמורה לפי הסכם  קבלהימציא לתאגיד  הספק 10.10

 זה. 

 יד כל סכום עודף שיקבל מהתאגיד.מתחייב להחזיר לתאגיד מ הספק 10.11

תשלום התמורה מותנה בהצגת אישורים תקפים לפי תקנות עסקאות גופים  10.12

וכן כל  1987 - ח"מ(, התש()אישוריםציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות

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

סופי, התאגיד ינכה במקור מכל למען הסר ספק, התמורה הנ"ל הינה סכום  10.13

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

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

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

 קיזוז 11

 

ו/או סעד על פי כל דין, התאגיד  מבלי לגרוע מזכות התאגיד לכל תרופה 11.1

פי הסכם זה על נספחיו -על לספקיהא רשאי לקזז מהתמורה שעלו לשלם 

פי הסכם זה -על מהספקכל סכום המגיע לתאגיד  -ומכוח כל הסכם אחר 

 פי כל הסכם אחר. -או על

  ושיפוי פיצוי ביטוח נזיקין 12

 

נזק שייגרמו  יישא באחריות מלאה בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או הספק 12.1

מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש 

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

 אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

מוסכם בין הצדדים כי התאגיד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל  12.2

ה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או סיב

רכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש התאגיד או לגופו או רכושו של כל 

אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו 

 בלבד. הספקתחול על 
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ו הוצאה שייגרמו מתחייב לשפות את התאגיד על כל נזק, תשלום א הספק 12.3

כתוצאה ישירה  הספקלו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של 

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

 התאגיד.

מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי הסכם זה, הספק ימלא אחר הוראות  12.4

רפים הביטוח המופיעות בנספח הביטוח ובאישור עריכת הביטוח המצו

 בהתאמה.  -"  1זנספח" -" וזנספח להסכם זה ומסומנים כ"

 זכויות יוצרים 13

במסגרת  תאגידהתכנים המקצועיים והיישומים אשר יוכנו על ידי הספק עבור ה .13.1

כל תוצר אחר  מתן השירותים, לרבות זכויות יוצרים בכל מסמך, קובץ מגנטי או

"(, יהיו התוצריםבמהלך מתן השירותים )להלן: " תאגידאשר יערוך הספק עבור ה

 . תאגידשל ההבלעדי והמלא קניינו 

הספק מתחייב שלא לעשות בתוצרים כל שימוש, בעצמו או באמצעות מי מטעמו, 

 . תאגידללא קבלת אישור מראש ובכתב של ה

 ת ההתקשרות בין הצדדים. סעיף זה יישאר בתוקף גם לאחר תום תקופ

ככל שסיפק הספק תוצרים אשר היו מוכנים מראש וזכויות היוצרים בהם שייכות  .13.2

על חשבונו של הספק ועל אחריותו המלאה, רישיונות  לתאגיד,לצד ג', ימסור הספק 

 שימוש כדין בתוצרים ללא כל הגבלת זמן. 

כל תכנית,  תאגידב להעביר לידי היהיה זכאי לדרוש מהספק והספק מתחיי תאגידה .13.3

על ידי  תאגידמסמך או כל מידע אחר הקשור במתן השירותים ואשר הוכן עבור ה

הספק, עובדיו וכל ספק שירותים אחר, אשר הועסק על ידי הספק במסגרת ביצוע 

 השירותים. 

 סעיף זה יישאר בתוקף גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

רשאי להשתמש כראות עיניו ולפי שיקול דעתו הבלעדי, במהלך  יהיהתאגיד ה .13.4

תקופת הסכם זה ולאחריה, בתוצרים ובכל חומר, ידע, מסמך או פרטים אחרים 

 על ידי הספק, וזאת ללא כל דרישה ו/או טענה מצד הספק.  תאגידשנמסרו ל

ון, יהיה רשאי למסור את החומר האמור, כולו או מקצתו, למי שימצא לנכ תאגידה 

 ויהיה רשאי הוא לפרסמו או את חלקו בכל דרך שיבחר. 

הספק מתחייב שלא להפר כל זכות יוצרים, פטנט או סוד מסחרי כלשהו במהלך  .13.5

 ביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה. 

לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם עקב הפרת זכויות יוצרים על  תאגידאם יידרש ה

ו/או לשפותו במלוא הסכום שישולם על  תאגידיר לידי הספק, מתחייב הספק להחז

, לרבות הוצאות תאגידידי המזמין בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי ה

 מהספק לפי הסכם זה. תאגידמשפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב קצוב המגיע ל
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בתוצרים בהתקשרויותיו עם עובדיו וכל  תאגידהספק יעגן את זכויות הקניין של ה .13.6

 ספק אחר שיועסק על ידו בביצוע השירותים.

 שמירת סודיות 14

 

 מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא    הספק 14.1

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

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

, עובדיו או מי הספק"( שיגיעו לידי מידע סודיסי הכלל )להלן: "אינם נכ

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

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

 אישור התאגיד מראש ובכתב.

סמך רשמי מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מ הספק 14.2

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

 או בקשר עם התאגיד.

בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת  לספקהתאגיד רשאי ליתן הוראות  14.3

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

 אחר דרישות התאגיד בנדון. הזוכה מתחייב למלא קפוהסעבודה מיוחדים 

מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע  הספק 14.4

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

יעמיד לרשות התאגיד בצורה  הספקעם סיום הסכם זה, מכל סיבה שהיא,  14.5

בקשר מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו 

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

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

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

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

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

מתן במתחייב לחתום ולהחתים כל מי מטעמו שעתיד להיות קשור  הספק 14.6

)לרבות  זה ושעשוי להיחשף למידע כאמור והסכם השירותים נשואי מכרז

ניגוד מת ומנעהיעל "התחייבות לשמירת סודיות ול הרפרנט מטעמו(

 המצורף להסכם זה. עניינים" בנוסח

 ביצוע  ערבות 15

 

פי -על הספקלהבטחת זכויות התאגיד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות  15.1

-על חשבונו, לא יאוחר מ הספק ימציאהמכרז, ההצעה והוראות הסכם זה. 
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בלתי אוטונומית  בנקאיתערבות  ימים ממועד החתימה על הסכם זה, 3

בהתאם לנוסח המדויק ₪  12,000 שללפקודת התאגיד, בסכום  מותנית

 30עד  של לתקופה בתוקף תהיה זו ערבות 10 נספחב המצורף להסכם זה

. במידה ואופציית הארכה לפי הסכם זה יום לאחר סיום תקופת ההסכם

 תמומש, ערבות הביצוע תאורך בהתאם.

 בלבד. הספקעלויות הוצאת הערבות יחולו על  15.2

י להאריך את תוקף הערבות מעת לעת לתקופות בהתאם יהיה אחרא הספק 15.3

להארכת תקופת ההסכם, ככל שתהיינה. הארכת הערבות תיעשה לפחות 

 חודש לפני תום תוקפה.

את תוקף הערבות יהיה התאגיד רשאי לחלט את הערבות  הספקלא האריך  15.4

 מילא אחר יתר כל חיוביו. הספקללא כל התראה מוקדמת, גם אם 

כפיצויים מור לעיל, התאגיד יהיה רשאי לחלט את הערבות מבלי לגרוע מהא 15.5

או לא קיים תנאי  הספקבכל מקרה שבו לדעת התאגיד הפר מוסכמים 

ולא תיקן את ההפרה בהתאם מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז וההצעה 

התראה וזאת מבלי לחייב את התאגיד להוציא כל להוראות התאגיד בעניין, 

ור כדי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לתאגיד אין בחילוט ה כאמ .נוספת

 במקרה כאמור.

הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של התאגיד לבנק, שעליה תינתן הודעה  15.6

 .לספקבכתב גם 

 הספקחילט התאגיד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על  15.7

 לדאוג על חשבונו לערבות חדשה באותו סכום.

 הסבת ההסכם  16

 

לא להסב או להמחות או להעביר את התחייבויותיו על פי מתחייב  הספק 16.1

הסכם זה כולן או חלקן, ואין הוא רשאי להעביר או להמחות או למסור 

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

התאגיד לכך מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי לסרב ליתן את הסכמתו 

י לנמק את החלטתו, או להסכים בתנאים כאמור, מכל סיבה שהיא ומבל

 שימצא לנכון.

רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו כולן או  הספקכמו כן, אין  16.2

מקצתן, אלא בהסכמת התאגיד מראש ובכתב. התאגיד יהיה רשאי לסרב 
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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  16.3

 .מאחריות ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן הספקלפטור את 

 סמכות שיפוט 17

 

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי   17.1

 .אביב תלהמשפט המוסמכים מבחינת העניין בעיר 

 דעותכתובות והו 18

 

 והתאגיד הינן כמפורט בראש ההסכם. הספקכתובות  18.1

הודעות על פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, במידה  18.2

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

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

 .ןי בדבר קבלתלקבלת אישור טלפונ

 

 כללי 19

 

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של התאגיד במימוש זכויותיו על פי  19.1

 הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מוותר בזאת על כל זכות לעכבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או  הספק 19.2

ה, לרבות בנסיבות של מידע שנמסר לו על ידי התאגיד בקשר עם הסכם ז

 תשלום התמורה.-אי

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי החתימה שלהם:

 

 

________________  __________________ 

  הספק                  התאגיד                                         
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 7נספח מספר 

              

-יות במסגרת מתן שירותים לפי חוק העונשין, התשל"זהתחייבות בדבר שמירה על סוד

1977 

  בעת הגשת ההצעה[וכן הרפרנט מטעמו ]יש להגיש חתום על ידי כל אחד ממנהלי המציע 

 כללי

"( קובע הוראות בדבר החובות הקשורות חוק העונשין)להלן: " 1977 –חוק העונשין, תשל"ז  

ת לידיעתו של אזרח בכלל ושל אדם בעל חוזה בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעו

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

 -, קובע כי תאגיד השידור הישראלי )להלן 2014-לחוק תאגיד השידור הישראלי, תשע"ד 6סעיף  

 ]נוסח משולב[.  1958 -תשי"ח  "( יהא גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה,התאגיד"

לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם גוף  118לסעיף  

מבוקר כתאגיד, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל החוזה 

והוא מטיל  בתוקף תפקידו וההתקשרות עם התאגיד, ו/או התרשלות בשמירתן ובהחזקתו,

 עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלה.

 )א( לחוק העונשין קובע: 118סעיף  

היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,  (א) 

]נוסח משולב[, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו  1958 –תשי"ח 

סר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מסומך עקב ביצוע החוזה, והוא מ

 לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

בד או נותן שירותים, לשם ביצוע ולרבות מי שהועסק כע –בסעיף זה "בעל החוזה"  (ב)

החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור 

 דיעה בתום לב".ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הי

 "ידיעה":

 לחוק העונשין ככוללת: 119"ידיעה" מוגדרת בסעיף  

לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק  –"ידיעה"  

 מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;

וזה, אינו חל איפוא על ידיעה סודית איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע הח 

דווקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על מסירת כל ידיעה שבעל החוזה קיבל עקב 

 ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.
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 סמכות למסירת ידיעה:

למסור אותה, בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין  

ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה על בעל החוזה גם לאחר 

 תום החוזה.

 –או עובד בשמו  –סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיך התאגיד  

בעצם מסירת  במפורש, בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין עבירה

 הידיעה. 

 סמכות לקבלת ידיעה:

בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק מתיר למסור  

 ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. 

  

מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה אשר עומד  

ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך למסור את הידיעה,  בפני הצורך למסור

ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך לקבלה, ומשנה זהירות דרושה כאשר מדובר 

 במסירת ידיעה מחוץ לתאגיד ו/או מחוץ לשירות המדינה.

 

ידיעות יותר מאשר הציבור יש להדגיש כי עיתונאי, בתוקף היותו עיתונאי, אינו מוסמך לקבל 

 הרחב זכאי לנותן שירותים. 

 

 

אני מתחייב בזה כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט לעיל, וכי 

 . 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 118נהירות לי חובותיי מכוח סעיף 

 

_______________ 

 תאריך

_______________ 

 חתימת המתחייב
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 נספח מספר 8 
 ' להסכםדנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות
 ]לחתימה על ידי מנהלי המציע במסגרת חתימה על ההסכם עם הזוכה[

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

מידע  לבין ............................ )המציע( יתכן כי אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי
(Information או ידע ,)Know- How) ,כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר )

תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים, 
שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שידיעתו תשמש כ"קיצור דרך" לשם 

פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק,  הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין בעל
באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר 
ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות 

 "(;המידע" )להלן:
 

ל צורה שהיא והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכ והואיל
לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא 
קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או לצדדים 

 ;1977 -לחוק העונשין, תשל"ז 118נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 
 

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

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1
 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.  .2
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן  .3

ו לפרנסתי או לכל השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצל
שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים 

 לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 
-ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

את  או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל המציעידי 
המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא 
לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או 

 כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 
התחייבותי לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את  .5

על פי כתב התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה 
 בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור  .6
 בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל  .7
סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, 
וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם 

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

שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או 
שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור התאגיד. 
כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של 

 המידע. 
ייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאגיד בכל מקרה שאפר התח .9

 זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות  .10

וחוק הגנת  1997 -מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז
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 . 1981 -תשמ"אהפרטיות, ה
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל  .11

 הוראות כתב התחייבות זה.  
מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות  .12

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

 תוםולראיה באתי על הח
 

 שם מלא:__________________ 
 

 ת"ז:______________ חתימה:________________
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 9נספח מספר 
 ' להסכםהנספח 

 

 ניגוד ענייניםמת ומנעהיהתחייבות ל

 [ והרפרנט המוצע מטעמו ]לחתימה על ידי המציע

 

  -עידי המצי-בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו וממסמכי ההצעה שהוגשה על

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

"( מצהיר ומתחייב המציע__________________ שמספרו ____________ )להלן: "

בזאת, כי במועד הגשת ההצעה מתקיימות כל הדרישות הבאות, ואם אזכה במכרז מתחייב 

ופת ההתקשרות, על הארכותיה )ככל להמשיך עמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תק

 שתהיינה( כדלקמן:

 

המציע ומי מהצוות אשר מוצע ויועמד לרשות התאגיד במסגרת מתן השירותים נשוא  .1

המכרז, לא נמצא ולא יימצא במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים או חשש 

אחר של מי מהם או של לניגוד עניינים, בין ביצוע השירותים לפי במכרז זה לבין עניין 

 עובדיהם. 

 

בכלל זה המציע מצהיר ומתחייב כי לא ידוע לו בהתייחס למציע או למי מהצוות  .2

על ניגוד עניינים קיים או שמי מהם עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידו ו/או  -המוצע 

עיסוקו במסגרת מתן השירותים לתאגיד לבין עניין אחר שלו או עניין של קרובו או 

 ניין של גוף שהוא או קרובו חבר בו.  ע

 

לעניין נספח זה, בכלל  "עניין אחר" ייחשבו לרבות עניין שלו או של קרובו או של גוף 

שהמציע או מי מהצוות המוצע או קרוב של מי מהם חבר בו, מנהל אותו או עובד 

מניות,  אחראי בו, או גוף של המציע או מי מהצוות המוצע או לקרוב שלו חלק בו, בהון

בזכות 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
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  10נספח מספר 
 ' להסכםונספח 

   
 תאריך ...................

 
 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(

 לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי

 
 א.ג.נ.,

 ................................ערבות בנקאית מספר ....הנדון: 

, אנו ערבים בזה "(הזוכה" -)להלן  לבקשת ........................................... .1
שקלים שנים עשר אלף )₪  12,000כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

 הסכםהתחייבות הזוכה כלפיכם ב"(, , בקשר לסכום הערבות" -חדשים( )להלן 
 .הזוכה לבין הישראלי השידור תאגיד ביןשנחתם .................... מיום .

סכום הערבות ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן )עליות בלבד(  .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

לאחרונה לפני קבלת דרישתכם לפי כתב ערבות זה. אם במועד קבלת הדרישה 
יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה בסכום 

י בסכום הדרישה השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש לבין המדד היסוד
וחלוקתו במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם 
את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה. לעניין כתב 

 גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע. -ערבות זה "סכום הערבות" 

מהתאריכים שנקבעו חר לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם לא יאו .3
מתאריך קבלת דרישתכם, כל סכום  לצורך כך במכרז ובהסכם המצורף למכרז,

הנקוב בדרישה ועד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם 
חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 הזוכה.

ולאחר תאריך .................................. )כולל(  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .4
 זה ישאר סכום של ____ עד לתאריך____ בידי התאגיד.

כל דרישה לפי כתב ערבות זה צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך  .5
 לעיל במען: ............................................  4הנקוב בסעיף 

 יתנת להעברה או להסבה.ערבות זו אינה נ .6
 

 בכבוד רב,      
 

 בנק ......................... בע"מ
 סניף ...................... )מס' ........(
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 11נספח 

 טבלאות להוכחת העמידה בתנאי הסף

 :הנחיות כלליות למילוי הנספח
 המציע ימלא את כל הפרטים הנדרשים בטבלאות דלהלן.  .1
לתאגיד את מירב המידע הרלוונטי על  המציע וזאת לצורך בחינת מטרת נספח זה הינה לתת  .2

 ולצורך ניקוד האיכות. עמידת הצעתו של המציע בתנאי הסף
פירוט לקוחות, תקופות בהן  – על המציע לפרט פרטי ניסיונו, כוללבכל אחד מסעיפי הטבלה  .3

 הועסק אצל כל לקוח, מהות הפרוייקט שבוצע אצל כל לקוח.

___________, ת"ז __________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר ני הח"מ ____א
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, 

 כדלקמן:

    

הנני משמש בתפקיד __________________ אצל _____________________ מס' רישום  .1
למתן שירותי קידום  00/2016שלבי מס' -רז פומבי דומכ__________________, המציע ב

 "(.המכרז" ו"המציע)להלן: " (ASO -ו SEOאתרים ואפליקציות )

 

 הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם המציע. .2
 

מצורף לתצהירי זה ריכוז הפרטים באשר לניסיון המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף  .3
 וניקוד האיכות.

יהיה רשאי, אך לא חייב, לפנות ללקוחות לאימות הנתונים  התאגידכים כי ידוע לי ואני מס .4
 ולקבלת פרטים נוספים. 

 
 נכונים ומדויקים. כל הפרטים שמילאתי בטבלאות להלןהריני  מצהיר/ה בזה כי  .5

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .6
 

__________________ 

 חתימת המצהיר                    

 

 שוראי

 

________, במשרדי ___________ הופיע בפני, עו"ד ___________הנני מאשר בזה כי ביום __
 ה/עצמו תה/,  זיההגב' ___________________/, מר_______________________שברחוב 

להצהיר את האמת שאם  ה/כי עליו ה/ולאחר שהזהרתיו ____________ על ידי ת.ז. שמספרה  
 מה/זו וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/לעונשים הקבועים בחוק, אישר ה/צפוי התהי/לא כן יהיה
 עליה בפני.

 

         ___________________ 

 , עו"ד                                 
 )חתימה וחותמת(
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\ 

 תשובת המציע הנתון הנדרש מס'

במתן שירותי ניסיון המציע פירוט   .1
 )חמש שנות ניסיוןקידום אתרים 

 לפחות( ופות רצ

 

רצופה פירוט שנת ניסיון אחת   .2
לפחות של המציע במתן שירותי 
קידום אתרים לאתרים בעלי תוכן 

 חדשותי 

 

המציע במתן שירותי פירוט ניסיון   .3
קידום אפליקציות )שנתיים 

 רצופות לפחות(

 

מטעם  ים/פירוט ניסיון הרפרנט  .4

 -ו SEOהמציע בביצוע שירותי 

ASO  (אחד)שנה לפחות לכל 

 

  פרטי לקוחות ואנשי קשר  .5
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 )מעטפה נפרדת( הצעת המחיר - 12ספח נ

 :הנחיות כלליות להגשת הצעת המחיר

 על גבי נספח זה.  אך ורקאת הצעת המחיר יש להגיש  .1
תנקוב באחוז ההנחה המוצע על מחירי תעריפי התקשרות עם נותן שירותים הצעת המחיר  .2

כל  )להלן: "תעריפון החשכ"ל"( 13.9.2.1וצר, הודעה מס' חיצוני, של החשב הכללי במשרד הא
 וללא הצמדה. ללא מע"מ המחירים המוצעים יהיו

 במקרה של תיקון בהצעת המחיר נדרשת חתימת המציע לצד התיקון. .3
, כאמורהיה והמציע לא יציע מחיר ת המחירים שלהלן. בטבל במקום הנדרש חובה למלא מחיר .4

 הצעה. רשאי לפסול את ההתאגיד יהא 
ת הצעת המחיר להלן הינו תמציתי, ועל הצעת המחיר שנרשם בטבל השירותיםאור ייודגש, כי ת .5

 מסמכי המכרז.בלכלול את כל הדרישות המפורטות 
, לרבות הרווח המכרזהצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויות המציע על פי  .6

, המכרזא הכרוכות בביצוע השירותים נשוא למציע וכל ההוצאות והעלויות מכל מין וסוג שהו
הדו"חות השונים, ביצוע הדרכות, המסמכים והפקת החומרים, העבודה, ובכללן כח האדם, 

השגת מיסים, ביטוחים, עליות מחירים, הוצאות משרדיות, מצגות, השתתפות בישיבות, 
הוא )לרבות מכוח וכל עלות אחרת, ובכלל זה כל שינוי עתידי מכל סוג ששיונות יראישורים, 

דין( שיש בו כדי להשפיע על המציע ו/או על מי מטעמו ו/או על העלויות הכרוכות במילוי 
 התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 
אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות יש למלא מחירים רק במקומות המיועדים לכך בטופס זה. 

 . או השמטות מכל סוג שהוא/כלשהן או מסמכים נלווים, ואין לערוך בו שינויים ו

 

 להלן הצעת המחיר:

 מחיר לשעת ייעוץ שתבוצע על ידי הספק במסגרת שירותי קידום אתרים ו/או אפליקציות .1
 

 אחוז ההנחה המוצע תיאור  מס'
אחוז הנחה מתעריפון החשכ"ל לשעת  1

 עבודה של הספק
__________% 

 
 

 

 

___________  _______________  _________________ 

 חתימה+ חותמת                      שם המציע         תאריך     

 

  



 תאגיד השידור הישראלי

 
 51לתאגיד השידור הישראלי (ASO -ו SEOום אתרים ואפליקציות )לשירותי קידמכרז 

 

 13נספח 

  ביטוח להסכם-נספח ז' 

הספק לערוך ולקיים, על  עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח תקופת  כל, למשך ן הספקחשבו

באישור עריכת המפורטים , את הביטוחים ריות מקצועית למשך שלוש שנים נוספות( אח
 ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1זכנספח  זה להסכםהביטוח המצורף 

העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הספק"
 ובעלת מוניטין. 

מתן להמציא לידי התאגיד, לפני תחילת  הספק עלה מצד התאגיד, צורך בכל דריש ללא .2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, התקשרות הסכם זה וכתנאי מוקדם ל השירותים נשוא

בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו
ודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי אישור עריכת ביטוח מעידי התאגיד ל להמציאהספק על 

ו/או לתקופה  נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחהספק לתקופת 

 .לעיל 1מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

ומד בכל פעם שמבטח הספק יודיע לתאגיד כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או ע
לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו 
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה 

 בביטוח כאמור.

באישור עריכת  כמפורטכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק  מובהר .3
לגרוע מכל , שאין בה כדי ת דרישה מזערית המוטלת על הספקהינם בבחינ הביטוח

ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא לפי ההסכם הספק התחייבות של 
או מי מטעם  התאגידכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותהתאגיד בכל הקשור 

הביטוח שיומצא על ידי עריכת לבדוק את אישור  ד תהא הזכות, אך לא החובה,לתאגי .4
על מנת  ושיידרש, התאמה או הרחבה תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספקכאמור לעיל, הספק 

 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויותאת הביטוחים נושא האישור להתאים 

רישת השינויים כמפורט לעיל אינן לעריכת הבדיקה ולדהתאגיד זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
הביטוחים כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם התאגיד כל חובה על או התאגיד מטילות על 

הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע עריכת אישור נושא 
דרשו ן אם וזאת בי או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הספק מכל חובה שהיא המוטלת על 
ובין אם את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו, בין אם בדקו עריכת שינויים כמפורט לעיל 

 .לאו

לרכוש אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם התאגיד פוטר את התאגיד  הספק .6
או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי התאגיד או המשמש את 

נזכרים הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ספקולא תהיה להשירותים,  הספק לצורך מתן
 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. בגין אובדן ו/או נזק כאמור.לעיל 

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים שייערך על ידי הספק כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7
על זכות התחלוף  ויתורוה טעם התאגיד;וכלפי הבאים מעל זכות התחלוף כלפי התאגיד 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8
הספק לדאוג כי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םנשוא הסכם זה או חלק מה

נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, טוח המשנה פוליסות בי קבלניבידי 
לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים 

  על ידי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח.
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שירותים ביחס ל אחריות כלפי התאגידמוטלת ההספק על מובהר בזאת כי ספק למען הסר  .9
 ועל הספקמשנה  שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני שירותיםלרבות במלואם 

, במישרין או בעקיפין, שייגרםלשפות את התאגיד בגין כל אובדן או נזק  ותאחריתחול ה
 אםהמשנה, אם ייגרם, בין שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני עקב 

 .ובין אם לאואובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל 
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 : _________תאריך       אישור עריכת הביטוח -1זספח נ                       
:__________ 

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח
 .יותבאישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקור

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 מקבל האישור מעמדו הפוליסה

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☒

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

  ______אחר: ☐

  שם: 
_________________

__ 
 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 /מזמין שירותים ☒
 עבודות

 ין מוצריםמזמ ☒

 ______אחר:  ☐

 שם:
תאגיד השידור הישראלי 

 בע"מ 
ו/או חברת האם ו/או 

חברות בנות ו/או 
 חברות קשורות

 כתובת: 
      

 :כתובת

      

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
ר תאגיד השידור ( עבוASO -ו SEOשירותי קידום אתרים ואפליקציות )

 הישראלי
                    הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל

                             מיום  
                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים 
לטובת מקבל 

 האישור
 תקופת הביטוח

/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

מוטב לתגמולי  ☐
 ביטוח

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐
 תוצאתי

1.  

 טח נוסףמבו ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 1,000,000 
למקרה ולתקופת 

  הביטוח

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 20,000,000  ₪
לעובד, למקרה 

 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 
 

            ת.רטרו: 
      

1,000,000 
למקרה ולתקופת 

  הביטוח

אחריות  
 מקצועית

4.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 
 

            ת.רטרו: 
       

אחריות   לא נדרש
  המוצר

 

5.  

ום בכתב ובדואר רש יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת •
 למקבל האישור.

ביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור  •
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח. ולא יחולומבטחיו 

 : ______________המבטח   חתימת האישור: 
 


