
 

 טופס ההצעה -" אנספח "

 טופס ההצעה

 

 :הנחיות למילוי טופס ההצעה

 אין להוסיף על גבי טופס ההצעה הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם. •

 יש למלא את טופס ההצעה בעט בלבד )ולא בעיפרון(, בכתב קריא וברור. •

 וכו'(.אין לעשות שימוש בעזרי מחיקה כלשהם )דוגמת טיפקס  •

 

 
 

 לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי

תל אביב  6קרמניצקי 
 (1)קומה 

 

  
 תאריך: ___________

 
 א.ג.נ.,

 
 פירוש והגדרות .1

ידוע לי, כי כותרות הסעיפים במסמך זה שולבו למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין  .1.1
 להיזקק להן בפירוש הוראותיו. 

כל האמור במסמך זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו  .1.2
 במין זכר, אף מין נקבה במשמע, וכן להיפך.

ה המשמעות המיוחסת ידוע לי שלכל המונחים המפורטים במסמך זה תהיה אות .1.3
 להם בהזמנה.

 כללי .2

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בקפידה את כל מסמכי המכרז, מסכים  .2.1
 בזאת להם ומתחייב למלא את כל החיובים החלים עלי כמציע מכוחם.

מובהר ומוסכם בזאת, כי אין בהצהרותיי ו/או בהתחייבויותיי על פי מסמך זה,  .2.2
ו מהצהרותיי ו/או התחייבויותיי על פי יתר מסמכי כדי לגרוע ו/או לפגוע באיז

 המכרז ו/או על פי כל דין.

 הצהרות והתחייבויות המציע .3

 הנני מצהיר, מתחייב וכן )לפי העניין( מאשר, כדלקמן:

הצעתי זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז ואני עומד בכל תנאי הסף המפורטים  .3.1
 .בפרק ג' להזמנה

, התנאים ו/או התניות המפורטים במסמכי הבנתי ואני מסכים לכל ההוראות .3.2
המכרז, והנני מקבל על עצמי לקיים, במלואן ובמועדן, את כל ההתחייבויות 

 המוטלות עלי בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

הצעתי זו מוגשת אך ורק על ידי ואין לי כל שותף/ים אחר/ים, גלוי/ים או סמוי/ים,  .3.3
 להגשת הצעתי כאמור.

ערכתי את כל הבדיקות הדרושות בנוגע לאספקת השירותים וליתר ההתחייבויות  .3.4
המוטלות עלי על פי מסמכי המכרז, לרבות בנוגע להיקף השירותים והפעולות 
שיידרשו לשם מתן השירותים, בנוגע לכמויות של האמצעים והמשאבים שיידרשו 



 

ם מתן השירותים, לשם מתן השירותים, ובנוגע לאופן שבו יהא עלי להתארגן לש
וכן ערכתי כל בדיקה אחרת או נוספת שמצאתי לנכון לערוך בהקשר זה, והריני 
מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה לגבי פגם או אי התאמה או זכות 

 ברירה, המוקנים לי על פי דין, בקשר לאיזה מהעניינים האמורים.

לעיל, ניתנה לי הזדמנות מלאה לשאול,  3.4בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3.5
לברר ולבקש כל מידע הנוגע ו/או הקשור למתן השירותים, וקיבלתי תשובות, 

ע ככל שביקשתי בקשר לכך, והשגתי את כל הידיעות לגבי הגורמים, הבהרות ומיד
הנתונים והשיקולים, אשר עשויים להשפיע על הצעתי ו/או על התחייבויותיי על פי 

 מסמכי המכרז.

בדקתי היטב את כל מסמכי המכרז, לרבות בקשר לשירותים, קיבלתי לשביעות  .3.6
נתונים והמידע האמורים רצוני את מלוא ההסברים הדרושים לי, ומצאתי את ה

כמספקים וכמתאימים לצרכיי ולשביעות רצוני, ואין ולא תהיה כל מניעה מצדי 
להתקשרות עם המזמין ולביצוע כל התחייבויותיי על פי מסמכי המכרז, במלואן 

 ובמועדן.

ידוע לי ואני מסכים לכך, שהתיאורים הכלולים במסמכי המכרז בנוגע לשירותים  .3.7
כללי בלבד, אינם מהווים כל מצג, הצהרה או התחייבות, מכל  נועדו לשם מתן רקע

סוג ומין שהם, של המזמין, אינם מחליפים עריכת הבדיקות הדרושות מטעמי 
ואינם מתיימרים להיות ממצים. ידוע לי ואני מסכים לכך, שהמזמין אינו אחראי 

שנמסר  לנכונות, דיוק ו/או שלמות המידע הכלול במסמכי המכרז או כל מידע אחר
ו/או שיימסר לי או למי מטעמי במסגרת ההליך של הגשת ההצעות ובחירת הזוכה, 

 ובאחריותי לבדוק כל מידע בעצמי. 

אני מגיש את הצעתי על אחריותי בלבד ומוותר בזאת על כל טענה, דרישה או  .3.8
תביעה מכל מין וסוג שהם נגד המזמין ו/או מי מטעמו בקשר למתן השירותים ו/או 

עה שהוגשה על ידי, לרבות כל תביעה ו/או דרישה שהן המבוססות על בקשר להצ
 אי ידיעה ו/או אי הבנה של מסמכי המכרז, כולם או חלקם.

אין כל מניעה או הגבלה מכוח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, המונעת ו/או מגבילה  .3.9
 אותי מלהגיש את הצעתי זו ו/או לקיימה במלואה. 

מזמין יהיה רשאי לבקש ממני הסברים ו/או פרטים ידוע לי ואני מסכים לכך, שה .3.10
נוספים לגבי הצעתי ו/או לאפשר תיקון של טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות 
שנפלו בהצעתי ו/או השלמה של נתונים ו/או מסמכים חסרים, והכל לפי שיקול 

 דעתו הבלעדי של המזמין.

לחזור בי מהצעתי עד  תוקף הצעתי יהא עד למועד פקיעת התוקף, ולא אהיה רשאי .3.11
 למועד פקיעת התוקף.

לפחות שני יועצי תקשורת מצורפים לנספח זה קורות חיים ופרטי ניסיון של ראש הצוות ושל  .4
 המוצעים על ידי לביצוע השירותים, והעומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף ___ להזמנה.

 המסמכים המצורפים להצעה .5

 הבאים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה:להצעתי זאת מצורפים המסמכים 

להזמנה )ולמעט טופס  17.2, 17.1כל המסמכים המפורטים בסעיף  – 1מעטפה  .5.1
 הצעת המחיר נספח ב'(;

 טופס הצעת המחיר )נספח ב'(;  – 2מעטפה  .5.2

 
  פרטי מגיש ההצעה .6

 ________________________.    שם המציע: .6.1

 ________________________. )לתאגיד(:מס' עוסק מורשה/מס' חברה  .6.2

 ________________________.  כתובת/משרד רשום )לרבות ת.ד(: .6.3



 

הנציג המוסמך מטעם הח"מ לצורך קבלת הבהרות ו/או ביחס לכל פניה אחרת  .6.4

 בנושא הצעה זו הינו:

 ________________________. שם מלא )פרטי + משפחה(: .6.4.1

 ________.________________   טלפון נייד: .6.4.2

 ________________________.   טלפון במשרד: .6.4.3

 ________________________.   פקסימיליה: .6.4.4

 ________________________.    דוא"ל: .6.4.5

הח"מ מתחייב להודיע בכתב למזמין על כל שינוי שיתהווה בפרט מהפרטים האמורים, מיד 
 לאחר קרות שינוי כאמור.

 

 

 המציעחתימה וחותמת   תאריך
 
 

 א י ש ו  ר
אני הח"מ, ___________________ עו"ד )מ.ר. ___________(, מרחוב _______________, 

נחתם בפני טופס  2018______________, מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת 
 ("התאגיד" -ההצעה דלעיל המוגש בשם ___________________________________ )להלן 

ידי מר/גברת __________________________ נושא/ת ת.ז. _____________________  על
ומר/גברת __________________________ נושא/ת ת.ז. ___________________, 
המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר 

 ועניין.

 _____________, עו"ד
 

 
 

  



 

 טופס הצעת מחיר –נספח "ב" 
 
 

 הצעת מחירטופס 
 :הנחיות למילוי טופס ההצעה

 אין להוסיף על גבי טופס ההצעה הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם. •

 יש למלא את טופס ההצעה בעט בלבד )ולא בעיפרון(, בכתב קריא וברור. •

 )דוגמת טיפקס וכו'(.אין לעשות שימוש בעזרי מחיקה כלשהם  •

 

 
 

 לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי

תל אביב  6קרמניצקי 
 (1)קומה 

 

  
 תאריך: ___________

 א.ג.נ.,
 

 . 32/2018להלן הצעת המחיר המוצעת על ידי במסגרת מכרז מס' 

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:אני 

ההצעה הכספית הנקובה על ידי בהצעתי זו, נקבעה על ידי לאחר עריכת כל הבדיקות  .1
, ותוך התחשבות טופס ההצעה נספח א'ל 3.6עד )כולל(  3.4הנזכרות בסעיפים 

קשרות עם המזמין בהתאם בתוצאותיהן, ובכל סיכון ו/או אי וודאות הכרוכים בהת
 למסמכי המכרז.

ידוע לי: )א( שהתמורה הכספית אשר תשולם לי על ידי המזמין בגין מתן השירותים,  .2
אם אוכרז כזוכה, תהיה באמצעות ריטיינר חודשי בהתאם להצעתי במכרז זה בתוספת 
מס ערך מוסף כדין, וכי תמורה כספית זו תהווה את התמורה הכוללת, המלאה 

, בגין מילוי כל התחייבויותיי, אם אוכרז כזוכה בהתאם למסמכי המכרז, והסופית
במלואן ובמועדן, לרבות מתן מלוא השירותים שעלי לספק בהתאם להוראות מסמכי 

 המכרז.

לשירותים הובהר לי במפורש ומובן לי שהנתונים המובאים במסמכי המכרז בנוגע  .3
בלבד של המזמין אשר בהכרח אינן , מבוססים על הערכות כלליות וראשוניות הנדרשים

מדויקות )אשר בשלב זה, בשל מורכבות האירוע וריבוי הגורמים המשפיעים, לא ניתן 
לספק הערכות מדויקות יותר(, וניתנה לי האפשרות לבצע את כל בדיקותיי והערכותיי 
לצורך הגשת הצעתי, ובכל מקרה לא תשמע מצדי כל תביעה ו/או טענה לפיה הסתמכתי 

 נתונים האמורים ו/או ביססתי עליה את הצעתי. על ה

ידוע לי ומקובל עלי, ששום דבר מהאמור במסמכי המכרז לא יגרע מזכויותיו של המזמין  .4
על פי מסמכי המכרז, לצמצם או להרחיב את היקף השירותים, הכל בהתאם לצרכי 

 המזמין ושיקול דעתו הבלעדי.

 אשר יהווה את התמורה הכספיתגובה הריטיינר החודשי 

אם אוכרז כזוכה בהתאם למסמכי המכרז,  המוצע על ידי  )לא כולל מע"מ( גובה הריטיינר החודשי
השירותים נשוא ואשר יהווה את התמורה הכספית הכוללת, המלאה והסופית אשר תשולם לי בגין 

 )הכל בהתאם ובכפוף למסמכי המכרז(, הינו: המכרז, במהלך תקופת ההתקשרות לפי המכרז

 .₪ __________________ 

 

 

 



 

 

 

 החתום:על 

 ________________________.    המציע:שם 

 ________________________. מס' עוסק מורשה/מס' חברה )לתאגיד(:

 ________________________.  כתובת/משרד רשום )לרבות ת.ד(:

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע  תאריך
 
 
 
 

 א י ש ו  ר
___________(, מרחוב _______________, אני הח"מ, ___________________ עו"ד )מ.ר. 

נחתם בפני טופס  2018______________, מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת 
 ("התאגיד" -ההצעה דלעיל המוגש בשם ___________________________________ )להלן 

____________ על ידי מר/גברת __________________________ נושא/ת ת.ז. _________
ומר/גברת __________________________ נושא/ת ת.ז. ___________________, 
המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר 

 ועניין.

 _____________, עו"ד
 

  



 

 ובדבר פרטי ניסיונו תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף -נספח "ג" 
 

 ת  צ  ה  י  ר

______________,  -אני/ו הח"מ, ______________, נושא/ת ת"ז מספר ___________ ו
נושא/ת ת"ז מספר ________, מורשה/י החתימה מטעם 
_______________________________ שמספרו ___________________________ 

כי עלי/נו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים לכל לאחר שהוזהרתי/נו כחוק  ,("המציע")

 בשם המציע: העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ים בזאת, בכתב, 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2 -ב ו2כי המציע עומד בכל  התנאים הנדרשים בסעיפים  .1
שירות לגוף ציבורי, ובכלל  "(( מספק המספקחוק עסקאות גופים ציבוריים)" 1976-התשל"ו

 זאת:

 -]נא לסמן את החלופה המתאימה[  קיום דיני העבודה .1.1

  עד למועד האחרון להגשת הצעות, המציע, כל אחד מעובדי המציע ו/או בעל זיקה
ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים( לא הורשע בפסק דין 2אליהם )כהגדרתו בסעיף 

 חלוט ביותר משתי עבירות.

  האחרון להגשת הצעות, המציע, כל אחד מעובדי המציע ו/או בעל זיקה עד למועד
ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט 2אליהם )כהגדרתו בסעיף 

ביותר משתי עבירות, אולם במועד האחרון להגשת הצעות חלפה שנה לפחות ממועד 
 ההרשעה האחרונה.

בירה לפי חוק עובדים זרים )איסור עסקה שלא זה, "עבירה" משמעותה ע 1לעניין סעיף 
-ו/או לפי חוק שכר המינימום, התשמ"ז 1999-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .31.3.2002, שנעברה לאחר יום 1987

 -]נא לסמן את החלופה המתאימה[  ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .1.2

  לאנשים עם מוגבלות, לחוק שוויון זכויות  9לא חלות על המציע הוראות סעיף
 .1998-התשנ"ח

   חלות על  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף
 המציע והוא מקיים אותן. 

  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9עובדים לפחות, הוראות סעיף  100המציע מעסיק
חייב לפנות למנהל חלות עליו, והוא מקיים אותן, והוא מת 1998-מגבלות, התשנ"ח

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו 
כמו כן, באם  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. -ובמידת הצורך , האמור 9לפי סעיף 

)שלושים( ימים ממועד  30המציע יוכרז כזוכה, אזי הוא מתחייב למסור למזמין תוך 
על ידי המזמין העתק מהתצהיר שמסר למנהל הכללי של  חתימת הסכם ההתקשרות

  האמור. 9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בקשר עם סעיף 

  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9עובדים לפחות, הוראות סעיף  100המציע מעסיק
חלות עליו, והוא מקיים אותן; הוא התחייב בעבר, במסגרת  1998-מגבלות, התשנ"ח

קשרות אחרת שנעשתה בינו לבין גוף ציבורי, לפנות למנהל הכללי של משרד הת
 9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

האמור, הוא פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 
ם קיבל הנחיות ליישום כאמור, וא 9כנדרש, קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

חובותיו כאמור, הוא גם פעל ליישומן. כמו כן, באם המציע יוכרז כזוכה, אזי הוא 
)שלושים( ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות על  30מתחייב למסור למזמין תוך 



 

ידי המזמין העתק מהתצהיר שמסר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
 האמור. 9עיף והשירותים החברתיים בקשר עם ס

 -]נא לסמן את החלופה המתאימה[  תנאי סף .1.3

  שנים לפחות במתן שירותי  10המציע הינו בעל ניסיון מוכח במשך תקופה מצטברת של
 .יחסי ציבור, הסברה וייעוץ תקשורתי אסטרטגי

ככל שניסיון כאמור נצבר באמצעות מנכ"ל ו/או בעל שליטה במציע, יש לצרף לתצהיר 
 ניסיונם; זה פרטיהם ופרטי

  שירותי יח"צ הסברה וייעוץ תקשורתי לכל סיפק המציע השנים האחרונות  5במהלך
אירוע )לעניין סעיף זה, " בתחומי תרבות או מוסיקהאחד לפחות  המוניהפחות לאירוע 

או  " הינו אירוע בהשתתפות למעלה מאלף בני אדם כצופים או משתתפים(; המוני
 .אחת לפחות הפקת טלוויזיהשהמציע סיפק שירותי יח"צ הסברה וייעוץ ל

ככל שניסיון כאמור נצבר באמצעות מנכ"ל ו/או בעל שליטה במציע, יש לצרף לתצהיר  
 זה פרטיהם ופרטי ניסיונם;

  עבודה מול תקשורת בינלאומית או לקוחות הינו בעל ניסיון מוכח בהמציע
 .בינלאומיים

 15לכל הפחות מנהל ועוד )כעובדים או כפרילנסרים(  המעסיק המציע הינו בעל משרד 

 יועצים ואנשי צוות. 

ככל שניסיון כאמור נצבר באמצעות גורם מנוסה יש לצרף לתצהיר זה פרטי הגורם 

 המנוסה ומספר העובדים המועסקים על ידו;

 מהתפקידים: ראש צוות ונותני השירותלכל אחד  המועמדים שהוצעו על ידי המציע, 
בכל הדרישות הרלבנטיות לגביהם, כפי שפורטו בסעיף  , עומדיםלהלןאשר פרטיהם 

 , וכמפורט להלן:להזמנה, לפי העניין  6.2

 

 שם ראש הצוות המוצע

היקף ניסיון 
ראש הצוות 
המוצע במתן 

שירותי 
דוברות 
 ויח"צ

לקוחות בינלאומיים 
להם נתן ראש הצוות 

 שירות 
 

     

 

 

שם יועץ התקשורת  
 המוצע

היקף ניסיון 
יועץ 

התקשורת 
המוצע במתן 
 שירותי יח"צ

רמת השפה האנגלית 
  של יועץ התקשורת

     

     

 



 

 מצורפים קורות חיים של נותני השירות המוצעים כאמור.

החתימה המופיעה בשולי מסמך זה היא חתימתי/נו וכי תוכן תצהירי/נו הנני/ו מצהיר/ים כי 
 זה אמת.

___________________ 
 חתימת המציע + חותמת

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת 
"( המציעהמוגש בשם ______________)"בזה כי ביום __________ נחתם בפני תצהיר זה לעיל 

על ידי ה"ה ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ וה"ה ___________ נושא/ת ת.ז. 
___________, מורשה/י החתימה מטעם המציע, וזאת לאחר שהזהרתי אותו/ם, כי עליו/הם 

 שה/ו כן.להצהיר את האמת, וכי יהיה/ו צפוי/ים לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יע

 
 

 ______________, עו"ד
 
 

  



 

 הצהרה והתחייבות לשמירה על סודיות –נספח "ד" 
 
 

 
 ]נייר מכתבים של המציע[ 

  לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי 

 (1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון 

 
 א.ג.נ,

 הצהרה והתחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

___________________________, ח.פ. ____________________, מצהירים אנו, הח"מ 
"(, באופן בלתי חוזר, המזמיןוכן )לפי העניין( מתחייבים בזאת כלפי תאגיד השידור הישראלי )"

 כדלקמן: 

 שמירת סודיות והגבלת השימוש במידע סודי

במפורש, תהיה אותה  ואשר אינם מוגדרים בולכל המונחים המפורטים בכתב התחייבות זה,  .1
דוברות ויחסי ציבור בקשר המשמעות המיוחסת להם בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי 

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

ומוחלטת, ולא למסרו, אנו מתחייבים לשמור כל מידע סודי )כהגדרתו להלן( בסודיות מלאה  .2
לגלותו, לפרסמו, לתארו ו/או להעבירו, לצד שלישי כלשהו )למעט למי מבין אלו אשר נמנים 
על "הנציגים" )כהגדרתם להלן( ובכפוף לאמור להלן לענין זה(, בין במשך התקופה שעד 
להגשת הצעתנו במסגרת ההזמנה, בין לאחר הגשת הצעתנו כאמור, בין במשך תקופת 

ת מכוח הסכם ההתקשרות )אם נוכרז כזוכה( ובין לאחר מכן, ללא הסכמה מראש ההתקשרו
ובכתב של המזמין, ובהתאם לתנאים אשר יפורטו בהסכמה זו )אם וככל שתינתן(. בלי לגרוע 

זה לעיל, אנו מתחייבים לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים  1מכלליות האמור בסעיף 
ות כי המידע הסודי )כהגדרתו להלן( יצא מרשותנו ויגיע ו/או הנחוצים כדי למנוע כל אפשר

 לידי צד שלישי כלשהו כאמור.

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

כל חומר, ידיעה או מידע אחר או נוסף, שהגיעו/יגיעו אלינו ו/או למי מטעמנו, מהמזמין ו/או 
ו/או בקשר להגשת הצעתנו במסגרת הליך מצד שלישי כלשהו, בין בכתב ובין בעל פה, עקב 

ההזמנה ו/או התקשרותנו למתן השירותים בעקבות הגשת ההצעה כאמור, אם וככל שנוכרז 
כזוכה, ו/או למתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות, והכל, למעט מידע שהוא נחלת הכלל 

מצד שלישי, ובלבד  או שהיה ידוע לנו טרם שנמסר לנו על ידי המזמין, או שהגיע אלינו, כדין,
שמידע זה לא הפך לנחלת הכלל ו/או לא הגיע אלינו או למי מטעמנו, לרבות לנציגים 
)כהגדרתם להלן( ו/או לצד שלישי, עקב הפרת התחייבות כלפיהם ו/או עקב מעשה או מחדל 
שלנו ו/או של מי מטעמנו, לרבות החייבים בשמירה על סודיות, של הנציגים )כהגדרתם להלן( 

 ו של כל צד שלישי.ו/א

למניעת ספק, ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת במפורש כי כל מידע סודי 
שיועבר אלינו, אם יועבר אלינו, יועבר לעיוננו לצורך השתתפותנו בהליך ההזמנה ו/או )לפי 

ף את הענין( לצורך מתן השירותים על ידינו )אם נוכרז כזוכה( בלבד, ואנו נהיה רשאים לחשו
מי מעובדינו ו/או מנציגינו ו/או מבעלי המקצוע שעימם נתקשר לשם מתן השירותים )לרבות 

"( למידע סודי כאמור ו/או לאפשר להם גישה אליו אך ורק הנציגים" -אנשי המפתח( )ביחד 
ככל שחשיפה ו/או גישה כאמור נחוצה לצורך השתתפותנו בהליך ההזמנה או )לפי הענין( 

ותים על ידינו כאמור, ובלבד שאנו נודיע לכל נציג כאמור אודות חובות לצורך מתן השיר
הסודיות ויתר ההתחייבויות שנטלנו על עצמנו על פי כתב התחייבות זה, וכל נציג כאמור 
יתחייב במפורש ובכתב בחובת סודיות כלפינו וכן יקבל על עצמו למלא אחר חובות הסודיות 

ייבות זה כאמור, הכל לפני חשיפת ו/או גישת הנציג ויתר התחייבויותינו על פי כתב התח
למידע הסודי. למניעת ספק, מובהר בזאת כי התחייבות הנציגים כאמור לא תגרע באופן 



 

כלשהו מהתחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה וכי אנו נחוב בכל התחייבויות הנציגים על 
 פי כתב התחייבות זה, ביחד ולחוד עם הנציגים. 

ו שהמטרה היחידה והבלעדית שלשמה נמסר או )לפי הענין( יימסר לנו )אם יימסר ידוע לנ .3
לנו( המידע הסודי, ואשר לשמה אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע הסודי, הינה הגשת 
הצעתנו במסגרת הליך ההזמנה ו/או )לפי הענין( מתן השירותים על ידינו  מכוח הסכם 

"(, ואנו לא נהיה רשאים לעשות המטרה המותרת)"ההתקשרות, אם וככל שנוכרז כזוכה 
 שימוש במידע הסודי לכל מטרה אחרת, זולת המטרה המותרת, בין במישרין ובין בעקיפין.

בלי לגרוע מהתחייבויותינו כאמור בכתב התחייבות זה, אנו מתחייבים להודיע בכתב למזמין  .4
בכתב סודיות זה, מיד עם היוודע לנו על כל הפרה ו/או חשש להפרה של חובת סודיות כאמור 

על ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור, ובכלל זה למסור למזמין כל מידע רלבנטי שיהיה ידוע 
לנו באותו מועד ביחס לאותה הפרה, לחקור את הנסיבות לקרות אירוע ההפרה, לתעד כל 

נוסף שיתגלה  מידע ו/או ראיה שיימצאו בחקירה כאמור, ולידע את המזמין בכתב בכל מידע
   לנו בקשר עם ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור, ככל שיתגלה, והכל בהקדם האפשרי.

אם תופנה אלינו דרישה על פי דין, על ידי רשות מוסמכת, למסור להם מידע סודי ו/או כל  .5
חלק ממנו, במישרין או בעקיפין, נודיע לכם על כך מיד ובכתב, לפני מסירת כל מידע סודי 

מו כן אנו מתחייבים כי במקרה כאמור נותיר בידיכם שהות סבירה ומספקת כאמור. כ
להתגונן בפני דרישה כאמור, בטרם מסירת מידע סודי כלשהו הנדרש לרשות מוסמכת 

 כאמור.

 כללי

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

אם על ידי מי מטעמנו )ובכלל זה הנציגים(, לרבות צו מניעה, צו עשה וצו לאיסוף מידע, ואנו 
 מתחייבים שלא להתנגד לצווים כאמור. 

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

 .כזוכה( גם לאחר סיום מתן השירותים על ידינו מכח הסכם ההתקשרות, מכל סיבה שהיא

אנו מודעים לכך שכל מידע סודי נמסר ו/או יימסר לנו, בין היתר, בהסתמך על האישורים  .8
כתב התחייבות זה, וידועה לנו הרגישות הרבה בכל הקשור וההתחייבויות המפורטים ב

במידע הסודי, וכי חשיפתו, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו עלולה )בסבירות רבה( לגרום 
 לכם ו/או לגורמים הקשורים עמכם נזקים חמורים.

 
 

 ולראיה באנו בזאת על החתום:

 
                                 תאריך: ________

_____________________ 
חתימה וחותמת                                           

 המציע
 שם/מות החותם/ים בשם המציע:

 שם _____________________ ת.ז. ____________________ 
 שם _____________________ ת.ז. ____________________ 

  
  



 

 ענייניםהצהרה בדבר העדר ניגוד  -נספח "ה" 
 
 

 ]נייר מכתבים של המציע[
 

  לכבוד
 תאגיד השידור הישראלי 

 ( 1תל אביב )קומה  6קרמניצקי 
 במשרדי הפקת האירוויזיון

 
 א.ג.נ,

 

 הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד ענייניםהנדון: 

אנו הח"מ: ________________________________, ח.פ. _________________מצהירים 
"(, באופן בלתי חוזר, המזמיןוכן )לפי העניין( מתחייבים בזאת כלפי תאגיד השידור הישראלי )"

 כדלקמן: 

לכל המונחים המפורטים בכתב התחייבות זה, ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהיה אותה  .1
יחסי ציבור ודוברות בקשר המשמעות המיוחסת להם בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי 

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

מתקיים כל חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים נושא ההזמנה לבין כל פעילות ו/או  אל .2
מנותני השירות ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או מי -התחייבות שלנו ו/או של מי מהמועסקים על

 :(1)זה להלן 2"(, למעט כמפורט )אם מפורט( בסעיף ניגוד עניינים)" המוצעים על ידינו

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________ 

אזי אנו מתחייבים שלא להיקלע למצב של אם וככל שנוכרז כזוכה במסגרת הליך ההזמנה,  .3
ניגוד עניינים , לרבות בהתייחס לעבודות אחרות ו/או נוספות שאנו נבצע, וזאת לאורך כל 

 תקופת ההתקשרות.

אנו מתחייבים בזאת, שאם וכאשר יתעוררו אצלנו אפשרות או חשש, כי נוצר או עלול  .4
ככל שרלבנטי  -ך ההזמנה )ולרבות הצעתנו במסגרת הלילהיווצר ניגוד עניינים לאחר הגשת 

נדווח על כך מיד בכתב למזמין  במהלך מתן השירותים מכוח הסכם ההתקשרות(, אזי אנו -
אישורו של המזמין לכך שאנו רשאים להמשיך לספקם ונפסיק את מתן השירותים עד לקבלת 

יינים כאמור אישור כאמור(. בכל מקרה, ידוע לנו כי עד להסרת ניגוד הענ)אם וככל שיינתן 
המזמין יהא רשאי להשעות את זכייתנו בהליך ההזמנה, או )לפי העניין( לבטלה, או )לפי 

 הענין( לבטל את הסכם ההתקשרות שייחתם עמנו )אם וככל שייחתם(. 

אנו מתחייבים לקבל כל פתרון שיוצע לנו על ידי המציע )ככל שיוצע( למצב של ניגוד עניינים.  .5
לקבל כל פתרון כאמור, במלואו, וללא כל סייג, עד ולא יאוחר מהמועד ידוע לנו כי אם נסרב 

, זכייתנו בהליך ההזמנה שהמזמין יורה לנו לעשות כן, אזי המזמין יהא רשאי להשעות את
או )לפי העניין( לבטלה, או )לפי הענין( לבטל את הסכם ההתקשרות שייחתם עמנו )אם וככל 

 שייחתם(.

הובהר לנו כי המזמין יהא רשאי לפסול את הצעתנו, לעיל,  6 -ו 5 בלי לגרוע מהאמור בסעיפים .6
 אם על פי שיקול דעתו הבלעדי, מתקיים לגבינו חשש כלשהו לניגוד עניינים.  

 

                                           ולראיה באנו בזאת על החתום ביום ___________:



 

_____________________ 
                                              

 חתימת המציע 
 שם/שמוות החותם/מים בשם המציע:

 
 שם _____________________ ת.ז. ____________________ 
 שם _____________________ ת.ז. ____________________ 

 

זאת במקום המיועד לכך במסגרת ככל שיש נסיבות שלדעת המציע מעלות חשש לקיומו של ניגוד עניינים, עליו לפרט  (1)

 למסמך. 2סעיף 

  



 

 נוסח הסכם ההתקשרות -נספח "ו" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 נספח ז'
 [הגורם המנוסה]נוסח לחתימת 

 
  לכבוד
  הישראלי השידור תאגיד

 ( 1תל אביב )קומה  6 קרמניצקי
 האירוויזיון הפקת במשרדי

 
  2019אירועי אירוויזיון  יחסי ציבור ודוברות בקשר עםהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי  הנדון:

 והתחייבות הצהרה - 32/2018פר מס)מכרז 
 

)ת.ז./מס' חברה:_________________(,  ____________________________הח"מ, ____אני 
 2019אירועי אירוויזיון  יחסי ציבור ודוברות בקשר עםהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי בהתייחס ל

 (, מצהיר ומתחייב בזאת, כדלהלן:"ההזמנה"שפורסמה על ידיכם ) (32/2018 )מכרז מספר
 

______ _______________ של ]יש למחוק את המיותר[אני משמש כבעל השליטה/מנהלו הכללי  .1
  ("המציע")

 [המיותר את למחוק]יש  או

אשר העתקו מצורף , ]יש למחוק את המיותר[ שירותים מתן/פעולה שיתוףתקף ל הסכם אני מחזיק בידי
 .המכרז מסמכיההזמנה ויתר  פי על השירותים מתן לצורךלמסמך זה, 

קראתי בעיון את ההזמנה ואת כל יתר מסמכי המכרז והם מובנים לי, ובכפוף לכך שהצעתו של המציע  .2
אני מקבל על עצמי, באופן מלא, מוחלט ובלתי מסויג, את כל ההוראות תוכרז כהצעה הזוכה, 

לוונטיות של המציע בהתאם ואני מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו הר הרלוונטיות במסמכי המכרז
למסמכי המכרז, לצורך מתן השירותים, וכן לספק את כל הידע, הניסיון, הכישורים, המשאבים 

, ברציפות ובהתאם ביעילותוהאמצעים הדורשים, הכל על מנת שהמציע יוכל לספק את השירותים 
ידה, המסירות לפי מיטב כללי המקצוע ובמירב השק, ללוחות הזמנים, במיומנות וברמה מעולה

תוך הקפדה על הסטנדרטים הבינלאומיים  ,EBU -והנאמנות, לשביעות רצונם המלאה של המזמין וה
ובהתאם להוראות העדכניים והמחמירים ביותר ותוך שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום, 

 כל דין.

ההתקשרות  לסיומה של תקופתעד  ןבתוקפ נהתישארהתחייבויותיי כלפיכם כאמור במסמך זה  .3
 .)כהגדרתה בהזמנה(

ולא  לכל המונחים המופיעים במסמך זה והמוגדרים בהזמנה, תהא המשמעות שניתנה להם בהזמנה .4
יהא בהן כדי לגרוע מהתחייבויותיי כלפי המציע על פי הסכם ההתקשרות שבינו לבינו ו/או על פי כל 

 דין.

 אמת. זה האמור במסמךזה היא חתימתי וכי תוכן  מסמךכי החתימה המופיעה בשולי  מצהיר הנני .5

___________________ 
 תימת המציע + חותמתח

 

 עו"דאישור 

. ______(, מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה אני הח"מ, _____________ עו"ד )מ.ר
___________ נושא/ת ת.ז.  ה"הזה לעיל על ידי  מסמךנחתם בפני  _______________כי ביום 

לכל  הצפוי/ י/תהא, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי ה/לאחר שהזהרתי אותוזאת ___________, ו
 עשה כן.ת/ק, אם לא יוהעונשים הקבועים בח

 
 _____________, עו"ד_



 

 


