
לחוק השידור הציבורי הישראלי,  )ג( 78ף בהתאם לסמכותה של מועצת תאגיד השידור הישראלי לפי סעי

סייגים להשתתפות אדם )כללי השידור הציבורי הישראלי  את    קבוע  , החליטה המועצה ל2014  -תשע"ד

חסות וכן למכירת  להכנה והפקה של תשדירי פרסומת והודעות, תשדירים לשירות הציבור והודעות  במכרז  

 . 2022-ג(, התשפ" זמן השידור בעבורם

 פרסום ברשומות, אנו מזמינים את הציבור להעביר הערות לטיוטת הכללים להלן.  הכללים ל  עברתהבטרם  

תוך   להעביר  ניתן  ליום    21הערות  עד  זו,  הודעה  פרסום  מיום  דוא"ל:   17.11.22ימים  לכתובת   ,

ornap@kan.org.il 

 

 להערות הציבור    טיוטת כללים
 

 שם הכללים המוצעים  .א

להכנה והפקה של תשדירי פרסומת והודעות, תשדירים  כללי השידור הישראלי )סייגים להשתתפות אדם במכרז  

 . 2022-ג(, התשפ"לשירות הציבור והודעות חסות וכן למכירת זמן השידור בעבורם

 

 מטרת הכללים המוצעים והצורך בהם   .ב

והודעות,   פרסומות  תשדירי  של  ולהפקה  להכנה  התאגיד  שמפרסם  במכרז  אדם  להשתתפות  סייגים  לקבוע 

תשדירים לשירות הציבור והודעות חסות וכן מכירת זמן השידור בעבורם, במטרה למנוע ניגוד עניינים ולקדם  

 . את התחרות בתחום הפרסומת בשידורים

 

 

 

 נוסח טיוטת הכללים המוצעים:   להלן .ג

  

mailto:ornap@kan.org.il


 תאגיד השידור הישראלי: טיוטת כללים מטעם 

כללי השידור הישראלי )סייגים להשתתפות אדם במכרז להכנה והפקה של תשדירי טיוטת 

פרסומת והודעות, תשדירים לשירות הציבור והודעות חסות וכן למכירת זמן השידור בעבורם(,  

 2022-התשפ"ג

- ( לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד2)ג()78סמכותה לפי סעיף  בתוקף    

ו  –)להלן    2014 השידור  ב החוק(,  תאגיד  של  הכללי  המנהל  עם  התייעצות 

 הישראלי, קובעת מועצת תאגיד השידור הישראלי כללים אלה:

   

  בכללים אלו:  .1 

הרחב  מידע  אמצעי תקשורת באמצעותו מועברים לציבור    -  "אמצעי מדיה"  

ובין היתר מסרים פרסומיים, לרבות, עיתונות כתובה, רדיו, טלוויזיה, 

   ;אינטרנט, רשתות חברתיות, שלטי חוצות וכן קולנוע 

שלוב"    "עיתון"  ,  "רכישה"  ,"החזקה"   הרשות   םכהגדרת  -ו"תאגיד  בחוק 

 ;1990-השניה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן

למתן    -המכרז"  "   להזמנה,  מכרז  בקשר  השידור הישראלי  לתאגיד  שירותים 

לתועלת   ותשדירים  הודעות  פרסומת,  תשדירי  של  הפקה,  או  הכנה 

הציבור והודעות חסות בתחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי, ושל  

תשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה של תאגיד  

 השידור הישראלי; 

מדיה"  "   ותכנון  רכש  לפרסום   -חברת  שטחים  הרוכש  תאגיד  לרבות  אדם 

שטחים  המשווק  ו/או  אחרים  עבור  יותר(  או  )אחד  מדיה  באמצעי 

לפרסום באמצעי מדיה )אחד או יותר( לאחרים )בין אם רכש אותם ובין  

לא יחשב    לרבות זמן אוויר;  –לעניין זה, "שטחים לפרסום"  אם לאו(;  

 מדיה" כל אחד מאלה:  כ"חברת רכש ותכנון 

 

אמצעי מדיה ובלבד שכל הכנסותיו ממכירות שטחים לפרסום הן  (א)   

 ממכירת שטחים לפרסום באותו אמצעי מדיה; 

 שירותים לתאגיד במסגרת המכרז;במתן אדם שעיסוקו הבלעדי  (ב)   



גורם שאינו רוכש או משווק או מוכר שטחים לפרסום ברדיו ו/או   (ג)   

אודיו ווידאו ליניארי, לרבות  שידור    –בטלוויזיה. לעניין זה, "טלוויזיה"  

שידור אודיו ליניארי, לרבות   -שידור חי על גבי רשת האינטרנט, ו"רדיו"

 שידור חי על גבי רשת האינטרנט;

לקדם, במישרין או בעקיפין, מוצר, שירות, אדם, מסר הנועד    -מסר פרסומי"  "  

קידום  ולמעט  בתמורה,  אחר,  ענין  כל  או  מידע  רעיון,  עסק,  תאגיד, 

 מכירות;

משרה"  "   ממלא    -נושא  כל  כללי,  מנהל  סגן  כללי,  למנהל  משנה  כללי,  מנהל 

הכפוף   מנהל  או  דירקטור,  וכן  שונה,  תוארו  אם  אף  כאמור,  תפקיד 

 י. במישרין למנהל הכלל

היוזם מסר פרסומי לעצמו, לרבות מסר פרסומי למוצר שהוא   אדם  –מפרסם"  "  

מספק או לשירות שהוא נותן, בכוונה לפרסם את עסקיו ו/או לקדם את  

 מטרותיו;

 לפחות אחת מהפעולות הבאות:  םמפרסאדם המבצע עבור  -פרסומאי" "  

 קמפיין פרסומי;בחירת אסטרטגיה שיווקית או תכנון וגיבוש  (1)

פועל בשמו של המפרסם לעניין מסר פרסומי מול אמצעי מדיה או חברת   (2)

 רכש ותכנון מדיה; 

ציבור מסוים   -קידום מכירות"  "   בו משתתף  או כנס  כל אחד מאלה: אירוע 

)לרבות מתן חסות לכנס כאמור(, פעילות שיווקית בנקודות מכירה, מתן 

להתנסות   לציבור  מידע  אפשרות  אספקת  וכן  שירותים,  או  במוצרים 

בקשר עם מוצרים או שירותים על ידי נציגי מכירות אגב אירוע, כנס או 

מטרה   מתוך  והכל  אחרת,  דומה  פעילות  וכל  כאמור  שיווקית  פעילות 

 להגביר את מכירות אותם מוצרים או שירותים; 

 לא יהיה רשאי להשתתף במכרז כל אחד מאלה:   .2 

 תאגיד עיתונות או תאגיד שידור וכן:  (א)

בו   עיתונות או בתאגיד שידור,נושא משרה בתאגיד   (1)    וכל תאגיד 
 מחזיק בשיעור כלשהו מאמצעי השליטה; כאמור נושא משרה 

המחזיק, בשיעור כלשהו מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד   (2)
פעולתו של  , או ביכולת לכוון בדרך אחרת את  עיתונות או בתאגיד שידור 

 ; תאגיד כאמור

שתאגיד   (3) שידורמי  תאגיד  או  כלשהו    עיתונות  בשיעור  מחזיק, 
 מאמצעי השליטה בו; 

בפסקה המחזיק בשיעור כלשהו מאמצעי השליטה במי מהמנויים   (4)
(  2בפסקה )וכל תאגיד המוחזק בשיעור כלשהו על ידי מי מהמנויים    (3)

 לעיל;  (3או בפסקה )



 פרסומאי וכן:  (ב)  

מחזיק כאמור  נושא משרה בפרסומאי וכל תאגיד בו נושא משרה   (1)   
 בשיעור כלשהו מאמצעי השליטה; 

שליטה   (2) אמצעי  של  מסוים  מסוג  כלשהו  בשיעור  המחזיק, 
 או ביכולת לכוון בדרך אחרת את פעולתו של הפרסומאי;  ,בפרסומאי

 מי שפרסומאי מחזיק, בשיעור כלשהו מאמצעי השליטה בו; (3)

 פסקהבשיעור כלשהו מאמצעי השליטה במי מהמנויים בהמחזיק   (4)
( 2פסקה )וכל תאגיד המוחזק בשיעור כלשהו על ידי מי מהמנויים ב   (3)

 ;(3או )

 

 חברת רכש ותכנון מדיה וכן: (ג)  

נושא משרה בחברת רכש ותכנון מדיה וכל תאגיד בו נושא משרה  (1)   

 הוא בעל עניין; כאמור 

בעל עניין בחברת רכש ותכנון מדיה ומי שחברת רכש ותכנון  (2)   
 עניין בו;  תמדיה כאמור היא בעל

וכל תאגיד בשליטתו של  (2פסקה )בעל עניין במי מהמנויים ב  (3)
 בעל עניין כאמור; 

 )א( עד )ג(.  2בסעיף תאגיד אשר נושא משרה בו הינו אחד מהמנויים  (ד)  

   

 

 ( 20___ ב________ התש_______ )___ ב________ ____

 ]תאריך עברי[ )]תאריך לועזי[(

 ( 3-)חמ _____ 

 

 __________________]חתימה[ 

 גיל עומר 

 יושב ראש מועצת תאגיד השידור הישראלי 

ר  ב ס ה י  ר ב  ד

עניינו הקמת ש  ,("החוק")  2014-פורסם חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד  2014באוגוסט    11ביום  

רשות השידור   קיים את השידור הציבורי לצד סגירתשי  "(,התאגיד)"תאגיד השידור הציבורי הישראלי  

רית לתאגיד תהיה יחידה מסחקובע כי  לחוק    78סעיף  .  1965-אשר פעלה מכוח חוק רשות השידור, התשכ"ה

שתהיה אחראית להכנה ולהפקה של תשדירי פרסומת והודעות, תשדירים לשירות הציבור והודעות חסות 

סעיף   פי  על  בעבורם.  השידור  זמן  למכירת  היחידה   78וכן  ידי  על  שתיעשה  יכול  האמורה  הפעילות  )ג(, 

בהת המועצה,  כי,  נקבע  עוד  מכרז.  של  בדרך  שיבחר  אחר  באמצעות  או  במישרין  עם המסחרית  ייעצות 



להשתתפות אדם במכרז כאמור, במטרה למנוע ניגוד סייגים  כללים  בהמנהל הכללי של התאגיד, תקבע  

עניינים ולקדם את התחרות בתחום הפרסום בשידורים, ובלבד שתאגיד עיתונות או תאגיד שידור, או מי  

גיד כאמור, או ביכולת שמחזיק, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתא

 לכוון בדרך אחרת את פעולתו של תאגיד כאמור, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז. 

)ג( דלעיל, קבעה מועצת התאגיד כללים 78, בסמוך להוצאת המכרז הראשון בהתאם לסעיף  2016  בשנת

 , עדכנה המועצה את הכללים שנקבעו על ידה. 2022כאמור. בהמשך לכך, בשנת 

ובוטל, נמצא, כי יש מקום לעדכן שוב את הכללים   2022שפורסם בשנת    מכרזבמסגרת הפקת לקחים מ 

במכרזלה  הסייגים  את  לחדד  מנת   על  וזאתהאמורים   את    שתתפות  מרחיב  אחד  שמצד  מעגל באופן 

במכרז, ומצד שני, שומר על אינטרס התאגיד והאינטרס הציבורי, כך שגורמים   המשתתפים הפוטנציאליים  

המצויים בניגוד עניינים בין עיסוקם לבין ביצוע השירותים, לא יהיו רשאים להתמודד. לפיכך, מבקשת 

 אלו. מועצת התאגיד לקבוע כללים

 

 

 מוצע לקבוע מספר הגדרות הנדרשות לצורך הכללים המוצעים.  1בסעיף 

לא  ותאגיד שידור    תאגיד עיתונות(  לחוק כי  2)ג()78בהתאם להוראת סעיף  מוצע לקבוע  )א(    2בסעיף  

ואשר עשויים להשפיע על נוספים הקשורים אליהם,    כי גופיםבנוסף,  ו  ,להשתתף במכרזם  רשאי  ויהי

הכל במטרה למנוע מצב    ,להשתתף במכרזפעילות תאגיד השידור או תאגיד העיתונות, לא יהיו רשאים  

 של ניגוד עניינים.  

פרסומאי,    2בסעיף   כי  לקבוע  מוצע  הקשורים  נוספוגורמים  )ב(  על  ,  אליוים  להשפיע  עשויים  ואשר 

הפרסומאי,   בין  פעילות  עניינים  ניגוד  של  מצב  למנוע  כדי  וזאת  במכרז  להשתתף  רשאים  יהיו  לא 

 אינטרסים של התאגיד לבין אינטרסים של גורמים מתחרים בשוק הפרסומות. 

וגורמים הקשורים אליה, אשר עשויים להשליך על  חברת רכש ותכנון מדיה  )ג( מוצע לקבוע כי  2בסעיף  

וזאת כדי למנוע מצב של ניגוד עניינים בין   מלהשתתף במכרז  ים מנועהימצאותה במצב של ניגוד עניינים,  

 . אינטרסים של התאגיד לבין אינטרסים של גורמים מתחרים בשוק הפרסומות 

 


