
 

                                                                      

 

 

 2021אוקטובר  20

 "ד חשון תשפ"ב י

 

 , ן דבעיאלכל מ

 

  (29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה הנדון: 

 יפעת בקרת פרסום"" עםהתקשרות  1993- לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

  " יפעת בקרת פרסום " עם  מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר   .1

 )להלן: "הספק"(.  

 

למועד   .2 הנכון  הדברים  מצב  לפי  המקצועי,  הגורם  של  ידיעתו  למיטב  המצ"ב,  הדעת  חוות  לפי 

 הודעה זו, הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון. 

 
  אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת:  .3

ayelete@kan.org.il, ולהודיע כי קיים ספק    בצהריים, 12:00בשעה   4.11.2021  לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו.  םאחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאי

 (.  2א)א()  3יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור, לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה  

 
 

 

 בכבוד רב,  

 איילת אלינסון  

 ועדת המכרזים רכזת  
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 1993-( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג29)  3ולתקנה ()א( 1א)א()3וות דעת בהתאם לתקנה ח

 

 יפעת בקרת פרסום  :שם הספק

   1/11/2021-30/10/2022: תקופת ההתקשרות

 ₪  60,840סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ: 

לגבי פרסומים בכלל אמצעי המדיה, מעקב ובקרה פנימיים    תאינדיקציומתן  :  השירות / העבודה הנדרשת

על פרסום התאגיד באמצעי המדיה   וכן מעקב  ע"י לקוחותיה,  של התאגיד  על פרסום באמצעי המדיה 

 ( 13, רשת12השונים )פרסום תכני התאגיד לדוגמא בערוצים כגון קשת

הנדרשים כל:  מאפיינים של השירותים  על  פרסום  בקרת  פרסום,  מתן  )מעקב אחר עסקאות  ל השוק 

 כגון מגמות וכיוצב'( –מתחרים פוטנציאליים, יצירת דו"חות סטטוס לגבי שוק הפרסום 

יחיד ספק  החברה  של  להיותה  ונימוקים  שהיא  :  סיבות  כך  עקב  יחיד"  "ספק  בתנאי  עומדת  החברה 

 ול חברה זו.היחידה הנותנת מענה לצורך הנ"ל במדינת ישראל. כלל שוק הפרסום עובד מ

)רדיו,    כלל אמצעי המדיההמכרזים מטרת התאגיד הינה לנטר את    תבעבור בקשת התקשרות זו לוועד 

טלוויזיה, עיתונות, שילוט חוצות, קולנוע ודיגיטל( בפילוחים הבאים )מתן אינדיקציה מדויקת לשידור  

 תשדירים בטלוויזיה וברדיו בפרמטרים הבאים(:

הינם   הבאים  הפרמטרים  בכל  ביותר  הגבוהה  ברזולוציה  סטטוס  בודדעבור  מתן  /   תשדיר  ברדיו 

 בטלוויזיה / מודעה יחידה בעיתון / תשדיר קולנוע / שלט חוצות בודד / באנר סטטי / באנר וידיאו. 

 תאריך שידור/ הופעה 

 שעת שידור התשדיר 

כאן בטלוויזיה:  ברודקאסט  ערוצי  על  )בדגש  משדר  קשת 11זכיין  רשת  12,  ערוץ13,  ערוץ    ,  המוסיקה, 

. תחנות הרדיו של תאגיד השידור, תחנות הרדיו האזורי וגלצ/ גלגלצ. כלל העיתונים  20הספורט, ערוץ  

 היומיים / מגזינים.( 

 אורך תשדיר / גודל מודעה בעיתון / גודל שילוט חוצות 

 מפרסם

 מותג 

 באנר דיגיטלי  וורסיית תשדיר / קריאייטיב מודעה או שלט חוצות / קריאייטיב



 

                                                                      

 קבוצת אחזקות המפרסם 

 עלות משוערת של המוצר הפרסומי. 

 כמו כן מתן גישה לארכיון פרסומות )הצגת קריאייטיב( של כלל הקמפיינים ברדיו ובטלוויזיה. 

משנת   החל  הפרסום  לארכיון  גישה  מתן  בעבר    2008בנוסף  שעלו  קמפיינים  על  דוחות  להפיק  מנת  על 

 באמצעי המדיה השונים. 

 רת ההתקשרות הכללית:מט

 מתן אינדיקציה על הנעשה בשוק הפרסום בשוטף בכלל אמצעי המדיה.  .1

 . Xמתן אינדיקציה על היסטוריית הפרסום של מפרסם  .2

 מתן אינדיקציה על פעילות מתחרים ברדיו ובטלוויזיה )היקפי פרסום משוערים( בכל זכיין.  .3

 )לקוחות התאגיד(.  וידוא רישום מדויק באתר יפעת של כלל פעילות המפרסמים .4

 

היא החברה היחידה שבנסיבות   יפעת בקרת פרסוםלקבוע כי חברת לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש 

 העניין יכולה להעניק את השירותים המבוקשים. 

 

 בכבוד רב,  

 צמח -לירן כהן   

 מנהל פרסום ובקרה   

 


