
 

                                                                      

 

 

 2022אוקטובר  03

 ' תשרי תשפ"ג ח

 ן דבעיאלכל מ

 

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

 "יפעת המרכז למידע תקשורת בע"מ"התקשרות עם  – 1993- לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

יפעת המרכז למידע  " עם  מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר   .1

 ."(הספק)להלן: " "י בע"מתקשורת

 

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,  12:00  בשעה   30.10.2022  יאוחר מיוםלא

, 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"ג( 29)  3ולתקנה ()א( 1א)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה 

 יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ"" התקשרות עם 

 

 חברת יפעת"( " או "הספק )להלן: " 511639460מ ח.פ.  יפעת המרכז למידע תקשורתי בע" :שם הספק

 . נוספותשנתיים  הארכה ל עם אופציה ל  חודשים 12: קופת ההתקשרותת

 לא כולל מע"מ  ₪ 8,500 :כולל מע"מחודשי לא סכום ההתקשרות ה

 :   השירות / העבודה הנדרשת

בצירופים   .א מפתח  מילות  לפי  השונים  התקשורת  מאמצעי  מידע  וניטור  איתור  איסוף,  שירותי 

זה   ובכלל  הקיימים  הפרסומים  כלל  מתוך  וזאת  התאגיד  שידרוש  כפי  נרחב  ובהיקף  שונים 

בעיתונות הכתובה, בדיגיטל, בכל תחנות הרדיו, בכלל ערוצי הטלוויזיה ובתכני גולשים, וזאת  

עבר שפות:  בכל  בארבע  בפרסומים  גם  זה  ובכלל  העולם,  בכל  וערבית  רוסית  אנגלית  ית, 

 . ב פלטפורמות השידור של התאגיד

שליחת המידע המאותר לתאגיד בקובץ נפרד והצגתו בפורמט חד, ברור, מאורגן ומקוטלג תוך   .ב

 מסירת ופירוט כל הפרטים המזהים שיאפשרו הגעה קלה ומהירה לפרסום המקורי.   

הנתו .ג איסוף,  עיבוד  פעולות  על  היתר  בין  בהתבסס  מחקר  עבודת  וביצוע  הנתונים  ניתוח  נים: 

 .  איתור וניטור הנתונים מתוך כלל הפרסומים הקיימים

והתראות    ,באז: התראות בזמן אמת משידורים וכתבות לפי אזכור-פיתוח מערכת התראות אינפו .ד

 מידיות לשידורים חיים בנושא המבוקש.  

השירותימ של  הנדרשיםאפיינים  י  :ם  איסוף  ישירותים  הכוללים:  הישראלי  השידור  לתאגיד  חודיים 

איתור ניטור מידע ונתונים בפילוח הייחודי לתאגיד, וביצוע פעולות ניתוח ומחקר ייעודיים לתאגיד מתוך  

 מכלול הנתונים הרלוונטיים.   

שערכתי ולפי מצב הדברים בפועל, חברת  לפי בירורים  :  סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

לבצע את כל השירותים הנדרשים כמתואר לעיל, שכן החברה    יפעת הינה הספק היחיד בארץ המסוגל

 פיתחה מנועי חיפוש ואמצעי ניטור וביצוע מחקרים הייחודיים לחברה האמורה.   

יבות העניין יכולה להעניק  לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לקבוע כי חברת יפעת היא הספק היחיד שבנס 

 את השירותים המבוקשים ברמה ובאיכות הנדרשת.  

 בכבוד רב,  

 גילי שם טוב    

 דוברת    


