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 19.9.21מסמכים  מעודכנים נכון ליום  

 מסמך א'    

 להשתתף בהליך מיון מוקדם הזמנה  

 מבוא  .1

)להלן  1.1 הישראלי  השידור  תאגיד  "התאגיד :  תאגיד  הינו  סטטוטורי  "(, 

חוק  )להלן: "   2014- שהוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד 

הציבורי  התאגיד  .  ( " השידור  בחוק תפקידי  והם    נקבעו  הציבורי  השידור 

היתר,   בין  לציבור קיום  כוללים  כשירות  בטלוויזיה    שידורים  בדיגיטל, 

    ועוד.    ונדחית   וברדיו בצפייה לינארית 

אופן שאלה יהיו זמינים לכלל הציבור,  חרט על דגלו להנגיש את שידוריו בהתאגיד  1.2

 ובכל אמצעי צריכה.     בכל מקום, כל זמןב

מפורטת במסמך ב'  לתן לתאגיד,  בתהליך,  אשר על הספק שיזכה  מתן השירותים   1.3

   : את השירותים הבאים מפרט טכני ראשוני, והיא כוללת באופן כללי, בין היתר  –

אשר תשקף  מתוקפת סטסטיסטית,  אחודה  אספקת שירותי מדידה   1.3.1

בטלוויזיברדיו   תכנים  הצריכת    את   זאת  ובדיגיטל  ה,  באמצעות    . 

ל זה בהיבט  לובכ) מהימנה מכל ההיבטים  ו  מדויקת, אמינהמדידה  

:   . המדידה תהיה שלבישראל  הגוני האוכלוסיי , של כלל  (הסטטיסטי

נמדדים,   זמן של צריכת תכנים בקרב פאנל של  כמות, היקף, פרקי 

(,  וכו'  צריכה )כגון: טלוויזיה, רדיו, מחשב, טלפון חכם  מכשירבכל  

)כגון   לינאריבכל פלטפורמת צריכה  בכל  (  וכו'  תוכן מוקלט  , שידור 

( ובכל  וכו'  OOH  ,  בבית  ,נדחית, צריכה  דרכי הצריכה )צריכה ישירה 

כבלים לוין,  )כגון  ההפצה  שיתקבלו  (  וכו'  אינטרנט ,  שיטות  באופן 

מדידה   נמדדנוגע  בומידע  נתוני  בלכל     , תוכןי:  סוגלכל  יחס  , 

כן  )בתכני התאגיד ובתכנים האחרים ככל שניתן( ולטפורמת צריכה פ

 הלאה. 

שתבו 1.3.2 באופן  ומתוקף  מאוחד  מדורג  מדד  אינטגרציה  ייצור  צע 

חפיפות   נטרול  תוך  המדידה  נתוני  בין  סטטיסטית  מתוקפת 

 וכפילויות.  

 גיוס נמדדים, הקמת  פאנל וניהולו. , ביצוע סקר כינון 1.3.3

)בכל ההיבטים( ביצוע בקרה, מעקב ניטור וביקורת שוטפים ורציפים   1.3.4

המדידה, פעילות  על    על  הפאנל  לרבות  והמידע,  המדידה  נתוני 

 .  והנמדדים

 במסמכי ההליך על נספחיהם.  כמפורט הכל 
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,  "חוק התאגיד",  "השירותים" המונחים: בכל מסמכי הליך המיון המוקדם,   1.4

צריכה" הפצה",  "מכשירי  צריכה",  "שיטות  "פלטפורמות  צריכה",  ,  "דרכי 

פאנל",   , " "ערוצי טלוויזיה ורדיו",   "ספק" , "המדיסוגי  ""מדידה", "נמדד",  

",  המערכת"",  תכני התאגיד , " " תוכן מתחרה " ",  תכנים צריכת  , " צריכה" " 

יהיו    -   ,וכל מונח אחר"   היועץ הסטטיסטיקאי המיועד", " נתוני המדידה והמידע "

 י ראשוני. מפרט טכנ  –כפי שהוגדרו במסמך ב' 

ל 1.5 מסוגו,  חלוץ  בתהליך  ייעוץמדובר  שירותי  ברדיו,  ו  מחקר ,  אספקת  מדידה 

ובדיגיטל בטכנולוגיה  בטלוויזיה  שימוש  נדרש  כך  לשם  ומורכבת  .  חדשנית 

י מיוחדיםהמצריכה  ומומחיות  ההנדסה  כגון    תחומיםמגוון  ב  דע  מקצועות 

סטטיסטיוהמדידה התמקצעות  השירותים  ועוד.    ת,  אספקת  בבד  רגישה  בד 

מהימנותמחייבת  ו אמינות,  מ,  דיוק,  אמון  בדרגהויחסי  אין  .  גבוהה  יוחדים 

הקמה,  שילוב שירותים אשר יצריכו הליך של  כי אם ב,  כןמודובר במוצר מדף  המ

וההיערכות ת  .  פיתוח  זה,  הספק  מטעם  של  הבחירה  באספקת  הליך  הזוכה 

ו/או תהליך פומבי מוגבל  "( יהיה גמיש  הבחירה  תהליך)להלן: "   השירותים לתאגיד

 כדלקמן: סבבים חולק לשני יו

הזמנה פומבית  ,  הנו    זה  הליךב:  ראשוני  הליך למיון מוקדםסבב א' :   1.5.1

פוטנציאליים   למציעים  להלן  זו  המפורטים  הסף  בתנאי  העומדים 

ל בקבוצה א' של תנאי הסף,   בקבוצת    היכלללהציג את מועמדותם 

תמודד במסגרת  יהיו כשירים להשאשר רק הם  –-הסופית המציעים  

 . סבב ב'במסגרת גיש את הצעתם 

  תנאי  של  קבוצות  שתי  יפורטו  דנןשלב המיון המוקדם    -סבב א'  ב. ב 

 : סף

  על   יהא  בהם,  סף  תנאי  רשימת  תכלול:  סף  תנאי  שלא'    קבוצה

  נכוןהם  ב  לעמוד,  המוקדם  המיון  להליך  הצעה  המגישים  המציעים 

    . למועד הגשת הצעתם להליך המיון המוקדם.

המציעים   הצעת  הגשת  המוקדםלאחר  המיון  תיבחן    ,דנן  להליך 

  דנן   בהליך   המפורטים   עמידתם של כל אחד מהמציעים בתנאי הסף 

  להצגת  המציעים  עם  פגישה  תתקיים,  בלבד  בקבוצה א' של תנאי הסף 

  הצעתם   להגיש  כשירים  שיהיו  מציעים  קבוצת  ותקבע ,  המוצע  הפתרון

אשר  .  סופית'ב  לסבב מציעים  א',  רק  קבוצה  של  סף  בתנאי  יעמדו 

יכללו ברשימת המציעים אשר יהיו זכאים להגיש הצעה ולהתמודד  

 .  במסגרת סבב ב'

סףב  קבוצה תנאי  של    על   יהא  שבהם,  סף  תנאי  רשימת  תכלול:  ' 

)מבין אלה הזכאים להתמודד בסבב ב( אשר יגישו הצעתם    המציעים

  '.ב לסבב הצעתם הגשת למועד כוןבהם, נ לעמוד לסבב ב',
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להגיש הצעות    יוזמנו  הסופיתבקבוצת מציעים    יכללוי אשר    מציעים

  .. סבב ב'  –בהליך המכרזי הדו שלבי 

יהא רשאי לעשות שימוש במידע שיוצג על ידי    התאגיד 1.5.1

כל שלביו, לצורך אפיון    עלהמציעים במסגרת הליך המיון המוקדם  

ו/או להוסיף  יהא רשאי לשנות    התאגיד.  כאמור'  ב  סבבובניית מבנה  

תנאי הסף המפורטים בקבוצה ב' לפי שיקול  ת  אחליף  ה לבטל ו/או ל

 . דעתו הבלעדי

דו   1.5.2 מכרזי  הליך  ב':  לרבות,  ההליך  מסמכי  :  שלביסבב  המלאים, 

אמות מידה  נוספים )ככל שיהיו(,  הקיימים ו/או ה סף  הרשימת תנאי  

יימסרו אך    -   מלא והסכםטכני  הצעת המחיר, מפרט  לבחינת איכות,  

המציעים   לקבוצת  במסגרת  אשר  ורק  הצעה  להגיש  רשאית  תהיה 

הצעות    . המציעים שייכללו בקבוצה זו, יוזמנו להגישסבב ב'תשתתף ב

הליך  "מובהר כי  .סבב ב'מלאות למתן השירותים שיפורטו במסמכי 

אשר עולה  דרך התקשרות    " בכל מסמכי הליך דנן, הכוונה לכל  מכרזי

ד עם  אחד  המכרזיםבקנה  חובת  תקנות  ובכללם  המכרזים  ,  יני 

 "(.  המכרזים חובת תקנות)להלן: " 1993  –התשנ"ג 

מציעים  שוב,  מובהר   רק  בכי  המציעים  סבב  שישתתפו  ברשימת  ויכללו  א', 

 . סבב ב'יוכלו להשתתף ולהגיש הצעות במסגרת מסגרת סבב א', הסופית ב

להליך המיון המוקדם דנן ובהכללת המציע  הגשת הצעה  עצם  אין ב  , יחד אם זאת

 .  גיש הצעה בסבב ב'כדי לחייב את המציע להבסופית,  ברשימת המציעים ה 

   הסף   תנאי  .3

   – קבוצה א' לתנאי הסף  

 : הצעות להליך דנן   תנאים שעל המציע לעמוד בהם נכון למועד הגשתה  .3

מציע אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, עומד בכל הליך דנן,  רשאי להגיש הצעות ל 

 אחת מהדרישות המפורטות להלן במצטבר:

עוסק מורשה כדין  המציע הינו תאגיד רשום כדין במרשם הרלוונטי בישראל או הנו   3.1

 בישראל. 

ולצרף את המסמכים    1לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע למלא את טופס מספר  

 המפורטים בו.    

עסקאות   3.2 חוק  לפי  הנדרשים  כל האישורים  ובעל  כל התנאים  המציע מקיים את 

 .   1976- גופים ציבוריים, התשל"ו

מספר   טופס  את  לצרף  המציע  על  זה  סף  תנאי  הוכחת  המסמכים    2לצורך  ואת 

 הנקובים בו.  

   טכנולוגית   ו/או שיטהטכנולוגי  טכנולוגי ו/או מנגנון  מכשיר  אמצעי  זכויות ב  מציעל 3.3

  בעל יכולת למדוד את כל הבאים: וםשהנ  "( כלי המדידה)להלן: "
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 אמת.שידור לינארי בערוץ טלוויזיה בזמן צפיה ב 3.3.1

 שידור לינארי מתחנת רדיו בזמן אמת. האזנה ל 3.3.2

   והאזנה נדחית  (VOD)לפי דרישה  וידאו  נדחית או צפיה בתוכן  צפיה   3.3.3

באמצעות פלטפורמות    -   ((AODלפי דרישה  אודיו  או האזנה בתוכן  

 המאפשרות זאת.    

ב 3.3.4 א צפיה  נבחר  וידאו  לפחות  שר  תוכן  מהרשתות  מתנגן  אחת  בכל 

   : הבאותהחברתיות 

 טיוב  - יו  3.3.4.1

   פייסבוק  3.3.4.2

 "(.   הרשת החברתית "צורך סעיף זה להלן: )"ל

בעל יכולת לזהות את הרשת החברתית בה  על כלי המדידה להיות גם  

      תוכן. נוגן ה

   לצורך סעיף זה:

או   " כויות"ז שימוש  זכות  רישיון,  זכות  בעלות, שכירות,  כל  בעל 

אספקת  לצורך    שימוש בכלי המדידה המאפשרת    אחרת

  בכל מהלך תקופת ההתקשרות  לתאגיד השירותים    מלא  

   כהגדרתה להלן. 

 ואת מועדי הניגון ו/או השידור.תוכן יכולת לזהות את ה  " יכולת למדוד"

 אחד מהבאים:   המציע" "

 המציע   א.    

גורם אחר )יחיד או תאגיד( שבינו לבין המציע   ב. 

האחרון   במועד  נכון  תקפה  התקשרות  קיימת 

"להגש דנן.  להליך  הצעות    –"  התקשרותת 

בתנאי   העומד  הגורם  שלפיה  בכתב  התקשרות 

ל  הסף בעבור  מתחייב  המדידה  כלי  את  ספק 

הבחירה בתהליך  יזכה  שהמציע  ככל  ,  התאגיד 

 בכל תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן.  

 . 5 רלצורך הוכחת תנאי סף זה, על המציע למלא את טופס מספ

גם את טופס מספ ככל שהגורם העומד   יש לצרף    6  קרבתנאי הסף אינו המציע, 

 חתום על ידי אותו הגורם.  

התאגיד יהא רשאי לבחון את עמידת המציע בתנאי סף זה גם במסגרת הפגישה עם  

  . המציע בקשר לפתרון המוצע 
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בעל   3.4 בעולם ב ,  ניסיון המציע  או  ב יכולת  ארץ  אינטגרציה    ביצוע לבצע  , 

ימים במהלך    60, וזאת במשך לפחות  . צפייה נתוני  של  מתוקפת סטטיסטית  

    . שניים עשר החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון 

 לצורך סעיף זה:  

 אחד מהבאים:   המציע" "

 המציע   א.    

גורם אחר )יחיד או תאגיד( שבינו לבין המציע   ב. 

במועד   נכון  תקפה  התקשרות  האחרון  קיימת 

דנן  להליך  הצעות    –"  התקשרות".  להגשת 

בתנאי   העומד  הגורם  שלפיה  בכתב  התקשרות 

מהסף,   חלק  לפחות  ביצוע  יספק  שירותי 

בעבור התאגיד ככל שהמציע יזכה  ,  האינטגרציה

הבחירהב תקופת  תהליך  מהלך  בכל  וזאת   ,

 .  ההתקשרות כהגדרתה להלן 

בא    - " ביצוע אינטגרציה "  אחיד  מדורג  מדד  הצפייה  יצירת  למדידת  שר 

בטל  והנדחית  ובדיגיטל ו הליניארית  בעבור    ויזיה 

   .  תוכנית ו/או בעבור פרק זמן מוגדר 

הסבר לגבי  ולתן    5  רלצורך הוכחת תנאי סף זה, על המציע למלא את טופס מספ

מספרית )תוך מחיקת כל פרט מזהה( של    א הדוגמיכולת זאת וככל הניתן תוך מתן  

אינטגרציה שנעשתביצוע  ככל  המדד  ה,  ואת  נתוני המדידה  הדוגמה תכלול את   .

    . המדורג והאחיד

חתום    8גם את טופס מספר  ככל שהגורם העומד בתנאי הסף אינו המציע, יש לצרף  

   .על ידי אותו הגורם

זה גם במסגרת הפגישה  התאגיד יהא רשאי לבחון את עמידת המציע בתנאי סף  

 .  , ולבקש מהמציע להדגים בפנים יכולת זאתעם המציע בקשר לפתרון המוצע

   – קבוצה ב' לתנאי הסף  

 : תנאים שעל המציע לעמוד בהם נכון למועד הגשת ההצעות במסגרת סבב ב' 

יהיו רשאים להגיש הצעות במסגרת אשר    כלל ברשימת המציעים הסופיתיעל המציע שי

יהא לעמוד נכון למועד הגשת הצעתו במסגרת סבב ב', גם בכל רשימת תנאי הסף  סבב ב',  

שלהלן,  תנאי סף  על  להוסיף  ו/או    לבטל ו/או    הבאים. מובהר כי התאגיד יהא רשאי לשנות 

   . מסמכי סבב ב'והנוסח הסופי של תנאי הסף יקבע רק לאחר פרסום 

של   3.5 ניסיון  בעל  רציפים    9  12המציע  בחדשים  לצורך    לפחות  פאנל  וניהול  בגיוס 

בלפחות שני גופי שידור  ו/או האזנה לתכני טלוויזיה ו/או רדיו  מדידת נתוני צפיה  

בעולם או  במהלך  בארץ  וזאת  האחרון    48,  למועד  שקדמו  האחרונים  החודשים 

    להגשת הצעות להליך דנן.  
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 לצורך סעיף זה: 

 אחד מהבאים:   המציע" "

 מציע  ה א.    

גורם אחר )יחיד או תאגיד( שבינו לבין המציע   ב. 

האחרון   במועד  נכון  תקפה  התקשרות  קיימת 

דנן להליך  הצעות    –"  התקשרות.  להגשת 

בתנאי   העומד  הגורם  שלפיה  בכתב  התקשרות 

בעבור   מהשירותים  חלק  לפחות  יספק  הסף, 

הבחירה בתהליך  יזכה  שהמציע  ככל    התאגיד 

 בכל תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן.  

מתמשכת "  ו/או האזנה מדידת נתוני צפיה" פאנל    ,מדידה  של  ושוטפת  רציפה 

או  /ו  נמדדים שמנטרת את תכני ומועדי השידורים שנצפו

באמצעים  הואזנו ותתקיים  אפשר  המדידה   .

המסורתיים אלההטכנולוגיים  כגון  שהותקנו    , 

  .אחריםאמצעים טכנולוגיים בבממירים, ו/או 

 .  5 רלצורך הוכחת תנאי סף זה, על המציע למלא את טופס מספ

חתום    7ככל שהגורם העומד בתנאי הסף אינו המציע, יש לצרף גם את טופס מספר  

 ו הגורם.  על ידי אות 

התאגיד יהא רשאי לבחון את עמידת המציע בתנאי סף זה גם במסגרת הפגישה  

 .עם המציע בקשר לפתרון המוצע

החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון    24מציע בעל ניסיון במהלך  ה ה  3.6

 האמור להלן:     כל בביצוע  ,  דנן   הליך סבב ב',  להגשת הצעות ל 

איש בכל    500לפחות    אינטרנטיים בהיקף של סקרים    20לפחות   3.6.1

 חודשים רציפים.     12מהלך  ב וזאת    סקר 

כל  נשאלים ב   400סקרים טלפוניים בהיקף של לפחות    10לפחות   3.6.2

רציפים.   12מהלך  ב וזאת    סקר  עשרת    חודשים  מתוך  שני  על 

הערבית  בשפה  להיות  כאמור  הסקרים    הסקרים  שמונת  ועל 

העברית.   בשפה  להיות  מעורב הנותרים  סקר    , סקר  היינו 

טלפוניות,   גם השלמות באמצעות שיחות  אינטרנטי אשר דרש 

    ייחשב כסקר טלפוני לצורך סעיף זה.      

בהיוועדות  סקרים    3לפחות   3.6.3 או  )פרונטליים  פנים  אל  פנים 

לפחות חזותית(   ב   20  בהיקף של  שך  במ וזאת    סקר כל  נשאלים 

על סקר אחד לפחות מתוך שלשת הסקרים    חודשים רציפים.  12

    כאמור לכלול נשאלים אשר נשאלו שאלות בשפה הערבית.      

 לצורך סעיף זה:  
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או    מהלך חודש אחד כגון ב ) כל פרק זמן שהוא  אפשר וכל הסקרים יבוצעו ב 

בכל פרק זמן שהוא או יהיו ממוקדים  אפשר שהסקרים יפרסו  שבוע אחד  

קצרה  בתקופ  הלאה(  ה  יבוצעו  וכן  לא  שנדרשה  בכמות  שהסקרים  ובלבד 

על   העולה  תקופה  במהלך    12במהלך  רציפים  החודשים    24חודשים 

 האחרונים כאמור לעיל.   

אינטרנטי   "  סקר אינטרנטי "  פאנל  בעבור  מקוון  באופן  שנעשה  סקר 

 מייצג.  

 אחד מהבאים:   המציע" "

 המציע   א.    

)יחיד או תאגיד( שבינו לבין המציע  גורם אחר   ב. 

האחרון   במועד  נכון  תקפה  התקשרות  קיימת 

דנן להליך  הצעות  "להגשת   –"  התקשרות.  

בתנאי   העומד  הגורם  שלפיה  בכתב  התקשרות 

יספק   התאגיד,  הסף,  משירותים  בעבור  חלק 

הסטטיסטיים,  ה בהיבטים  ככל  כרוכים 

יזכה   הבחירהשהמציע  בכל    בתהליך  וזאת 

     להלן.    ת התקשרות כהגדרתה תקופ מהלך  

 . 5  ר לצורך הוכחת תנאי סף זה, על המציע למלא את טופס מספ 

חתום    9יש לצרף גם את טופס מספר  ככל שהגורם העומד בתנאי הסף אינו המציע,  

 . על ידי אותו הגורם

התאגיד יהא רשאי לבחון את עמידת המציע בתנאי סף זה גם במסגרת הפגישה  

 .  לפתרון המוצעעם המציע בקשר 

מעסיק  3.7 ב',  המציע  לסבב  הצעות  הגשת  למועד  נכון  המיועד    ,  )יחיד(  גורם 

לתאגיד   השירותים  את  " לתן  השירותים  )להלן:  את  לתן  המיועד  הגורם 

 אשר עומד בכל התנאים הבאים:    "( לתאגיד 

באחד מהתחומים הבאים: סטטיסטיקה,  תואר שני לפחות  בעל   3.7.1

,  מנהל עסקים , כלכלה,  החברה מדעי  ,  מדעי המחשב, מתמטיקה 

סוציולוגיה  ו/או  ידי  זאת    . פסיכולוגיה  על  המוכר  ממוסד 

תארים   להערכת  הגוף  ע"י  או  גבוהה  להשכלה  המועצה 

 .  אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך 

 . בגיבוש אסטרטגיית מחקר בעל ניסיון   3.7.2

גופי תקשורת   3.7.3 בעבור  שנעשו  לפחות  בשני מחקרים  ניסיון  בעל 

להגשת  חודשים הא   48במהלך   חרונים שקדמו למועד האחרון 

 .  הליך דנן הצעות ל 

 לצורך סעיף זה: 
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 ביצוע כל האמור להלן:    - "  יסיון "נ 

 הסקת מסקנות  3.7.3.1

 גיבוש המלצות  3.7.3.2

     כתיבת דוחות  3.7.3.3

תאגיד עיתונות או תאגיד שידור כהגדרתם בסעיף    -  גוף תקשורת" " 

 . )ג( לחוק השידור הציבורי   78

יהיה בקשר לאותם המחקרים ו/או    3.7.3  –ו    3.7.2שהניסיון לצורך סעיף    אפשר

   .   במחקרים שונים

   :3.7לצורך סעיף 

 אחד מהבאים:   " המציע"

 המציע   א.  

גורם אחר )יחיד או תאגיד( שבינו לבין המציע   ב. 

האחרון   במועד  נכון  תקפה  התקשרות  קיימת 

דנן.    להליך  הצעות    – "התקשרות"  להגשת 

ה הגורם  שלפיה  בכתב  את  התקשרות  מעסיק 

הסףה בתנאי  המיועד    עומד  שהגורם  מתחייב 

לתן את השירותים לתאגיד יספק בפועל שירותי  

התאגיד,   בעבור  שהמציע  סטטיסטיקה  ככל 

וזאת בכל מהלך תקופת    , יזכה בתהליך הבחירה

 התקשרות כהגדרתה להלן.   

עובד   מעסיק" "  בי   – ביחסי  או  מזמין  מעביד  נותן    – חסי 

 שירותים. 

מובהר כי הניסיון הנדרש לפי סעיף זה יכול להתקיים בגורם יחיד אחד, או  

במספר גורמים יחידים, ובלבד שבסך הכל, כל הגורמים שמיועדים לתן את  

 .  3.7.3  – ו    3.7.2,  3.7.1  השירותים לתאגיד יעמדו בכל אחד מתנאי הסף 

גורמים   במספר  ומדובר  במקרה  כן,  את  כמו  לתן  המיועדים  יחידים 

 השירותים לתאגיד אין הכרח כי כולם יועסקו על ידי אותו הגורם.  

ולצרף אליו,    5  ר צורך הוכחת תנאי סף זה, על המציע למלא את טופס מספ ל 

קורות חיים, וכן את תעודת ההשכלה של הגורם המיועד לתן את השירותים  

 לתאגיד.  

ינו המציע,  המעסיק את הגורם המיועד לתן את השירותים א ככל שהגורם  

 . חתום על ידי אותו הגורם   10  גם את טופס מספר   יש לצרף 

ת הפגישה עם  התאגיד יהא רשאי לבחון את עמידת המציע בתנאי סף זה גם במסגר

 .המציע בקשר לפתרון המוצע 
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 כללי   – תנאי סף   .4

, הרי  הליך דנן ה מובהר בזאת כי אלא אם כן נקבע במפורש אחרת במסמכי   4.1

שנקבע כי  בתנאי הסף  בעצמו  לעמוד    על המציע     שלצורך עמידה בתנאי הסף 

ניתן  עליו לעמוד בו,   גוף  יהיה  ולא  כל פרט אחר של כל  ניסיון ו/או  לייחס 

 ם הם עצמם למעט לגבי כל אחד מהבאים:  אינ אשר  

 המציע; חברת אם, חברת בת או גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם   4.1.1

טרם המועד האחרון  גוף שבו המציע בעלים ו/או חברי הנהלה     4.1.2

 ; זה   הליך ל להגשת הצעות  

שב  4.1.3 חברות חברה  כאשר  אשכול  ח   המציע ,  מ הוא  האשכול  לק 

 ובלבד שמתקיימים אחד או יותר מהבאים: 

שליטה  נ   באשכול והחברה    יע המצ  4.1.3.1 תחת  מצאים 

 . משותפת, במישרין או בעקיפין ו/או הנהלה  

אשכול   4.1.3.2 ידי  על  מאוחדים  כספיים  דוחות  עריכת 

    החברות. 

הסף,  4.2 תנאי  התקיימות  תיבדק  בו  המועד  כי  הסף    מובהר  לתנאי  בקשר 

)או קודם  הליך דנן  יהיה המועד האחרון להגשת ההצעות ל     - שבקבוצה א'  

קודמת(. לכן   לתקופה  הוכחה  שנדרשת  הסף    במקרים  לתנאי  ובקשר 

)או קודם לכן  סבב ב' יהיה המועד האחרון להגשת ההצעות ל   – ' שבקבוצה ב 

הוכחה לתקופה קודמת(  ככל    . במקרים שנדרשת  זאת,  יוגשו  ש יחד עם  לא 

ו/או המידע ו/או הפרטים המוכיחים  כל  במועד, הגשת ההצעה   המסמכים 

התאגיד יהא רשאי,  וצא בזה,  בשל טעות וכי כגון  סף,  את התקיימות תנאי ה 

פרטים   ו/או  מידע  ו/או  מסמכים  קבלת  להתיר  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי 

נועדו   שאלה  ובלבד  הצעות,  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  גם  נוספים 

במקרים   זה  למועד  עד  )ו/או  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  כי  להראות 

 . הסף שנדרש( המציע עמד  בתנאי  

 תנאים כללים להתקשרות:   .5

ההתקשרות הוא לאספקת השירותים באופן אמין, מהימן ברמת מקצועיות   5.1

רצונו המלאה של התאגיד.   ואיכותית לשביעות  תנאי זה  ומומחיות גבוהה 

 הנו עקרי ומהותי להתקשרות.  

השבוע  5.2 ימי  בכל  היממה  שעות  בכל  תבוצע  השירותים  ביום  מלבד    אספקת 

 הכיפורים.  

ב  5.3 טכני    - '  מסמך  זה,  :  ראשוני מפרט  חלקית,  מסמך  רשימה  רק  מהווה 

ממצ  הנדרשים   ה שאינה  השירותים  לאחר  של  הבחירה,  .  לתהליך  א'  סבב 

רשאי   יותר.  יהא  מפורט  או  מדויק  שיהא  סופי  טכני  מפרט  לגבש  התאגיד 

או   טכניים  תנאים  הטכני  למפרט  להוסיף  התאגיד  רשאי  יהא  כן,  כמו 
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בה  העמידה  אשר  בהליך  מקצועיים,  להשתתפות  מקדמי  תנאי  תהווה  ם 

 הנוסף.  

ה ה  5.4 ו/או חלק מהם באמצעות  מציע  לבצע את השירותים  רשאי  יהיה  זוכה 

"(  צדדי ג' )להלן: " ו/או באמצעות צדדים שלישיים  פקי משנה  ו/או ס   קבלני 

תקפה   התקשרות  שתהיה  לבין ובלבד  הספק  מ   בין  אחד  ג',  כל  נכון  צדדי 

ההצעות   להגשת  האחרון  דנן למועד  המוקדם  המיון  שלב  וזאת  להליך   ,

שיפורטו   כפי  האופציה  תקופת  לרבות  ההתקשרות  תקופת  כל  בעבור 

   בתהליך הבחירה.  

באמצעות   5.5 השירותים  ל ביצוע  ג',  מאחריות  צדדי  יגרע  ה ה א  זוכה  מציע 

דרישות   בכל  ועמידה  התאגיד  בעבור  השירותים  כל  תהליך  לאספקת 

השירותים שיסופקו על ידו,  על  כלפי התאגיד  הזוכה יהיה אחראי  .  ירה הבח 

 .   בכל תחומי אספקת השירותים על ידי מי מטעמו ועל ידי צדדי ג'  

מציע  הוצעו על ידי ה צדדי ג', אשר  אך ורק על ידי  בנוסף, השירותים יבוצעו   5.6

דנן   בהצעתה הזוכה   ב   בהליך  הבחירה ו/או  ג',  .  תהליך  תעמוד  לצדדי  לא 

מחויבויותיהם  האפ  את  להסב  התאגיד  שרות  בעבור  השירותים  לאספקת 

 אחר.  ל 

   .עצמם ובאחריותם המקצועית צדדי ג' ב השירותים יבוצעו על ידי   5.7

אם למרות האמור, מסיבה שאינה תלויה במציע, יחול שינוי באחד מצדדי   5.8

ג', אשר עמדו בתנאי הסף ו/או קיבלו את ניקוד האיכות, על הגורם החלופי  

להליך  להיות מקצועי ובעל ניסיון ברמה שלא תפחת מהדרישה בתנאי הסף  

  . סבב ב' לתהליך הבחירה ושל הניקוד שניתן במסגרת בחינת האיכות ב דנן  

. התאגיד יהא רשאי  כל גורם חלופי טעון אישור מראש ובכתב של התאגיד 

אישור   לתן  סיבה.  שלא  כל  ללא  ואף  סיבה  מכל  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי 

הדבר   יחשב  התאגיד,  ידי  על  יאושר  אשר  חלופי  גורם  יימצא  שלא  ככל 

את   להפסיק  רשאי  יהא  והתאגיד  ההתקשרות  של  יסודית  כהפרה 

 את בנוסף על כל סעד אחר.  ההתקשרות לאלתר, וז 

ין היתר בקשר  שבין התאגיד והמציע הזוכה, ב שינוסחו בהסכם  כל הוראות   5.9

יחולו   הביטוח  ודרישות  זמנים  בלוחות  עמידה  מקצועיות,  לסודיות, 

באמצעות   המבוצעות  התחייבויות  לגבי  גם  המחייבים  ג'.  בשינויים  צדדי 

ה המציע   באישור  אין  כי  בזאת  מצהיר  השירותים  ל תאגיד  הזוכה  אספקת 

ג',   צדדי  מאחריות באמצעות  למעט  כדי  שיינתן,  וככל  הזוכה   אם  ,  המציע 

 כאמור.    בכל החובות יהא מחויב כלפי התאגיד  אשר  

התאגיד לידי המציע  זה ישולמו על ידי  ההתקשרות  התשלומים הנובעים מ  5.10

 הזוכה, ולו בלבד.  

מכל  לטתו,  זוכה, וזאת מבלי לנמק הח מציע ה רשאי להורות ל א  יה התאגיד   5.11

סיבה,   כל  ללא  ואף  שהיא  מלהעסיק  סיבה  מי  לחדול  ו/או  כלשהו  ג'  צד 

והזוכה מתחייב להפסיק את העסקתו של  לתאגיד  במתן השירותים מטעמו, 
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מ  מי מטעמו,  אחד  או  ג'  ה צדדי  של  דרישתו הראשונה  עם  ולא  תאגיד  מיד 

    . לשוב ולהעסיקו במתן השירות בין במישרין ובין בעקיפין 

של  ד  5.12 העסקתו  להפסקת  לעיל  כאמור  ג',  רישה  בביצוע  צד  תפגע  לא 

  צד ג' חילופי,  השירותים והזוכה יידרש במקרה כזה להציג לאישור המזמין  

הסף  תנאי  בכל  האיכות  העומד  ניקוד  דרישות  ,  הבחירה  ויתר    תהליך 

 צד ג'.    יום ממועד הפסקת עבודת   14  - א יאוחר מ צד ג', ל הרלבנטיות לאותו  

כי  תו  , וכתנאי לזכיי המציע   יתחייבו בעצם הגשת הצעת מי מטעמו,  ,  המציע  5.13

על תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש  אין ולא ידוע להם 

על  וכי הם לא יודעים  לתאגיד,    שירותים אספקת ה   לניגוד עניינים במסגרת 

   . תהליך הבחירה   ם כלשהי, שיש בה כדי להפריע לזכיית   קיומה של מניעה 

 :  ההתקשרות   תקופת  .6

 : לוחות זמנים למתן השירותים 

 :  חתימה על ההסכם על ידי התאגיד  6.1

י   בתוך  6.1.1 זכייתו  שבעה  על  לזוכה  ההודעה  ממועד  עבודה  מי 

על הסכם ההתקשרות,  מציע ה בהליך, מתחייב ה  זוכה לחתום 

על  ההסכם  לחתימת  כתנאי  התאגיד,  - וזאת  כל  ידי  את  ולצרף 

לנוסחים    ה אישור קיום הביטוחים )בנוסח זה הנדרש ובכלל זה  

   . וערבות ביצוע   להסכם(   פו אשר צור 

על  6.1.2 בפועל  ההסכם  לחתימת  עובר  כי  מובהר,  ספק  הסר  - למען 

 הצדדים. תוקף בין  - די התאגיד לא יהא קיים הסכם בר י 

    : , הפיתוח וההקמה שלב ההיערכות  6.2

מתום   6.2.1 יאוחר  על  חמשה  לא  התאגיד  חתימת  מיום  חודשים 

  ,  ההיערכות לסיים את תקופת  המציע הזוכה, יהא  על    ,  ההסכם 

וה  ההקמה "  )להלן: קמה  ה פיתוח  במתן  "(  תקופת  ולהתחיל 

להלן.   כמפורט  הפיילוט  זה  ו שירותים  הספק  בכלל  לבצע  על 

   את כל האמור להלן:  בתקופת ההקמה  

למסמכי   6.2.1.1 בקשר  התאגיד  עם  להסכמה  להגיע 

ואופן   השירותים  אספקת  של  והתכנון  האפיון 

לרבות   הטכנולוגיה  בכלל  הטמעתה  הטמעת 

 .  הפצה בהתחשב בדרכי ה   השונים   התכנים 

לקבל אישור תאגיד לסקר הכינון, לבצע את סקר   6.2.1.2

את   ולנהל  להקים  הנמדדים,  את  לגייס  הכינון, 

 . הפנאל 

שנדרש   6.2.1.3 אופן  בכל  הטכנולוגיות  את  להטמיע 

שניתן   באופן  הנמדדים,  ובקרב  השונים  בתכנים 
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והמידע   המדידה  נתוני  באיסוף  להתחיל  יהיה 

 ולהתחיל באספקת השירותים לפיילוט.  

ההקמה,   6.2.2 הזוכה ה בתקופת  ו/או    מציע  חלקית  במדידה  יתחיל 

ש  באופן  שלו,  ליכולות  בהתאם  בתום  הדרגתית  תקופת  מיד 

לצורך    ההקמה,  שירותים  לספק  מסוגל  הוא  בו  למצב  יגיע 

 תחילת ביצוע הפיילוט.  

ומהותית   6.2.3 יסודית  הנה  הזמנים,  בלוחות  עמידה  כי  מובהר 

 להתקשרות. 

מציע  ה לא הצליח  כאמור  חודשים  חמשה    ככל שבפרק זמן של  6.2.4

לפיילוט,  הזוכה   השירותים  באספקת  רשאי  להתחיל  יהא 

לחילופין  וכה או  התאגיד לבטל את ההתקשרות עם המציע הז 

ומראש   בכתב  תעשה  שההארכה  ובלבד  התקופה  את  להאריך 

על   תעלה  שלא  נוספים.    60לתקופה  מן  ימים  באחת  הבחירה 

דעתו   שיקול  לפי  בלבד  התאגיד  של  תהא  האמורות  החלופות 

רק   תהיה  המועדים  את  לדחות  ההחלטה  כי  מובהר  הבלעדי. 

ורק   מאד,  חריגים  הכל  במקרים  מיוחדים  לפי  משיקולים 

 שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.  

    פיילוט:  תקופת   6.3

יבצע מדידה של כל    המציע הזוכה ביצוע פיילוט יחל במועד בו   6.3.1

 הבאים במצטבר: 

הפאנל    50%לפחות   6.3.1.1 כפאנל  מחברי  לשמש  המיועד 

השירותים  וזאת  למתן  שלב  ,  תתבצע  בכל  בו 

 .  מדידה 

במדידה של רשימת תכנים אשר התאגיד יעביר אל   6.3.1.2

לפחות   יכללו  ואשר  התכנים    80%הספק,  מכלל 

למדוד   יבקש  אספקת  שהתאגיד  במסגרת 

על   להחליט  רשאי  יהא  התאגיד  השירותים. 

לאחר התייעצות עם  התכנים אשר יכללו בפיילוט  

 . המציע הזוכה 

משך   6.3.2 תמשך  הפיילוט  יחלו    60תקופת  אשר  רצופים,  ימים 

ה להימ  יתחיל  בו  מהמועד  הזוכה  נות,  כל  מציע  של  במדידה 

   "(.  תקופת הפיילוט )להלן: "   לעיל   6.3.1הנדרש לפי סעיף  

ה  6.3.3 הפיילוט,  הזוכה  בתקופת  מלא  מציע  את  לבצע  יידרש 

, ובכלל זה ביצוע אינטגרציה של כלל  השירותים הנדרשים המנו 

   מדד אחוד מתוקף.  נתוני המדידה והמידע אספקת  



14 
 19.9.21מסמכים  מעודכנים נכון ליום  

ה תקופת  מהלך  ב  6.3.4 השירותים  הפיילוט  איכות  את  יבחן  תאגיד 

   ואופן אספקתם.  

התאגיד יהא רשאי להחליט לפי שיקול  ת הפיילוט  בסוף תקופ  6.3.5

כי הוא מפסיק   כל סיבה,  ואף ללא  דעתו הבלעדי, מכל סיבה, 

לבצע כל תיקון,  מציע הזוכה  את ההתקשרות, ו/או לדרוש מה 

לפי שיקול    ו/או שינוי ו/או לבטל ו/או להוסיף דרישה כלשהיא 

וה  הבלעדי,  הזוכה  דעתו  חשבונו מציע  על  לבצעם  ככל    מחויב 

   בגדר שינוי מהותי. שמדובר בתיקונים שאינם  

ה  6.3.6 ידי  על  השירותים  אספקת  המשך  על  התאגיד  מציע  החליט 

ו  כך  הזוכה  על  יודיע  על תחילת תקופת ההתקשרות הראשונה 

בכתב,   הזוכה  ת למציע  יפורטו  בתום  בהודעה  הפיילוט,  קופת 

 תיקונים ו/או שינויים ככל שיבקש התאגיד להטמיע.   

מובהר כי התמורה בגין תקופת הפיילוט תשולם לספק מראש   6.3.7

הפיילוט   שתקופת  ככל  ואולם  הפיילוט,  תקופת  כל  בעבור 

שהפ  או  הספק  תקוצר  על  יהא  שהיא,  סיבה  מכל  יבוטל  יילוט 

להחזיר לתאגיד את החלק היחסי בגין התקופה שבה לא בוצע  

 הפיילוט.  

   התקשרות הראשונה:  תקופת ה  6.4

משך   6.4.1 תהיה  הצדדים,  בין  הראשונה  ההתקשרות    34תקופת 

הפיילוט.  תקופת  ( חודשים החל מתום מועד  ארבעה )שלושים ו 

 "(.   הראשונה   ההתקשרות   תקופת " :  להלן ) 

 : ניסיון   תקופת  6.4.2

  הראשונה   ההתקשרות   תקופת   של   הראשונים   חודשים עשרת ה  6.4.3

  את בין היתר    התאגיד   יבחן   במהלכה   אשר ,  ניסיון   תקופת   יהוו 

,  המקצועית   מהרמה ,  השירותים   מטיב   רצונו   שביעות   מידת 

  את   בצע ת המציע הזוכה ל ומיכול מאיכות השירותים, מהפאנל,  

בכל  שביעות  ל   בהתאם   השירותים  התאגיד  של  המלאה  רצונו 

שהוא  המדידה  ההיבט  נתוני  ותקפות  מהימנות  מאמינות,   ,

וכן יבחן כל היבט ועניין    והמידע וכן המדד המאוחד המתוקף 

   הנוגע לאספקת השירותים לתאגיד.  

בתומה    הניסיון   תקופת ב  6.4.4   לפי בכל עת,  ,  רשאי   התאגיד   יהא או 

  הספק   עם   ההתקשרות   ביטול   על   להחליט ,  הבלעדי   דעתו   שיקול 

, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא כל  ההתקשרות   המשך   על   או 

 .  סיבה 

,  ו/או בתומה   הניסיון   בתקופת   ההתקשרות   הפסקת   של   במקרה  6.4.5

  למעט ,  מהתאגיד   פיצוי   או / ו   תשלום   לכל   זכאי   הספק   יהא   לא 
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  בגין   ההסכם   תנאי   פי   על   לו   המגיעה   התמורה   תשלום 

     . ההתקשרות   להפסקת   עד   הספק   ידי   על   שניתנו   השירותים 

  לתמורה   או / ו   לתשלום   זכאי   יהא   לא   הספק ,  לעיל   האמור   חרף  6.4.6

  הספק   של   מקצועית   מרשלנות   תנבע   שהפסקתו   ככל   כלשהם 

 . וכדומה   ידיו   על   כוזבים   נתונים   מהצגת   או / ו 

 :  הארכת תקופת ההתקשרות  6.5

  דעתו   שקול   לפי ,  הברירה   זכות   נתונה   תהא   בלבד   לתאגיד  6.5.1

  את   להאריך (,  סיבה   כל   ללא   ואף ,  שהיא   סיבה   מכל )   הבלעדי 

  של   נוספות   בתקופות   לעת   מעת ת ההתקשרות הראשונה  תקופ 

וש )ש   72  עד    וזאת ,  מהם   חלק   או ,  נוספים   חודשים (  ניים בעים 

  או   התנאים   באותם   הראשונה   ההתקשרות   תקופת   מתום 

ההליך )   התאגיד   עם   המיטיבים   בתנאים  " במסמכי    תקופות : 

הראשונה  "(.  ההארכה  ההתקשרות  תקופת  הפיילוט,   תקופת 

יכונו   מהן,  חלק  כל  או  הארכה  ההליך ותקופת  :  במסמכי 

 ".  תקופת ההתקשרות " 

תקופת    תקופת   היינו   ההתקשרות   תקופת   כ " סה  6.5.2 הפיילוט, 

      106  על   תעלה   לא   ההארכה   ותקופות   הראשונה   ההתקשרות 

     .  וזאת בנוסף על תקופת ההקמה ,  חודשים   ( שה מאה וש ) 

הבחירה    הוראות   כל   יחולו   ההארכה   תקופות   במהלך  6.5.3 תהליך 

 . בשינויים המתחייבים   נספחיהם   על   וההסכם 

 : הפסקת התקשרות  6.6

  את   להביא ,  הזכות   שמורה   לתאגיד ,  האמור   מן   לגרוע   מבלי  6.6.1

ו/שאו  במהלך    עת   בכל   לסיומה   ההתקשרות  ההקמה  תקופת 

ההתקשרות במהלך   ,  הבלעדי   דעתו   לשיקול   בהתאם ,  תקופת 

  בהודעה ,  זו   החלטתו   לבסס   או   לנמק   שיצטרך   מבלי   וזאת 

.  מראש   אליו   שתועבר   ימים   120  בת   לספק   בכתב   מוקדמת 

מוקדמת   בהודעה  יהיה  ההתקשרות  ביטול  ההקמה  בתקופת 

  או / ו   תביעה   כל   על   בזאת   מוותר   הספק .  יום מראש   14בכתב של  

  בדבר   טענה   כל   זה   ובכלל ,  לכך   בקשר   טענה   או / ו   דרישה 

  או / ו   ההתקשרות   תקופת   כל   למשך   שירותים   למתן   הסתמכותו 

  או   כולן )   ההארכה   תקופות   במהלך   שירותים   למתן   הסתמכותו 

 . רווח   אובדן   או / ו   השקעה   בדבר   טענות   ובפרט (  חלקן 

  על   תהיה   לא ,  התאגיד   ידי - על   ההסכם   ביטול   של   מקרה   בכל  6.6.2

  סוג   מכל   תשלום   לו   לשלם   או   הספק   את   לפצות   חובה   התאגיד 

  עד   שסיפק   השירותים   מתן   עבור   היחסית   התמורה   למעט ,  ומין 

  רצונו   לשביעות   שניתנו   השירותים   בעבור   ההסכם   לביטול 
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  זה   ובכלל   זה   הסכם   תנאי   ליתר   ובכפוף   התאגיד   של   המלאה 

 . הקיזוז   זכות 

  לתאגיד   הנתונה   הביטול   זכות   על   להוסיף   בא   זה   בסעיף   האמור  6.6.3

 .  וההסכם   דין   כל   הוראות   לפי 

 מיון מוקדם דנן: להליך  לוח זמנים   .7

 לוחות הזמנים:   להלן  7.1

 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  

 

 בצהריים   12:00בשעה    19.9.2021  26.8.21  

 ayelete@kan.org.il לכתובת מייל:  

 מועד אחרון להגשת הצעות 

 בצהריים   12:00בשעה    31.10.2021  2.9.211

כנפי   ברחוב  התאגיד  של  המכרזים  לתיבת 

 בירושלים    23נשרים  

 

במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לעיל לבין תאריכים   7.2

 , יקבעו התאריכים בטבלה. ההליך דנן ה אחרים המופיעים בגוף  

התאגיד שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים   7.3

לעיל,   התאגיד  המנויים  של  האינטרנט  באתר  שתפורסם  בהודעה 

 (www.kan.org.il  ולא תהא למי מהמציעים עוד טרם חלף מועד זה,  כל   ,)

 כל טענה או דרישה בקשר לכך.  

באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד, לפני   7.4

ו  גם בסמוך למועד זה, לגבי דחיות מועדים  המועד האחרון להגשת הצעות 

במסגרת   שיחולו  הבהרות  ו/או  הודעות  ו/או  שינויים  ו/או  עדכונים  ו/או 

 .  הליך דנן ה 

פרסום   7.5 אודות  לבדוק  המציעים  באחריות  כי  בזאת,  מובהר  ספק  למניעת 

, ולא תהא להם כל טענה בגין מודעה  הליך דנן תשובות הבהרה ועדכונים ל 

שפורסמו באתר האינטרנט ואשר לא ידעו עליו, אף    ן הליך דנ ו/או עדכון ל 

 בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות.   אם פורסמו 

 הליך מיון מוקדם    – סבב א'  שלבי   .8

בחירת   י ה קבוצת  הליך  אשר  המציעים  כללו  מציעים  כשירים  ברשימת  יהיו  אשר 

 יעשה בהתאם לשלבים הבאים:    ,   הסופית להתמודד ולהגיש הצעה במסגרת סבב ב'  

ראשון  8.1 הבהרות  :  שלב  הבהרה    - הליך  שאלות  מציעים משלוח  ידי    על 

 .   פוטנציאליים 

 . המוצע   הפתרון כי  ומסמ , המסמכים  : הגשת ההצעה שלב שני  8.2

mailto:ayelete@kan.org.il
http://www.kan.org.il/
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שבקבוצה א'    בתנאי הסף : בדיקה לכאורית של עמידת המציע  שלב שלישי  8.3

 .  לתנאי הסף 

רביעי  8.4 המוצע :  שלב  הפתרון  להצגת  המציע  עם  עמידה    פגישה  ולבחינת 

   .  שבקבוצה א' לתנאי הסף   בתנאי הסף 

חמישי  8.5 המציעים  גיבוש  :  שלב  להתמודד    הסופית קבוצת  כשירה  שתהא 

                 ההליך המכרזי הדו שלבי.    – בסבב ב'  

 הבהרות הליך    - שלב ראשון   .9

תתקבלנה באמצעות  הליך מיון המוקדם שאלות ובקשות לקבלת הבהרות בקשר ל  9.1

אלקטרוני: ועדת    ayelete@kan.org.il   דואר  רכזת  אלינסון,  איילת  הגב'  לידי 

   מובהר כי לא יתקבלו פניות בטלפון. לעיל. 8.1 עד למועד הקבוע בסעיףהמכרזים, 

,  הניתן לעריכה  Wordבאמצעות קובץ  ובקשות  הפונים מתבקשים להגיש שאלות   9.2

 בשפה העברית בלבד, בפורמט שלהלן: 

 פירוט השאלה 
מספר  

 הסעיף  

  מתייחסת אליו המסמך

 השאלה 

מספר )מספר המסמך, שם המסמך, 

 ושם הצרופה למסמך(הצרופה למסמך 

 מספר עמוד

במסמכי  

 ההליך ה 

  

 המחשה:

חוברת ההצעה. טופס מס'  –מסמך ג' 

אימות חתימה ואישור בעלי זכויות  - 1

 חתימה בשם המציע 

 

    

לצרף    "19/2021"שאלות הבהרה הליך  (:  הנושא  בשורת)  לציין   יש  ל" בדוא  בפנייה 9.3

לציין את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך  את קובץ השאלות   וכן, יש 

   .)דוא"ל( קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוניקבלת תשובה, מספרי הטלפון שלו )

ראויות להתניה או להסתייגות,  הליך על )שני סבביו(  מציע הסבור, כי דרישות ה  9.4

 רשאי להעלות את השגותיו או הערותיו רק במסגרת הליך ההבהרות דנן. 

דעתו   9.5 בשיקול  תהיה  כאמור  הבהרה  בקשות  או  לשאלות  להשיב  אם  ההחלטה 

 התאגיד, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב את התאגיד.הבלעדי של 

בכל מקרה שבו יחליט התאגיד להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או לבצע תיקון   9.6

מסמכי   הבהרה,  ההליךכלשהו  לבקשת  או  לשאלה  בתגובה  ובין  ביוזמתו  בין   ,

ו/או התיקון באתר האינטרנט של   התאגיד  יפורסם מסמך הכולל את התשובות 

(www.kan.org.il  והמציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא )

על ממסמכי  - חתום  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  תשובות  הליךהידיהם  מקרה  בכל   .

, יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו חלק בלתי  ההליךותיקונים כאמור לתנאי  

 , לכל דבר ועניין.הליךנפרד ממסמכי ה 

mailto:ayelete@kan.org.il
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המצי  9.7 ועדכונים  באחריות  הבהרה  תשובות  פרסום  בדבר  ולהתעדכן  לבדוק  עים 

ל   להליך  עדכון  ו/או  הודעה  בגין  טענה  כל  על  מראש  מוותרים  והם    הליךזה, 

שפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד ואשר לא ידעו עליו, אף אם פורסמו בסמוך  

 למועד האחרון להגשת הצעות.

ועל 9.8 עת  בכל  רשאי  יהיה  התאגיד  כי  ש -יובהר,  את  פי  לשנות  הבלעדי,  דעתו  יקול 

, או בכל דרך  האמור לעיל, בהודעה שתינתן לפי  הליךלוחות הזמנים הקבועים ב

 אחרת בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד. 

   המסמכים ו   הגשת ההצעה חלק א':    – שלב שני   .10

עומד בתנאי הסף 10.1 ומעוניין  כמפורט להלן,  שבקבוצה א' לתנאי הסף,    מציע אשר 

ב א  הליךלהשתתף  לתיבת    תיגיש  בלבד,  ידנית  במסירה  להלן,  כמפורט  הצעתו, 

, ירושלים.  3, קומה  23כנפי נשרים    ובהמכרזים שבמשרדי התאגיד בירושלים: רח 

ב ההצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא  הצעות  להגיש  הקבוע    הליך ניתן 

י  בצהריים!! התאגיד יהא רשא  12:00עד השעה לעיל   8.1בסעיף בטבלת המועדים 

  הליך לפסול הצעות שלא תהיינה בתיבת המכרזים עד לתאריך ולשעה הנקובים ב

 זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

המסמכים    יגישו  המציעים 10.2 כל  ובצירוף  חלקיה  כל  על  ההצעה,  והאישורים  את 

 כדלקמן:  הדרושים הנלווים אליה

ג'   10.3 ג'    חוברת ההצעה   - מסמך  ידי המציע. למסמך  ברת  חו   – חתום כדין על 

ההצעה יש לצרף את הטפסים וכל המסמכים, המידע כשהם תקפים, נכונים  

 ומאומתים למועד הגשת ההצעה ובכלל זה:     

לטופס זה יש  המציע זהותו ומורשה החתימה.  -  1טופס מספר  10.3.1

 את המסמכים הנקובים בו.    לצרף 

מספר   10.3.2 ציבוריים   –   2טופס  גופים  עסקאות  חוק  לפי  .  תצהיר 

 את המסמכים הנקובים בו.    לטופס זה יש לצרף 

מספר   10.3.3 המציע    –   3טופס  התחייבות  ג',  תצהיר  בקשר  וצדדי 

 להגשת הצעה להליך מיון דנן.   

מספר   10.3.4 ההצעה    –   4טופס  פרטי  בדבר  וכתב  הצהרה  הסודיים 

 ויתור.  

המקצועיים    בתנאי הסף תצהיר עמידת המציע    –   5טופס מספר   10.3.5

ניתן להגיש טופס זה בשפה האנגלית בנוסח  להליך המיון דנן.    

   יד.  באנגלית כפי שיפרסם התאג 

  .  3.3  תצהיר עמידת הגורם העומד בתנאי הסף   –   6טופס מספר   10.3.6

כפי   באנגלית  בנוסח  האנגלית  בשפה  זה  טופס  להגיש  ניתן 

   שיפרסם התאגיד 



19 
 19.9.21מסמכים  מעודכנים נכון ליום  

  .  3.4  תצהיר עמידת הגורם העומד בתנאי הסף   –   7טופס מספר   10.3.7

כפי   באנגלית  בנוסח  האנגלית  בשפה  זה  טופס  להגיש  ניתן 

 . שיפרסם התאגיד 

 . 3.5  תצהיר עמידת הגורם העומד בתנאי הסף   –   8טופס מספר   10.3.8

   . 3.6  תצהיר עמידת הגורם העומד בתנאי הסף   -   9טופס מספר   10.3.9

  תצהיר עמידת הגורם העומד בתנאי הסף   -   10טופס מספר   10.3.810.3.10

3.7  . 

א'   10.3.910.3.11 דנן,     מוקדם   מיון   של   בהליך   להשתתף הזמנה    – מסמך 

 בראשי תיבות.  ידי המציע בתחתית כל עמוד  - על ם  חתו 

ב'   10.3.1010.3.12 ראשוני    – מסמך  טכני  המציע  - על ם  חתו מפרט  ידי 

 בראשי תיבות. בתחתית כל עמוד  

הבהרה כל   10.3.1110.3.13 לשאלות  תשובות  ו/או  הבהרה  ו/או    מסמך 

לגבי   ו/או עדכון  על   הליך ה תוספת  ידי התאגיד,  - שיוצא בכתב 

התאגיד  באתר  תיבות    ויפורסם  בראשי  המציע  ידי  על  חתום 

 בתחתית כל עמוד. 

 , כפי שיפורט להלן.   לכלול את הפתרון המוצעבנוסף, על ההצעה  10.4

 : הפתרון המוצע מסמכי  הגשת     חלק ב':   – שלב שני   .11

למתן  ה   את   יפרט   הוא   ובו   מסמך   יגיש   מציע   כל  11.1 ידו  על  המוצע  פתרון 

 בעבור התאגיד, המסמך יכלול מספר חלקים כדלקמן:     השירותים 

לביצוע המדידה  11.2 הטכנולוגיה המוצעת    על   יעלה   לא   המסמך   היקף :  תיאור 

   , והוא יכלול את כל הפרטים שלהלן:  כפול   ברווח   A4  עמודי   15

 .  מדידה   כלי   את   שפיתחה   החברה   שם  11.2.1

 .  המדידה   כלי   של   הטכנולוגית   השיטה   לגבי   כללי   הסבר  11.2.2

נדחה,    נמדד   תוכן   בכל הטכנולוגיה    הטמעת   אופן  11.2.3 )ליניארי, 

     . דיגיטל וכן הלאה(   ה טלוויזי 

  בכל   הטכנולוגיה   הטעמת   לצורך   הנדרשים   הטכניים   האמצעים  11.2.4

,  שרתים   וסוגי   מספר ,  מקודדים   סוגי :  זה   ובכלל :  נמדד   תוכן 

 .  כך   לשם   הנדרש   האדם   כוח ,  on premise  או   בענן   נעשה   האם 

  CDN  ספק   כגון   שלישי   צד   גורם   עם   התממשקות   אפשרות  11.2.5

   . הטכנולוגיה   הטמעת   מתהליך   כחלק 

  נדרש   המכשור   וכל   הנמדדים   בקרב   הטכנולוגיה   הטמעת   אופן  11.2.6

 .  כך   לשם 
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  בתכנים   הטכנולוגיה   הטמעת   לצורך   הנדרשים   המשאבים  11.2.7

 . שונים 

  כגון   המדידה   מתווה   את   לשנות   ניתן   בה   ודינאמיות   הגמישות  11.2.8

  רדיו   בתחנת   צריכה   פלטפורמת   מדידת   ביטול   או   הוספה 

 .   מסוימים 

  הנדחית   המדידה   משך   את   וגמיש   דינמי   באופן   לקבוע   היכולת  11.2.9

  זמן ,  סוגה   כגון   שונים   לשיקולים   בהתאם   שונים   תכנים   של 

"  זנב (, " פריים  פוסט ו/או  פריים - פרה   מול   טיים  פריים )  השידור 

 .  ספציפי   תוכן   של   נדחית   צפייה 

  באופן   התוכן   אותו   מתוך   קטע   או   תוכן   למדוד   האפשרות  11.2.10

 .  עצמו   בפני   כעומד   או   מאוחד 

אבני הדרך למתן השירותים ההקמה, ההיערכות  ו   שלבי ,  הליך  11.2.11

 וכיוצא באלה, וכן המועדים המשוערים לכל שלב.     

שלא    מסמך   יצרף   מציע ה :  ת המונפקים " חו ו תיאור המערכת, הפילוחים והד  11.3

על   כפול,    A4עמודי    5יעלה    הפילוחים ,  החיתוכים   את   יפרט   ובו ברווח 

  מסוגלת רותים  שתשמש אותו לאספקת השי   שהמערכת   השונים   ת " והדוחו 

  שמספקת   התוכנה   את   יציג   מציע ה   .  והמידע   המדידה   נתוני מתוך    להנפיק 

הפגישה    ויראה   הדוחות   את    בהפקת   הכרוכות   השונות   יכולות   את במהלך 

, ככל  והכל ככל שבידו המידע נכון למועד הגשת ההצעות לסבב א' ,  הדוחות 

 .  במסגרת הפתרון המוצע   שאין בידו מידע הוא לא נדרש להכלילו 

ותמיכה  11.4 הדרכה  על    מציע ה :  תיאור  יעלה  שלא  מסמך    A4עמודי    3יצרף 

שבו   כפול    השדרוג   התחזוקה ,  התמיכה ,  ההדרכה   מנגנוני   את   יפרט ברווח 

  לצורך   שימוש   נעשה   בה   הטכנולוגית   השיטה   או / ו   המערכת   או / ו   התכנה   של 

  השאלות    או / ו   התקלות   סוגי   את מציע  ה   יפרט   כן   כמו .  השירותים   אספקת 

  בקיאים   שכבר   גורמים   מצד   אם   בין   לאמור   בקשר   להתעורר   העשויות 

 .   חדשים   גורמים   מצד   אם   ובין   במערכת 

ברווח   A4עמודי    5יצרף מסמך שלא יעלה על    מציע : ה היבטי בחירת הפאנל  11.5

 :  זה   ובכלל   הפאנל   בחירת   של   ההיבטים   את   יפרט   בו כפול, ש 

 .  הכינון   סקר   יבוצע   לפיה   המתודולוגיה   של   עקרונות  11.5.1

  אם   התגמול   ואופן   הפאנל   חברי   יגויסו   בסיסם   שעל   עקרונות  11.5.2

 .  בכלל 

  חברי   מצד   פעולה   לשיתוף   ודאגה   מעקב   לשימור   עקרונות  11.5.3

 .  הפאנל 

  או / ו   ייחודי   היבט   בעל   מציע ה   לדעת   שהוא   נוסף   עניין   כל  11.5.4

  בניתוח   או   כינון   בסקר   או   בפנאל   הכרוך   בהיבט   משמעותי 

 .  הסטטיסטי 
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יעשה ככל שבידי המציע מידע נכון למועד הגשת ההצעות    רוט הפי  11.5.4

א'  שאין    . לחלק  המציע  ככל  ל כאמור מידע  בידי  נדרש  לא  הוא    כלילו ה , 

   .   במסגרת הפתרון המוצע 

 : חלק ג': הוראות כלליות להגשת ההצעה -שלב שני   .12

  הצעת   על  המרמזים  פרטים  או  המחיר  הצעת  את  לציין  איןהגשת ההצעה,    בשלב 12.1

 .המחיר

 כדלקמן: , המסמכים והפתרון המוצע יוגשו ההצעה 12.2

   מקור – עותק אחד מודפסב 12.2.1

 .  קי  און דיסק גבי -על סרוק נוסף  עותקב 12.2.2

של ההצעה בהשמטת  עותק    –  מציעים האחרים  לעיון ה נוסף  עותק  ב    12.2.3

  לעיון  כעותק  זה  עותק   לסמן   יש,  יפורסם  שלא  מבקש  המידע שהמציע

 מציעים האחרים.  ה

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה המודפסת ותוכן ההצעה על גבי המדיה   12.2.4

ההצעה   בתוכן  האמור  יגבר  סתירה  של  במקרה  הדיגיטלית. 

 המודפסת.  

 . או בדואר בפקס, להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני איןבשום מקרה  12.3

ן  יי ע הוא    כי הצהרה ואישור  מטעם המציע מהווה  , והפתרון המוצע  הגשת הצעה 12.4

, נתן  בהם  הכלולים   התנאים  וכלל   הפירוט  ת הליך, הבין אה  מסמכי  כלל  את   וקרא

הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר  לו  כי הייתה  הליך,  לכל תנאי ה את הסכמתו  

ענות בכל  תהיינה לו ט על בסיס זה ולא    ו וכי הגיש את הצעתהצעתו  לצורך הגשת  

לפרט כלשהו הקשור  היה מודע א תנאיו, או כי להליך, למתווה או להנוגע לנוסח ה

ול למתווה  על הצהרות המציע    לתנאיו.הליך  להוסיף  בא  זה  בסעיף קטן  האמור 

    כאמור בטפסי ההצעה. 

  שבידיו   והנתונים  התאגיד  והערכת  ידיעת  מיטב  לפי  ניתןהליך,  ב  שנמסר   מידע   כל 12.5

הליך יחד עם זאת כל פירוט של כמויות או היקפים ככל שניתן ו/או  ה  פרסום  במועד

יינתן על ידי התאגיד אינו מחייב, מהווה אומדן משוער בלבד ואין בו בכדי להוות  

המציעים   על  למציעים.  כלשהיא  בעצמאינדיקציה  בעל לבדוק  בעיני    מקצוע -ם, 

, וכן  שירותיםהאת מאפייני  המידע הכלול בהם , הליךובאופן עצמאי את מסמכי ה 

כלכלי,   ופרט משפטי,  נתון  או אחר, הרלוונטי,  טכני, מסחרי, מקצועי,  כל  עסקי 

המציע  לדעת של  השירותיםלהליך,  ו  התחייבויות  לביצוע  ע  ולכלל  פי  - להמציע 

   .הליךמסמכי ה 

אי ידיעת תנאי כלשהו הקשור  הליך או  כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי ה 12.6

- לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה עלמצד המציע ,  הליךמושא ה   בביצוע השירותים

 ידי המציע. 
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הנובעות  או  , לרבות ההוצאות הכרוכות הליךכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות ב 12.7

מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא  

 יהיו זכאים לכל השבה או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור. 

משותפת למספר גופים למעט במקרים בהם נכתב אחרת במסמכי  אין להגיש הצעה   12.8

ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או  -. ההצעה תוגש עלההליך

גופים  בנוסף,  זה.    הליךקשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות ל

נפרד(, היוצר    מזההאשר יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר 

ו לפגוע בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי  אאו עלול ליצור ניגוד עניינים  

 זה.   הליךשיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות ל

 

 שבקבוצה א' הסף  בתנאי המציע  עמידת של לכאורית בדיקה: שלישי שלב .13

  בחינת הצעות כל עת, ובכלל זה בכל שלב של  התאגיד יהא רשאי להביא בחשבון, ב 13.1

הסף בתנאי  ה ובחינת העמידה  והנתונים שבמסמכי  כל המרכיבים  על  הליך  , את 

ידי   על  והנתונים שהומצאו  רלוונטי  המציע,  נספחיו, את כל המסמכים  כל מידע 

כן את ממצאי בדיקותיו של  המציע מכל מקור שהוא, ו  שיהיה בידי התאגיד לגבי  

 ולהצעה. מציע ו/או עם צדדים שלישיים ביחס להמציע  עם  –התאגיד 

יכולת    התאגיד 13.2 את  לבדוק  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,    לעמוד   המציעיהא 

  על   גם(  המפרט הטכני  ,שבקבוצה א'  )ובכלל זה, תנאי הסף  הליךבדרישות מסמכי ה

המציע    את   לבחון   מנת  על,  המציע( בחצרי  חזותית  הוועדות  באמצעות)גם    ביקור   ידי

 .  הצעתו אתאו /ו

ככל שהתאגיד  לפסול הצעה בלתי סבירה  לפי שיקול דעתו הבלעדי,  התאגיד רשאי   13.3

כמו כן,  יסבור לפי שיקול דעתו הבלעדי כי ההצעה אינה סבירה מכל סיבה שהיא.  

ו/או לדרך הקבועה    הליך התאמתה לתנאי ה  התאגיד רשאי לפסול הצעה בשל חוסר 

   .דנן הליךלהגשת ההצעות ל

ותמצא סתירה או אי דיוקים בין המידע שצוין במסמכי ההצעה    במקרהמובהר, כי   13.4

  את   לפסול   רשאי   יהא   התאגידשבידי התאגיד מכל מקור שהוא,    אחרלבין המידע  

 .  התאגיד  של הבלעדי דעתו שיקול לפי   והכל  ההצעה

בתנאי  לאחר   13.5 לכאורה  עומדת  ההצעה  באם  יבחן  התאגיד  ההצעה,  הגשת 

  .  שבקבוצה א'   הסף 

 כמו כן, ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.  13.6

לפי   13.7 ההצעה  לפסילת  להביא  עלול  כנדרש,  המסמכים  צירוף  אי  כי  יובהר, 

לבקש   דעתו  שיקול  לפי  רשאי  יהא  התאגיד  וכי  התאגיד,  של  דעתו  שיקול 

לפנות בהבהרה.  השלמת   יעמדו לכאורה  מסמכים או  ורק הצעות אשר  אך 

 פגישה עם המציע.   בתנאי הסף כאמור, יעברו לשלב הבא של  
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מובהר כי עמידת המציע בתנאי הסף אפשר ותבחן גם במהלך שלב הפגישה   13.8

 .  של תהליך הבחירה   של התאגיד עם המציע, ובכל שלב אחר שהוא 

    שלב רביעי: פגישה עם המציע  .14

  דו לכאורה בתנאי הסף,  מ כל אחד מן המציעים שע התאגיד יהא רשאי לזמן   14.1

התאגיד  עם  ידו   לפגישה  על  המוצע  הפתרון  "   להצגת  עם  )להלן:  הפגישה 

   "(, במהלכה יציג המציע את האמור להלן:  התאגיד 

היבטיו,   14.1.1 כלל  על  המוצע,  הפתרון  את  תכלול  אשר  פרזנטציה 

,   רות המציע להציג ככל שבאפש   הטכנולוגי, הסטטיסטי לרבות  

 הפקת מדד מאוחד מתוקף.  ו 

  המדידה   מנתוני   להפיק   שניתן   ות " דוח   הפקת כל    של דמו   14.1.2

, ככל  בזה   וכיוצא   האפשריים   והחתכים   הפילוחים   את והמידע,  

   .  שבאפשרות המציע להציג 

אף    וככל ,  ההטמעה ואופן    הטכנולוגיה  14.1.3 ניתן    להדגים שהדבר 

ליניארי  בתוכ   הטכנולוגיה   את   להטמיע   ניתן   כיצד  תאגידי,  ן 

 ו/או נדחה.  

 . חזותית   הוועדות   באמצעות   או   פרונטלי   באופן   תתקיים   הפגישה  14.2

שהיא   14.3 שאלה  כל  המציע  את  לשאול  רשאי  יהא  התאגיד  הפגישה,  במהלך 

 .   ו/או לתנאי הסף   בנוגע לשירותים 

וכן לשם צמצום    הסף   בתנאי המציע    עמידת   בחינת הפגישה נועדה בין היתר ל  14.4

האופטימלי    אפיון ה לקביעת  ,  מציעים וה   התאגיד   שבין   המידע   ערי פ 

 (   להתרשם   לתאגיד   לאפשר (,  והכספיות   הטכניות   דרישות להתקשרות 

  של   היתכנויות   ללבן   זה   ובכלל ,  הישראלי   בשוק   והטכנולוגיות   מהשחקנים 

  הצורך   עם   להתמודד   יכולתה ,  בטכנולוגיה   השימוש   קלות ,  פשטות ,  דיוק 

  שיהא   באופן ,  באלה   וכיוצא   ההתממשקות   ועלות   הקידוד   מנגנון ,  בגמישות 

,  שלבי   הדו   המכרזי   ההליך   של '  ב   סבב לצורך    עמדתו   את   לגבש   התאגיד   בידי 

ל   . מלאה   עובדתית   תמונה   סמך   על  כי מדובר  קיום הפגישה  הנימוקים  הנם 

)טכנולוג  וחדשניים,  מורכבים  אפיונים  בעלת  סבוכה    י בהתקשרות 

וסטטיסטי( שההיבט הכספי בה, הנו רק אחד מתוך שורה של שיקולים שעל  

בהתקשרות שעשויה להיות  ,  התאגיד להתחשב בהם בבחירת המציע הזוכה 

טווח  שקיימת  ארוכת  בבחינ ,  מיעוט  ת חשיבות  לאור  הסובייקטיבית,  ה 

הפוטנציאליים  לעיל המציעים  המפורטים  ומהשיקולים  בעניין    , 

      ראשוניותה.  

 גיבוש קבוצת המציעים הסופית   -   חמישי שלב   .15

את קבוצת המציעים  באופן סופי  לאחר הפגישה עם התאגיד יקבע התאגיד   15.1

 . ההליך   של לעיל של קבוצה א'  הסופית אשר עמדו בתנאי הסף  
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  ברשימת   להיכלל   תוכל נשוא קבוצה א',  רק הצעה שתעמוד בכל תנאי הסף   15.2

ב'   הסופית   המציעים  סבב  במסגרת  הצעות  להגיש  שיתקיים    שיוזמנו  ככל 

 .  הליך מכרזי של הגשת הצעות 

 נשוא סבב ב' הליך המכרזי הדו שלבי עם הליך תחרותי נוסף   .16

שבקבוצה  תנאי סף  ,  לרבות ככל שיפורסם,  ,  המלאים   י מכרז הליך ה ה   מסמכי  16.1

סף   תנאי  וכן  בהם(  שייעשה  ככל  ביטול  או  שינוי  )בכל  )ככל  ב'  נוספים 

סופי   מפרט ,  המחיר   הצעת ,  איכותיות   מידה   אמות (  שיוחלט  )ובו    טכני 

שיוחלט(   ככל  מנדטוריים    ורק   אך   יימסרו ,  התקשרות   והסכם תנאים 

, וזאת בהתחשב בפגישות שיערכו עם המציעים  הסופית   המציעים   לקבוצת 

   עיל.  כאמור ל 

,  מדדי האיכות בהליך המכרזי הדו שלבי, אפשר ויכללו את הרכיבים הבאים  16.2

 :  כולם או חלקם וכן אפשר ויכללו רכיבים נוספים 

 ניסיון במדידה  16.2.1

   סטטיסטי   מתוקף   אחיד   מדורג   מדד   ביצירת   ניסיון  16.2.2

 ים  סטטיסטי מחקרים  ב   ניסיון  16.2.3

   הפאנל   וגיוס   כינון   סקר מתודולוגיית   16.2.4

 והמוניטין שלו   המיועד   הסטטיסטי   היועץ התרשמות מ  16.2.5

  השירותים   את   לתן   המיועד   ומגורם   מהמציע   כללית   התרשמות  16.2.6

     לתאגיד 

 המערכת   ויכולות   המדידה   כלי   של   מהטכנולוגיה   התרשמות  16.2.7

ש   של   המדויק   התמהיל   כי   יובהר  16.3 האיכות    ההצעה   לבחירת   ייבחנו רכיבי 

ההליך    במסמכי   ייקבעו ,  מהמדדים   אחד   לכל   שיינתן   המשקל   גם   כמו ,  הזוכה 

להליך המיון    בהתאם   להשתנות התמהיל עשוי  .  בסבב ב'   המכרזי הדו שלבי 

 המוקדם דנן על כל שלביו.  

יהא   16.4 וה   דעת ה   שיקול לתאגיד  ו   בקביעת   מוחלט הבלעדי    לא רכיבי האיכות, 

 .  לכך   בקשר   טענה   כל   המשתתפים   מפי   תישמע 

ב'   16.5 סבב  במסגרת  להוסיף  זכותו  על  שומר  הדו    – התאגיד  המכרזי  ההליך 

  קבוצת   קביעת ב לשם    נבחנו   פורטו ו/או שלא   שלא   נוספים   סף   תנאי שלבי,  

א',  ב   הסופית   המציעים  דעתו    מזערי   איכות   וניקוד סבב  שיקול  לפי  הכל 

   הבלעדי.  

ב',   16.6 סבב  בנוגע    נוסף   תחרותי   הליך   לקיים   התאגיד   רשאי   יהא במסגרת 

.  הנוסף   התחרותי   ההליך   יתנהל   שבמסגרתם   התנאים   ייקבעו להצעת מחיר, ו 

  שנקבעו  למציעים  תודיע   המכרזים  ועדת , האמורים  התנאים   יתקיימו ככל ש 
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  ביחס   סופית   הצעה ,  שיקבע   במועד   להגיש   רשאים   הם   כי   התנאים   פי   על 

 . המקורית   הצעתם   לעומת   התאגיד   עם   שמיטיבים   בתנאים   הצעתם   למחיר 

  דעתו   לשיקול   נתונה   תהא ,  לא   או   נוסף   תחרותי   הליך   לקיים   אם ב   ההחלטה  16.7

 .  התאגיד   של   והבלעדי   המוחלט 

  לקיים תהליך הבחירה  מבלי לגרוע מן האמור, התאגיד יהא רשאי במסגרת   16.8

שלב,  ,  המציעים   מן   חלק   או / ו   המציעים   עם   ומתן   משא    כל   עם   בקשר בכל 

 .   בהצעתם   אחר   חלק   וכל   הכספית   הצעתם   לרבות ,  בהצעתם   מאפיין 

כי הליך מכרזי הכוונה, לכל דרך התקשרות בהתאם  למען הסר ספק מובהר   16.9

   לדיני המכרזים ובכללם לתקנות חובת המכרזים. 

 במסגרת ההליך דנן   תוקף ההצעה  .17

יום  (  180מאה ושמונים )למשך  ומחייבות את המציע  תהיינה תקפות  המציע  הצעות   17.1

 .  להגשת ההצעותמהמועד האחרון 

רשאי   17.2 יהא  עת,  התאגיד  את  בכל  להאריך  מהם(  מי  )או  מהמציעים  לבקש 

יותר,   או  אחת  נוספת,  לתקופה  הצעתם  שהוא תוקף  זמן  פרק  וזאת  לכל   ,

הבלעדי.   דעתו  לשיקול    הנקוב   למועד   עד ,  כן   יעשה   שלא   מציע בהתאם 

   .  הליך ב   מהצעתו   בו   שחזר   כמי   לראותו   רשאי   יהיה   התאגיד ,  בהודעה 

 

 הצעה מסויגת או מותנית  .18

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם   18.1

ה  תיקון  הליך דרישות  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי  יהא  התאגיד   .

או בתנאיו, אם ייעשו, משום הסתייגות המציע מתנאי  ההליך דנן  במסמכי  

 "(. הסתייגות " :  )להלן   ההליך ה 

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא   18.2

ן  חלופי רשאי לקבל הצעה אשר כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או ל 

לפי שיקול  הכל    -   ן לפנות למציע לשם הבהרה חלופי או ל לפסול את ההצעה,  

 דיע על כך למציע בכתב. של התאגיד אשר יו   דעתו הבלעדי 

יהיה מחויב לעמוד בהתחייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות   18.3 המציע 

 . , ככל שיורה כן התאגיד הליך ל או בהצעתו  ההליך  שכלל במסמכי  

 אי עמידת המציע בתנאי התאגיד   .19

שתוגש   19.1 הצעה  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר  אשר  - על התאגיד  מציע,  ידי 

לתאגיד  שירותים  בעבר  השירות    סיפק  של  בסטנדרטים  עמד  לא  ואשר 

ה  בתנאי  טיב  הליך כנדרש  על  שלילית  דעת  חוות  לגביו  שקיימת  או   ,

שסיפק  אחר.    השירותים  ממשלתי  גורם  מצד  ו/או  התאגיד  גורמי    מצד 

זכות   מתן ההחלטה הסופית.  לפני  טיעון  זכות  למציע  תינתן  כזה,  במקרה 

פה הט  בעל  או  בכתב  שתמומש  יכול  הכל  יעון  ועדת  ,  דעת  לשיקול  בכפוף 

 .  המכרזים 
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הצעה  התאגיד   19.2 הגיש  אשר  מציע  הסף  על  לפסול  הזכות  את  לעצמו  שומר 

ונמצא כי  דנן  להליך  התאגיד ו/או במסגרת הגשת ההצעה  למכרז קודם של  

כלשהיא שאינה נכונה, מטעה, ו/או שגילה רק מידע  הגיש הצעה או הצהרה  

להטעות.  ח  כדי  בו  זכות טיעון  לקי באופן שיש  למציע  כזה, תינתן  במקרה 

לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה,  

 . בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים הכל  

 דרישה למידע נוסף או להבהרות  .20

של   20.1 שלב  בכל  מציע,  מכל  לבקש  רשאית  המכרזים  הבחירה ועדת    תהליך 

כתב או בעל פה ביחס להצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר  הבהרות ב 

או להעניק לו  באופן מהותי  למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו  

נפרד   בלתי  חלק  יהיו  ההבהרות  אחרים.  מציעים  פני  על  הוגן  בלתי  יתרון 

 מההצעה. 

ועדת המכרזים רשאית לדרוש מכל מציע השלמת מידע חסר, לצורך בחינת   20.2

ה עמידת  בתנאי  המציע  של  הסף הליך ו  בתנאי  לרבות  א'   ,  וכן  שבקבוצה   ,

 לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה. 

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על   20.3

הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה  

ואת תכליתו של  הליך  תאגיד כעורך ה זו משרתת באופן המרבי את טובת ה 

 . הליך דנן 

אישור   20.4 ו/או  מידע  כל  דרישתו,  עם  מיד  לתאגיד,  להמציא  מתחייב  המציע 

 ו/או הבהרה כאמור לעיל. 

לעיל  20.5 האמור  מכל  לגרוע  על ,  בלי  רשאי,  יהא  דעתו  - התאגיד  שיקול  פי 

זהותו,   בדבר  ומדויקים  מלאים  פרטים  לגלות  ממציע  לדרוש  הבלעדי, 

וכן כל  עסקיו, מבנ  ה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו, 

. מציע אשר נמנע  בשלב ההליך   מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו 

רשאי התאגיד שלא    – מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד  

 לדון עוד בהצעתו או לפסלה. 

בהצעתו,  מ  20.6 המציע  מהתחייבויות  לגרוע  את  בלי  לעדכן  המציע  מתחייב 

שמסר   במידע  יחול,  אם  יחול,  אשר  שינוי  כל  לגבי  דיחוי,  ללא  התאגיד, 

ל  הצעתו  הגשת  ממועד  יחלוף  אשר  הזמן  בפרק  למועד    הליך לתאגיד,  ועד 

הזוכה   ההצעה  בדבר  המכרזים  ועדת  החלטת  ו/או  פרסום  תהליך  ב בהליך 

 ההסכם עמו. עד לחתימה על    – , ואם נקבע, כבעל ההצעה הזוכה  הבחירה 

 הליך  עיון במסמכי ה  .21

, כל משתתף  1993  - )ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בכפוף לתקנה   21.1

עם  בהליך   בהתכתבויותיה  המכרזים,  ועדת  בפרוטוקול  לעיין  רשאי  יהא 

המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה אשר אינן חסויות ו/או  

המשפטי   היועץ  בעמדת  חסויה,  מוחרגות,  או  מוחרגת  ככל שאינה  בוועדה 

בדבר   להלכות  בכפוף  או  האמור  בתקנה  שנקבעו  לחריגים  בכפוף  וזאת 
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ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר    30חיסיון לפי הדין והפסיקה, וזאת תוך  

 החלטת ועדת המכרזים, וזאת תוך תיאום מראש עם נציג התאגיד. 

מ  21.2 סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  הסבור  סודות  מציע  ו/או  סחריים 

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם  חלקים סודיים מקצועיים )להלן: " 

גבי   על  בהצעתו,  במפורש  יציין  אחרים,  מס'  למציעים  למסמכי    4טופס 

שבו  הליך ה  הצעתו,  של  נוסף  עותק  יצרף  וכן,  הסודיים,  החלקים  מהם   ,

 החלקים הסודיים מושחרים. 

ודיים, יראוהו כמי שמסכים למסירת  מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כס  21.3

 ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. 

בהצעה   21.4 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון 

מוותר   שהמציע  ומכאן  האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

בדב יודגש  21.5 הדעת  שיקול  ועדת  :  של  הינו  המציעים  של  העיון  זכות  היקף  ר 

 .  המכרזים בלבד 

לא  מ  21.6 מציע  של  וכתובתו  שמו  כי  בזאת,  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  בלי 

   . יהוו סוד מסחרי או עסקי 

 ועדת המכרזים  זכויות .22

 דנן, ועדת המכרזים  ההליךמבלי לגרוע מזכויות ועדת המכרזים, המוקנים לה מכוח מסמכי  

 בנוסף:  רשאיתתהא 

מטעמה ו/או בכל עובד של התאגיד בכל שלב  להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים   22.1

 ולכל מטרה.של תהליך הבחירה  

בהתאם לשיקול  בכל עת,  ו/או כל שלב בתהליך הבחירה וזאת  ההליך דנן  לבטל את   22.2

דעתו הבלעדי של התאגיד, בכל שלב שהוא כולל לאחר ההודעה על הזכייה ולאחר  

 . חתימת הסכם ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה

  לעשות   או המכרזי    ההליך   את   לבטל או  /ו,  כלל  שלבי  דו  מכרזי  הליך  לפרסם   שלא 22.3

קת כמה הצעות הבאות  הליך פניה תחרותית, בדי)כגון:    אחר  תחרותי הליך תחתיו

   . וכן הלאהמעריכת מכרז   בפטור ספק לבחור  או( בחשבון וכן הלאה

הנדרשים,   22.4 השירותים  את  לפצל  רשאי  יהא  התאגיד  ב'  סבב  במסגרת  כי  יובהר 

למספר שירותים ו/או לבצע את סבב ב' רק בקשר לחלק מן השירותים, הכל לפי  

 שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד מכל סיבה.  

ל 22.5 כי  יובהר  זה,  בעניין  השירותים  זה  ביצוע  לותנה  מהליך    אישורים קבלת  וכפוף 

איש  קבלת  תקציבי.  לרבות  הור  לביטול  אפשרות  תהליך  קיימת  ו/או  דנן  הליך 

ו/או  ו/או  הבחירה   ב'  כתוצאה מאי  סבב  השירותים,  ביצוע  מועד תחילת  דחיית 

   ובכלל זה בשל אי קבלת אישור תקציבי.  ר כלשהואקבלת אישו

מהאמור,   לגרוע  ה מבלי  את  לבטל  הזכות  את  לעצמו  שומר  הליך  התאגיד 

הבחירה  ו/או   תהליך  ל ו/או  את  ב' שלא  סבב  את  את    קיים  לבטל  ו/או 

ההתקשרות ו/או לפצל את השירותים בין מספר זוכים ו/או לבקש מהזוכה  
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סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתו  והכל מכל  לבצע רק חלק מהשירותים,  

כל  הליך  לא תהיה למשתתפים ב כאמור,  המלא והסופי. אם יחליט התאגיד  

ס  מכל  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  יהיו  תביעה  לא  והם  לכך,  בקשר  שהוא,  וג 

, יראו את המציעים כמי  הליך זהבעצם הגשת ההצעות ל  זכאים לתשלום כלשהו. 

דרישה ו/או תביעה  ,  שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, מוותרים על כל טענה

 .  לרבות לא בדרך של פיצוי ו/או דמי נזקמכל סוד שהוא בקשר לכך,  התאגידכנגד 

ואת  הליך  באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך הלקבל כל החלטה אשר תשרת   22.6

 ההליך דנן.  תכליתו של 

  .  לנהל משא ומתן עם מציע אחד או יותר בכל שלב שהוא 22.7

זה ובכלל זה אופן  הליך  להביא בחשבון בכל שלב שהוא את אופן התנהלות המציע ב 22.8

 על ידו. להליך  הגשת ההצעה 

 הוראות כלליות  .23

רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד וללא  כל מציע   23.1

 . הליך ל כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות  

משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים    - ביטויים המופיעים בלשון יחיד   23.2

 משמעם גם בלשון נקבה ולהפך.   – המופיעים בלשון זכר  

ב  23.3 הסעיפים  נו   הליך כותרת  לא  ובנספחיו  והן  בלבד,  נוחות  למטרות  עדו 

 ישמשו לצרכי פרשנות. 

הם רכושו הבלעדי של התאגיד,    הליך ה מסמכי    -   קניין התאגיד במסמכים  23.4

 ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. 

עניינים   23.5 בניגוד    -   וסודיות ניגוד  פעולה  מכל  להימנע  יתחייב  ההצעה  בעל 

עניינים.   לניגוד  חשש  של  עין  מראית  עניינים/  לניגוד  בחשש  וכן  עניינים/ 

 . מתחייב לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת כלפי התאגיד 

שיפוט  23.6 לדון     -    סמכות  והייחודית  המקומית  הבלעדית,  השיפוט  סמכות 

המצורף לו, תהא נתונה לבתי  זה, לרבות ההסכם    בהליך בתובענה שעילתה  

 . בלבד   המשפט המוסמכים בעיר ירושלים 
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 מפרט טכני ראשוני   - מסמך ב'  

 הגדרות .5

ו/או  כל   - "השירותים" " ו/או הפחתה  וכל תוספת  דנן  המפורט במסמך 

עדכון ו/או שינוי ככל שיעשו בכתב על ידי התאגיד בכל  

 עת.    

 . 2014-חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד  "חוק התאגיד" 

נייחים "  מכשירי צריכה" מחשבים  מחשבים  חכם,  טניידים,  ,  ניד  לפון 

סטרימר  ,  רדיוטלוויזיות חכמות,  טאבלטים, טלוויזיה,  

כל מכשיר ו/או אמצעי נוסף שדרכו אפשר לצרוך את כל  ו

 סוגי המדיה.  

(, OTT)  לווין, כבלים, אינטרנט, פיזור לערוצי הפצה רבים " הפצה שיטות"

)כגון  ,  רדיו דיגיטליים  טלוויזיה  +(,וכל    עידןשידורי 

כל  שיטה  נוספת המשמשת ו/או העשויה לשמש להפצת  

 סוגי המדיה.   

ישירה, האזנה ישירה, צפיה נדחית, האזנה נדחית    היצפי "דרכי צריכה"

והכל בכל עת באמצעות כל מכשיר ופלטפורמת צריכה,  

 (.OOHו )בבית הנמדד ומחוץ ל

-Sשירותי    A-VODים, שירותי  טלוויזיה לינארישידורי   "פלטפורמות צריכה" 

VOD     שירותי ודיגיטלי,    רדיו ,  VODוכל  לינארי 

( הן  באשר  דיגיטל  אינטרנט,  תאפלטפורמות  רי 

וכו'( וכן כל    רשתות חברתיותפודקסטים,  אפליקציות,  

תכני   ובהם  המדיה  סוגי  להפצת  נוספת  פלטפורמה  

   התאגיד ותוכן מתחרה.

: כמות, היקף, פרקי זמן של  מדידת :  לעניין תכני התאגיד  "מדידה" 

התאגיד תכני  צריכה  צריכת  פלטפורמת  מדידה  .  בכל 

תכלול  בין השאר נתוני צריכה נפרדים לכל נמדד ולכל  

היתר    תוכן החיתוכבין  פלטפורמת  לפי  הבאים:  ים 

ה. וכן  צריכה, דרך הצריכה, שיטת הפצה ומכשיר צריכ

הנתונים   בין  סטטיסטית  מתוקפת  אינטגרציה  תכלול 

בין   ו/או  הנמדדים  בין  וכפילויות  חפיפות  נטרול  תוך 

 התכנים השונים.    

ת    זמן  מדידת:  וכן מתחרהלעניין  פרקי  היקף,  כמות,   :

מדידה  .  פלטפורמת צריכהבכל  וכן מתחרה  של צריכת ת 
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תכלול  בין השאר נתוני צריכה נפרדים לכל נמדד ולכל  

מתוקפת    תוכן אינטגרציה  תכלול  וכן  מתחרה 

וכפילויות   חפיפות  נטרול  בין הנתונים תוך  סטטיסטית 

 בין הנמדדים ו/או בין התכנים השונים..  

 חבר בפאנל אשר הסכים להיכלל בו.    "נמדד"

   וידאו.  –אודיו וחוזי     "המדיסוגי "

ויאשר  המציע   " ספק" במכרז  ליזכה  את  תחייב  לתאגיד  ספק 

 באופן מתוקף, איכותי, מהימן, מדויק ואמין.    השירותים

שר יוגדרו על ידי התאגיד  טלוויזיה ותחנות רדיו א  וציער "ערוצי טלוויזיה ורדיו" 

יכללו   הטלוויזיה  ערוצי  למדידה.  ערוצי  כנדרשים  את 

מ חינוכית  11כאן  אן,  כ התאגיד:   עוד  ,  23,    17ובנוסף 

נוספיםע טלוויזיה  ידי    רוצי  על  שיוגדרו     .תאגידהכפי 

התאגיד:   רדיו  תחנות  שמונת  את  יכללו  הרדיו,  תחנות 

כאן   ג,  ב, כאן תרבות, כאן  מו88כאן  רשת, רקע,  , כאן 

מורשת, מכאן עוד    כאן  נוספות    12ובנוסף  רדיו  תחנות 

 כפי שיוגדרו על ידי התאגיד.  

 . ערוצי רדיו דיגיטליים של התאגיד ככל שיוקמו 

 ערוצי רדיו וטלוויזיה נוספים של התאגיד ככל שיוקמו.  

התאגיד יהא רשאי בכל עת, להורות על כל שינוי בזהות   

רדיו אשר ידרשו למדידה לפי  ערוצי הטלוויזיה  ותחנות ה

 שיקול דעתו הבלעדי. 

אשר   מדגם מייצג של האוכלוסייה הנמדדת כפי שתוגדר "פאנל" 

 יוקם וינוהל על בסיס סקרי כינון.  

דרך   "צריכה", "צריכת תכנים" בכל  מתחרה  לתוכן  ו/או  התאגיד  לתכני  חשיפה 

 נה, צפייה, ניגון התכנים וכן הלאה.    האז לרבות 

 התאגיד.חוק  יד השידור הישראלי אשר הוקם מכוח  אגת  תאגיד 

בערוצי    וכן מתחרה" ת" ונדחה(  )לינארי  ושידור  פרסום  כל 

 הטלוויזיה והרדיו.    

או   "   "תכני התאגיד התאגיד  של  ונדחה(  )ליניארי  ושידור  פרסום  כל 

מטעמו בשלמותם או חלקים מהם, ובכלל זה "שידורים"  

כל   וכן  התאגיד  בחוק  כהגדרתם  חדשות"  ו"שידורי 

התאגיד:   לתכני  )דוגמא  של התאגיד.  הדיגיטל  פרסומי 

חסויות,   פרסומות,  תוכניות,  חלקי  מלאות,  תוכניות 

 ב(.  תשדירי שירות, קדימונים וכיו"
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   כללי .6

טלוויזיה  בדיגיטל,  בין היתר במפיץ ומשדר  ,  גוף המדיה הגדול בישראלהנו  אגיד  הת 6.1

אופן שאלה יהיו זמינים לכלל  חרט על דגלו להנגיש את שידוריו ב . התאגיד  רדיובו

ב זמןהציבור,  מקום,  כל  הנה    בכל  השירותים  מתן  מטרת  צריכה.   אמצעי  ובכל 

ובדיגיטל,  צריכת התוכן ברדיו  לאפשר מדידה שתשקף לאשורה את   , בטלויזיה 

מכשירי ופלטפורמות הצריכה בכל שיטות ההפצה,   ,רכימגוון דבאופן שתכסה את 

על המדידה להיות מדויקת ולהכיל את כלל  קבלת נתון אחיד ומתוקף.    ובכלל זה

 תוך שמירה על עלות סבירה ואופטימלית.    לוסייה בישראלהאוכ גוני 

 ם של:שירותיהספק ייתן לתאגיד  6.2

 ה.    מדיד 6.2.1

המדידה   6.2.2 נתוני  דו"חות  ניתוח  וביצוע  איסוף  שמפורט  והפקת  כפי 

  כפי שיקבעו על ידי התאגיד.   , בחיתוכים המינימלייםלהלן

 עריכת סקר כינון.   6.2.3

 . פאנל וניהולו הקמת גיוס נמדדים,   6.2.4

בקרהביצו 6.2.5 ורציפים  ע  שוטפים  וביקורת  ניטור  מעקב  פעילות  על  , 

 , נתוני המדידה והמידע, הפאנל והנמדדים. המדידה

 ביצוע מדידת צנזוס ככל שיבקש התאגיד  6.2.6

ורציף בקשר לכל היבט הכרוך במתן    באופן שוטףייעוץ וליווי התאגיד   6.2.7

 השירותים.  

איכותי, מקצועי, אמין,  ביצוע כל פעולה נוספת ו/או נלוות לשם ביצוע   6.2.8

 מהימן וברמה גבוהה ומתוקפת סטטיסטית של השירותים.

 שירותי המדידה   .7

המדידה   7.1 את   יבצע  ו/או  באמצעות  הספק  טכנולוגי  מנגנון  ו/או  מכשיר  כל 

, בעלי יכולות טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות באופן  שיטה לביצוע מדידה 

בסב  מתוקף  מהימן,  אמין,  באופן  תבוצע  וברמת  שבמדידה  שונות  יבות 

   הדיוק המרביים. 

ספק  ההספק יחבר את נתוני הצריכה לנתון מדרוג מאוחד שיכלול פילוחים שונים.   7.2

מתוקפת סטטיסטית בין הנתונים תוך  יפעיל מערכת שתאפשר ביצוע אינטגרציה  

. המערכת תאפשר  נטרול חפיפות וכפילויות בין הנמדדים ו/או בין התכנים השונים

   .של נתוני המדידה באופן אחיד ומתכלל בפילוחים מגוונים ורבים ניתוח ועיבוד,

שיטת הפצה בכל מכשיר צריכה, בכל פלטפורמת צריכה ועל  בכל  המדידה תתבצע   7.3

 האוכלוסייה הכל כמפורט במסמך דנן.  על בסיס פאנל מייצג של  כל דרכי הצריכה 
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כנית המקורית  ותה אל  כל תוכן שינוגן בכל פלטפורמה שהיא  יזהה ויחבר  הספק   7.4

 .תאמהבהבכל דקה  בטלוויזיה וברדיו )ככל שישנה( ששודרה 

דרכי,   7.5 הפלטפורמה,  מקור  את  לזהות  לו  שתאפשר  בטכנולוגיה  ישתמש  הספק 

מכשירי ושיטות ההפצה בה נצרכו תכני התאגיד, וככל שהדבר יתאפשר גם בקשר  

 לתכנים המתחרים.  

ראי  7.6 )למשל  מוגדר  בנושא  העוסקים  מתוכנית  יהוו  חלקים  במהדורה(  ששודר  ון 

  וגם חלק מהתוכנית בו שודר החלק. לצורכי המדידה תוכן אחד העומד בפני עצמו  

. התאגיד יספק לוגים  on demandויהיו   התוכניות אפשר ויהיו בשידור חי ואפשר

 .  לתכני התאגיד

יחד עם זאת, מקטעי תכנית בפרקי זמן שיגדיר התאגיד, אף אם עוסקים במספר   7.7

היינו    אף אם אינם בשלמותם, יהוו אף הם לצורכי המדידה, תוכן אחדנושאים ו

קבע לפי  סומן כתוכן אחד נפרד, תהקביעה של מה י, ואולם  תוכן העומד בפני עצמו

 שיקול דעתו של התאגיד במהלך ההתקשרות.  

הצריכה   7.8 של  מדויקים  ומועדים  הנמדד  זיהוי  התוכנית,  זיהוי  תאפשר  המדידה 

דקה תאריך,  ,  ומשכה התוכן,    שעה,  נצרך  צריכהבה  של  מועד  בכל  וכן    וזאת 

 תזמונים של התוכנית שנצרכו.       

רדיו,    7.9 בתחנת  או  טלוויזיה  בערוץ  ששודרו  לתוכניות  בקשר  המדידה  חלון 

התוכן.   של  הראשון  השידור  ו/או  הפרסום  מיום  ימים  משבעה  יפחת  לא 

יוגדר ויקבע בנפרד על ידי התאג  יד לפי שיקול דעתו  ואולם, חלון המדידה 

לכל   ו/או בקשר  טלוויזיה  ערוץ  לכל  ו/או בקשר  תוכן  לכל  הבלעדי, בקשר 

מהלך   כדי  תוך  ומשתנה  דינמי  יהיה  המדידה  שחלון  באופן  רדיו  תחנת 

 תקופת ההתקשרות.      

חלון המדידה בקשר לכל תוכן דיגיטלי אשר לא שודר בערוץ טלוויזיה או   7.10

יפחת משבעה ימים מיום הפרסום הראשון של  לא  חלון המדיה  בתחנת רדיו  

מהלך    התוכן.  כדי  תוך  ומשתנה  דינמי  יהיה  המדידה  חלון  זאת,  עם  יחד 

 תקופת ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.  

שניות ו/או בפרק זמן קצר יותר ו/או    60  במקטעים מינימליים שלתתבצע  המדידה   7.11

 בקשר לכל תוכנית.    בכל פרקי זמן אחרים כפי שידרוש התאגיד

, למעט ביום  יום בשנה  365שעות ביממה,    24באופן רציף  המדידה והמדידה תעשה   7.12

 . הכיפורים

 :  הטכנולוגי  האמצעי

ב 7.13 שימוש  לעשות  בניתן  או  אחד  טכנולוגי  אמצעים  אמצעי  בין  טכנולוגיים  שילוב 

   .שונים

מתווה   7.14 אינו  התאגיד  כי  המובהר  האת  ש  טכנולוגיאמצעי  את  או  יטת  הנדרש 

 המדידה אשר יהיו באחריותו המלאה והמוחלטת של הספק. 
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שיטה   7.15 כל  או  בלבד  תוכנה  ייעודית,  חומרה  לכלול  יכול  הטכנולוגי  האמצעי 

את צריכת התכנים  באופן  בלבד שניתן יהיה למדוד ולנטר  טכנולוגית אחרת, הכל  

את  שידרוש התאגיד וז  זמןהוברמת דיוק של פרקי  מעולה, מדויק, אמין ומהימן  

יהיה   שניתן  וכן  ההפצה,  שיטות  ובכל  הצריכה  ודרכי  פלטפורמות  מכשירי,  בכל 

וללא   כפילויות  ללא   אחודה  מדידה  גורמים  לבצע  מאת  מידע  בקבלת  תלות 

 . שלישיים כגון בעלי הרשתות החברתיות וכד'

התקנת האמצעים  הטכנולוגיים במכשירי המדידה בקרב  אספקת ולהספק ידאג ל 7.16

 הנמדד וכן לתפעולם השוטף. 

חכמים 7.17 סלולאריים  טלפונים  על  להתבסס  יכול  המדידה  מערכת    מכשיר  בעלי 

באמצעות אפליקציה, הטמעת תכנה, הטמעת מנגנוני המדידה    הפעלה מכל סוג, 

או    ה, פאנל תוכנה במערכת הפעלה של מכשירי הניד, או בכל דרך שהיא פאנל חומר

 בשילוב עם מכשירי מדידה נוספים.  

   מחזיקה מכשיר ניד חכם. אהמדידה תכלול ככל הניתן גם אוכלוסייה של 7.18

מכשירי, פלטפורמות ודרכי    כל תוך הרשתות החברתיות בה תהיה פרטנית בדהמדי 7.19

צד  של התאגיד וכן בנכסים של  בכלל זה בנכסים  הצריכה ובכל שיטות ההפצה ו

יוטיוב)פי  שלישי וכן הלאה(יסבוק  יהיה   , טוויטר  לאפיין את תכני  באופן שניתן 

)כל  התאגיד,   הצריכה  של  זמן  פרק  הצריכה,   מועדי  התכנים,  צריכת  לכמת את 

רשת החברתית(, ובכלל זה הפסקות  החל המפורסם במקטע של תכני התאגיד בתוך  

 '. עצירות וכד' תוך פילוח של הנמדדים, מיקומם וכד

י  7.20 שהספק  שימוש  ככל  )עשה  שמע  הממירה  בעלת  זו  (  Audioבטכנולוגיה  תהיה 

ובעל יכולת למדוד גם ממרחק פיזי בין אמצעי המדידה לבין   עמידות גבוהה לרעש.

 מכשיר הצריכה.  

על:   7.21 שניתן  המקסימלי  באופן  ישמור  הטכנולוגי  אמצעי  כי  ידאג  פרטיות  הספק 

על פעילות יזומה  ות שהמדידה תתבסס כמה שפחבאופן ו משתמש, נפח מידע נמוך

הפעלות   או  לחיצות  על  או  הנמדד  מצד  תרשומות  על  תתבסס  ולא  הנמדד,  מצד 

התאגיד מצידו לא יהיה     מצדו.    תדירות ושוטפות של כפתורים או לוחות מקשים

 זה שמחזיק את הנתונים כך שלא יעבור על חוק הגנת הפרטיות. 

לנטר 7.22 תוכל  צריכה התכנית    המדידה  מיקום  ניתוח  לצורך  הנמדד  מיקום  גם את 

  האם בבית או מחוץ לבית )ברכב, בחדרי המתנה, במקום ציבורי המשדר טלוויזיה 

      וכיו"ב(.

ומחקרית  ה 7.23 בדיקה תפעולית  ולבצע  לתיקוף המערכת  ידאג  ורציפה  ספק  שוטפת 

ולנטר אחר פעילות המדידה באופן רציף ושוטף כגון לצורך   בדיקת קיום  לעקוב 

 אנומליות.     

הטכנולוגי  ה 7.24 לאיכות  יפ לא  אמצעי  או  התאגיד  תוכני  לצריכת  אופן  בכל  ריע 

 קליטתם.  
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במכשיר ולא נשלחת  עצמה לא תשמר  לצורך המדידה ההקלטה    הקלטהבמקרה של   7.25

ניתן לשחזר או לפענח את השמע  ועל הספק להבטיח שלא יהא    אל שרתי החברה

הנמד בסביבת  עהמקורי  יחד  כמפורט  ד.  ויישמרו  ייאספו  המדידה  נתוני  זאת  ם 

 במסמך דנן.  

על הספק להקפיד באופן מדויק על כל דרישות הגנת הפרטיות והגנת המידע לפי   7.26

 כל דין בכל החל בכל מקום בו תבוצע המדידה.   

כל   7.27 ולקיים את  ובטוחה לשימוש,  כי המערכת תהיה מאובטחת  על הספק לדאוג 

 לעניין אבטחת המידע.  דרישות התאגיד ככל שתהיינה 

 :ניתוח נתוני המדידה והנפקת דו"חותואיסוף  .8

ה אוטומטית  קליטיעילה ובעלת יכולות מגוונות למערכת ממוחשבת  יפעיל  הספק   8.1

כל   מהנמדדיםשל  אחר  נתון  וכל  מידע,  הממצאים,  המדידה,  )להלן:    נתוני 

בהתאמה( המערכת על כל נתוני המדידה  "  נתוני המדידה והמידע" ו"המערכת"

 והמידע תהיה נגישה וזמינה בעבור התאגיד בכל עת.   

אחוזי דיוק נתוני המדידה והמידע יהיה בהתאם לסטיית התקן המקובלת לגודל   8.2

מטעם   הפרויקט  את  שילווה  מומחה  סטטיסטי  יועץ  ידי  על  שתוגדר  כפי  הפאנל 

 ים במסמכי המכרז לפחות.   החברה הזוכה ואשר יהיה בעל הכישורים הנדרש

מחברי הפאנל לכל פרק זמן של    90%נתוני המדידה והמידע יאספו מבין לפחות   8.3

 יממה.        

מאגר  כל נתוני המדידה והמידע ותגבש  את  ותאגם    אסוףהמערכת הממוחשבת ת 8.4

 .  נתונים נגיש ומלא

זמן   8.5 כל  הפחות  לכל  והמידע  המדידה  נתוני  כל  את  לשמור  מתחייב  הספק 

המידע לארכוב  המדידה ו נתוני  העברת  ל נוסף על הספק לבנות מנגנון  . ברותההתקש

לעשות כל    או כל דרך אחרת שתענה על הצורך  API, באמצעות   במערכות התאגיד

של נתוני המדידה  לבצע ארכוב  ועיבוד של נתוני המדידה והמידע, ו  שימוש עתידי 

כנית בהצלבה  והת ושם    יםבצימוד ללוח השידורתעשה  שמירת המדידה  והמידע.  

כי    מובהר  התאגיד.  יורה  עליה  דרך  ובכל  השונים  ובפילוחים  המאזינים  סך  עם 

השירותים תוצרי  בכל  והמוחלטת  המלאה  העבודה,  הבעלות  תהליכי  בחומרי  , 

תהיה של התאגיד בלבד, והתאגיד יהא רשאי לנהוג  ובנתוני המדידה והמידע  הגלם  

תוצר תהליך  בכל  גלם  ,  חומר  והמידע  ובכל  המדידה  בעלים  ובנתוני  כמנהג 

לשנות  ו/או  בזה  ו/או    םולהשתמש  הספק  מצד  הסכמה  בקבלת  צורך  ללא  והכל 

שימוש   כל  לעשות  רשאי  יהא  לא  כי הספק  מובהר  לספק.  כלשהו  נוסף  בתשלום 

בחומרי הגלם ללא אישור התאגיד  בתהליכים ו/או  שהוא בתוצרי השירותים ו/או  

רשאי שלא לאשר, או להתנות את האישור בכל תנאי  מראש ובכתב. והתאגיד יהא  

 .   שהוא לרבות בגביית תשלום וכן הלאה

י 8.6 כשלהספק  או  תקלה  כל  מידי  באופן  קליטת  תקן  פעילות  את  ויבקר  יבדוק   ,

, איגומם וארכובם ובכלל זה יוודא עמידתם ברמת דיוק  ם המדידה והמידעהנתוני
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ומעקב    בקרת זיהוי תקלותלל זה  ובכ  שוטפים מנגנוני בקרה  ותיקוף, תוך הפעלת  

ב זאת  וכל  בהן,  טיפול  רציף  אחר  השנה  24אופן  ימות  בכל  ביום  שעות  למעט   ,

 .   הכיפור

הספק ידאג גם לקיומם של מנגנוני גיבוי נפרדים לקליטת נתוני המדידה והמידע   8.7

 ושמירתם, גם למקרים של תקלות או כשלי תקשורת מכל מין וסוג.  

ממוחש 8.8 באופן  ינהל  עיבודם  הספק  שיאפשר  באופן  והמידע  המדידה  נתוני  את  ב 

. מובהר כי כל מנגנון  תוך ביצוע בקרה שוטפת ומעקב ביצועים  באופן שוטף ורציף

אוטומטי לעיבוד, סינון, תיקון או שקלול ייושם רק לאחר קבלת אישור התאגיד  

 .מראש ובכתב ולא ישונה אלא באישור התאגיד מראש ובכתב

מנתוני ה 8.9 יפיק  במגוון  הספק  ושבועיים מצטברים  יומיים  נתונים  והמידע  מדידה 

כפי שיתבקש על ידי התאגיד בכל עת. כגון:    התכנים  פילוחים וחיתוכים של צריכת  

צריכה,   ופלטפורמת  מכשיר  דרך  בכל  נפרדים  צריכה  צרכני  נתוני  של  ייחודיות 

יכה,  הצריכה, שיטות ההפצה, דרכי הצרפלטפורמות מכשירי ותכנים בפילוח של ה

שונים,   מטרה  קהלי  לפי  שונות,  זמן  יחידות  פני  דמוגרפים,  על  גילאים, נתונים 

צריכה, וזאת לתוכן מוגדר או לקבוצת תכנים, נתוני  משך המיקום גיאוגרפי, מועד ו

ועוד.   ועוד  פרסומות  קמפיין,  עונה,  של  מצטברת  הנתונים  צריכה  יוצגו  בדוחות 

 ם לנתון מדרוג אחד משוקלל. בחלוקה לכל רכיב בנפרד ולאיחוד הנתוני

לפי סוג תוכן, סוג קהל, תקופת זמן,  כגון  יאפשר הגדרה דינמית של דוחות  ספק  ה 8.10

שידור,    ויאפשר  שעות  ועוד,  ההפצה  ושיטות  צריכה  דרכי  פלטפורמות  מכשירי, 

 לתאגיד להוסיף כל דרישה או אפיון לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא תופסת עלות.  

צפ 8.11 נתוני  של  חיתוך  תאפשר  הדוחות  מול  י מערכת  ותתעדכן  השידורים  יה  זמני 

 as  רשומות תוכן בקבצי הפלט של מערכות השידור המכילה את    \הסופיים דוח  

run    יה מצטברים לנכס תוכן מסוים או קבוצת  י וכן הצגה של נתוני צפ  .תאגידהשל

 ם.  תכני

במערכות ממוחשבות אנליטיות ואינטרנטיות  יעשה והמידע יניתוח נתוני המדידה  8.12

ללא הגבלת    מתקדמות ונוחות לשימוש.   (TECHEDGE, INSTAR, INFOSYS )כגון

תוכל לעבוד גם מחוץ לשרת התאגיד    מספר משתמשים לשימוש במערכת , המערכת

)עבודה מרחוק(הספק מתחייב לבצע הדרכות על השימוש במערכת בהתאם לצורך  

 וכן לספק תמיכה טכנית ומקצועית לשימוש במערכת. 

את הדוח  ויפיץ לתאגיד מידי יום הספק יאגם ויעבד את כל נתוני המדידה והמידע  8.13

ה מלבד  במשך כל אחד מימות השנוזאת    ,בכל בוקר למחרת  08:30השעה    עד  היומי

ניתן יהיה   יום הכיפור. יחד עם זאת התאגיד יהא רשאי להורות כי בימי מנוחה 

מצריכים   שלא  דוחות  רק  להוזלת  להעביר  יביא  שהדבר  ככל  אנושי,  עיבוד 

 עלויות.    
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גם בזמן    ומידע  יתן לתאגיד אפשרות לשלוף באופן עצמאי נתוני מדידהגם י  הספק 8.14

ואת היכולת לבצע ניתוחים, פילטרים וחיתוכים  רסום התוכנית  פאמת תוך כדי  

 . שונים ולהפיק גם באופן עצמאי דוחות ושאילתות

 .  -  dashboard  Real timeתעשה ככל הניתן על גבי  הצגת נתונים 8.15

 לפי זמנים בפלטפורמות השונות. המדידה והמידע  אפשרות להצלבת נתוניתינתן  8.16

 היסטורית של נתונים אפשר הצגה הספק י 8.17

 EXCEL + APIיאפשר יצוא דוחות ל  הספק  8.18

 התאגיד יקבע חיתוכים ו/או פילוחים מינימליים שיהא על המערכת לאפשר.    8.19

בעבור    מדידה שעל הספק להפיקלהלן רשימה של דו"חות הבנוסף על האמור לעיל,   8.20

 התאגיד:   

 מטריצה שבועית עדכנית. 8.20.1

 מוגרפיים( על בסיס חודשי.ד-דוחות ייצוגיות הפאנל/ים )סוציו 8.20.2

 התפלגות פלטפורמות על בסיס חודשי.  8.20.3

 על בסיס יומי ושבועי.  QCדוחות   8.20.4

 דיווח על תחלופת בתים בפאנל על בסיס חודשי.  8.20.5

 דיווח מספר המסכים שניתן לצפות בהם בתכני וידאו בפאנל.  8.20.6

 דיווח על צפייה ברשת האינטרנט בתוספת דמוגרפיה .   8.20.7

 דיווח צפייה מאוחדת.   8.20.8

 . דיווח בצפייה על פי מכשירים שונים בתוספת דמוגרפיה 8.20.9

הא רשאית להוסיף דוחות נוספים על האמור ללא  התאגיד ייובהר, כי   8.20.10

 מהלך ההתקשרות בעלות 

 : עריכת סקר כינון .9

המקובלים,  הספק   9.1 לפרמטרים  בהתאם  סטטיסטית,  מתוקף  כינון  סקר  יערוך 

ובהתבסס על מתודולוגיה אשר תאושר על ידי התאגיד. הסקר יערך בליווי ובפיקוח  

מוניטין   ובעל  מנוסה  בתחום  הסטטיסטיקה, מקצוען,  יועץ מומחה  של  מקצועי 

היועץ  : "שעומד בדרישות תנאי הסף למכרז, ואשר יאושר על ידי התאגיד )להלן

"(  ו/או עם גורם שמקצועיות ומומחיותו לא תפחת מיועץ  הסטטיסטיקאי המיועד

 כאמור.  

סקר הכינון יערך לאחר הזכייה במכרז, ולפחות מדי אחת לשלוש שנים, והוא יהווה   9.2

 בסיס לבחירת הפנאל.  

 באופן שיבטיחו מדידה מדויקת, אמינה, מהימנה ומתוקפת.  סקר הכינון יערך  9.3
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 הקמת וניהול פאנלים  ים, גיוס נמדד .10

הווה מדגם ארצי מייצג  ורכב מנמדדים יחידים. הפאנל יי אשר    הספק יקים פאנל  10.1

רבדיה, לרבות קבוצות  ומשקף של כל גוני האוכלוסייה הישראלית הנמדדת על כל 

אוכלוסייה קטנות )על פי חלקן היחסי( לפי מאפיינים סטטיסטיים שונים ובהם,  

ומעלה(, מעמד סוציואקונומי, פיזור גאוגרפי, דת )גם    6גיל  מגדר, גיל )כולל ילדים מ

במובן של מסלמי, נוצרי, יהודי וגם במובן של חרדי, דתי, מסורתי חילוני המדיה  

אופני צריכת התכנים השונים בכל מכשירי ופלטפורמות  ם,  בה נעשית צריכת תכני

קת צריכת  וכיוצא באלה, ויכלול מתן מענה מספק לבדי  הצריכה ושיטות ההפצה

  קף ּומת   כל התכנית לרבות תכנים שלהם מספר מועט של צרכנים. על הפאנל להיות

מבחינה סטטיסטית ומשקף את האוכלוסייה באופן מהימן, אמין מקצועי ברמה  

ביותר.   והמדידה    הפנאל הגבוהה  המדידה  תבוצע  שלגביו  הבסיס  את  יהווה  

 ינון. תמהיל הפאנל ייקבע לאחר ובעקב עריכת סקר כ האחודה.

והיא תכלול    אפיון האוכלוסייה הנמדדת תקבע במשותף על ידי התאגיד והספק  10.2

רדיו, טלפון חכם או מחשבאת   וכל מכשיר    כלל אזרחי המדינה בעלי טלוויזיה, 

 צריכה אחר.  

 .  נמדדים  2,000יהיה לא פחות מ  גודל הפאנל  10.3

מהן תתבצע מדידה   10.4 שונות שבכל אחת  מקבוצות  מורכב  להיות  יכול  פאנל 

גם   יכולים  אשר  יותר  או  אחד  פאנל  להקים  ניתן  שונה,  טכנולוגי  באופן 

חלקי.   או  מלא  באופן  חופפים  הנתונים  להיות  לקבל את  יהיה  שניתן  ובלבד 

 במסגרת המדידה האחודה.  

ליצירת   10.5 דרך  בכל  להיעשות  יכול  חברי הפאנל  ובין  גיוס  מייצג סטטיסטית  פאנל 

היתר להתבסס על ניסיון ו/או פאנל שבבעלות החברה, ראיונות פנים מול פנים או  

 טלפוניים או בכל דרך אחרת שתאושר על ידי היועץ הסטטיסטי המיועד.  

ואיסוף   10.6 ההצטרפות  הפאנל,  גיוס  דרכי  את  יקבע  אודות  הספק  הבסיסי  המידע 

 הנמדדים. 

הרכב הפאנל,  תוך  על יציבות  של הפאנל וידאג לשמור  הספק ידאג לניהול שוטף   10.7

של הנמדדים בכל  והחלפה , ריענון הפאנל כולל התאמה  מעקב שימור ,בקרהקיום 

  לשינויים באוכלוסייה יידרש הכל לשם הבטחת דיוק המדידות ובהתאם  ככל שעת ו

ל ובהתאם  הנמדדים  ובקרב  לסטטיסטיקה  הנמדדת  המרכזית  הלשכה  נתוני 

 ולפי מתודולוגיות סטטיסטיות.   מעת לעתהמתפרסמים 

מדידה   10.8 להבטיח  מנת  על  לצורך  בהתאם  הפאנל  חברי  את  יחליף  הספק  בנוסף, 

מתוקפ תמדויק ו/או   הי ואמינ  ה מהימנ   ת,,  לצרכים סטטיסטיים  . למשל בהתאם 

ו/או   ונכונותם  הנמדדים  תפקוד  לרמת  בהתאם  ו/או  התאגיד  להנחיות  בהתאם 

פעילים אשר  ה    השתתפותם בפאנל וכן הלאה. מספר חברי הפאנל בהתאם למשך  

כ מכלל  פאנל  יחברמשמשים  אחוזים  מתשעים  פחות  מקרה  בשום  יהיה  לא   ,

לא יפחת באופן העלול לשבש את הדיוק  מספר החברים הפעילים,    ובנוסף  .החברים
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אחוז  עשרה  מ  לא יפחתבכל עת  בפילוחים הרלוונטיים.    ו/או התיקוף הסטטיסטיים

 .   החברים באותה קבוצה סטטיסטיתמ

בין  ים  חודש   14הספק יבצע סקרי הלימה לפחות פעם בשנה ובאופן שלא יעלה על   10.9

לבחינת   למשנהו  אחד  המדידה  סקר  נתוני  ותקפות  דיוק,  אמינות,  מהימנות, 

סוציואקונומי,   מצב  )כגון:  והגדרותיו  הנמדד  פרטי  עדכון  לצורך  וכן  והמידע 

ניתוח סטטיסטי רציף של מבנה הפאנל  מגורים, גיל, דת, שפה וכד'( ולצורך ביצוע  

  ם. הנמדדי  ונתוני

יוכל לעמוד על כל  הספק יאסוף נתונים, ינטר ויבדוק את סטטוס הנמדד באופן ש  10.10

שינוי ככל שיחול בסטטוס הנמדד ויקיים מעקב שוטף אחר תפקוד הנמדדים וציוד  

ויבצע ניתוח סטטיסטי    באם אמצעי המדידה פעיל או לא פעילהמדידה, ובכלל זה   

 רציף ושוטף על מבנה הפאנל, הנמדדים ונתוני המדידה והמידע.  

ינדיקציה שהיא לבעיה או לתקלה  הספק יצור קשר מידי עם נמדד ככל שתעלה כל א  10.11

 או לשאלת מהימנות נתוני המדידה והמידע ולהנחותו ככל שיידרש.  

, מיקום מכשיר  בשעת איסוף נתוני המדידה  יקום הנמדד הספק גם יעקוב אחר מ 10.12

הקליטה   השידור  הזמינות,  מידת  המדידה,  במכשיר  השימוש  מידת  המדידה, 

 .  וכיו"ב

יהיה פאסיבי ככל הניתן  והוא  ,  עילותו הרציפהפלאו  ו/ המדידה לא תפריע לנמדד   10.13

 בפעילות המדידה. 

 . יבוצע על ידי הספקנמדדים, ככל שישנו התגמול ל 10.14

 כל נמדד יימדד בעבור התאגיד ו/או גורם שיורה עליו התאגיד בכתב, ואלה בלבד.    10.15

והוא מתחייב לשמור באופן מלא   קשר עם חברי הפאנל יבוצע רק על ידי הספק כל  10.16

זהות חברי הפאנל חסויה   על סודיות המדידות וחשאיות של הנמדדים.  ומחולט 

 והתאגיד לא יקבל שום מידע עליהם. 

את נתונים, יגדיר ביחד  שוטף  על הזוכה להציע מנהל מחקר שיבדוק ויבקר באופן   10.17

הצגת  דרשים ו וח"ת הנכניות, שליחת דועם תאגיד השידור את הכללים לרישום הת 

  חידושים בתחומי המדידה אחת לרבעון.

 :  מדידת צנזוס  .11

צנזוס   11.1 מדידת  גם  יבצע  הספק  התאגיד,  שידרוש  צריכת    - ככל  כלל  מדידת 

התאגיד  של  הדיגיטל  נכסי  בכל  בפועל  שנעשית  כפי  שקיימים    המדיה  כפי 

 כיום וכפי שיתפתחו בעתיד.  

מ    11.2 מדידה  נתוני  לתן  הספק  על  זה,  במקרה  כי  חברי  מובהר  מתוך  אוחדים 

מול   וגם  חלק  הפאנל  מהוות  שאינן  מבוקרות  ולא  נוספות  צנזוס  קבוצות 

 .  מהפנאל 
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ת הצנזוס אינה נכללת  מדיד נכון למועד כתיבת הליך זה,  יובהר כי   11.311.2

י , וקיים ספק באם בכלל ה במדידה הנדרשת לפי ההליך  בכלל    ידרש שירות 

 במסגרת שירותי ההליך דנן. 

 שדרוג  הדרכה, תמיכה, תחזוקה ו  .12

יתן  שירותי    הספק  בכתב,  התאגיד  ידי  על  יוסמך  אשר  מטעמו  למי  או  לתאגיד 

הדרכה, תמיכה תחזוקה שוטפים ורציפים בכל הקשור בהפעלת המערכת ו/או כלי  

המדידה ו/או הטעמת כל טכנולוגיה הנדרשת לאספקת השירותים בין אם בתאגיד  

 טו בהמשך.      בין אם אצל צדדים שלישיים. היקפי, מועדי, זמני, ופרטי האמור יפור 
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   חוברת ההצעה   - מסמך ג'   

כל    את כל הטפסים המצורפים לו וכן    ו ולצרף אלי   זה מסמך  את ההצעה יש להגיש על גבי  

א'   מסמך  לפי  לצרף  שיש  נוסף  הטפסים    – תיעוד  וכל  זה  מסמך  הצעות.  להציע  הזמנה 

 יצורפו למעטפה א'.  

 יש למלא את הטופס באופן קריא, ולהתייחס לכל הסעיפים.   לתשומת לב המציע 

 פרטי המציע  .1

 פרטים למילוי  נושא 

 שם המציע 

 

 

 

 

התאגיד  ככל    סוג 

 המציע מאוגד  

 

 

 

מזהה  של    מספר 

 המציע 

 

 

 

 תאריך הרישום  

 

 

 

 המציע מנכ"ל  

 

 

 

 רחוב:    _____________________________________  כתובת:  
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 פרטים למילוי  נושא 

 

 

 מספר:   _____________________________________  

 ישוב:     _____________________________________ 

 מיקוד:   _____________________________________ 

 מספר טלפון 

 

 

 

 

 כתובת דוא"ל 

 

 

 

 

 הקשר מטעם המציע פרטי איש   .2

 פרטים למילוי  נושא 

 שם איש הקשר 
 

 

 תפקיד 
 

 

 מספר טלפון 
 

 

 מספר טלפון נייד 
 

 

 מספר פקס 
 

 

  כתובת דוא"ל 
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 חתימת המציע 

 

 

 

 

 

 

שם מלא של החותם בשם   תאריך 

 המציע 

 חתימה וחותמת המציע 
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 פרטי המציע   –   1פר  מס   טופס 

 . ו/או רו"ח יחתם ע"י עו"ד  טופס זה ימולא ו  •

 לטופס זה יש לצרף את המסמכים המפורטים.   •

עו"ד  הח"מ,  ___________________________________    / אני  את    רו"ח  למלא  ]יש 

מ"ר   המלא[  הרישיון[,    _______________ השם  מספר  את  למלא  שכתובתי  ]יש 

מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע  ___________________________________  

 :  שבנדון הליך  ב 

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי:   .1

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

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

 מספר זיהוי/רישום:  .3

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

אי  .4 המציע  כי  לאשר  כאמור  הריני  מפרה  כחברה  החברות  רשם  ברישומי  רשום  נו 

 .   1999  - התשנ"ט ,  חוק החברות א ב 362  בסעיף 

המוסמכים   .5 המציע  שמות  של  היסוד  מסמכי  את    לחתום לפי  ולחייב  במציע  בשם 

 , ואשר חתמו על כל מסמכי ההצעה בפני, הנם:  הליך זה המציע לעניין  

 

 ......................... ו   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

 .........................   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

ב  .6 הצעה  הגשת  על  המצטרף  המציע/הגוף  בתאגיד  זה  ההחלטה  תוכן  הליך  ולגבי 

 מציע. ההצעה, התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של ה 

 : מצורפים למסמך זה  .7

של  תאגיד  נסח   .א  האינטרנט  אתר  דרך  להפקה  ניתן  התאגידים  רשם  של  עדכני 

   .  רשות התאגידים 

 אישור מרשם התאגידים על דבר שינוי שם המציע, ככל שקיים.  .ב 

 בכבוד רב, 

 __________ _______                 _______                     ________ _____________ 

  ך תארי                   חותמת וחתימה                                                   שם מלא )רו"ח/עו"ד(     



44 
 19.9.21מסמכים  מעודכנים נכון ליום  

 לפי חוק עסקאות המציע  תצהיר    -   2טופס מספר  

 )להלן:"חוק עסקאות גופים ציבוריים"(   1976- , התשל"ו גופים ציבוריים 

 המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. על ידי  יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 לטופס זה יש לצרף את כל המסמכים המפורטים.   •

 יש להשלים את כל התיבות הרלוונטיות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

שהו    , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   לאחר  זהרתי,  , 

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  לומר  עליי  כי 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

1.   _______________________ המציע  הצעת  במסגרת  זה  תצהירי  עושה  אני 

 " לאור ב   19/2021בהליך  "(  המציע )להלן:  וזאת  הישראלי,  השידור  תאגיד    עבור 

ומוסמ  כן  לעשות  מורשה  מושא  היותי  העובדות  את  מהיכרותי  וכן  מטעמו,  ך/ת 

 . התצהיר 

לאור האמור, הריני להצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים   .2

 במקום הרלוונטי[   √ ]המציע יסמן      כל אלה במצטבר: 

, המציע ובעל הזיקה אליו לא  הליך המיון נכון למועד האחרון להגשת ההצעות ב   ❑

משתי   ביותר  שלא  2) הורשעו  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   )

הוגנים(  תנאים  והבטחת  "   1991  – , התשנ"א  כדין  זרים )להלן:  עובדים  "(,  חוק 

 "(.  חוק שכר מינימום )להלן: "   1987- וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

ב   ❑  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  המיון נכון  אליו  הליך  הזיקה  ובעל  המציע   ,

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך  2ביותר משתי ) הורשעו  

( לפחות ממועד ההרשעה  1נכון למועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת ) 

 האחרונה. 

ב   ❑ ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  המיון נכון  אליו  הליך  הזיקה  ובעל  המציע   ,

וחוק שכר מינימום, על  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים  2הורשעו ביותר משתי ) 

פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת  

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1) 

 פירוט העבירה   

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 

 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   
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2 .   

3 .   

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

 " זה:  סעיף   ו  הורשע לצורך  זיקה "   - "  גופים    – "  בעל  עסקאות  בחוק  כמשמעותם 

 .  ציבוריים 

ב  .3 ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  המיון נכון  יסמן    הליך  במקום    √ ]המציע 

 [ הרלוונטי 

חוק  " )להלן:    1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9סעיף    ❑

 ( לא חל על המציע.  " שוויון זכויות 

  100על המציע והוא מקיים אותן, והיה ומעסיק    חל לחוק שוויון זכויות    9סעיף    ❑

עובדים ומעלה, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב,  

החברתיים   והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  כי  גם 

סעיף   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  זכויות   9לשם  שוויון    – ובמידת הצורך    לחוק 

התחייב בעבר לפנות  לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין מצהיר כי  

בחינת  למנהל   לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי 

ונעשתה עמו  זכויות בהתאם לסעיף זה,  לחוק שוויון    9יישום חובותיו לפי סעיף  

והמציע   התחייב  שלגביה  כאמור,  התקשרות  בפועל  פנה  אכן  כי  בזאת,  מצהיר 

 .  ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.    – "  מעסיק זה:  " סעיף  לצורך  

למנהל   .4 זה,  סעיף  לפי  מהתצהיר  העתק  יעביר  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  המציע 

ימים מהמועד    30, בתוך  הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

 .   הליך המיון האחרון להגשת ההצעות ב 

 :  הבאים   המסמכים   מצורפים   זה   לתצהיר  .5

  או ,  מס   מיועץ   או   חשבון - מרואה ,  חוק כהגדרתו ב   מורשה   מפקיד   אישור  (1

  והרשומות   החשבונות   פנקסי   את   מנהל המציע  ש   המעיד   ממנו   העתק 

- ו " תשל ה ,  מוסף   ערך   מס   וחוק ת מס הכנסה  פקוד   פי   על   לנהלם   שעליו 

 ; מלנהלם   פטור   שהוא   או   1975

  או ,  מס   מיועץ   או   חשבון - מרואה ,  חוק כהגדרתו ב   מורשה   מפקיד   אישור  (2

  הכנסותיו   על   השומה   לפקיד   לדווח   נוהג המציע  ש   המעיד   ממנו   העתק 
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,  מוסף   ערך   מס   חוק   לפי   מס   עליהן   שמוטל   עסקאות   על   למנהל   ולדווח 

 ; 1975  - התשל"ו  

 

 

 שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת הוא. אני מצהיר/ה כי זהו  

 ________   _____________________   

 חתימת המצהיר  שמו של המצהיר  תאריך  

 )ללא חותמת המציע(    

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

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

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

ו   הליך המיון "( ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין  המציע )להלן: "    ו חתם/ זה, 

 בפני.   מסמך זה על  

 

 _________                          _____________              ___________ ____ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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 וצדדי ג'  התחייבויות המציע    -   3טופס מספר  

 הליך המיון בקשר להגשת הצעה ל 

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

שהוזהרתי,     , נושא ת.ז. מס'     אני הח"מ,   לאחר   ,

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת  את  לומר  עליי  כי 

 מצהיר בזה בכתב כדלקמן: 

1.  ______ המציע  הצעת  במסגרת  זה  תצהירי  עושה  _________________  אני 

 .  עבור תאגיד השידור הישראלי ב   19/2021הליך  "(  המציע )להלן: " 

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   .2

 תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    הנני מוסמך ליתן ונותן  .3

הנני מוסמך לתן ונותן תצהיר זה בשמם ומטעמם של צדדי ג', עמם התקשר המציע   .4

לצורך אספקת השירותים לתאגיד, ככל שהמציע יזכה בתהליך הבחירה כהגדרתו  

 "(.   צדדי ג' הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם )להלן: "   – במסמך א'  

לי   .5 ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  הית העובדות  בין  אישית  מתוקף  ר  בידיעה 

 . ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי במציע,  תפקידי  

 .   נשוא תהליך הבחירה   מעוניין לספק לתאגיד את השירותים המציע   .6

כלל מסמכי   .7 רב את  בעיון  קראתי  כי  ו על  ההליך,  הנני מאשר  נספחיו,  כל מסמכיו 

ה לדרישות  וכי אני מסכים/   מהלך תהליך הבחירה ותנאיו  ואני מצהיר שהבנתי את  

 ללא סייג. ההליך  

)להלן  .8 המציע  בהצעת  שפורטו  הנתונים  על ההצעה "   -   כל  נבדקו  ואני  - "(  ידי, 

 מאשר/ת את היותם נכונים ומדויקים. 

על נספחיהם, ידועות למציע ומקובלות עליו, והוא יקיים ללא סייג  ההליך  הוראות   .9

 פי דין. - פי הצעת המציע ועל - את התחייבויותיו על 

 : הליך המיון הצעות ב אי תיאום   .10

ג',  המציע  10.1 גורם  ו/ מחירים עם מציע אחר  מו  א י לא ת והח"מ    , צדדי  או עם 

 .  הליך המיון שאינו נדרש לצורך הגשת הצעה ל   אחר כלשהו 

לבין  המציע  באופן עצמאי. אין ולא היו בין  המציע  ידי  - ההצעה, מוגשת על  10.2

הבנות, התייעצות,  הסכם,  להליך  פוטנציאליים    ים מציע מציעים אחרים או  

 הליך.  קשר או שיתוף פעולה כלשהו בקשר עם ה 

ידי המציע בתום לב, ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין  - גובשה על   ההצעה  10.3

 . הליך ודברים כלשהו עם משתתף או משתתף פוטנציאלי אחר ב 
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ג' המציע  10.4 צדדי  היו    ,  לא  אחר    ים מעורב והח"מ  מתחרה  להניא  בניסיון 

 .  ן הליך המיו מלהגיש הצעות ל 

ג'  המציע  10.5 צדדי  הי והח"מ  ,  אחר    ים מעורב ו  לא  למתחרה  לגרום  בניסיון 

 הצעת המציע.  אחרת ביחס ל להגיש הצעה  

ג' המציע  10.6 צדדי  מ   ,  היו  לא  להגיש    ים עורב והח"מ  למתחרה  לגרום  בניסיון 

 הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. 

ג' המציע  10.7 צדדי  להגיע    ים מודע והח"מ    ,  יכול  תיאום  על  העונש  כי  עד  לכך 

 חמש שנות מאסר בפועל. 

שהמציע   .11 לכך  חלוטה  ראיה  מהוות  ההצעה,  טופס  גבי  על  החתומה  ההצעה  הגשת 

קרא  במסמכי ו  נ והח"מ  האמור  כלל  על    את  המענה/ים  ההליך  את  נספחיהם, 

עדכונים   על  והודעות  הבהרה  הב   - לשאלות  כאלה,  היו  בהם,  נו  י אם  האמור  את 

 . קיבלו את כל ההסברים ככל שביקשנו לדעת 

ג' המציע  .12 צדדי  בדקו    ,  התנאים,  והח"מ  הדרישות,  כל  את  ומקצועי  עצמאי  באופן 

הקשר  אחר  פרט  וכל  הסיכונים  העלויות,  נשוא  ים  המגבלות,  השירותים  לביצוע 

התחייבויותי הליך  ה  פי    הם ולקיום  בירר ההליך,  על  ובמלואן,  פרט    ו במועדן  כל 

ווידא להם  הדרוש   לכך  ביכולת   ו בקשר  יהיה  כל  המציע    כי  את  לקיים 

 .  זכה בו י אם  הליך  על פי ה   יהם התחייבויות 

הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות, הכישורים, הרישיונות    י על ב וצדדי ג',    המציע  .13

השירותים  ההיתרים   לביצוע  הדרושים  והציוד,  האדם  כוח  לרבות  והאמצעים, 

לא ידוע לי על קיומה של מניעה    ונכון למועד הגשת ההצעה, ההליך,  פי  - הנדרשים על 

למנוע מהמציע   כדי  בה  עניינים, שיש  ניגוד  לרבות  ג'  כלשהי,  איזו  ומצדדי  לקיים 

 פי דין. - , ההסכם, הצעת המציע או על הליך המיון פי ה - מהתחייבויותיו על 

פי דין, ובידיו כל  - בכל מרשם שהוא מחויב ברישום בו על   מים , רשו וצדדי ג'   המציע  .14

 . , הנחיה או נוהל דין כל  פי  - הנדרשים על תרים  וההי הרישיונות  

לעשות שימוש בתוכנות מחשב מורשות ומקוריות בלבד,    ים מתחייב וצדדי ג'    המציע  .15

השירותים   הספקת  הבחירה  ה   נשוא במסגרת  בתהליך  יזכה  המציע  באם  הליך 

 ולצורך הגשת הצעתו.  

ג',    המציע  .16 כל  ומקיי   ים פועל וצדדי  את  ז   הם חובותי מים  שמירת  כויות  בעניין 

ל עובדים,   שיש  העבודה  עובדים,    הם ככל  דיני  ההרחבה    - לפי  צווי   זה  ובכלל 

המציע    - וההסכמים הקיבוציים   על  ג'  החלים  צדדי  הספקת  ו/או  לעניין  כמעסיק 

השירותים, לרבות בהתאם לחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  

שכר    מים , ומשל 1987- שמ"ז ובהתאם לחוק שכר מינימום, ת   1991- תנאים(, תשנ"א 

ההסכמים   ההרחבה,  צווי  העבודה,  מחוקי  כמתחייב  בקביעות,  לעובדיו  עבודה 

 הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו. 

על  .17 ומוסכם  ג',    המציע   ידוע  שהמציע  כי  וצדדי  ב י ככל  בתהליך  זכה  ו/או  הליך 

עימ הבחירה,   ידי    ו ההתקשרות  על  היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר  וכן 
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התקציביים,   האישורים  כל  בקבלת  וכן  התאגיד  של  המשתנים  בצרכים  התאגיד, 

שידרשו  לאחר  ככל  גם  עת,  בכל  ההסכם  את  לבטל  רשאי  יהא  התאגיד  וכי   ,

ג', כי טרם   ההתקשרות כפי שמפורט במסמכי ההליך. כמו כן ידוע למציע ולצדדי 

 תקציבי.  ניתן אישור  

יתקבלו   .18 לא  ו/או  לרכישת השירותים  מאושר  לתאגיד תקציב  יהיה  לא  בו  במקרה 

ההרשאות  ו/או  התקציביים  האישורים  קיימת    כל  שתהיה  ו/או  ההיתרים  ו/או 

לאספקת   אובייקטיבית  לפי    השירותים מניעה  והכל  בנסיבות,  שינוי  יחול  ו/או 

י הזוכה ו/או לא יינתן חלקו  לא יינתן השירות ע" שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד,  

לפי העניין, והתאגיד יהא רשאי לבטל בכל עת את ההליך או את תהליך הבחירה   

   כל טענה ו/או תביעה עקב כך. ו/או לצדדי ג'    מציע לא תהיה ל ו 

התאגיד איננו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והוא רשאי לבטל את    .19

או    החליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד, ו/או ל הליך או את תהליך הבחירה  ה 

הכל   המציע  מהצעת  חל  רק  ובהתאם  לקבל  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם 

 לתקציבים שיעמדו לרשותו ויועברו אליו בפועל.  

ג',    המציע  .20 כל טענה ו/או דרישה  ו  בזאת מפורשות, כי לא תהיה ל   ים מצהיר וצדדי 

ביטול ה  עם  ו/או בקשר  הנוגע  ו/או תהליך הבחירה הלי ו/או תביעה בכל  ,  ך המיון 

דחיית ביצועו, או שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי התאגיד, מכל  

שהיא  דלעיל,  .  סיבה  האמור  מכלליות  לגרוע  לא  מבלי  שהוא  לכך  מסכים  המציע 

יגרם  יהיה   בגין כך אף אם  פיצוי  ל לו  זכאי לקבלת כל  כל    ו נזק. כמו כן, לא תהא 

  בהיקף מסוים ההליך ו/או תהליך הבחירה    וע השירותים מכוח ביצ אי  תביעה בגין  

 . או  לתקופה מסוימת 

כי   מציע ה  .21 ג',    מצהיר  וצד  כלפי  י לא  הוא  בדרישות  או  בטענות  בתביעות,  בוא 

קבועה  או  זמנית  השירות,  הפסקת  או  השירות  בהשלמת  עיכוב  כל  בגין    התאגיד, 

בשל   ובכלל  עת  בכל  שתחול  ככל  שהיא  סיבה  מש מכל  אם  הליכי  שיינקטו,  פט 

 יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם. 

עפ"י האמור  בהליך  להשתתף    ם רשאי וצדדי ג',  כי המציע  ומתחייב  צהיר  המציע מ  .22

ניגודי עניינים מכל סוג שהוא  יהיו להם  י אין לנו ולא  מצהיר ומתחייב כ בו, והננו  

פעילויותי  הש ות  האחר הם  בין  לבין  המציע(  במסגרת  שלא  שיסופקו  ירותים  )אף 

 לתאגיד לפי הליך זה.  

אינה סותרת את המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  ו  כי הצעת   מצהיר המציע   .23

רשאי לחתום על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  הוא  המציע וכי  

 על הצעה זו. המציע    לחתימת 

א   המציע    הצעת  .24 ותחייב  בתוקף  תהיה  המציע  זו  של ת  תקופה  ימים    180  במשך 

בתנאי   שהוגדר  כפי  ההצעות  להגשת  האחרון  וידרוש  ההליך מהמועד  במידה   .

 התאגיד יוארך תוקפה של הצעתי לתקופה נוספת. 
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 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .25

 

 תאריך:______________________.  

 שם המצהיר 

 _____________ 

 חתימת המצהיר 

  _______________ 

 חתימת  המציע 

 ________________ 

   

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

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

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

על    ו חתם/ זה, ו הליך מיון  "( ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין  המציע )להלן: " 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _ _____________                          _____________              __________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב    -   4טופס מספר  

 ויתור 

 ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. על  יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

ו/או מקצועיים   • סודות מסחריים  מהווים  בהצעה  פרטים  אילו  במדויק  לפרט  יש 

 במקרה הרלוונטי.   

להלן:  )   _____ רישום: __________________   _, מס' __ ____ ______ אני הח"מ _____ 

 מצהיר בזאת, כדלקמן:   "( המציע " 

 בחלופה הרלוונטית:   Xנא לסמן  

  במסגרת מטעמי  שהוגשה  השידור,    19/2021הליך    ההצעה  תאגיד  אינה    עבור 

 כוללת פרטים סודיים. 

  כדלקמן הינם  מקצועיים  ו/או  מסחריים  סודות  המהווים  בהצעתי    הפרטים 

לצרף   יש  זה,  חלק  מילוי  של  ה ]במקרה  של  נוסף  החלקים    ה, צע ה עותק  שבו 

 : [ הסודיים מושחרים 

 

 

 

 

 

ב  .1 שהשתתף  למציע  תאפשר  המכרזים  ועדת  כי  לי  המיון ידוע  לעיין    , הליך  המבקש 

)ה( לתקנות חובת  21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה    , עיון במסמכים   , במסמכים שונים 

, ובהתאם להלכה  1998- בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח ,  1993- המכרזים, התשנ"ג 

 הפסוקה. 

לעיון   .2 לעיל  פורט  שלא  בהצעתי  פרט  ו/או  חלק  כל  למסירת  הסכמתי  בזאת  נותן  אני 

אחרים,   כזוכה   אם מציעים  הבחירה   אבחר  ט בתהליך  כל  על  בזאת  ומוותר  ו/או  ,  ענה 

 זכות ו/או תביעה בקשר לכך. 

בהצעה   .3 אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  פרטים  ו/או  חלקים  ציון 

העיון   זכות  על  מראש  מוותר  והנני  האחרים,  המציעים  של  בהצעותיהם  גם  סודיים 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 
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וכי שיקול הדעת בדבר היקף    , ועדת המכרזים ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את  .4

זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם  

 להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית. 

 

 ____________________                                          ___________________ 

     + חותמת )אם נדרש(   חתימה      אריך                                                          ת            

 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

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

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

מסמכ   .........................,    מס'   "ז ת  לפי  ...........................  המוסמך/ים  של  היסוד  י 

מסמך  על    ו חתם/ זה, ו הליך  "( ולפי דין לחייב בחתימתו/ם את המציע לעניין  המציע )להלן: " 

 בפני.   זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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   5טופס מספר  

 ף  ס ה תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי  

 על ידי המציע בחתימה שתאושר על ידי עו"ד. יחתם  מולא וי י טופס זה   •

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

 יש להשלים את התיבות על ידי סימון וי במקומות המתאימים.   •

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול   •

 להביא לפסילת ההצעה.  

 ח באנגלית כפי שיפרסם התאגיד ניתן להגיש טופס זה בשפה האנגלית בנוס  •

המוסמ    .......................... מס'   ת"ז  נושא/ת   ............................. הח"מ  ך  אני, 

לתת   ה והמורשה  בשם  זה  תאגיד מציע  תצהיר  מספר   _______________________ 

עמידת המציע  ___________________  )להלן: "המציע"( נותן/ת הצהרתי זאת להוכחת  

 בתנאי הסף במכרז כדלקמן: 

 במציע.    .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   .א 

לי   .ב  ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  העובדות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

   .  השתתף בהליך מיון מוקדם הזמנה ל   – מסמך א'  כל הסעיפים המוזכרים להלן הנן מתוך  

    3.3  להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח תנאי הסף:  

"כלי   3.3 )להלן:  שיטה   ו/או  מנגנון  ו/או  טכנולוגי  באמצעי  זכויות  למציע 

 המדידה"(  שהנם בעל יכולת למדוד את כל הבאים:  

 צפיה בשידור לינארי בערוץ טלוויזיה בזמן אמת.  3.3.1

 האזנה לשידור לינארי מתחנת רדיו בזמן אמת.  3.3.2

3.3.3  ( דרישה  לפי  וידאו  בתוכן  צפיה  או  נדחית  והאזנה  VODצפיה   )

דרישה   לפי  אודיו  בתוכן  האזנה  או  באמצעות    - ((  AODנדחית  

 פלטפורמות המאפשרות זאת.    

מהרשתות   3.3.4 אחת  בכל  לפחות  מתנגן  אשר  נבחר  וידאו  בתוכן  צפיה 

 החברתיות הבאות:   

 טיוב  - יו  3.3.4.1  

 פייסבוק     3.3.4.2

 )"לצורך סעיף זה להלן: "הרשת החברתית"(.   



54 
 19.9.21מסמכים  מעודכנים נכון ליום  

 ידה להיות גם בעל יכולת לזהות את הרשת החברתית בה נוגן התוכן.     על כלי המד 

 לצורך סעיף זה:  

אחרת   "זכויות"   זכות  כל  בעל  או  שימוש  זכות  רישיון,  שכירות,  בעלות, 

המאפשרת שימוש בכלי המדידה לצורך אספקת מלא  השירותים  

 לתאגיד בכל מהלך תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן.   

 יכולת לזהות את התוכן ואת מועדי הניגון ו/או השידור.  "יכולת למדוד" 

 אחד מהבאים:    "המציע" 

 המציע   א. 

תקפה   ב.   קיימת התקשרות  לבין המציע  שבינו  תאגיד(  או  )יחיד  גורם אחר 

התקשרות    – נכון במועד האחרון להגשת הצעות להליך דנן. "התקשרות"  

כלי המדידה  בכתב שלפיה הגורם העומד בתנאי הסף מתחייב לספק א  ת 

תקופת   בכל  הבחירה,  בתהליך  יזכה  שהמציע  ככל  התאגיד  בעבור 

 ההתקשרות כהגדרתה להלן.  

 . 5לצורך הוכחת תנאי סף זה, על המציע למלא את טופס מספר  

חתום    6ככל שהגורם העומד בתנאי הסף אינו המציע, יש לצרף גם את טופס מספר  

 על ידי אותו הגורם.  

התאגיד יהא רשאי לבחון את עמידת המציע בתנאי סף זה גם במסגרת הפגישה  

 ".  עם המציע בקשר לפתרון המוצע 

ב האם   .1 זכויות  "כלי  אמצעי  למציע  )להלן:  שיטה  ו/או  מנגנון  ו/או  טכנולוגי 

אחרת    - "  "זכויות ?    ידה"( המד  זכות  כל  בעל  או  שימוש  זכות  רישיון,  שכירות,  בעלות, 

מהלך   בכל  לתאגיד  השירותים  מלא   אספקת  לצורך  המדידה  בכלי  שימוש  המאפשרת 

 במסמך א'  תקופת ההתקשרות כהגדרתה  

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 סוג הזכות:  

  בעלות 

  שכירות 

  רישיון 

  פרט _____________     זכות אחרת 

 יש לסמן וי במשבצת המתאימה 
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זכויות   .2 אחר  לגורם  שיטה  האם  ו/או  טכנולוגי  מנגנון  ו/או  טכנולוגי  במכשיר 

המדידה"(    "כלי  )להלן:  זכות    - "  "זכויות טכנולוגית  רישיון,  שכירות,  בעלות, 

שימוש או בעל כל זכות אחרת המאפשרת שימוש בכלי המדידה לצורך אספקת מלא   

 במסמך א' שירותים לתאגיד בכל מהלך תקופת ההתקשרות כהגדרתה  ה 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 סוג הזכות:  

  בעלות 

  שכירות 

  רישיון 

  פרט _____________     זכות אחרת 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 

 :  4-3יש להשיב על שאלות  היא חיובית,    2ככל שהתשובה לשאלה  

 פרטי הגורם שהנו בעל הזכויות:    .3

 שם משפטי מלא של הגורם    .א 

 _____________________________________________________ 

 מספר מזהה של הגורם   .ב 

 ______________________________________________________ 

של   .ג  מגוריו  ומקום  תאגיד,  שהנו  הגורם  של  פעילות  ומקום  היווסדות  מקום 

 נו יחיד:  הגורם שה 

 _______________________________________________________ 

האם לגורם יש סניף ו/או תאגיד ו/או נציגות בישראל?    – ככל שהגורם תאגיד   .ד 

 אם כן יש לפרט  

 _______________________________________________________ 

 

 כתובת מייל, מספר טלפון של הגורם:   .ה 

 _____________________________________________________ 
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 איש קשר מטעם הגורם ופרטים כולל כתובת מייל ומספר ניד:   .ו 

 _______________________________________________________

 __ _____________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________ 

 ת העונה על כל הבאים:  האם בין המציע לבין הגורם קיימת התקשרו  .4

  התקשרות בכתב 

  התקשרות תקפה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות להליך 

   כלי המדידה לפי התקשרות הגורם העומד בתנאי הסף מתחייב לספק את 

 בעבור התאגיד ככל שהמציע יזכה בתהליך הבחירה  

   הגורם העומד בתנאי הסף מתחייב לספק את כלי המדידה  לפי ההתקשרות

הבחירה בעבור   בתהליך  יזכה  שהמציע  ככל  תקופת    התאגיד  מהלך  בכל 

 ההתקשרות כהגדרתה במסמך א'  

 יש לסמן וי בכל משבצת מתאימה   

 פרטי כלי המדידה: יצרן ושיטת הפעולה בכלליות:     .5

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 ____________________________ _____________________________ 

צפיה בשידור לינארי  לעיל, בעל יכולת למדוד    2או    1האם כלי המדידה נשוא סעיף   .6

יכולת לזהות את התוכן ואת מועדי    - "  יכולת למדוד " ?    בערוץ טלוויזיה בזמן אמת 

 הניגון ו/או השידור 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 

 

 

האזנה לשידור לינארי  לעיל, בעל יכולת למדוד  2או    1האם כלי המדידה נשוא סעיף  .7

אמת  בזמן  רדיו  למדוד " ?  מתחנת  מועדי    - "  יכולת  ואת  התוכן  את  לזהות  יכולת 

 הניגון ו/או השידור 
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  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

ת או צפיה  צפיה נדחי לעיל, בעל יכולת למדוד    2או    1האם כלי המדידה נשוא סעיף   .8

 ( דרישה  לפי  וידאו  זאת VODבתוכן  המאפשרות  פלטפורמות  באמצעות  יכולת  " ?  ( 

 יכולת לזהות את התוכן ואת מועדי הניגון ו/או השידור   - "  למדוד 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

סעיף   .9 נשוא  כלי המדידה  למדוד    2או    1האם  יכולת  בעל  או  לעיל,  נדחית   האזנה 

?  באמצעות פלטפורמות המאפשרות זאת   - ((  AODלפי דרישה  האזנה בתוכן אודיו  

 יכולת לזהות את התוכן ואת מועדי הניגון ו/או השידור   - "  יכולת למדוד " 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

סעיף   .10 נשוא  כלי המדידה  יכולת למדוד    2או    1האם  בעל  וידאו  לעיל,  צפיה בתוכן 

יכולת לזהות את התוכן ואת מועדי    - "  יכולת למדוד " טיוב?    - ביו    נבחר אשר מתנגן 

 הניגון ו/או השידור 

  כן 

   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

לזהות את הרשת החברתית  יכולת ה לעיל, בעל  2או   1האם כלי המדידה נשוא סעיף   .11

 טיוב?(  - ? )היינו לזהות שהתוכן נוגן ביו   בה נוגן התוכן 

  כן 

   לא 

 

סעיף   .12 נשוא  כלי המדידה  יכולת למדוד    2או    1האם  בעל  וידאו  לעיל,  צפיה בתוכן 

יכולת לזהות את התוכן ואת מועדי    - "  יכולת למדוד " בפייסבוק?    נבחר אשר מתנגן 

 הניגון ו/או השידור 

  כן 
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   לא 

 במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

לזהות את הרשת החברתית  יכולת ה לעיל, בעל  2או   1האם כלי המדידה נשוא סעיף   .13

 ? )היינו לזהות שהתוכן נוגן בפייסבוק?(    בה נוגן התוכן 

  כן 

   לא 

 למסמך א'   3.4  להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף 

 להלן נוסח תנאי הסף:  

של   3.4 סטטיסטית  מתוקפת  אינטגרציה  לבצע  יכולת  בעל  נתוני  המציע 

 צפייה. 

 לצורך סעיף זה:  

 אחד מהבאים:    -   "המציע" 

 המציע   א. 

)יחיד או תאגיד( שבינו לבין המציע קיימת התקשרות   ב.   גורם אחר 

תקפה נכון במועד האחרון להגשת הצעות להליך דנן. "התקשרות"  

יספק    –  הסף,  בתנאי  העומד  הגורם  שלפיה  בכתב  התקשרות 

האינט  ביצוע  משירותי  חלק  ככל  לפחות  התאגיד  בעבור  גרציה, 

תקופת   מהלך  בכל  וזאת  הבחירה,  בתהליך  יזכה  שהמציע 

 ההתקשרות כהגדרתה להלן.  

הצפייה     - "ביצוע אינטגרציה"  למדידת  באשר  אחיד  מדורג  מדד  יצירת 

הליניארית והנדחית בטלוויזיה ובדיגיטל בעבור תוכנית ו/או בעבור פרק  

 זמן מוגדר.   

ולתן הסבר    5על המציע למלא את טופס מספר    לצורך הוכחת תנאי סף זה, 

לגבי יכולת זאת וככל הניתן תוך מתן דוגמה מספרית )תוך מחיקת כל פרט  

נתוני   את  תכלול  הדוגמה  שנעשתה.  ככל  אינטגרציה,  ביצוע  של  מזהה( 

 המדידה ואת המדד המדורג והאחיד.    

מספר    ככל שהגורם העומד בתנאי הסף אינו המציע, יש לצרף גם את טופס 

 חתום על ידי אותו הגורם.    7

במסגרת   גם  זה  סף  בתנאי  המציע  עמידת  את  לבחון  רשאי  יהא  התאגיד 

הפגישה עם המציע בקשר לפתרון המוצע, ולבקש מהמציע להדגים בפנים  

 " . יכולת זאת 
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נתוני צפייה האם   .14 יכולת לבצע אינטגרציה מתוקפת סטטיסטית של  ?    המציע בעל 

ת מדד מדורג אחיד באשר למדידת הצפייה הליניארית והנדחית  יציר  -   ביצוע אינטגרציה" 

 בטלוויזיה ובדיגיטל בעבור תוכנית ו/או בעבור פרק זמן מוגדר.   

  כן 

   לא 

 . במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

?  בעל יכולת לבצע אינטגרציה מתוקפת סטטיסטית של נתוני צפייה אם גורם אחר  ה  .15

יצירת מדד מדורג אחיד באשר למדידת הצפייה הליניארית והנדחית   -   ביצוע אינטגרציה" 

 .  בטלוויזיה ובדיגיטל בעבור תוכנית ו/או בעבור פרק זמן מוגדר 

  כן 

   לא 

 . במשבצת המתאימה   Vיש לסמן  

 :   18  –   16  יש להשיב על שאלות היא חיובית,    15  ככל שהתשובה לשאלה 

 פרטי הגורם שהנו בעל הניסיון:     .16

 שם משפטי מלא של הגורם    .א 

 _____________________________________________________ 

 מספר מזהה של הגורם   .ב 

 ______________________________________________________ 

של   .ג  מגוריו  ומקום  תאגיד,  שהנו  הגורם  של  פעילות  ומקום  היווסדות  מקום 

 הנו יחיד:  הגורם ש 

 _______________________________________________________ 

האם לגורם יש סניף ו/או תאגיד ו/או נציגות בישראל?    – ככל שהגורם תאגיד   .ד 

 אם כן יש לפרט  

 _______________________________________________________

 ___ 

 כתובת מייל, מספר טלפון של הגורם:   .ה 

 _____________________________________________________ 

 איש קשר מטעם הגורם ופרטים כולל כתובת מייל ומספר ניד:   .ו 

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________
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 _______________________________________________________

 _______________________________________________________

 ____________________________________ ___________________ 

 האם בין המציע לבין הגורם קיימת התקשרות העונה על כל הבאים:   .17

  התקשרות בכתב 

  התקשרות תקפה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות להליך 

   משירותי חלק  לספק  מתחייב  הסף  בתנאי  העומד  הגורם  התקשרות  לפי 

 ירה  ביצוע האינטגרציה בעבור התאגיד ככל שהמציע יזכה בתהליך הבח 

   ההתקשרות לספק  לפי  מתחייב  הסף  בתנאי  העומד  משירותי  הגורם  חלק 

בכל מהלך תקופת    ככל שהמציע יזכה בתהליך הבחירה ביצוע האינטגרציה  

 ההתקשרות כהגדרתה במסמך א'  

 יש לסמן וי בכל משבצת מתאימה   

גורם העומד בתנאי הסף מתחייב לספק  ביצוע אינטגרציה ה   יש לפרט אילו שירותי  .18

גיד  לתא 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _____________________________________ 

 :  ה שם הלקוח שבעבורו בוצעה האינטגרצי  .19

 _______ _________________________________ 

ל  .20 המציע  האחר  לגבי  הסביר  על  הגורם  של  ו/או  שלו  אינטגרציה  היכולת  לבצע 

 :  מתוקפת סטטיסטית של נתוני צפייה 

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 ____________________________ _____________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 ________________________________________________________ _

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________
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 _________________________________________________________

 ___________________________ _____________ 

דוגמה מספרית )תוך מחיקת כל פרט מזהה( של ביצוע אינטגרציה,  צרף  ל על המציע  .21

   .  ככל שנעשתה. הדוגמה תכלול את נתוני המדידה ואת המדד המדורג והאחיד 

   נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת ה 

              _____________              ___________               _____________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            

 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

עו"ד   הח"מ,  .......................  מ .................................  אני  י  שכתובת "ר 

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 ______ _____________                          _____________              _____ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            
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    6טופס מספר  

 למסמך א'    3.3תצהיר הגורם העומד בתנאי הסף לפי סעיף  

וי י טופס זה   • ידי המורשה והמוסמך לחתום בשם  יחתם  מולא  הגורם    - הספק  על 

 למסמך א' בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.     3.3  העומד בתנאי הסף לסעיף 

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

  מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול  •

 להביא לפסילת ההצעה.  

ניתן  ניתן להגיש טופס זה בשפה האנגלית בנוסח באנגלית כפי שיפרסם התאגיד  •

   .  לתרגם טופס זה לשפה האנגלית בלבד 

 בעצמו.     3.3עומד בתנאי הסף    אין צורך למלא טופס זה במקרה והמציע  •

 ............ מס'   ת"ז  נושא/ת   ............................. הח"מ  המוסמ אני,  ך  ..............  

הזמנה    – למסמך א'    3.3הגורם העומד בתנאי הסף שבסעיף  תצהיר זה בשם  והמורשה לתת  

  _________________________________ הגורם  שם  מוקדם,  מיון  בהליך  להשתתף 

מזהה   " __  _______________ _______ מספר  זאת  (   הספק" )להלן:  הצהרתי  נותן/ת 

 תנאי הסף במכרז כדלקמן: נו ב להוכחת עמידת 

 .  בספק   .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   .א 

י  .ב  זה  בתצהיר  המפורטות  לי  העובדות  היתר  דועות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

 ולהלן תצהירי: 

 מורשה החתימה מטעם ספק הנם:  הריני להצהיר כי   .1

 ______________________ _________________________  ______ 

 ________________________________________________ _______ 

 _________________________________________________________

 _ 

המציע   .2 תשובות  כי  ומתחייב  מצהיר  הריני  המציע  תשובות  את  שקראתי  לאחר 

 . נכונות   5בטופס מספר     13עד    2לשאלות  

 למסמך א'.    3.3הריני מצהיר ומאשר כי הספק עומד בתנאי הסף   .3

מועד  ל קיימת התקשרות תקפה נכון  בין המציע  הריני מצהיר ומאשר כי בין הספק  ל  .4

מתחייב    ספק שלפיה ה ו בכתב הנה  התקשרות  . כי האחרון להגשת הצעות להליך דנן 

המדידה   כלי  את  בסעיף  לספק  א'(    3.3)כהגדרתו  ככל  למסמך  התאגיד  בעבור 
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במסמך    בכל תקופת ההתקשרות כהגדרתה וזאת  שהמציע יזכה בתהליך הבחירה,  

 א'.  

 יש לצרף תעודת התאגדות של הספק    .5

 

 

 נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ה 

 חתימה: _____________ 

 

 תאריך: __________ 

 

 שם המצהיר: ___________ 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

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

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ........ נושא/ת ......................... ו .....................   מס'   "ז ת   ............................ נושא/ת 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

                  _____________              ___________           _____________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            

 

 

 

 

  



64 
 19.9.21מסמכים  מעודכנים נכון ליום  

    7טופס מספר  

 למסמך א'    3.4תצהיר הגורם העומד בתנאי הסף לפי סעיף  

וי י טופס זה   • ידי המורשה והמוסמך לחתום בשם  יחתם  מולא  הגורם    - הספק  על 

 למסמך א' בחתימה שתאושר על ידי עו"ד.   3.4  העומד בתנאי הסף לסעיף 

 יש לחתום בראשי תיבות על כל העמודים, וחתימה מלאה ומחייבת בסוף הטופס.    •

מובהר כי מילוי פרט שאינו נכון ו/או גילוי מידע חלקי שיש בו כדי להטעות עלול   •

 לפסילת ההצעה.    להביא 

ניתן להגיש טופס זה בשפה האנגלית   ניתן לתרגם טופס זה לשפה האנגלית בלבד.  •

 . בנוסח באנגלית כפי שיפרסם התאגיד 

 בעצמו.     3.4סף  אין צורך למלא טופס זה במקרה והמציע עומד בתנאי ה  •

 .................. מס'   ת"ז  נושא/ת   ............................. הח"מ  המוסמ אני,  ך  ........  

הזמנה    – למסמך א'    3.4הגורם העומד בתנאי הסף שבסעיף  תצהיר זה בשם  והמורשה לתת  

  _________________________________ הגורם  שם  מוקדם,  מיון  בהליך  להשתתף 

מזהה   " __  _______________ _______ מספר  זאת  (   הספק" )להלן:  הצהרתי  נותן/ת 

 במכרז כדלקמן: תנאי הסף  נו ב להוכחת עמידת 

 .  בספק   .................. הנני מכהן/ת בתפקיד   .א 

לי   .ב  ידועות  זה  בתצהיר  המפורטות  היתר  העובדות  בין  אישית  מתוקף  בידיעה 

 . תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי 

 ולהלן תצהירי: 

 מורשה החתימה מטעם ספק הנם:  הריני להצהיר כי   .1

 ______________________ _________________________  ______ 

 _______________________________________________________ 

 _________________________________________________________

 _ 

תשובות   .2 כי  ומתחייב  מצהיר  הריני  המציע  תשובות  את  שקראתי  המציע  לאחר 

 . נכונות   5בטופס מספר    21עד    15לשאלות  

 למסמך א'.    3.4הריני מצהיר ומאשר כי הספק עומד בתנאי הסף   .3

מועד  ל קיימת התקשרות תקפה נכון  הריני מצהיר ומאשר כי בין הספק  לבין המציע   .4

דנן  להליך  כי  האחרון להגשת הצעות  יספק  הספק  שלפיה  ו בכתב  הנה  התקשרות  . 

, וזאת  מהשירותים בעבור התאגיד ככל שהמציע יזכה בתהליך הבחירה לפחות חלק  

 במסמך א'.    כהגדרתה בכל תקופת ההתקשרות  
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 יש לצרף תעודת התאגדות של הספק    .5

 נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ה 

 חתימה: _____________ 

 

 תאריך: __________ 

 

 שם המצהיר: ___________ 

 תאגיד   - ואישור זכויות חתימה בשם המציע    אימות חתימה 

 

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

ביום    ...............................,  כי  בזאת  במש   ו הופיע/   ................. מאשר  ה"ה  בפני  רדי 

  ......................... ו ............................. נושא/ת   מס'   "ז ת   . נושא/ת ........................... 

...........................    .........................,    מס'   "ז ת  של  היסוד  מסמכי  לפי  המוסמך/ים 

 " ו המציע )להלן:  זה,  מכרז  לעניין  המציע  את  בחתימתו/ם  לחייב  דין  ולפי  על    ו חתם/ "( 

 בפני.   מסמך זה 

 

 _____________                          _____________              ___________ 

 ך תארי                   חותמת וחתימה                                 שם                            


