
                                                                      

 תאגיד השידור הישראלי  -כאן  
 

  של הפקה  או  הכנה, להזמנה קשרב למתן שירותים  34/2022מכרז פומבי דו שלבי 
  בתחנות והודעות הציבור לתועלת תשדירים, חסות הודעות, פרסומת תשדירי

"  11"כאן  הטלוויזיה בערוצי חסות  והודעות הציבור לתועלת ותשדירים הרדיו
 " כאן חינוכית"" )בשפה הערבית( ו33  "כאןו

 
למתן שירותים  להגיש הצעות  "( מזמין בזאת  התאגידתאגיד השידור הישראלי )להלן: "  -כאן     .1

  , הודעות חסות, תשדירים לתועלת הציבור בקשר להזמנה, הכנה או הפקה של תשדירי פרסומת
"  11והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן  

 הכל כמפורט במסמכי המכרז. , ו" )בשפה הערבית( ו"כאן חינוכית"33ו"כאן  

 למונחים הנזכרים במודעה זו תהא המשמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז. 

)ולא בכל גורם קשור עימו, אלא אם כן שמתקיימים בו    מציעורק    אךרשאי להשתתף    במכרז .2
 :  )ביחד( כל התנאים האלהנקבע במכרז במפורש אחרת( 

;  יחד עם זאת, רשאים להגיש הצעה במכרז בישראל  כדין  םישראלי רשו  תאגיד  הוא  המציע .2.1
מציע   כ   אשר  (מכרזבכהגדרתם  )יחידי  ביתחייבו  ישראלי    תאגידלהקים  ,  מכרזמפורט 

מובהר כי בכל מקרה, עיסוקו הבלעדי של המציע שיזכה במכרז,   שיירשם כדין בישראל.
  .כמפורט במסמכי המכרזיהיה מתן השירותים לפי המכרז, 

, בין  במציעמכרז(  ב )כהגדרתם  ( לפחות מכל אמצעי השליטה  51%חמישים ואחד אחוזים ) .2.2
לרבות   השירותים נשוא המכרז,  אם הוא תאגיד קיים, או תאגיד חדש שיוקם לצורך מתן

ואת המנהל הכללי  בידי אדם   -  הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים  הם 
שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל, או בידי תאגיד שמתקיימים בו התנאים האמורים, 

; בפסקה זו  המציע  של  הסופיהבעלות במציע, דהיינו עד הבעלים    שרשרת  סוף  עד  וזאת
   .1952- כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב -" שראליאזרח י"

בין  , והכל  המוצע, וכן מנהל המכירות  במציע  ענייןוכן כל אדם שהוא בעל  ,  כל נושא משרה .2.3
הוא תאגיד קיים, או תאגיד חדש שיוקם לצורך מתן השירותים נשוא המכרז,  המציע אם 

באחד או יותר מהחיקוקים המפורטים בתוספת הרביעית לחוק    יהיו ללא רישום פלילי
מציעים יהיו רשאים לפנות לתאגיד בכתב .  2019- המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט

הקבוע   האחרון  למועד  של  במכרזעד  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  האם  לבדוק  מנת  על   ,
התאגיד, רישום פלילי מסוים באחד מהחיקוקים המצוינים בחוק הנ"ל, מונע השתתפות  

 .והכל כמפורט במכרז  המציע במכרז

המוצע  מנכל .2.4 נשוא    במציע ובלעדי  ישיר    באופןיועסק    אשר"ל  השירותים  במתן  הזוכה 
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת   15- ב  שנים לפחות  5ניסיון מצטבר של    , יהיההמכרז

   : להלן  2.4.3.-2.4.1המפורטים בסעיפים    התפקידיםאחד מב  הפחות  לכל  הצעות במכרז זה,

  אם   אף  כאמור   תפקיד   ממלא  כל "ל או  למנכ  ישירות  הכפוףסמנכ"ל    אותפקיד מנכ"ל   .2.4.1
 .מדיהרכש ותכנון  בחברתו/או   פרסום במשרד , שונה תוארו

תפקיד מנכ"ל, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל ככל שהתפקיד כולל אחריות על תחום מכירת   .2.4.2
מסרים פרסומיים )אף אם תוארו בארגון שונה ובלבד שהכפיפות הישירה שלו אינה  
לדרגה נמוכה מסמנכ"ל(, או מנהל מכירות באמצעי מדיה, אשר הכנסותיו השנתיות  

בה כיהן בתפקיד, עמדו על  לא    מפרסום, של אמצעי המדיה האמור, בפועל בכל שנה
מיליון ₪ )לא כולל מע"מ(. ככל שמדובר באמצעי מדיה המוכר מסרים    15-פחות מ 

פרסומיים באמצעות אחר, הסכום יתייחס להכנסות אמצעי המדיה מפרסום. בחינת  
 ההכנסות בפועל תיעשה כמפורט במסמכי המכרז.  

  אם  אף  כאמור  תפקיד  ממלא  כלאו    "ללמנכ  ישירות  הכפוף"ל  סמנכ  אותפקיד מנכ"ל    .2.4.3
ב  ,ארגוןב  שונה  תוארו  מכירות  העוסק  ו/או  שיווק  הפרסום    שהיקףתחום  תקציב 

מיליון ₪ )לא כולל מע"מ(.    10, הינו לפחות  בתפקיד  כיהן  בה  שנה  בכל  והשנתי של 
 תיעשה כמפורט במסמכי המכרז. האמור    התקציבבחינת  



                                                                      

זה, יוכר ניסיון שאינו רצוף ו/או ניסיון שהצטבר אצל מספר    2.4ף  כי לצורך סעי  יובהר .2.4.4
  שת התפקידים המפורטים בסעיפים , לרבות ניסיון מצטבר בכל אחד משלויקיםמעס
  העשרחמש לפחות ב שנים בחמש מסתכםהמצטבר  הניסיון שסך ובלבד  2.4.3.-2.4.1

 . לעיל כמפורט  תנאיםכל הב ועומדהשנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 

ובלבד שהיקף  לא בהכרח במסגרת יחסי עבודה    -"  העסקהבסעיף זה " עוד יובהר כי   .2.4.5
 למשרה מלאה. שווה ערך  העסקה ה

הזוכה במתן השירותים נשוא    במציע  ובלעדי  באופן ישיר  שיועסקמנהל המכירות המוצע   .2.5
השנים שקדמו למועד האחרון    10-, בלפחות  שנים  5  של  מצטבר  ניסיון  בעל , יהיה  מכרז זה

 .  מדיה באמצעיהודעות,  או ת ופרסומ  במכירת, במכרזלהגשת הצעות 

, יוכר ניסיון שאינו רצוף ו/או ניסיון שהצטבר אצל מספר  זה  2.5  יובהר כי לצורך סעיף
עוד יובהר כי בסעיף    . לעיל  2.5בסעיף    כמפורט  בתנאים   עומד  הניסיון  שסך   ובלבד  יקים מעס

לא בהכרח במסגרת של יחסי עבודה ובלבד שהיקף ההעסקה שווה ערך   - "  העסקה "  2.5
 למשרה מלאה.  

שגיאה! מקור ההפניה לא  כ  המצורף  בנוסח,  כוונות  מכתב  צרף להצעתו במכרז    מציעה .2.6
 מכתב  יתייחס  אליו  הערבות  סכום.  ביצועלהעמדת ערבות ה  , , מבנק מוכר בישראלנמצא.

  מובהר כי המציע רשאי להעמיד את סך ערבות .  ₪  15,000,000בסכום של    יהיה  הכוונות
 , באמצעות מספר בנקים מוכרים בישראל. הביצוע

  ך של מיליון ש"חבס  חוזרת  בלתי  אוטונומיתבנקאית  הצעה  להצעתו ערבות    ירףצ  המציע .2.7
ישראליבמסמכי המכרזהאמור  בנוסח   בנק  של  בנקאי  שיק  או  במסמכי  כאמור  והכל    , 

של  מקדמית   בדיקה  של  הליך  לקיים  רשאים  שהמציעים  לכך מופנית  הלב תשומתמכרז.  ה
   .ערבות ההצעה

ידי יחידי מציע    המציע  .2.8   ים /עומד כל יחידי המציע    - ובמקרה של תאגיד חדש שיוקם על 
 . 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק הקבועים בתנאים

מי שאינו רשאי להשתתף במכרז בהתאם להוראות סעיף    לא יהיה רשאי להשתתף במכרז .2.9
ותם קבעה המועצה ולכללים א ,  2014- השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד( לחוק  2)ג()78

)כללי השידור הישראלי )סייגים להשתתפות אדם במכרז להכנה ולהפקה    בתוקף סמכותה 
של תשדירי פרסומת והודעות, תשדירים לשירות הציבור והודעות חסות וכן למכירת זמן  

 .  "(המניעות כללי)להלן: " 2022 – השידור בעבורם(, התשפ"ג 

  18.10.2022נוסח כללי המניעות המצורף למכרז אושר ע"י מועצת התאגיד ביום   .2.10
ליום   עד  הציבור  להתייחסות  במכרז  .  17.11.2022לפרסום  שיחייבו  המניעות  יהיו  כללי 

למועד   וקודם  הציבור  התייחסות  קבלת  לאחר  המועצה,  ידי  על  סופית  שיאושר  בנוסח 
התאגיד.   של  האינטרנט  באתר  ויפורסמו  במכרז  הצעות  להגשת  על  האחרון  כי  מודגש 

ולאופן  למועדים  בהתאם  כן  לעשות  המניעות,  לכללי  להתייחס  המעוניינים  מציעים 
   שיקבעו על ידי המועצה ולא במסגרת שאלות הבהרה למכרז זה.

  קישור לטיוטת הכללים:
https://kanstatic.azureedge.net/download/files/(380)%D7%9B%D7%9

C%D7%9C%D7%99%D7%9D%2024102022_2.pdf 

במכרז    .3 הזוכה  עם  ההתקשרות    תקופת   תחילת  מיום  חודשים  26  של  לתקופה  תהאתקופת 
  לפי   רשאי  יהיה  התאגיד"(.  הראשונה  ההתקשרות  תקופת: "להלן)   , כהגדרתה במכרזחפיפהה

 עד   של  לתקופות  או  לתקופהך את תקופת ההתקשרות הראשונה  להארי   המוחלט  דעתו  שיקול
 (. הראשונה ההתקשרות תקופת  כולל) כ "בסה וחודשיים שנים  שש ועד,  נוספות  שנים ארבע

  16:00  שעהב  4.12.2022  עד ליום לקבלת הבהרות  בשאלות ובקשות  בכתב  לתאגיד  ניתן לפנות     .4
 . ayelete@kan.org.il: כתובתלרכזת ועדת המכרזים, בבאמצעות דואר אלקטרוני בצהריים 

המציע   .5 ידי  על  חתומים  הנדרשים,  המכרז  מסמכי  כל  בצירוף  ההצעה,  בהתאם   את  וערוכים 
  הזמנה   "  -, יש להגיש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי של המציע עליה מצוין  להוראות המכרז

https://kanstatic.azureedge.net/download/files/(380)%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D%2024102022_2.pdf
https://kanstatic.azureedge.net/download/files/(380)%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D%2024102022_2.pdf
mailto:ayelete@kan.org.il


                                                                      

  השידור תאגיד  -"כאן"  ל  שירותים  למתן   34/2022שלבי  -דו  פומבי  למכרז  הצעות  להגשת
  תשדירים ,  חסות  הודעות,  פרסומת  תשדירי  של  הפקה  או  הכנה,  להזמנה  בקשר  הישראלי

  בערוצי   חסות  והודעות  הציבור  לתועלת   ותשדירים  הרדיו  בתחנות   והודעות   הציבור  לתועלת
לפי הוראות המכרז. את המעטפה יש  והכל    ,  "חינוכית   "כאןו  "33, "כאן  "11"כאן    הטלוויזיה

  , ירושלים,3, קומה  23כנפי נשרים  לתיבת המכרזים שבמשרדי התאגיד, ברחוב  ,  לשלשל ידנית
  12:00בשעה    1.1.2023האחרון להגשת ההצעות    המועד.  08:00-17:00ה' בין השעות  -בימים א'
 לא תתקבלנה הצעות שיוגשו לאחר מועד זה.  .בצהריים

 .ידנית, כמפורט לעילאין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט במסירה 

של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של  והמחייב  מודגש כי, הפירוט המלא    .6
יגבר.  המכרז  במסמכי  האמור  המכרז,  במסמכי  האמור  לבין  זו  במודעה  האמור  בין    סתירה 

 מובהר, כי חוסר לא ייחשב סתירה. 

 בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות   .7

שוטף    .8 באופן  לעקוב  המשתתפים  הצעות  באחריות  להגשת  האחרון  למועד  סמוך  אחר  ועד 
 . הודעות שיפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל

 

 ______________ 

 ועדת המכרזים      

 


