
 

    

   

 

 
 

שלבי  -הזמנה להגשת הצעות למכרז פומבי דו
תאגיד השידור  -למתן שירותים ל"כאן"  34/2022

הישראלי בקשר להזמנה, הכנה או הפקה של  
תשדירי פרסומת, הודעות חסות, תשדירים לתועלת 
הציבור והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת 

,  "11הציבור והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן 
 חינוכית"  ו"כאן  "33"כאן 
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 ש הצעות יהזמנה להג

תאגיד    -"כאן"  ,  2014- תשע"דהחוק השידור הציבורי הישראלי,  ל  (1)ג()78סעיף  הוראות  בהתאם ל .1
שירותים  לקבלת    הצעות  אתבז  ן( מזמי"המזמין" או "כאןאו "  "אגידתה "  :)להלן  השידור הישראלי

להזמנה, הכנה או הפקה של תשדירי פרסומת והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת הציבור  
"כאן   הטלוויזיה  בערוצי  חסות  ו"כאן  11והודעות  הערבית(33"  )בשפה  חינוכית  "  לפי  והכל  ,  וכאן 

 . המפורטים במסמכי מכרז זה להלן  התנאים

, החסויות  ההודעות  הכנה והפקה של הפרסומות  שירותי    אשר יספק אתזוכה,  מטרת מכרז זה לבחור   .2
ה  השירותותשדירי   זמן האוויר לשידורם, עבור    ה , בהתאם לקבוע במסמכי מכרז זתאגידומכירת 

 מפרט השירותים. –להסכם ההתקשרות  3נספח ג'והכל כמפורט במסמכי המכרז וב
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 עניינים תוכן  .3

 

 1 הזמנה להגיש הצעות 

 5 : הגדרות .א 

 8 : במכרז להשתתפות סף תנאי .ב

 11 במכרז  מציע פסילת  . ג

 11 הסף  בתנאי עמידה להוכחת  נדרשים מסמכים . ד

 12 נוספות  דרישות  . ה

 13 בלבד  אחת הצעה  הגשת .ו

 13 ורה התמ .ז

 14 ( הצעה ערבות)  במכרז ההצעה לקיום ערבות .ח

 15 ההצעה  הגשת אופן . ט

 16 במכרז  הזוכה בחירת . י

 20 זוכה והחלפת "שני כשיר" בחירת . יא 

 21 המכרז  ביטול . יב

 21 התאגיד  עם  הסכם . יג

 22 וההודעות  הפרסומות שיבוץ ומכסות הנכללים והערוצים התחנות . יד

 23 ביצוע  וערבות ההסכם תקופת . טו

 24 המכרז  מסמכי . טז

 24 הבהרה  שאלות . יז

 24 המכרזים  ועדת של כלליות וסמכויות לליות כ הוראות . יח

 27 חוברת הצעה  –' נספח א 

 30 ההצעה הכספית של המציע  -' נספח ב

 31 הצעה למחיר מינימום לאלף נחשפים לרדיו  -1' נספח ג

 32 הסכם  -2' נספח ג

 41 מפרט השירותים   –להסכם ההתקשרות  3' נספח ג

 59 ביטוח –  4' נספח ג

 60 תצהיר בדבר עמידת מנהל המכירות המוצע בתנאי הסף -5' נספח ג

 60 ולצורך ניקוד האיכות 

 61 ל המוצע בתנאי הסף"תצהיר בדבר עמידת המנכ  - 6' נספח ג

 61 ולצורך ניקוד האיכות 
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 64 מידע אודות המערכות הטכנולוגיות  - 7' נספח ג

 66 נוסח ערבות הביצוע שעל הזוכה במכרז יהיה להפקיד - 8' נספח ג

 66 בידי התאגיד עם החתימה על ההסכם

 67 מידע על ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו הכלולים במכרז  -9' נספח ג

 68 המכירות ועמלות היתר נתונים בדבר  -10' נספח ג

 69 דוגמא למנגנון תשלום מקדמות חודשיות לספק   -11' נספח ג

 70 מנגנון בקרת מחירי מינימום   -12' נספח ג

 75 מ "חוות דעת בנושא חבות המע -13' נספח ג

 77 תצהיר בדבר העדר רישום פלילי   -14' נספח ג

 78 תצהיר בדבר עמידת המציע בכללי המניעות  -  15' נספח ג

 83 מכתב כוונות מטעם הבנק בעניין ערבות ביצוע  -  16' נספח ג

ן ערבות ביצוע למציע אשר במועד האחרון להגשת  מכתב כוונות מטעם הבנק בעניי -( 1)16' נספח ג

 84 הצעות במכרז נותן לתאגיד את השירותים נשוא המכרז 

 85 המציע המוביל במכרז לצרף להצעתו  /  נוסח ערבות הצעה שעל המציע -17' נספח ג

תצהיר למציע אשר הגיש בקשה לבדיקה מקדמית בדבר רישום פלילי או ללא ציון שמו   -18' נספח ג

 86 . של האדם שבו מדובר

הודעות חסות ותשדירים  , שידור פרסומות)כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי    -19' נספח ג

 88 2021-א "התשפ(, לשירות הציבור

 109 כללים לעניין סייגים להשתתפות אדם במכרז  -20' נספח ג

ל התאגיד או מי שהוסמך "עסקאות שלגביהן הזוכה מחויב בקבלת אישור מראש ממנכ  –  21' נספח ג

 110 על ידיו 

 111 נוסח מחייב להזמנה וכתב התחייבות  –  22' נספח ג

 114 אישור עריכת הביטוח -  23' נספח ג

 116 הנחיות להכנת התוכנית העסקית  –  24' נספח ג



 
 

 

4 

 

וכל משתתף    התאגידמצג כלשהוא מצד    מהווים  אינם  10ג'-ו  9ג'בנספחים  הנתונים המובאים  * הערה:  
תהיה לו כל טענה    לא מקרה    בכל במכרז מסכים בעצם הגשת הצעתו, כי הוא בדק את הנתונים בעצמו וכי  

 .או בהסתמך עליהם  אלה בנספחים האמור  עם בקשר ומטעמ מי  או התאגידו/או דרישה נגד 
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 : במכרז זמניםה לוחות .4

 3.11.2022 המכרז  פרסום .4.1

 16:00 ה בשע 4.12.2022   להבהרותהאחרון להגשת בקשה   המועד .4.2

  ערבות הצעה להגשת האחרון  המועד .4.3
האם  מקדמית ולבדיקה    מקדמית לבדיקה

שתתפות מציע  רישום פלילי מסוים מונע ה 
 במכרז

 16:00 בשעה  4.12.2022

   12:00  בשעה 1.1.2023 .  ההצעה להגשת האחרון  המועד .4.4

  ערבותתום תוקף ו ההצעה   תוקף תום מועד .4.5
 ההצעה 

 24:00בשעה   1.7.2023

 

  המכרז  בגוף  המצוינים  מועדים  לבין  לעיל  בטבלה  המצוינים   המועדים  בין  סתירה  של  מקרה  בכלכי    יובהר

 חוסר לא ייחשב סתירה.  .שבטבלה המועדים יגברו , ודעה על המכרזמאו ב

 

 :הגדרות .א

זה    מסמכיב .5 השירותים  ההסכם  לרבותמכרז    הפירושים,  להלן  המפורטים  למונחים  יהיו ,  ומפרט 
 : לצידם המפורטים

כפי שיוגדרו ע"י התאגיד וכגון: שידורי מונדיאל, אירוויזיון,    –"  אירועי מדיה מיוחדים " .5.1
 וכיו"ב.  האולימפיאד 

  אם  בין,  אלקטרוני  דואר  באמצעות  לרבות, ובכתב מראש  אישור  משמעו   – "אישור מראש"   .5.2
 . לאו  אם ובין במפורש צוין הדבר

והודעות "  –"  פרסום  מוצר" .5.3 פרסומת  בסעיף    "תשדירי  כאמור  ברדיו  לחוק    70לשידור 
 לחוק.  68"הודעות חסות" ו"תשדירים לשירות הציבור" כהגדרתם בסעיף ו

 . כהגדרתו בכללי המניעות –" מדיה אמצעי" .5.4

"החזקה",  "שליטה  בעל" .5.5 בעקיפין",  או    –  "  עניין   בעל"- ו"  שליטה אמצעי  "  ,"במישרין 
 ; בכללי המניעות םכהגדרת

 כמשמעות המונח הודעת חסות בחוק.  –"  חסות" או "הודעת חסות" .5.6

 ;2014-תשע"ד החוק השידור הציבורי הישראלי,  –" החוק" .5.7

 מחזור הפרסום, מתוך  מיליון ₪ בשנה  55של    סכום  –מובטחת לתאגיד"  מינימלית  הכנסה  " .5.8
יועבר לתאגיד כסכום הראשון מתוך ההכנסות    ,5.22כהגדרתו בסעיף    לתאגיד   נטו אשר 

מדד    בינואר בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן   16הסכום הנ"ל יעודכן בכל  שיתקבלו.  
המינימלית  ההכנסה      הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.כאמור  הבסיס: המדד  

לתאגיד ה  המובטחת  את  ש בספק  תזכה  בשיעור  ש  7%ל  עמלה  שהוא, ובלבד  מקרה  בכל 
לתאגיד   נטו  הפרסום  בסעיףמחזור  המינימלית    5.22  כהגדרתו  ההכנסה  מסך  פחת  לא 

   המובטחת לתאגיד.
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 . לרבות נספחיו ומסמכיו )מסמך זה( להגשת הצעות וז הזמנה   –" המכרז" .5.9

אחד מיחידי המציע, אשר יעמוד בכל תנאי הסף למציע במכרז, מורשי   – "המציע המוביל" .5.10
הצעה כנדרש בסעיף  מכרז/החתימה מטעמו יחתמו על כל מסמכי המכרז ואשר יעמיד ערבות  

. המציע המוביל יקבע על פי החלטת יחידי המציע, ובלבד שהמציע המוביל יחזיק לפחות  6.7
להפעלת השירותים מכח המכרז במקרה של זכייה    מאמצעי השליטה בחברה שתוקם  20%

 .במכרז

  ההודעות, החסויות ותשדירי השירות  שירותי הכנה והפקה של הפרסומות    – "  השירותים" .5.11
בפרק מפרט  המכרז  והכל כמפורט במסמכי    תאגיד, עבור הומכירת זמן האוויר לשידורם

 ;השירותים

 ;כהגדרתה בכללי המניעות -  "סוכנות רכש ותכנון מדיה" .5.12

 ; חודש קלנדרי –" חודש" .5.13

אשר  בישראל  מוכר   בבנק ,  חשבון  –"  התאגידשל    הבנק   חשבון" .5.14  שם  על ו  בבעלות  יהיה, 
   ;בלבד התאגיד

  בבנק הבלעדי   ועל פי שיקול דעת  התאגידידי  עלחשבון בנק אשר ייפתח  –" המעבר חשבון" .5.15
, וכל הזכויות בו, למעט הזכות להפקיד  ביחדוהזוכה במכרז    התאגידמוכר בישראל על שם  

  יערכו   המעבר  חשבון  פתיחת  מסמכי,  ספק  הסר   למען.  לתאגידבו כספים, יוקנו באופן בלעדי  
בחשבון    כלשהי  פעולה  לבצע  הרשאה  תהא  לא  לספק  כי,  בבירור  יעלה  מהם  ובאופן  בדרך

. מיד עם פתיחתו של  כמפורט במכרז זה  כספים   בהפקדת  הקשורות  פעולות   למעט,  המעבר
לפיה בסופו של כל יום  בלתי חוזרת  והזוכה לבנק הוראה    התאגידימסרו    ,חשבון המעבר

  ;התאגידיעביר הבנק את יתרת הכספים בחשבון המעבר לחשבון הבנק של  

 מועד חתימת התאגיד על ההסכם;   – " ההתקשרות תחילת יום" .5.16

תאגידים שהתאגדו ונרשמו כדין בישראל ו/או יחידים אזרחי ישראל,   –  "יחידי המציע" .5.17
ו להקים חברה שעיסוקה הבלעדי יהיה  אשר ישתפו פעולה לצורך השתתפות במכרז ויתחייב

 . במקרה של זכייה במכרז השירותים נשוא מכרז זה

כללי מועצת תאגיד השידור    –  "הפרסום  כללי "  או"  הישראלי  השידור   תאגיד  מועצת  כללי" .5.18
)כפי    2021-הישראלי )שידור פרסומות, הודעות חסות ותשדירים לשירות הציבור(, התשפ"א 

 ידי מועצת התאגיד ולפי שיקול דעתה.- על וכפי שיעודכנו מעת לעת -  שפורסמו ברשומות(

כללים שקבעה    –   "במכרז  אדם  להשתתפות  סייגים  לעניין"כללים  או    ""כללי המניעות .5.19
( לחוק ולאחר שהתייעצה עם המנהל הכללי של  2)ג()78המועצה בתוקף סמכותה לפי סעיף  

 . מכרזל 20נספח ג'ב המצורפים  ,תאגידה

  והודעות  פרסומותמכירת    בגין  לתאגידהתמורה המגיעה    מלוא  –  "ברוטו  פרסוםה  מחזור" .5.20
  יינתנו)מובהר כי הנחות    פרסומאיםל  שניתנו  הנחות  לאחר  במכרז  זוכההמגורמים להם מכר  

 .ספקהאך לפני עמלות משרדי פרסום ועמלת  (במכרז זהרק בהתאם לכללים המפורטים 

 אך)  משרדי הפרסום   תולאחר הפחתת עמל   ברוטומחזור הפרסום    –  "נטו  פרסוםה  מחזור" .5.21
 .(לספק העמל ה  תשלום לפני 

נטו לתאגיד .5.22 תשלום  לאחר    5.21כהגדרתו בסעיף    נטו" מחזור הפרסום  "מחזור הפרסום 
 . לספק   העמלה
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להסכם ההתקשרות    3נספח ג'  ל  י מחירון שיקבע בהתאם לאמור בסעיף    – "מחירון הבסיס"   .5.23
ברוטו, לפני      הפרסום מוצרי  יהיו מחירי  הבסיס  המחירים שבמחירון  מפרט השירותים.    –

   ת הבסיס ועמלות היתר.ועמל  , ולפני הנחות

 . כהגדרתו בכללי המניעות –" מפרסם" .5.24

 . כהגדרתו בכללי המניעות –" משרה  נושא" .5.25

  מוצרי  מכירת  בגין  ברוטו  הפרסוםממחזור    15%  עד  שלבשיעור    עמלה  –"  בסיס  עמלת" .5.26
   .מדיה רכש ותכנון  או חברת פרסומאיבאמצעות של התאגיד   פרסום

מדיה  רכש ותכנון  או לחברת    לפרסומאי  במכרז  זוכה ה  ישלםעמלה אשר    – "  יתר  עמלת" .5.27
  .בסיס עמלתאינה  ואשר או חברת המדיה של הפרסומאינטו  הפרסוםלמחזור  בהתאם

חברת  , לרבות עמלות ל עמלת בסיס ועמלת יתר כהגדרתן לעיל  –"  משרדי פרסוםעמלות  " .5.28
 מדיה.  רכש ותכנון

  הפרסום בפלטפורמות  יפרסם התאגיד  ככלל,  במסגרתה  עסקת חליפין,    –"  עסקת ברטר" .5.29
   כנגד פרסום באמצעי המדיה של התאגיד.   , או כנגד שירותים אחרים, אחר  מדיה של אמצעי  

עבור" .5.30 ברטר  ותכניקידום    עסקת  ברטר  –"  התאגיד   שידורי   קידוםאשר מטרתה    עסקת 
ההתאגיד  ותכני  שידורי של  כוללת  ,  פרסומישידור  מפרסם    מסר  יותר  מטעם  או  באחת 

של  לפרסום  חלקית,  או  מלאה  בתמורה,  התאגיד  של  הטלוויזיה  ערוצי   / הרדיו  מתחנות 
 . ותו מפרסם( )של א בכל אמצעי פרסום אחר לקידום שידוריו ותכניו התאגיד  

אשר    עסקת ברטר    – "  עסקת ברטר עבור קידום הפרסום באמצעי המדיה של התאגיד" .5.31
 םמוצר או מוצריכוללת שידור של ה  ,באמצעי המדיה של התאגיד הפרסום קידוםמטרתה 

מפרסם בתמורה,    מטעם  התאגיד  של  הטלוויזיה  ערוצי   / הרדיו  מתחנות  יותר  או  באחת 
בכל אמצעי פרסום    ,  באמצעי המדיה של התאגיד  לפרסום וקידום הפרסום  תמלאה או חלקי 

 . )של אותו מפרסם( אחר

   כהגדרתו בכללי המניעות –" פרסומאי" .5.32

 .  כהגדרתו בכללי המניעות -" מסר פרסומי" .5.33

,  חסות  תשדיר,  פרסומת  תשדיר  ולרבות,  םבכללי הפרסו  ןכהגדרת  –"  והודעות  תופרסומ" .5.34
 או הודעה;  הציבור שירותל תשדיר

  והתאגיד התקשר עמו מציע אשר הצעתו זכתה במכרז –" במכרז זוכה"" או זוכה", "ספק" .5.35
לצורך מתן השירותים נשוא מכרז ידיו בהתאם להוראות המכרז(  -תאגיד שהוקם על  )או עם  

 .זה

,  העברית" המשדר שידורי טלוויזיה בשפה  11ערוץ "כאן    –"  הרלבנטיים  הטלוויזיה  ערוצי" .5.36
"כאן   הערבית "33ערוץ  בשפה  טלוויזיה  שידורי  לשירות  )  וכן  המשדר  תשדירים  לעניין 

 . - .ם לילדים ולנוערשידורי המשדר"כאן חינוכית"  -( הציבור בלבד

  על,  נטו  הפרסום  מחזורמתוך    לו  תשולם  ואשר  הזוכה  הציע  אותה  עמלה  –"  הספק  עמלת" .5.37
  עמלת  שיעור.  5.8ההכנסה המינימלית המובטחת לתאגיד, כהגדרתה בסעיף    שמעלסכומים  

 . 22%ולא יעלה על    15% -מ יפחת  לא הספק

אשר שולמו ע"י    כהגדרתן לעיל,  עמלות הבסיס ועמלות היתר  –  "הכולל  העמלות"שיעור   .5.38
 הזוכה במכרז לפרסומאים בשנה קלנדרית. 
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 ; בדצמבר 31-ב  מתבינואר ומסתיי 1-המתחילה ב כלשהי שנה –" קלנדרית  השנ" .5.39

 ; כהגדרתו בכללי המניעות –" תאגיד עיתונות" .5.40

 ; כהגדרתו בכללי המניעות  –" תאגיד שידור" .5.41

פרסום  עת  ב .  ידי התאגיד-המופעלות על רדיו  התחנות    –"  השידור  תאגיד  של  הרדיו   תחנות" .5.42
  הכלולים   הרדיו  ותחנות  הטלוויזיה   ערוצי  על   מידע   - 9ג'נספח  ב המכרז, התחנות מפורטות  

 ., והן יכולות להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו של התאגידהמצורף למכרז זה במכרז

מנגנון אותו קבע התאגיד על מנת לתמרץ את הזוכה להשיא את ההכנסות    –"  תמריצים" .5.43
  – להסכם ההתקשרות    3נספח ג' ל  כה בסעיף  השונים והכל כמפורט    מוצרי הפרסוםממכירת  

 מפרט השירותים. 

 סכומים שהופקדו בפועל בחשבון המעבר.  –" תקבולים מפרסומות והודעות" .5.44

ציון השתתפותו של גורם חוץ במימון מישדר   - לחוק    68בסעיף   כהגדרתו  –  " חסות  תשדיר" .5.45
זו   )בהגדרה  תכנית  ותיאור  "המממן"  – או  המממן  של  מוצריו  שמות  בו  שיופיעו  ויכול   ,)

השוואתי של המוצרים, וכן הסימן המסחרי  -מאפייניהם העיקריים, למעט תיאור איכותי
 . של המממן או של מוצריו

תשדיר מטעם    –לחוק    68כהגדרתו בסעיף    –"  שירות  תשדיר"  או  "הציבור  לשירות  תשדיר" .5.46
גוף ציבורי שמטרתו מתן שירות לציבור, בין בדרך של מתן מידע והדרכה לגבי שירותים  
ציבוריים או לשם קידומם של ענפים במשק, ובין בדרך של הכוונה או מתן ייעוץ בנושאים 

 שבטובת הציבור, והכול בלא ציון שמו של יצרן מסוים. 

זמן האוויר    שידור  בפועל  ויחל למועד שבו    קודם  חודשיים  של  תקופה  –  "החפיפה  תקופת" .5.47
תקופת    יהא רשאי )אך לא חייב( לשנות את  התאגיד  1/4/2023ם  שיחול ביו   הזוכה  מכר  אותו

  שיקול  לפי  מיוחדים  מטעמיםאו את מועד תחילת שידור מוצרי הפרסום כאמור  /ו   החפיפה
   .דעתו

 . 1993-"גהתשנ  המכרזים  חובת  תקנות  –" המכרזים חובת תקנות" .5.48

 :  במכרז להשתתפות סף  נאית .ב

)ולא בכל גורם קשור עימו, אלא אם כן נקבע  שמתקיימים בו    מציעורק    אךרשאי להשתתף    במכרז .6
 :  )ביחד( כל התנאים האלהבמפורש אחרת( במכרז 

 יחד עם זאת, רשאים להגיש הצעה במכרז     ;בישראל  ןכדי  םרשו  ישראלי תאגיד  הוא  המציע .6.1
להקים    להלן,    58-ו17  סעיפיםבכאמור    יתחייבו  אשר  5.17יחידי מציע כהגדרתם בסעיף  

מובהר כי בכל מקרה, עיסוקו הבלעדי של המציע    .ישראלי שיירשם כדין בישראל  תאגיד
כאמור    , יהיה מתן השירותים לפי המכרז,)או של התאגיד שיוקם כאמור(  שיזכה במכרז

   למכרז. 2להסכם ההתקשרות, נספח ג' 7.1בסעיף 

,  במציע(  5.5)כהגדרתם בסעיף  לפחות מכל אמצעי השליטה  (  51%)חמישים ואחד אחוזים   .6.2
לרבות    בין אם הוא תאגיד קיים, או תאגיד חדש שיוקם לצורך מתן השירותים נשוא המכרז,  

)אחד   הם בידי אדם  -  הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים ואת המנהל הכללי
שמתקיימים   )אחד או יותר( ו תושב ישראל, או בידי תאגידשהוא אזרח ישראלי א או יותר(

  של   הסופי, דהיינו עד הבעלים  הבעלות במציע  שרשרת  סוף  עד  וזאתבו התנאים האמורים,  
   .1952-כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב  -"  אזרח ישראלי; בפסקה זו "המציע
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בין  והכל  וכן מנהל המכירות המוצע,  ,  במציע  ענייןוכן כל אדם שהוא בעל  ,  כל נושא משרה .6.3
יהיו  הוא תאגיד קיים, או תאגיד חדש שיוקם לצורך מתן השירותים נשוא המכרז,    המציע

וק המידע  חבאחד או יותר מהחיקוקים המפורטים בתוספת הרביעית ל,  ללא רישום פלילי
למועד  . מציעים יהיו רשאים לפנות לתאגיד בכתב עד  2019-הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט

לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד,  , על מנת לבדוק האם לעיל 4.3  סעיףקבוע בההאחרון  
מסוים פלילי  מהחיקוקים    רישום  הנ"ל,  המצויניםבאחד    המציעהשתתפות  מונע    בחוק 

או  (  5%)מי שמחזיק בחמישה אחוזים    בעל עניין במציע לצורכי סעיף זה משמעו  .במכרז
בתאגיד. שליטה  אמצעי  של  מסוים  מסוג  כאמור    יותר  מקדמית  לבדיקה  בדבר הבקשה 

הות ההליך, סוג העבירה הרלבנטית וסטטוס ההליך,  תפרט את מרישום פלילי או חקירה  
או תפקידו כל מידע רלבנטי אחר לצורך קבלת    לרבות מעמדו  וכל  של אותו אדם במציע 

ללא ציון שמו של האדם ההחלטה, ללא ציון שמו של האדם שבו מדובר. מציע שפנה בפניה 
  נספח בכאמור והחליט להגיש הצעה במכרז יצרף להצעתו תצהיר שיתווסף למסמכי המכרז  

תצהיר למציע אשר הגיש בקשה לבדיקה מקדמית בדבר רישום פלילי או ללא ציון    - 18ג'
 שמו של האדם שבו מדובר. 

, במתן השירותים נשוא המכרזהזוכה    במציעובלעדי  ישיר    באופןיועסק    אשר"ל המוצע  מנכל .6.4
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות    15-שנים לפחות, ב  5ניסיון מצטבר של    יהיה 

   : להלן 6.4.1-6.4.3המפורטים בסעיפים  התפקידיםאחד מב פחותה  לכל במכרז זה,

  אף   כאמור   תפקיד   ממלא  כל או    "ללמנכ  ישירות  הכפוףסמנכ"ל    אותפקיד מנכ"ל   .6.4.1
 . רכש ותכנון מדיה חברתבו/או  פרסום במשרד ,שונה תוארו אם

על תחום    ותאחרי תפקיד כולל  מנכ"ל, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל ככל שה   תפקיד .6.4.2
)אף אם תוארו בארגון שונה ובלבד שהכפיפות הישירה    מכירת מסרים פרסומיים

מסמנכ"ל( נמוכה  לדרגה  אינה  מכירות  או  ,  שלו    אשר   ,מדיה  באמצעימנהל 
האמור,השנתיות מפרסום  הכנסותיו  המדיה  של אמצעי    בה   שנה בכל  בפועל    , 

ככל שמדובר    . )לא כולל מע"מ(  ₪ מיליון    15-פחות מ  לא עמדו על  ,  בתפקיד  כיהן 
יתייחס   הסכום  אחר,  באמצעות  פרסומיים  מסרים  המוכר  מדיה  באמצעי 

המדיה אמצעי    יפעת   מדוח  יבחנו  כאמור  בפועל  הכנסות.  מפרסום  להכנסות 
  בהתאםבפועל    מחיריםההכנסות על בסיס    תיבחנהזה,    לעניין ו  סום פר  בקרת

במקרה של    (.מחירון  מחירי)לא    פרסום  בקרת   יפעתפרסמים ע"י  תלנתונים המ
הקלנדרית מהשנה  בחלק  בסופה(  העסקה  או  ההעסקה  ייבחנו  )בתחילת   ,

אם המנכ"ל   לדוגמה:  ההכנסות בתקופת ההעסקה ויבוצע תחשיב לשנה מלאה. 
  2.8, וההכנסות מפרסום עד למועד זה היו  31/3המוצע סיים את עבודתו ביום  

 מיליון ₪.   11.2מיליון ₪, תחשב הכנסה שנתית בסך 

  כאמור   תפקיד   ממלא  כלאו    "ל למנכ  ישירות  הכפוף  "ל  סמנכ  אותפקיד מנכ"ל   .6.4.3
תקציב    שהיקף  שיווק ו/או מכירות  תחום ארגון העוסק בב   שונה  תוארו  אם  אף

)לא    מיליון ₪  10הינו לפחות    ,בתפקיד  כיהן  בה  שנה  בכל  ו הפרסום השנתי של
בפועל כאמור יבחנו מדוח יפעת בקרת פרסום    הפרסום  תקציבנתוני  כולל מע"מ(.  

זה,   לנתונים    הפרסום  תקציבולעניין  בהתאם  בפועל  מחירים  בסיס  על 
במקרה של העסקה    (.מחירון   מחירי)לא    פרסום  בקרת  יפעת"י  ע  פרסמיםתהמ

ההכנסות   ייבחנו  בסופה(,  או  ההעסקה  )בתחילת  הקלנדרית  מהשנה  בחלק 
מלאה  לשנה  תחשיב  ויבוצע  ההעסקה  המפורטת    בתקופת  לדוגמא  בהתאם 

 . לעיל 6.4.2בסעיף 

יוכר ניסיון שאינו רצוף ו/או ניסיון שהצטבר אצל    ,זה   6.4ף  ורך סעיכי לצ  יובהר  .6.4.4
מעס  התפקידים  יקיםמספר  משלושת  אחד  בכל  מצטבר  ניסיון  לרבות   ,

 בחמש  םמסתכהמצטבר    הניסיון  שסך  ובלבד  6.4.3  -  6.4.1  המפורטים בסעיפים
  ועומד השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  חמש עשרה  בלפחות    שנים

 . לעיל כמפורט תנאיםכל הב

כי   .6.4.5 יובהר  ובלבד  לא בהכרח במסגרת יחסי עבודה    –"  העסקהבסעיף זה "עוד 
 . שווה ערך למשרה מלאההעסקה ה שהיקף 
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הזוכה במתן השירותים נשוא    עבמצי  ובלעדי  באופן ישיר  שיועסקמנהל המכירות המוצע   .6.5
השנים שקדמו למועד האחרון    10- , ב לפחות  שנים   5  של  מצטבר  ניסיון   בעל, יהיה  מכרז זה

   .מדיה באמצעי, הודעות או  תופרסומ  במכירת ,במכרזלהגשת הצעות 

סעיף לצורך  כי  מספר    ,זה  6.5  יובהר  אצל  שהצטבר  ניסיון  ו/או  רצוף  שאינו  ניסיון  יוכר 
בסעיף  עוד יובהר כי    .זה  6.5בסעיף    כמפורט   בתנאים  עומד   הניסיון  שסך   ובלבד  יקים מעס

שווה ערך עסקה  ההובלבד שהיקף  לא בהכרח במסגרת של יחסי עבודה    –"  העסקה"  6.5
 למשרה מלאה.  

להעמדת    ,מבנק מוכר בישראל  ,16נספח ג'   בנוסח ,  כוונות  מכתב צרף להצעתו במכרז    מציעה .6.6
 מכתב  יתייחס   אליו  הערבות  סכום,  זה  לענייןלהלן.    'טובסעיף    הגדרתהכ  ביצועערבות ה
  מובהר כי המציע רשאי להעמיד את סך ערבות  .₪  15,000,000בסכום של    יהיה  הכוונות
במקרה כזה, , באמצעות מספר בנקים מוכרים בישראל. למכרז  68האמורה בסעיף  הביצוע 

ובלבד שסך   בנוסח האמור,   כל אחד מהבנקים יעמיד ערבות ביצוע אוטונומית ובלתי מותנית 
בחר זוכה להגיש מספר ערבויות  יש"ח. מובהר כי במקרה בו    15,000,000הערבויות יעמוד על  

מכתבי כוונות כאמור בסעיף  בהתאם  בנקאיות, לצורך עמידה בתנאי הסף, עליו להמציא  
ב זה המסתכם  בסכום  המכרז   .₪  15,000,000-,  נשוא  השירותים  את  כיום  הנותן  מציע 

 ( 1)16לתאגיד, יהיה רשאי לצרף מכתב בנוסח המצורף כנספח ג'

בסכום האמור בסעיף    חוזרת   בלתי  אוטונומיתבנקאית  הצעה  להצעתו ערבות    צירף  מציעה .6.7
  או שיק בנקאי של בנק ישראלי  ,נוסח ערבות הצעה  17נספח ג'בהאמור  בנוסח  שלהלן,    ח

  הליך  לקיים   רשאים  שהמציעים  לכך  מופנית  הלב   תשומת כאמור בפרק ז' למכרז זה להלן.  
וכי בכל מקרה יש להקפיד הקפדה מלאה כי נוסח    ההצעהשל ערבות    מקדמית  בדיקה  של

וכי כל סטייה מכל סוג מהנוסח בנספח    17ערבות ההצעה יהא זהה במלואו לנוסח שבנספח ג' 
 .  עלול לפסול את ההצעה

חדש  המציע .6.8 תאגיד  של  מציע  שיוקם    ובמקרה  יחידי  ידי  המציע    -על  יחידי    ים/עומדכל 
 . 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק הקבועים בתנאים

  סעיף  הוראות ל  בהתאםמי שאינו רשאי להשתתף במכרז    במכרז  להשתתף  רשאי  יהיה  לא .6.9
   .20בנספח ג' , המצורפיםולכללים אותם קבעה המועצה בתוקף סמכותה  לחוק( 2))ג(78

כי נוסח כללי המניעות המצורף למכרז זה אושר ע"י מועצת    מודגש,  במכרז  המציעים  לידיעת .6.10
ביום   הציבור  18.10.2022התאגיד  להתייחסות  ליום    לפרסום  כללי    17.11.2022עד  וכי 

יהיו   זה  במכרז  שיחייבו    קבלת  לאחר,  המועצה  ידי  על  סופית  שיאושר  בנוסחהמניעות 
  האינטרנט  באתר  ויפורסמו  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  וקודם  הציבור  התייחסות

על    מודגש.  התאגיד  של המניעות,    המעוניינים  מציעיםכי  לכללי  כן   לעשותלהתייחס 
  בהתאם למועדים ולאופן שיקבעו על ידי המועצה ולא במסגרת שאלות הבהרה למכרז זה.

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

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

  - 20ג'נספח  ב  בכללי המניעות )כמפורט   זה לבין האמור במכרז  במקרה של סתירה בין האמור   .6.11
 . בכללי המניעותהאמור יגבר ,  (כללים לעניין סייגים להשתתפות אדם במכרז

בגוף מסוים .6.12 למציע החזקות  שבו  דברים  במציעבמצב  שלגוף מסוים אחזקות  או  באופן    , 
באחד   עומד  ג'שאינו  בנספח  כמפורט  המניעות  רשאי  20מכללי  מיחידי    המציע,  אחד  )או 

לחתום על הסכם מכירה בלתי מותנית, לפיו מלוא ההחזקות של המציע   (לפי העניין המציע
גוף   יימכרו באופן אוטומטי במקרה שבו  או מלוא האחזקות של אותו גוף במציע,  באותו 

ובמצב דברים זה המציע   )בעצמו או יחד עם אחרים( יזכה במכרז,  לא יהיה מנוע  המציע 
רה החתום יופקד בנאמנות בידי  . הסכם המכימלהשתתף במכרז בהתאם לכללי המניעות

עד  לפחות  ,  4.4לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז האמור בסעיף    עורך דין 
 להודעה על הזוכה במכרז.  

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


 
 

 

11 

 

בדבר   האישור  כזה,  ובמקרה  בנאמנות  ההסכם  להצעת ההסכם  הפקדת  יצורפו  החתום 
 .  יחד עם מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעה  המציע 

 כי: יובהר בהסכם האמור 

אמצעי    .6.12.1 יהיו  לא  ולמציע  במציע  כלשהו  מסוג  שליטה  אמצעי  יהיו  לא  לרוכש 
 . שליטה מסוג כלשהו ברוכש

זכייתו של המציע במכרז    עם  הסכם המכירה יכלול סעיף לפיו הוא נכנס לתוקף  .6.12.2
 . מתלים  באופן מידי וללא כל תנאים

ועדת המכרזים של התאגיד היא  הגורם המוסמך לקבוע כי הסכם הרכישה עומד בתנאים   .6.13
האמורים לעיל וקביעתה בעניין תהיה סופית. ככל שוועדת המכרזים תקבע כי המציע אינו  

 , הצעת המציע תיפסל. המניעות עומד בכללי

לכל אורך תקופת    ,  המניעות  כללי ,  לרבות,  הסף  תנאי   בכל  לעמוד  במכרז  הזוכה   עלכי    מודגש .6.14
השידור; תאגיד  לבין  בינו  המניעות    ההתקשרות  כללי  או  הסף  מתנאי  באיזה  עמידה  אי 

,  האמור  כלליותמ  לגרוע  מבלי  .מכך  והנובע  בכך  הכרוך  על,  תהווה הפרה יסודית של ההסכם
בהתאם   במכרז  הזוכה  להתמודד  רשאי  היה  לא  בגינם  שינויים  יבוצעו  בו    לכללי במקרה 

וכן לרבות כתוצאה משינוי חקיקה, לתאגיד תהא הזכות להביא את ההתקשרות    המניעות 
פי שיקול דעתו של   על  לקבוע תנאים אחרים  כאמור לסיומה במועד שיקבע התאגיד, או 

   התאגיד.

 במכרז  מציע פסילת .ג

ה  הצע המכרזים רשאית לפסול   ועדת,  לפי המכרז והדין וע מסמכויותיה של ועדת המכרזיםלגר  מבלי .7
פה לפי שיקול  -, בכתב או בעלשניתנה לו ההזדמנות להשמיע טענותיו בעניין  לאחר ,  במכרז  ציע מ  של

 :הבאים מהמצבים אחד בהתקיים , היתר בין, דעתה של הוועדה

  בהיותה   לרבות,  התאגידעלולה להיות נוגדת את האינטרסים של    מציעההתקשרות עם אותו   .7.1
   .וההודעות  הפרסומות מכירת  בתחום בתחרות  פוגעת

  מזוהה   או  /ו  פוליטיאו גוף  /ו או נציג של מפלגה  /והוא מפלגה    בו  שליטה  בעלי או  /ו  המציע .7.2
 .  או גוף העוסק בפעילות פוליטית/ו  פוליטי גוף עם

 עמידה בתנאי הסף מסמכים נדרשים להוכחת  .ד

מסמכי הרישום של התאגיד  יצרף המציע להצעתו    6.1לצורך עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   .8
נסח חברה,    לרבות תעודת רישום של התאגיד, תקנון התאגיד, )ויחידי המציע לפי העניין(  המציע  

מורשה, עוסק  מעודכן    או"ד  עואישור    תעודת  והר  מורשי  בדבררו"ח  המניות  החתימה  בעלי  כב 
מלאבמציע יוחסין  אילן  לרבות  נוספים  ,  פרטים  לבקש  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת    אודות. 

   .לצורך בהתאםובאמצעי שליטה בו  המציע במניות  ועקיפים ישירים  מחזיקים

יצרף המציע להצעתו צילומי דרכון או ת.ז.    6.2לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   .9
הבעלות   שרשרת  סוף  עד  וזאת  בתאגיד  שמדובר  ככל  חברה  ונסח  באדם  שמדובר  ככל  ישראליים 

 במציע. 

תצהיר בדבר העדר רישום  יצרף המציע להצעתו    6.3לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   .10
חוק המידע הפלילי ותקנת השבים,  בגין עברות על החיקוקים המצוינים בתוספת הרביעית ל  פלילי

בעל עניין במציע  של כל דירקטור, נושא משרה ומנהל במציע, וכן של כל אדם שהוא    2019-תשע"ט
 תצהיר בדבר העדר רישום פלילי.  -14)ויחידי המציע לפי העניין(, בהתאם לנוסח המופיע בנספח ג'
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וכן    6תצהיר שבנספח ג'  ימלא המציע את ה  6.4לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   .11
 יצרף להצעתו קורות חיים ותעודות השכלה של המנכ"ל המוצע. 

וכן יצרף    5ימלא המציע את התצהיר נספח ג'  6.5לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף    .12
 ות חיים ותעודות השכלה של מנהל המכירות המוצע.קור

  המצורף  בנוסח,  כוונות  מכתביצרף המציע    6.6לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   .13
 .(1) 16או בנספח ג'   16בנספח ג' 

יצרף המציע ערבות בנקאית בהתאם למפורט    6.7לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   .14
 להלן.  ח בפרק

ככל והמציע הוא תאגיד קיים במועד האחרון    6.8לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף    .15
אישור מפקיד שומה/רואה חשבון מוסמך, כי המציע  יצרף המציע להצעתו    – להגשת הצעות במכרז  

ככל והמציע יתאגד לאחר זכייה כאמור בסעיף    ציבוריים. מנהל ספרים כדין, ורשאי לעסוק עם גופים  
להלן, עליו לצרף להצעתו את האישורים הנ"ל של יחידי המציע וכן יהא עליו להציג אישור כאמור    57

 , במועד הנקוב באותו סעיף. אגיד שיוקם כאמורתהמתייחס ל

  – 15על המציע למלא את התצהיר שבנספח ג' 6.9לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף שבסעיף   .16
   :הבאים  הפרטים את להצעתוצרף לת וכן  תצהיר בדבר עמידת המציע בכללי המניעו

בדבר   .16.1 ומדויקים  מלאים  כל    זהותופרטים  של  מנהל  ,  משרה  נושאשליטה,    בעלועסקיו 
לגבי כל גורם אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין,   כן , ובמציע ענייןבעל  ,המכירות המוצעים

בסעיף זה "קרוב משפחה מדרגה ראשונה"  (  נהקרוב משפחה מדרגה ראשו לרבות באמצעות  
או אדם אחר או תאגיד אחר, אחד או יותר, אמצעי   (לרבות ילד מאומץ  הורה, בן זוג וילד –

   .המציע מבנה ההון ומקורות המימון שלבדבר   וכן  שליטה בתאגיד

וכן כלפי מטה )מוחזקים על    מלא כלפי מעלה  בשרשוראילן יוחסין של המחזיקים במציע,   .16.2
 . , לרבות חברות אחיותידי המציע(

   .בכללי המניעות המציע  עמידת בחינת לצורךמידע הדרוש   כל .16.3

מקיים  לפי העניין,    ,שהמציע או יחידי המציעקשרי עבודה, קשרים עסקיים או קשרי יעוץ   .16.4
פרסומאים, תאגידי פרסומאים  חברות תכנון ורכש מדיה,  ,  מדיה    אמצעישידור,    תאגידיעם  

 . ותאגידי עיתונות

לנ  .16.5 פוטנציאל  עניינים, או  ניגוד  ללמד שלא קיים  כדי  בו  נוסף שיש  בין  יכל מידע  כזה,  גוד 
 .ופעילותו ומטרותי  ,תאגידהלבין   או יחידי המציע לפי העניין המציע

המציע ו/או בעלי שליטה בו הוא מפלגה ו/או נציג של מפלגה ו/או גוף  מידע בדבר היותו של   .16.6
 פוליטי ו/או  מזוהה עם גוף פוליטי ו/או גוף העוסק בפעילות פוליטית.  

 דרישות נוספות  .ה

 מציע אשר מתכוון להקים תאגיד חדש:  .17

ן החברים במציע  הסכמים בימציע אשר מתכוון להקים תאגיד חדש נדרש לצרף להצעתו   .17.1
עם   נושא המכרזבקשר  לנושאים  מתן השירותים  לכל הפחות, התייחסות  יכללו,  , אשר 

 : )אך לא יכללו בשום דרך את ההצעה הכספית אשר תוגש במעטפה נפרדת( הבאים
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חוזרת  התחייבות  .17.1.1 בע"מ  בלתי  חברה  במכרז,  להקים  שהוצג  למבנה    בהתאם 
ייעודית   השירותיםשתהיה  כזוכה  המכרזנושא    למתן  יוכרז  והמציע  במידה   ,

 במכרז;

 ; יחידי המציעהחלוקה של כל אחד מאמצעי השליטה במציע בין  .17.1.2

 ; לצורך מתן השירותים נושא המכרזהתחייבות להעמיד את המימון הנדרש  .17.1.3

 זכויות החתימה בשם המציע לצורך הליך המכרז;   .17.1.4

סעיף   .17.2 ימלא את  ככל   1בנוסף, המציע  המוביל,  המציע  הגדרת  לרבות  לחוברת ההצעה, 
 שרלבנטי. 

במתכונת    ,.20231.1שנים, אשר יחלו ביום    6- המציע יכין תכנית עסקית ל  -  עסקית   תכנית  .17.3
הנחיות להכנת התכנית    –   24ג'כמפורט בנספח  קובץ האקסל אשר צורף למסמכי המכרז,  

 העסקית. 

   .1לף נחשפים לרדיו בנספח ג'הצעה למחיר מינימום לאהמציע יכלול בהצעתו  .18

באמצעי מדיה    במישרין או בעקיפין בסוג מסוים של אמצעי שליטה    או מוחזק  מחזיק  והמציע  במידה .19
  את   יציין  ובמסגרתו  להצעתו  שיצורף  נפרד  במסמך   זאת  יפרט  הואכהגדרתו במכרז זה,    מפרסםאו ב

וכן כל    ומפורשת  ברורה  בצורה,  ידיו-או על   בו  האחזקה  אופן   את  ,  המפרסםאמצעי המדיה /    זהות
   .מידע רלבנטי נוסף

לבחינת    נוספים  פרטים .20 המציע  עמידהדרושים  האיכות  ת  ולניקוד  הסף    בהתאםהכל  ו בתנאי 
 בנספחים המצורפים למכרז זה.  לתצהירים

 .  23אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ג' .21

 . עמוד וחתימה מלאה במקום המיועד לכך  ( חתום בראשי תיבות בכל2הסכם ההתקשרות )נספח ג'  .22

 .  וככל שאלה נכללים בהצעת פרטים על הציוד והאולפנים שיעמדו לרשותו של המציע,   .23

 בלבד  אחת הצעה הגשת . ו

ביותר    לרבות של מי מיחידי המציע,    מעורבות של מציע אחד  .בלבד  אחת  הצעה  להגיש  רשאי  מציע  כל .24
 מהצעה אחת תפסול את שתי ההצעות שהוגשו.  

יש להם   אשר  , יותר  או  שניים,  מציעיםידי  -במכרז זה הצעות על   הוגשומבלי לגרוע מכלליות האמור,   .25
  24בכך הפרה של הוראת סעיף    התאגיד  יראהבעל עניין )במישרין או בעקיפין( משותף, אחד או יותר,  

 .  לעיל

ידי מציע אחר במכרז.  - ידי מציע, לא יוצע על- הצוות המוצע עלאף אחד מבין חברי    ,ספק  כל  הסרלמען   .26
 לעיל.  25ו/או   24סעיפים הפרה של הוראות סעיף זה עלולה להיחשב הפרה של הוראות 

   התמורה  .ז

 : להלן יםמפורט ואופן ההתחשבנות בינו ובין התאגיד  זוכהלהתמורה  תשלום מנגנון  .27

   המנגנון מתייחס לשנה קלנדרית מלאה. .27.1
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מודל התמורה נבנה באופן בו לאורך השנה מקבל הספק מקדמות חודשיות ובתום כל שנה   .27.2
   , מפרט השירותים.3תתבצע התחשבנות שנתית והכל כמפורט בנספח ג' קלנדרית 

, הסכום הראשון שיתקבל יועבר לתאגיד  5.21  כהגדרתו בסעיף  נטו  מתוך מחזור הפרסום .27.3
מובהר כי ככל שבשנה    לעיל.  5.8יד", כהגדרתה בסעיף  מובטחת לתאגמינימלית  כ"הכנסה  

נמוכות מסכום ההכנסה המינימלית המובטחת    יהיו  לתאגידקלנדרית כלשהי, ההכנסות נטו  
ממקורותיו הפער  את  להשלים  יידרש  הספק  השנתית,  ההתחשבנות  במסגרת  ,  לתאגיד, 

להלן דוגמה מספרית. המספרים   . מוסכמים  פיצויים  –למפרט השירותים    כגכמפורט בפרק  
 לצורך המחשה בלבד:

    נתוני בסיס )כל המספרים לצורך הדוגמה בלבד ובאלפי ש"ח( 

   55,000 הכנסה מינימלית מובטחת לתאגיד )אלפי ₪( 
   7% עמלת הספק עד להכנסה המובטחת

   17% עמלת הספק מעל להכנסה המובטחת ע"פ הצעת הספק 

    

    
    דוגמאות

 3-דוגמה  2-דוגמה  1-דוגמה  

 51,000 57,000 72,000 מחזור הפרסום נטו

 3,570 3,850 3,850 זכאות הספק לעמלה עד להכנסה המינימלית המובטחת לתאגיד

 0 340 2,890 זכאות הספק לעמלה מעל להכנסה המינימלית המובטחת לתאגיד 

 3,570 4,190 6,740 סה"כ זכאות הספק לעמלה

 47,430 52,810 65,260 מחזור הפרסום נטו לתאגיד

 7,570- 2,190- 0 לתאגיד  סכום שיושלם על ידי הספק -פיצוי מוסכם 
 

בסעיף   .27.4 לגרוע מהאמור  להכנסה המובטחת    עד,  נטוסכומי מחזור הפרסום    על  27.3מבלי 
 . 7%, תשולם לספק עמלה בשיעור של לעיל 5.8המינימלית לתאגיד, כהגדרתה בסעיף 

  תשולם  להכנסה המינימלית המובטחת לתאגיד, אשר מעל  נטוסכומי מחזור הפרסום    על .27.5
  ה הכספיתבשיעור אותו הציע הספק בהצע  5.37הספק" כהגדרתה בסעיף    "עמלת  פקלס

   מכרז.באותה הגיש 

 ,במשק"מ  המע  בשיעור  שינוי   מכל  יושפע  לא   , זוכהה  יקבל  אותו  העמלה   שיעור   כי  ובהרמ .27.6
 .13ראה נספח ג' לעניין חבות המע"מ .שיחול ככל

מתוך התקבולים שיתקבלו    רקו  אך שנה    בכל במכרז יהיה זכאי לעמלה    זוכה ה, כי  יובהר .27.7
המעבר ב  בפועל מסכום    חשבון  נמוך  היה  לא  לתאגיד  נטו  הפרסום  שמחזור  לכך  ובכפוף 

 . המובטחת לתאגידהמינימלית ההכנסה השנתית 

 )ערבות הצעה(  במכרז לקיום ההצעה ערבות .ח

לצרף להצעתו ערבות בנקאית    - על המציע המוביל    -   שיוקם  ובמקרה של תאגיד חדשעל כל מציע   .28
  , התאגידלפקודת  של בנק ישראלי    בנקאי  שיק  או  17בנוסח המצורף כנספח ג'חוזרת    בלתי  אוטונומית

. סכום זה  לעיל  4.5סעיף  הנקוב ב   למועד   שעדלתקופה    בתוקף,  ₪ )מיליון ₪(  1,000,000  של  בסכום
היתר,ישמש בין  לקיום    ,  לקיום  כערבות  והדין החל,  זה  לפי מכרז  ההצעה,  התחייבויות המציעים 

   זכה במכרז.יידי המציע ש-ולחתימת ההסכם על 

רשאי  המציע,  לעיל  כאמור .29 המכרזים    יהיה  לוועדת  מקדמית  להמציא  הערבות  לבדיקה  נוסח  את 
  הערבות את  להצעתו  לצרףעל המציע יהיה .  שלעיל למכרז  המועדים בטבלת הנקוב  מועד המוצע עד ל

 .שנדרש ככל, המכרזים  ועדת"י ע שנדרש כפי בנוסח
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  למעט ,  ידי התאגיד-על  עם המציע הזוכה  לאחר חתימת ההסכם  יםלמציע  נהוחזר ת   ההצעה  תיוערבו .30
 . להלן יאכמפורט בסעיף   ,שני ככשיר שהוכרז המציע

ו/או  זוכה    מציעסרב   .31 הפעולות    אתביצע    לא  -  שיוקם  חדש   תאגידשל    במקרהלחתום על ההסכם 
בביצוע השירותים במועד שנקבע    חללא ילמכרז, במועד האמור באותו סעיף ו/או    57האמורות בסעיף  

או יפר התחייבות  /ו  ערבות ביצוע מכל סיבה שהיא   לתאגידשחתם על ההסכם, ו/או לא ימציא    למרות
  רשאי   יהיה  והתאגידערבותו לא תוחזר לו    -או בגין כל עילה הקבועה בדין לכך  /ומהתחייבויותיו  

לגרוע מכל    ומבליכפיצויים מוסכמים, וזאת בלי להיזקק להסכמת המציע    ,כולה או חלקה  ,חלטהל
ב לתקנות חובת  16רבות המכרז יהיה בהתאם לתקנה   חילוט ע  .במקרים אלו  לתאגידסעד אחר המגיע  

 . המכרזים

 ההצעה  הגשת אופן .ט

באופן    ,אחת  סגורה  מעטפה  לתוך  שתיהן  שיוכנסו,  סגורות  מעטפות  בשתי  הצעתם  להגיש  המציעים  על .32
 : כזה שבו

המכרז   ,המכרז  מסמכי .32.1 הוראות  פי  על  להצעתו  לצרף  המציע  שעל  המסמכים  כל  לרבות 
 אחת.   סגורהיוגשו במעטפה  ,ההצעה הכספית ולמעט

ב  ההצעה .32.2   סגורה מעטפה  , בההצעה הכספית של המציע  -ב'    נספחנת  ומתכהכספית תוגש 
 .  "מחיר"הצעת נפרדת. על המעטפה המכילה את הצעת המחיר יש לציין באופן ברור 

המעטפות    יש .  המציע  של  מזהים  פרטים  המעטפות  על  לכתוב  אין .33 גבי  על  המכרזלכתוב  שם   את 
, ואת שתיהן להכניס למעטפה אחת סגורה שעל  בהתאמה",  מקצועיתהצעה  "  או"  ה כספיתהצע"ו

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

הציב  בערוצי  לתועלת  חסות  והודעות  הציבור  לתועלת  ותשדירים  הרדיו  בתחנות  והודעות  ור 
 ., בלבד" " ו"כאן11הטלוויזיה "כאן 

, 23ברחוב כנפי נשרים    בירושלים,    משרדי התאגידאשר ב יש להכניס לתיבת המכרזים    הצעות  את ה .34
  לכך   הנקוב  המועדמ  יאוחר  לאעד  ו  בכל יום   17:00  -  09:00ה' בין השעות  - בין הימים א'  .3קומה  

 . שלעיל המועדים  טבלתב 4.4סעיף ב

מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה, לא תילקח בחשבון גם אם נשלחה לפני תום המועד   .35
 רך אחרת.הנ"ל בדואר או בכל ד

לפי    עלולה להיפסל  –שתכלול את ההצעה הכספית או אינדיקציה להצעה הכספית    מקצועיתהצעה   .36
 .שיקול דעת ועדת המכרזים

דיגיטלי .37 קובץ    עסקית   תכנית  לרבות,  עותקים  בשני  חתומה  המקצועיתהצעה  ה  -  עותק  בפורמט 
המכרז, למסמכי  שצורף  גבי    האקסל  התקני  על  כי    .נייד  USB  שני    ההצעה  את  לצרףאין  מודגש 

וכי צירוף ההצעה הכספית כאמור עלול לפסול את ההצעה לפי    כאמור  הנייד  ההתקן  גבי  על  הכספית
  .(שיקול דעת הוועדה

המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של ההצעה, בו יושחר המידע    ,בנוסף לאמור לעיל  -   עותק מושחר .38
בצירוף   בו מידע המהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים,  רואה  שהמציע 
מכתב הנמקה, המתייחס לכל פריטי המידע, בהם רואה המציע "מידע סודי". עותק זה יסומן במילים  

, בין היתר,  ועדת המכרזים תבחןקשה לעניין במסמכי ההצעה,  בכל מקרה של  ב"סודיות מסחרית". 
עמדת את  שלגם  המנומקת  מקרה    ם  בכל  כי  מודגש  בהצעתם.  מסחריים  לסודות  בנוגע  המציעים 

. יודגש כי אין  של ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה הבלעדיהינה   אם מדובר בסוד מסחריהההחלטה 
או   יםשל המציע לעניין זה כדי לחייב את ועדת המכרז וכי אין בעמדתו כל חובה להגיש עותק כאמור

 .לגדר את שיקול דעתה בכל דרך
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של המציע    ההצעה הכספית  זה,  ןבענייומבלי לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים    יובהר כי בכל מקרה .39
בהתאם לתקנות חובת   במסמכי המכרזתהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון הזוכה 

להציגההמכרזים,   יהיה  טענה    .ניתן  כל  להם  אין  כי  המציעים  מאשרים  זה  במכרז  הצעה  בהגשת 
מובהר בזאת, כי כל חלק בהצעה שמציע סימן כחלק שהוא מבקש להטיל עליו חיסיון,    עוד  .בעניין

יו גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון  יהיה חסוי כלפ 
וזאת ללא קשר באשר לעמדתה של ועדת המכרזים האם    בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים

 האמור לא יחול על הצעת המחיר, שבכל מקרה כאמור לא תיחשב כמידע חסוי.  .מדובר במידע חסוי

תו או יתנה אותה, באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז. התאגיד  מציע לא יסייג את הצע .40
משום   ייעשו,  אם  בתנאיו,  או  המכרז  במסמכי  תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאי  יהא 

 "(. הסתייגות" - הסתייגות המציע מתנאי המכרז )להלן 

להסתייגות שתיעשה בהצעה לא יהיה כל תוקף כלפי התאגיד, והתאגיד יהא רשאי לקבל הצעה אשר   .41
כללה הסתייגות, תוך התעלמות ממנה, או לחילופין לפסול את ההצעה, לפי שיקול דעתו הבלעדי. בחר  

כאמור,   הצעה  לקבל  בכתביהתאגיד  למציע  כך  על  כזה    ודיע  לעמוד  ובמקרה  מחויב  יהיה  המציע 
 ייבויותיו, תוך התעלמות מן ההסתייגות שכלל במסמכי המכרז או בהצעתו למכרז.בהתח

בטל את  . המציע לא יוכל ללעיל  4.5עד למועד האמור בסעיף  ההצעה תהיה בתוקף ותחייב את המציע   .42
טרם הודיע לו על תוצאות המכרז. התאגיד יהיה רשאי לדרוש    התאגידהצעתו תוך תקופה זו גם אם  

  ימים נוספים בסה"כ  180לתקופה או תקופות נוספות של עד  וערבות ההצעה בהתאם  הארכת ההצעה  
 . והמציעים מתחייבים להאריך את תוקף הערבות וההצעה כפי שיידרשו

לבקשת התאגיד כאמור בסעיף    ו/או את תוקף ערבות ההצעה תוקף הצעתואת  לא האריך  אשר    מציע .43
בו מהצעתו  לעיל  29 חזר  יראו אותו כאילו    העומדים   האמצעים  בכל   לנקוט  רשאי  יהיה  והתאגיד, 

 . המציע אותו של ההצעהלרבות חילוט ערבות   לרשותו

 במכרז   הזוכהבחירת   .י

 : שלבים בשלושה תתבצע ההצעות  בחינת

המציעים    בדיקת  –   I  שלב .44 הסף,  של    הצעה:  הסף  בתנאי  עמידת  דרישות  בכל  יעמוד  שלא  מציע 
 יפסל ולא תידון.  ת, לעיל'  בכמפורט בסעיף 

 (:  50%בדיקה איכותית )  – II שלב .45

  לכלשל המציעים אשר עמדו בכל תנאי הסף.    המקצועיות   ההצעות  את  תבחןהמכרזים    ועדת .45.1
   .המקצועית הצעתו  בגין איכות ציון יקבע מציע

 : להלן בטבלה כמפורטהן  ניקוד האיכות של ההצעה המקצועית  ל  המידה אמות .45.2

 ניקוד מרבי  פירוט אמת מידה  # אמת מידה 

מחיר   1

מינימום  

(CPT לרדיו ) 

בסעיף   לאמור  השירותים,    46בהתאם  למפרט 
מינימום   מחיר  קבע  בסעיף    לרדיוהתאגיד  כמפורט 

 זה.
ב מפורט  המינימום  מחיר  חישוב    - 12ג'נספח  אופן 

 . מינימום  מחירי בקרת  מנגנון
מציעים רשאים להציע מחיר מינימום ממוצע לאלף  

על מחיר המינימום אותו קבע    העולהנחשפים לרדיו  
 התאגיד. 

המציע שיציע את מחיר המינימום הגבוה ביותר יקבל  
 את מלא הניקוד בסעיף זה. 
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 ניקוד מרבי  פירוט אמת מידה  # אמת מידה 

  להפרש ניקוד יחסי    יתר המציעים יקבלו בסעיף זה
פי   על  וזאת  התאגיד  קבע  אותו  המינימום  למחיר 

 הנוסחה הבאה: 

𝑿𝒊 =
(𝒂𝒊 − 𝒀)

(𝒂𝒎𝒂𝒙 − 𝒀)
× 𝟕 

 כאשר:

𝑿𝒊 -  ניקוד המציעi באמת מידה זו 

𝒀 -  לאלף המינימלי  המחיר 
 נחשפים אותו קבע התאגיד 

𝒂𝒎𝒂𝒙 -  מחיר המינימום הגבוה ביותר
 שהוצע 

𝒂𝒊 -   ע"י שהוצע  המינימום  מחיר 
 i  -המציע 

 
אם   התאגיד  ]לדוגמה:  קבע  אותו  המינימום  מחיר 

)דוגמא בלבד(,    2הוא   המציע בעל  ₪ לאלף נחשפים 
הציע מחיר מינימום    ההצעה הגבוהה ביותר ברכיב זה

₪ לאלף    ₪2.8 לאלף נחשפים, ומציע אחר הציע    3של  
ביותר יקב ל  נחשפים, המציע שהצעתו היא הגבוהה 

 [ נקודות  5.6 האחר והמציענקודות   7באמת מידה זו 
יראו אותו כמי שהציע    מינימום  מחיר  יציע  שלא   מציע

על שנקבע  המחיר  כזה  -את  ומציע  התאגיד    או ידי 
- על  שנקבע  למחיר  השווה  מינימום  מחיר  שיציעמציע  

 .נקודות" 0"  זה בסעיף יקבל  התאגידידי 

תכנית   2

 עסקית 

 

תוגש בהתאם להנחיות המפורטות    התכנית העסקית 
להכנת    –   24ג'נספח  וב  לעיל  17.3בסעיף   הנחיות 

 . התכנית העסקית
 אמות מידה לניקוד סעיף זה:

  -)לרבות הנספח המבסס(  ההכנסותסעיף  .א
סבירות הנחות העבודה והתחזיות, לרבות  

עד   -  תחזית מכירות לכל תקופת ההתקשרות
 נקודות.  17
 

, מכירות  לשיווק  מחייבתקציב מינימלי  .ב
ככלל, במסגרת הערכת    -והוצאות פרסום 

אמת מידה זו, יילקח בחשבון גובה התקציב  
, התרשמות מתוכנית השיווק  המוצע

   נקודות. 5עד   – וסבירות ההצעה   המוצעת
 

העלויות  , ביסוס סבירות הנחות העבודה .ג
  -)הוצאות( ואופן ביצוע החישובים   השונות

 נקודות.   10עד 
 

  11 עד - מהתוכנית  כללית התרשמות .ד
זו ייבחנו, בין היתר:   במסגרתנקודות. 

43   
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 ניקוד מרבי  פירוט אמת מידה  # אמת מידה 

התכנית, קוהרנטיות התכנית,    בהירות
 . יצירתיות

 
הציונים  אמות המידה לעיל ינוקדו על פי  מדרג  

 הבא:
 ; מצוין -5 
 ; מאד טוב  - 4 
 ; טוב - 3 
 ; שיפורטעון  - 2 
 ; גרוע - 1 
 רוע ביותר; ג - 0 

הציון   יהיה  המידה  מאמות  אחת  בכל  הניקוד 
ניקוד חברי הצוות הבודק,  הממוצע   מוכפל    של 

 .במשקל אמת המידה הנבדקת

 ראיון   3

 

המציעים יוזמנו לראיון בו ישתתפו )השתתפות  

מנהל המכירות המוצע. בנוסף,  ו חובה( המנכ"ל

 נציג אחד של בעלי המציע.רשאי המציע לצרף 

לא יורשו להשתתף    נציגים נוספים של המציע

)לרבות הבעלים, יועצים, בעלי תפקידים   בראיון

 נוספים וכיו"ב(. 

הריאיון יתקיים במתכונת של שאלות ותשובות  

לפי שיקול דעת הוועדה    מקצועיות שאלות לרבות

 הצגת מצגת ע"י נציגי המציעים.  ללא

 הריאיון: אמות המידה לניקוד 

של   + והכישורים  הניסיון  מרלבנטיות  התרשמות 
, הבנתו את המשימות הכרוכות  המנכ"ל המוצע

שאלות   על  ומענה  המכרז  לפי  השירותים  במתן 
 נקודות.   22עד  -מקצועיות 

של   + והכישורים  הניסיון  מרלבנטיות  התרשמות 
המוצע במכירת אמצעי פרסום,    מנהל המכירות

תן השירותים  הבנתו את המשימות הכרוכות במ
ב מקצועיות  שאלות  על  ומענה  המכרז  נוגע  לפי 

 .נקודות  18עד   –טלוויזיה ל אורדיו  ל

של   + משמעותי  המכירותניסיון  המוצע    מנהל 
ולטלוויזיה   לרדיו  נקודות.    4עד    –במכירות 

ע"פ שיקול דעתה    -"  ניסיון משמעותי " מובהר כי  
 של ועדת המכרזים 

התרשמות כללית מיכולתו של המציע לספק את   +
 נקודות.  6עד   - השירותים באופן מיטבי 

מדרג   פי   על  ינוקדו  לעיל  האמורות  המידה  אמות 
 הציונים הבא: 

 ; מצוין -5
 ;מאד  טוב - 4

50 
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 ניקוד מרבי  פירוט אמת מידה  # אמת מידה 

 ; טוב - 3
 ; טעון שיפור - 2
 ;גרוע - 1
 גרוע ביותר.   - 0 

הציון   יהיה  המידה  מאמות  אחת  בכל  הניקוד 
הבודק  הממוצע הצוות  חברי  ציוני  מוכפל    של 

 במשקל אמת המידה הנבדקת. 

 100 סה"כ  

 

תזכה    הצעה .45.2.1 אשר  מציע    93  מתוך  נקודות  74.4)קרי,    80%-מ  נמוך  בציוןשל 
  עבורת   לא"(  המינימאלי  האיכות  ציון"  :)להלן  3  עד 2באמות המידה    (אפשריות

  אשר   מינימלי  איכות  ציון   לקבוע)אך לא חייב(    רשאי  התאגיד.   שלב השלישיל
"ל  הנ  המידה  באמות(  אפשרויות  93נקודות מתוך    69.75)קרי       75%  -יעמוד על  

  המינימאלי גבוה מהציון    איכותציון    קיבלו     הצעות  משלוש  פחותשבו    במקרה
במידה והתאגיד יחליט להוריד את ציון האיכות המינימלי כאמור בסעיף    .(80%)

להלן תוחלף בנוסחה   46.2אזה, הנוסחה לקביעת ציון המחיר המפורטת בסעיף 
 שלהלן: 

C𝑖 =
{1 − 𝑌𝑖 − [(𝑌𝑖 − 𝑌𝑚𝑖𝑛) × 2.67]}

1 − 𝑌𝑚𝑖𝑛
 

 (: 50%)  הכספית ההצעה  – III  שלב .46

של   ההצעה הכספית  תיבדק  ,לעיל  כאמור  ניקוד  ומתן  ההצעות  איכות  בדיקת  סיום  לאחר .46.1
 . ציון האיכות המינימאלי ההצעה שלהם קיבלה לפחות את המציעים ש 

  22%ולא תעלה על    15%- ההצעה הכספית, במונחי עמלת הספק כהגדרתה לעיל, לא תפחת מ .46.2
 תיבחן ע"פ הנוסחה הבאה: ההצעה הכספיתעמלה. 

C𝑖 =
{1 − 𝑌𝑖 − [(𝑌𝑖 − 𝑌𝑚𝑖𝑛) × 2.11]}

1 − 𝑌𝑚𝑖𝑛
 

 כאשר:

C𝑖 -   הכספיתניקוד של   ההצעה 
 .iמציע 

  

  

𝑌𝑚𝑖𝑛 -   עמלת" שיעור  בעלת  ההצעה 
 5.37הספק", כהגדרתו בסעיף  

 . לעיל, הנמוך ביותר

𝑌𝑖 - "הספק "עמלת  בהצעת   שיעור 
 . iהמציע 

 



 
 

 

20 

 

 להלן דוגמה מספרית: .46.3

 3 2 1 מציע 

 22% 19% 15% שיעור עמלה 

 74.4 85.37 100.0 ציון המחיר 

 

 

 הציון הכולל של כל מציע יחושב ע"פ הנוסחה הבאה:  .47

𝑇𝑀𝑖 = (0.5 × 𝑄𝑖) + (0.5 × 𝐶𝑖) 

 כאשר:

𝑇𝑀𝑖 -  הציון הכולל של הצעת המציעi. 

𝑄𝑖 -  ציון האיכות של הצעת המציעi. 

𝐶𝑖 -   של  הצעת המציע  ההצעה הכספיתציוןi. 

 

איכותית וכספית( המטיבה    ה)מבחינ   המשוקללת  ההצעה ,  דין ומכרז זהלזכויות התאגיד לפי     בכפוף .48
התאגיד   עם  במכרז.  -ביותר  של    תזכה  ומחיר(  ניקוד במקרה  )איכות    הצעותה בין    זהה  משוקלל 

בין המציעים בעלי הניקוד    לקיים  , על פי שיקול דעתה,  , ועדת המכרזים תהא רשאיתהטובות ביותר
 : הבאיםאחד מ, את הזהה הגבוה ביותר

 . ה' לתקנות חובת המכרזים17הליך תחרותי נוסף, כהגדרתו בסעיף   .48.1

 . לבחור בהצעה בעלת הציון האיכותי הגבוה יותר .48.2

 .לערוך הגרלה בה יבחר הזוכה .48.3

  בעלת ל את ההצעה  מתחייב לקב  התאגידאין  בכפוף למתן זכות טיעון בדרך שתיקבע ועדת המכרזים,   .49
 . הלןל כאמור ,שני כשירשהיא ו/או לבחור  אחרת או כל הצעה   ביותר הגבוה הניקוד

 והחלפת זוכה  "שני"כשיר   בחירת .יא

)אחד    ר בנוסף לזוכה במכרז, מציע נוסףובחל )אך בכל מקרה לא חייבת(  רשאית    האועדת המכרזים ת .50
  90  של התאגיד לפנות לכשיר השני בתקופה    בחר  "(.שני  כשיר שני )להלן: "  כשיר שיהיה    או יותר( 

  התאגיד   עם  להתקשר  מחויב  השני  הכשיר  יהיהימים ממועד חתימת התאגיד על ההסכם עם הזוכה,  
מבלי לגרוע באמור  ו ,בהתאם. ההצעה  ערבות לחילוט עילה, היתר בין, הדבר יהווה כן יעשה לא ואם

  90יהא  ערבות ההצעה שלו בהתאמה,    ותוקףלעיל, תוקף הצעתו של מי שיוכרז ככשיר שני   42בסעיף  
הזוכה. עם  ההסכם  על  התאגיד  חתימת  ממועד  חייב    הכשיר  ימים  יהיה  כזה,  שיוכרז  ככל  השני, 

, ככל שיידרש, ואם לא  לאמור לעיל בסעיף זה  צעתו והערבות ההצעה בהתאםלהאריך את תוקף ה
   .לעיל 43ייעשה כן הדבר יהווה עילה לחילוט ערבות ההצעה, בהתאם להוראות סעיף 

 :אלו במקרים השני  הכשיר עם להתקשר  רשאי יהא  התאגיד .51
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במועד    התאגיד עםעל ההסכם   -התאגיד לא יחתום   שלהערכתאו  / וזוכה במכרז לא חתם ה .51.1
 .ו/או לא השלים התחייבויותיו המקדמיות לפי המכרז או ההסכם  לכך שנקבע

לא  ה .51.2 במכרז  הש ה זוכה  במתן  שנקבע  יחל  במועד    הערכת ל  אוו/  התאגיד ע"י    לכך רותים 
 . ההסכםאו  /ו המכרז  בתנאי עמודי  לא  התאגיד

ימים ממועד    90הזוכה במכרז הפסיק את ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא בתקופה של   .51.3
 ידי התאגיד. -לחתימת ההסכם ע 

  המציע   עם  ההסכם  על  התאגיד  חתימת  ממועד  ימים  90  של   תקופהפנה התאגיד לכשיר השני בחלוף   .52
, יהיה הכשיר השני רשאי )אך לא חייב( להתקשר עם התאגיד לביצוע השירותים נושא מכרז  הזוכה

  מיוםלפני תום שנתיים    זוכהה, במקרה בו תופסק ההתקשרות עם  בנוסףזה בתנאי הצעתו במכרז.  
  לפי   רשאי  התאגיד  היהיסיבה שהיא התאגיד לא יתקשר עם הכשיר השני,    ומכל,  ההתקשרות תחילת
(  במכרז  הצעותיהםדירוג הציון המשוקלל של  )לפי סדר    במכרז , לפנות למציעים האחרים  דעתו  שיקול 

בתנאי הצעתם    האחר  המציע  באמצעות   הפעילות  המשכת  לשם  מהם  מי  עם  להתקשר להם    ולהציע
 .במכרז

  שהתאגיד )ככל    52בהתקשרות כאמור בסעיף    אוהשני    כשירההסר ספק, אין בהתקשרות עם    למען .53
מבלי    -זה, לרבות  כבמקרה    .לפעול בכל דרך אחרת  התאגידשל    ולעשות כן(, כדי לפגוע בזכות  בחרי

יר השני, ככל שהוכרז  ולכש  הבלעדי   ו לפי שיקול דעת  הכול לפרסם מכרז חדש,    -לגרוע מכלליות האמור  
 .כזה, או למציעים האחרים לא תעמוד כל טענה במקרה כזה

זכות או טענה    בהתקשרות או  /ואין בבחירת הכשיר השני ו/או בכריתת חוזה עמו   .54 כדי לפגוע בכל 
 . במכרז, כנגד הזוכה ואו מי מטעמ לתאגיד שיעמדו  

 ביטול המכרז   .יב

ועל פי    התאגיד להחלטת    בהתאםלצאת במכרז חדש    או/ו  רשאי לבטל בכל שלב את המכרז   התאגיד  .55
לבטל    התאגידשל    ומזכות   לגרוע  מבלי.  כך  בשל  טענה  כל  תהא  שלמציעים ומבלי הבלעדי  ושיקול דעת 

דעת לשיקול  בהתאם  המכרז  החלבכפוף  ו  ו את  את    ולעצמ  שומר  התאגיד,  לדין  לבטל  הזכות  את 
 כאשר:גם המכרז, 

  המוקדמים  התנאים   כל  על עונהה לדיון רק הצעה אחת( הר)או שנות  אחת  הצעה  רקהוגשה   .55.1
 בתנאי המכרז.  ותהמפורט, האחרות והדרישות

  דרישות ב  אומהותית במכרז    טעות  שנפלה,  המכרז  מסמכי  פרסום  לאחר,  לתאגיד  התברר .55.2
  או ,  המכרז  ממסמכי  מהותיות  דרישותאו  /ו   נתונים  שהושמטו   או,  במסמכים  המפורטות

 .שלמים  בלתי או, שגויים נתונים על בוססו אלה שדרישות

צרכי    חל .55.3 השתנו  או  נסיבות,  של    , התאגידשינוי  פעולתו  את  המגדיר  המשפטי  המצב  או 
 . המכרז ביטול, התאגידבאופן המצדיק, לדעת  התאגיד,

  באופן   פעלו  או,  מחירים  או   הצעות  תאמו,  חלקם  או   שהמציעים  להניח  סביר  בסיס  יש .55.4
 . שהוא כל  חוק על עבירה או עסקי הגבל המהווה

תוחזר בעקבות    ההצעהערבות    . הצעה  הגישו   אשר  המציעים  לכל  בכתב  תשלח  המכרז  ביטול  על   הודעה  .56
למציעים לא תעמוד כל טענה כלפי התאגיד    ביטול המכרז, אלא אם כן יתקיימו הנסיבות לחילוטה.

 בגין ביטול המכרז, לרבות דרישה להחזר הוצאות. 

 התאגיד עם  הסכם .יג

במכרז  הוא תאגיד חדשוהזוכה  במידה   .57 זכייה  לסיים את הליכי השיוקם בעקבות  עליו     התאגדות, 
ולהמציא לתאגיד מסמכי ההתאגדות וכן את כל המסמכים הנדרשים ע"פ חוק עסקאות  חברה בע"מ  כ
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ציבוריים,   במכרז    ממועדימים קלנדריים    14בתוך    1976  -תשל"והגופים  זכיה  על    כתנאי ההכרזה 
 ההסכם ע"י התאגיד.  חתימה על  ל

,  יד על ההסכםוכתנאי לחתימת התאג   על זכייתו במכרז  התאגיד מהודעת    עסקים  ימי  21  תוךבנוסף,   .58
  בנוסח המצורף הסכם  ה  אתערבות הביצוע וכן    את  התאגיד לידי    להעבירבמכרז    זוכהה  יהיה חייב 

 . במכרז הזוכה ידי על  חתום  שהואכ ,' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוג מסמךכ ןמסומלמכרז זה, 

ביתר  ו, במפרט השירותים  'ג  מסמך   בהסכם  כמפורט  הכל ,  את השירותים  לתאגידבמכרז יספק    זוכה ה .59
  יתוך פרק  התאגידאחר דרישות  לא ימלא  במקרה בו הזוכה, שדורג ראשון במכרז,    .זה  מכרז  מסמכי

לתת לו ארכה להשלמת ביצוע הפעולות,    , על פי שיקול דעתו,  רשאיהתאגיד יהיה  לעיל,    והזמן שהוגדר 
,  )גם אם לא הוכרז כשיר שני במכרז(  לפסול את הצעתו, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז

 . לעילבכפוף לביצוע הפעולות המנויות 

 וההודעות ומכסות שיבוץ הפרסומות והערוצים הנכללים התחנות .יד

  וערוצי   הרדיו  תחנות  כל  עבורמכרז זה,    מכוחבמסגרת ההסכם    יינתנו  והודעות  תוהפרסומ  שירותי .60
 . הרלבנטיים הטלוויזיה

לשבץ    ןבה   הזמנים  מכסות .61 יהיה  כמפורט    והודעות  פרסומותניתן  המצורפים  יהיו  הפרסום  בכללי 
 . פי שיעודכנו מעת לעת בהחלטת מועצהוכ  - 19ג'נספח  ב

יהיה רשאי התאגיד לקבוע מועדים )ימים ושעות( בהם לא     ,בכללי הפרסוםמובהר כי מעבר לאמור   .62
כך. בשל  טענה  כל  תהיה  לא  ולספק  והודעות  פרסומות  ערוצי    ישודרו  בתמהיל  מהותיים  שינויים 

מדיה, יטופלו בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  באמצעי  הרדיו ובמועדי הפרסום    רשתות הטלוויזיה,  
שידור פרסומות והודעות בזמנים   איןלמועד פרסום המכרז  נכון    מפרט השירותים.  –  3לנספח ג'  כ

 : ובתחנות/ערוצים כמפורט להלן

 . 20:00יום שבת בערב בשעה  ועד  16:00 בשעה שישי מיום –  88כאן  .62.1

 . 20:00בשעה  ועד יום שבת בערב     16:00שעה ב שישי מיום –כאן גימל  .62.2

:  היום  באותו  24:00ועד לשעה    החג  בערב  16:00החל מהשעה    –  ומועד בכל התחנות ערבי חג .62.3
 ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, פסח, שבועות. 

( ובנוסף  11)סנכרון עם כאן    –  חדשות הערב בטלוויזיה ועד סופה   תחילת מהדורת  מ–כאן ב'   .62.4
 במקרים בהם יש משדר מקדים לחדשות הערב. 

 . לתחזית מזג אווירחדשות הערב למעט חסות  מהדורת  –  11כאן  .62.5

 . 20:00 בשעה כיפור יום  מוצאי ועד 14:00 מהשעה כיפור יום ערב .62.6

לא ישודרו הודעות חסות על פי הכללים. כמו כן, נכון למועד פרסום המכרז,   –חינוכית  כאן .62.7
 יעודכן.  הספק ישודרו תשדירים לתועלת הציבור. במידה וישתנה המצב,  לא

לעיל כדי לגדר את    62.1-62.6כי אין במידע המפורט בסעיפים    ספק   כל   הסר   למען   מובהר
שיקול דעתו של התאגיד בהתאם למכרז ולנספחיו בכל דרך ואין בו כדי להקים למציעים  

 טענת הסתמכות כלשהי. 

במסגרת המגבלות המוטלות עליו על פי כל דין,     מובא לידיעת המציעים כי התאגיד פועל .62.8
פרסו אמצעי  הדיגיטליותלשלב  בפלטפורמות  המופצים  בתכנים  "  ם   השירותיםלהלן: 

עוד מובא לידיעת המציעים כי במועד פרסום המכרז לתאגיד התקשרות עם "(.  הנוספים
האודיו התכנים  פרסום  את  המנהל  ייעודי  לעיל,   .םדיגיטליי-ספק  מהאמור  לגרוע    מבלי 

תעמוד לתאגיד )ולתאגיד לבדו( האופציה לכלול את השירותים הנוספים ו/או כל חלק מהם 
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נושא  במסגרת   התאגיד,  ההתקשרות  ידי  על  תקבע  אשר  קצובה  לתקופה  וזאת  המכרז 
האופציה   מימוש  של  במקרה  כי  יובהר,  במכרז.  הקבועות  ההתקשרות  תקופות  במסגרת 

בדבר הזוכה  עם  מו"מ  ינהל  התאגיד  השירותים    כאמור,  אספקת  של  ההתקשרות  תנאי 
את  היתר,  בין  ישקול,  התאגיד  האופציה,  את  לממש  האם  ההחלטה  במסגרת  הנוספים. 
פי   ועל  עת,  בכל  רשאי  ויהיה  הנוספים  נפרד לאספקת השירותים  לערוך מכרז  האפשרות 
שיקול דעתו המוחלט, להתקשר עם אחר לביצוע השירותים הנוספים, או כל חלק מהם, או  

צעם בעצמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש כי הזוכה לא יהיה רשאי להסתמך על  לב
על תמומש  זה  בסעיף  שהאופציה  והוא  -כך  התאגיד  טענה    מלהעלות  מראש  מנועידי  כל 

 בעניין.  

 

 ביצועתקופת ההסכם וערבות   . טו

  של   המקדמיות  התחייבויותיו   כל  וקיום   עליו   התאגיד   של   החתימה  לאחר  רק  לתוקפו  ייכנסההסכם   .63
 . ולפי המכרז לפיו  הזוכה

על  ביצוע .64 המכרז  -השירותים  לפי  הזוכה  של  תהא  ידי    תקופת  תחילת   מיום  חודשים  26לתקופה 
"  החפיפה שיקול דעתו המוחלט    לפייהיה רשאי    התאגיד  "(.תקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: 
)כולל    "כ בסה  וחודשיים   שנים  שש  ועדנוספות,    שנים   ארבע   עד   של לתקופות    או   הלתקופ   הלהאריכ 

הראשונה( ההתקשרות  להארכת    .תקופת  שהאופציה  לכך  מוקנית  זכות  אין  לזוכה  כי  מודגש 
ידי התאגיד וכי ההחלטה בעניין נתונה לשיקול דעתו הבלעדי  - ההתקשרות לפי סעיף זה תמומש על

 של התאגיד.

הוא יודיע    64תקשרות בהתאם לאמור בסעיף  בכל מקרה בו יחליט התאגיד להאריך את תקופת הה .65
 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.   90-בכתב וזאת לא יאוחר מ זוכהלעל כך 

רשאי,    מובהר .66 יהיה  דעתו,  שיקול  פי  על  התאגיד,  תוארך ההתקשרות,    בכלכי  בה  זמן    ככלנקודת 
או יותר מתחנות הרדיו שלהלן. במקרה    אחתב   הפרסום   זמן  שתוארך, להוציא מידי הזוכה את מכירת

  3לנספח ג'  כ  בסעיף , יחול מנגנון ההתחשבנות המפורט  כאמור  תחנה יחליט התאגיד על הוצאת    בוש
 . מפרט השירותים –

יהיה רשאי למכור את הפרסומות באותן    , במקרה שכזה, התאגיד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי
ר  רדיו כאמור לעיל, תועבתחנות  תחנות בעצמו, או באמצעות אחר. הודעה על כוונת התאגיד להוציא  

בין    ,יהיה רשאי לשקולהתאגיד  בבואו לקבל החלטה בעניין,    .מראשימים    90בכתב לפחות    לזוכה
במכירות בתחנות אלה, היקף המכירות של תחנות    הזוכה את  היקף השקעת המשאבים של    ,היתר

 .  שלהן אלה, ופוטנציאל המכירות

כאמור    בהם מידי הזוכה   מוצרי הפרסום תחנות הרדיו אשר התאגיד יהיה רשאי להוציא את מכירת   .67
 הן:  66בסעיף 

 ;רדיו רק"ע .67.1

 ;רשת מורשת .67.2

 ; הרדיו בשפה הערבית .67.3

  וכתנאי בבד עם חתימת ההסכם    בד,  וההסכם  המכרז  הוראותפי  -עלהבטחת התחייבויותיו    לצורך .68
)או מספר ערבויות בנקאיות  ערבות בנקאית    התאגיד זוכה בידי  היפקיד  לתוקפה של ההתקשרות לפיו,  

בסך  כאמור(   ישראלי,  בנק  של  מותנית  ג',  להלן  כמפורט בלתי  כנספח  המצורף  למכרז,    8בנוסח 
עד   יהיה  ת  לשישהשתוקפה  לאחר  ) חודשים  ההסכם  של  תוקפו  מועד  ו ום  "לעיל    ערבות להלן: 

 בהתאם.   הביצועיוארך הסכם ההתקשרות, יאריך הזוכה גם את תוקפה של ערבות  ו   במידה.  "(הביצוע

 ₪. (מיליון עשר חמישה ) 15,000,000של  על סך   יעמודערבות הביצוע  סכום .69
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   המכרז מסמכי .טז

ה   ,תשלום  ללא,  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן  .70 של  האינטרנט    בכתובת   תאגידבאתר 
https://www.kan.org.il/tenders/ 

 הבהרה  שאלות .יז

ה ש .71 באמצעות    מודפסות תוגשנה    הבהרהאלות    לגרוע  מבלי.  ayelete@kan.org.il  ל"דואבלבד, 
,  ההבהרה  לשאלות  התשובות.  יענו  לא  -  אחרת  בדרך  שיופנו  שאלות  -   להלן  75  בסעיף  מהאמור

  בשאלותלעת    מעת  ןלהתעדכ   במכרז  המשתתפים  באחריות   . תאגידה  של  האינטרנט   באתר  תפורסמנה
המכרז  עליהן  והתשובות  ההבהרה  עורך    הצעות   להגשת  האחרון   למועד   בסמוך  לרבות,  ובהודעות 

 .במכרז

 בלבד, בפורמט הבא: WORDלהעביר את שאלות ההבהרה בקובץ  יש .72

 שאלה  נושא סעיף עמוד מסמך

     

     

     

 

 . לעיל  זה למכרז  במבוא המועדים  בטבלת כמפורט הבהרההאחרון להעברת שאלות   המועד .73

  טלפון'  ומס,  אלקטרוני  דואר  כתובתאת שם המציע, שם נציג המציע,    כלולתהבהרה    תושאלב  פניה  כל .74
   .המציע  נציג של

רק    שאלות שלא ייענו, יראו אותן ככאלה שנדחו.  לענות על שאלות הבהרה.  מתחייב  אינו  התאגיד .75
 תשובות הבהרה שניתנו בכתב בהתאם להוראות מכרז זה, תחייבנה את התאגיד. 

  כל  של  העתקים  להצעתם  לצרף  המציעים  ועל   מהמכרז  נפרד  בלתי  חלק  תהיינה  ההבהרה  תשובות .76
פרסומו  ההבהרה  תשובות במכרז ממועד    ובחותמת   בחתימה  עמוד  כל  על  חתומים  כשהם,  שניתנו 

 . המציע

 

 סמכויות כלליות של ועדת המכרזים הוראות כלליות ו .יח

הבלעדי, לתקן    ו, לפי שיקול דעת לפני המועד האחרון להגשת הצעות המכרז  בכל עת  רשאי  התאגיד .77
וה  המכרז  מסמכי  את  לשנות  כך  יא  ואו  על  את    בהתאםודיע  יערכו  המציעים  המכרז.  להוראות 

 אמור. הצעותיהם או יתקנו את הצעותיהם בהתבסס על התיקונים או השינויים כ 

למועד    דלתקן ו/או לשנות את מסמכי מכרז זה היה וע  רשאי  יהא  התאגידלגרוע מהאמור לעיל,    מבלי .78
   .כללי המניעותאו / ו  כללי הפרסום ישתנוו/או   יקבעו הגשת ההצעות במכרז  

  ההצעה הכספית ועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף הצעה, אשר   .79
ה לא תוגש במעטפה סגורה ונפרדת ו/או אשר חלק/ים ממנה ו/או כולה יהיו גלויים  שתוגש במסגרת 
 כחלק מההצעה. 

או   .80 השגותיו  את  להעלות  רשאי  להסתייגות,  או  להתניה  ראויות  המכרז  דרישות  כי  הסבור,  מציע 
 לעיל. יז הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, כמפורט בסעיף

https://www.kan.org.il/tenders/
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כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל  לכך  הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, ו .81
הנוגע    הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל

לנוסח המכרז ותנאיו. מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון טענות כנגד תנאי המכרז, או כי  
 לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו. 

, וכן כל  שירותיםעל המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף ומאפייני ה .82
עסקי   כלכלי,  משפטי,  ופרט  המכרז,  נתון  להליך  המציע,  של  לדעתו  הרלוונטי,  אחר,  לביצוע  או 

 פי מסמכי המכרז.- ולכלל התחייבויותיו של המציע על השירותים

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת ההצעה   .83
ם לכל השבה ו/או פיצוי  והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאי

 בגין הוצאותיהם כאמור. 

הבהרות ביחס להצעה ובלבד  פרטים וועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע, בכל שלב של המכרז,   .84
שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע שאליו תפנה כאמור לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי  

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

המתייחסים   .85 אישורים  או  המלצות  חסר,  מידע  השלמת  מציע  מכל  לדרוש  רשאית  המכרזים  ועדת 
לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, לרבות בתנאי הסף, וכן  

 .והערכתה  לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה

שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר   פי-התאגיד יהא רשאי, על .86
התמחור/ניתוח   שיטת  בו,  עניין  בעל  של  או  שלו  המימון  מקורות  שלו,  ההון  מבנה  עסקיו,  זהותו, 
המחירים אשר לפיהם תמחר את הצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעת התאגיד יש עניין בגילויו. מציע  

נמנע מלמסור את המי  עוד    –דע הדרוש במועד שקבע לכך התאגיד  אשר  לדון  רשאי התאגיד שלא 
 בהצעתו או לפסלה. 

  ף בסעי  המציע מתחייב להמציא לתאגיד, מיד עם דרישתו, כל מידע ו/או אישור ו/או הבהרה כאמור .87
 . לעיל 8685-86

דיחוי, לגבי כל   .88 בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע לעדכן את התאגיד, ללא 
שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לתאגיד, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד הגשת הצעתו למכרז  
נקבע, כבעל ההצעה   בדבר ההצעה הזוכה במכרז, ואם  ועדת המכרזים  ועד למועד פרסום החלטת 

 עד לחתימה על ההסכם עמו.   –וכה הז

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם אם מצאה כי אין   .89
בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת התאגיד כעורך  

 המכרז ואת תכליתו של מכרז זה.

ערשאית  המכרזים  ועדת .90 טעות    פי  ל ,  כל  לתקן  הבלעדי,  דעתה    חישובית   טעותאו  / ו  סופרשיקול 
   תיקון כאמור, יירשם בפרוטוקול והמציע אשר הצעתו תוקנה, יקבל הודעה על כך. .  ה בהצעהתתגלנש

המציע לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה    -  הוצאות  .91
 תנאיו או ביטולו. של הפסקתו, עיכובו, שינוי 
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 חוברת הצעה  –  א'נספח 

 לכבוד 
 הישראלי   השידור תאגיד

 _______________ 
 
 .נ, א

  הישראלי  השידור לתאגידשירותים  למתן  המציע של המקצועית ההצעה: הנדון

שירותים למתן   34/2022שלבי  - הזמנה להגשת הצעות למכרז פומבי דו בקשר

תאגיד השידור הישראלי בקשר להזמנה, הכנה או הפקה של תשדירי  -ל"כאן" 

פרסומת, הודעות חסות, תשדירים לתועלת הציבור והודעות בתחנות הרדיו 

 " ו"כאן11ותשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן 

______________  /מר "מ  החאנו  /אני _________גב'  ו ת"ז  ת"ז  -______    ______________

)להלן:    חתימה  י/מורשה ______________    ______________ מתכבד/ים "המציע"מטעם   )

שלבי  -הזמנה להגשת הצעות למכרז פומבי דולמטעם המציע    המקצועיתבזאת להגיש את ההצעה  

ל"כאן"    34/2022 שירותים  השידור  -למתן  של  תאגיד  הפקה  או  הכנה  להזמנה,  בקשר  הישראלי 

ותשדירים   הרדיו  בתחנות  והודעות  הציבור  לתועלת  תשדירים  חסות,  הודעות  פרסומת,  תשדירי 

 .  " ו"כאן11לתועלת הציבור והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן 

 :במקום המתאים( )יש לסמן  אנו מגישים הצעה באמצעות  .1

 תים נושא המכרז במקרה של זכייה. שיבצע את השירו תאגיד קיים 

   תאגיד חדש שיוקם בהתאם לאמור במסמכי  יחידי מציע המתחייבים להקים  יחיד או  תאגיד
 במידה ויחידי המציע מתכוונים להקים תאגיד חדש: .57-ו  17 המכרז, לרבות בסעיפים

 : וקםיש  בתאגידשל כל אחד מהם  ושיעורי האחזקה יחידי המציעלהלן פירוט 

 מספר מזהה  

 , ת"ז וכיו"ב("רפ, ע")ח

 החדשתאגיד  שיעור החזקה ב  כפי שמופיע במרשםשם מלא 

   

   

   

   

   

   

 

 מספר מזהה ______________;   למכרז הוא: 5.10, כהגדרתו בסעיף המציע המוביל
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 שם מלא __________________; 

כל    אתנו  /והבינותי נו  / קראתי  כי ,  בזהים  /ומאשרים  / מצהירו  /הנני .2 על  המכרז  מסמכי 
  כל   אתנו  /קיבלתי   כי  וכן,  בהם  הנקובים  התנאים   לכל ים  /מסכיםנו  / אני  כי,  נספחיהם
  השירותים  את   לבצעים  / מתחייבנו  /אני   במכרז   יזכה   המציע   אם.  לדעת נו  /שביקשתי  ההסברים 

  הקבועות   ההוראות  לכל  ובכפוף  בהתאם  לרבות"ל  הנ   במסמכים  המפורטות   לדרישות  בהתאם
   , ההסכם ומפרט השירותים.המכרז במסמכי

אינו מהווה מצג    למכרז  10ג' -ו  9ג'בנספחים  כן, הנני/ו מצהיר/ים כי ידוע למציע שהאמור    כמו .3
וכי אני/ו מסכים/ים בעצם הגשת הצעתי/נו, כי  בדקתי/נו את הנתונים    התאגיד כלשהוא מצד  

בקשר עם האמור    מטעמו   מי  או  התאגידבעצמי/נו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה נגד  
 בנספחים אלה. 

  כי,  זה  במכרז  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים   בכל  ים/עומד   המציע   כי ים  /מצהירנו  /הנני .4
ימשיך לעמוד בכל התנאים האמורים גם   אהו   וכי  המכרז  שבמסמכי  הדרישות  על  עונה  הצעתו

 לכל תקופת ההסכם, במידה והמציע יזכה במכרז.

  לאף   בעקיפין  או  במישרין  קשור  אינו  בו  השליטה  בעל  או  המציע  כיים  /מצהירנו  /הנני   בנוסף .5
או  /ו  במישרין  לה  שותף  שהוא   היחידה  הצעה  וזאת  במכרז  האחרים  מהמשתתפים  אחד

 .שהוא סוג מכל יעוץ  של בדרך לא  גם בעקיפין

 .אחרים משתתפים עם תיאום  או קשר כל ללא  מוגשת זו הצעה  כיים /מצהיר נו /הנני .6

  כי ים  /מתחייבנו  /והנני,  בו  האמור"י  עפ  במכרז   להשתתף  רשאי  המציע   כיים  /מצהירנו  /הנני .7
נו האחרות )אף שלא / תיייולו יפע   בין  שהוא  סוג  מכל  עניינים  ניגודינו  /לי  יהיו  ולאנו  /לי   אין

 . זה מכרז"י עפ  לתאגידבמסגרת המציע( לבין השירותים שאני/נו מתבקש/ים לספק 

  במסמכי   הקבועות  והסמכויות  המטרות  את  סותרת   אינה נו  /הצעתי   כיים  /מצהירנו  / אני .8
  או  דין  כל  פי   על  מניעה  כל  אין   וכי  זו  הצעה   על   המציע   בשם  לחתום  רשאיםנו  /אני  וכי   המציע
 .זו הצעה  עלנו  / לחתימתי הסכם

נעמוד  / אני .9 יזכה במכרז  והמציע  כי במידה  הכספית המפורטת    בהצעתנו ו מצהיר/ים בזאת 
 ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו.  נספחב

 

 מורשי החתימה  .א

קיבל החלטה כדין להגיש    בשם כל יחידי המציע,  המוסמך להתחייב  או המציע המוביל     המציע .10
 הצעה ע"פ תנאי מכרז זה. 

 :החתומים על מסמכי המכרז, אשר פרטיהם הם  .11

 חותמת וחתימה  ת.ז. שם מלא
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 _______________________________ 

)במקרה של תאגיד חדש, יחתמו על נספח זה   המציע וחותמת חתימה
 מורשי החתימה של כל יחידי המציע(. 

 
 _______________________ מורשי חתימה   ידי על

 
 
 
 

  בשנת ____  יום ____ בחודש ____ ,היום
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 ההצעה הכספית של המציע   -ב'  נספח

   -יש להגיש נספח זה במעטפה נפרדת   -
 לכבוד 
 השידור הישראלי   תאגיד

 ________________  רחוב
 
 .נ, א

 "המציע"(  –)להלן  ___________ ___– המציע  של הכספית ההצעה: הנדון

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

והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן הציבור והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת הציבור 
 " ו"כאן11

 :להצעה הכספיתהצהרת המציע בקשר 

   .פרק התמורה  לרבות את מסמכי המכרז והבנו קראנו   .א

למכרז    5.8קראנו והבנו את מנגנון ההכנסה המינימלית המובטחת לתאגיד, כהגדרתה בסעיף  .ב
וככל שבשנה מסוימת מחזור הפרסום נטו לתאגיד יהיה נמוך מההכנסה הנ"ל, אנו נשלים את  

 הסכום החסר ממקורותינו העצמיים. 

מפרט    –  3נספח ג'ל   כגהפיצויים המוסכמים המפורט בסעיף  קראנו והבנו ומקובל עלינו מנגנון   .ג
 .השירותים

עמלת  , או גבוהה מהמהמינימום שנקבעמעמלת  אשר תהיה נמוכה    הצעה כספיתידוע לנו כי   .ד
 תיפסל. - ההמקסימום שנקבע 

  התאגידאת כל הוראות המכרז, את היקף השירותים הנדרשים על ידי    והבנו  שקראנולאחר   .ה
המכרז המציע,  ותנאי  בשם  להתחייב  המוסמכים  הצעתו    יםמתכבדו   אנו  את  להגיש  בזאת 

 : , כדלקמןהכספית

 מקסימום מינימום   הצעת מחיר   פריט 

עמלת  
הספק)כהגדרתה  

   למכרז( 5.37בסעיף 

 % _____ עמלה* 

 אחוזי עמלה( _________ )במילים: _____________ 
15% 22% 

להכנסה המינימלית  אך ורק בהכנסות שמעל  , דהיינו,  התוספת השולית* שיעורי העמלה ישולמו עבור  

לחוזה ההתקשרות    3נספח ג' ל   64בסעיף  ראו דוגמא  למכרז.    5.8המובטחת לתאגיד, כהגדרתה בסעיף  

   מפרט השירותים. –

 יגבר הסכום שלטובת התאגיד.  - בכל מקרה של סתירה בין האמור בספרות לבין האמור במילים 

  

 _______________________________ 
 חתימה וחותמת המציע 

 
 _______________________ מורשי חתימה: על ידי 

 
 

 בשנת ____  יום ____ בחודש ____ ,היום
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 לרדיו הצעה למחיר מינימום לאלף נחשפים   -1ג'נספח 

ב  .א כמפורט  התאגיד,  קבע  אותו  המינימום  מחיר  בקרת  מנגנון  את  והבנו  במפרט קראנו  מכרז, 

   מנגנון בקרת מחירי מינימום.  –  12ובנספח ג' השירותים

נחשפים   .ב לאלף  מינימום  מחיר  מציעים  )במילים:    לרדיואנו  נחשפים  לאלף   ₪  ____ של  בסך 

 _________ ₪ לאלף נחשפים(.

לאלף  )שני ₪(  ₪    2  -לא יפחת משידוע לנו כי התאגיד קבע כי מחיר המינימום לאלף נחשפים ברדיו,   .ג

ממחיר  נחשפים נמוכה  תהיה  שהצעתנו  או  יותר,  גבוה  מינימום  למחיר  הצעה  נגיש  שלא  ככל   .

המינימום אותו קבע התאגיד, יחול המחיר אותו קבע התאגיד לכל אורך תקופת ההתקשרות, לרבות  

 הארכותיה, כלל שהתאגיד יחליט להאריכה.  

  ידוע   סכום שלטובת התאגיד.יגבר ה   –מקרה של סתירה בין האמור בספרות לבין האמור במילים    בכל .ד

לכל תקופת ההתקשרות, לרבות  ויחייב אותנו  שהוצע על ידינו יהיה תקף    ברדיו   לנו שמחיר המינימום 

וע"פ   וכי במידה  ידי התאגיד(  על  )ככל שתוארך  נחרוג ממחיר  הארכותיה  החישוב שיבצע התאגיד 

 השירותים.   למפרט  כגף מינימום זה, התאגיד יהיה רשאי לפעול בהתאם לאמור בסעי

 

 _______________________________ 
 / המציע המוביל  המציע וחותמת חתימה

 
 _______________________ : מורשי חתימה ידי על

 
 

 בחודש ____ בשנת ____ , יום ____ היום
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 הסכם    -2ג'נספח 

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

הרדיו ותשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות  תשדירים לתועלת הציבור והודעות בתחנות 
 " ו"כאן 11בערוצי הטלוויזיה "כאן 

 XX_______ ביום ____לחודש ______ - שנערך ונחתם ב

 

 הישראלי   השידור תאגיד בין 

 ("התאגיד")                                              ' _______________ מרח

 ____________________  לבין

 _________________ .פ.ח

 ("הספק")                                                  מרחוב _______________                    

 

דופרסם    והתאגיד הואיל  פומבי  למכרז  הצעות  להגשת  למתן    34/2022שלבי  -הזמנה 
ל"כאן"   בקשר  -שירותים  הישראלי  השידור  של  תאגיד  הפקה  או  הכנה  להזמנה, 

תשדירי פרסומת, הודעות חסות, תשדירים לתועלת הציבור והודעות בתחנות הרדיו  
)להלן:  " ו"כאן11ותשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן  

 ; זה מהסכם נפרד בלתי  חלק מהווים והוראותיו  תנאיו כל אשר(, "המכרז"

  והודעות  פרסומות  שירותי  מתן   הבלעדי  שעיסוקו  בישראל  םהוא תאגיד רשו  והספק והואיל
 ; לתאגיד

  בישיבתה  התאגיד  של  המכרזים  ועדת  ידי  על  במכרז  כזוכה  נבחרה  הספק  של  צעתווה והואיל
  הצהרותיו   בסיס  על,  למכרז  בהתאם  שירותים  למתן  וזאת__________,    מיום

 ;במכרז בהצעתו  והתחייבויותיו

שלפיהם   והואיל התנאים  את  להגדיר  מבקשים    את  לתאגיד  הספק  יספקוהצדדים 
 .השירותים

 לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 ונספחים מבוא .1

 .זה מהסכםהם חלק בלתי נפרד  להסכםהמבוא להסכם זה, מסמכי המכרז והנספחים  .1.1

 . ההסכם פרשנות   לצורך ישמשו  ולא בלבד  הנוחות לשם  הינן זה  בהסכם הכותרות  .1.2

 : הם הימנו  נפרד  בלתי חלק  שיחשבו זה להסכם   המצורפים הנספחים .1.3

נפרד  א  נספח .1.3.1 בלתי  חלק  המהווים  נספחיו  לרבות  המכרז  מסמכי  כל   :'
 הימנו.  

 .במכרז הספק הצעת':  ב נספח .1.3.2
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 מפרט השירותים. נספח ג': .1.3.3

 פרשנות .2

 כדלקמן: במקרה של סתירות בין הוראות ההסכם והנספחים לו, יהיה סדר העדיפויות  .2.1

 ; מפרט השירותים .2.1.1

 ; על נספחיו ההסכם .2.1.2

 ;המכרז .2.1.7

 . סתירה יחשב לא  חוסר

  כדי ,  בו  יהיה   ולא ,  יתפרש  לא  הספק  של   בהצעתו או  /ו  זה   בהסכם  האמור   מן  דבר  כי   מובהר  .2.2
ו/או  או  /ו  המכרז  הוראות  לפי  הספק  על  המוטלת  חובה   כל  לבטלאו  /ו  לצמצם   כדיהדין 
 .המכרז הוראות  לפי לו  נתונה שאינה זכות כל לספק להעניק

 הגדרות .3

, למונחים אשר לא הוגדרו מפורשות בגוף הסכם זה, תהיה המשמעות שניתנה להם במכרז .3.1
 .  אלא אם כן משתמע מהקשר הדברים אחרת

 תקופת ההסכם .4

 למכרז.  טותקופת ההסכם היא כמפורט בסעיף  .4.1

לפי    לסיים  הזכות   שמורה  לספק ,  למכרז  טו בסעיף    האמור  אף   על .4.2   זה   הסכםההתקשרות 
  לפנילפחות    ימים  180  לתאגיד  שתינתןובכתב    מוקדמת  בהודעה,  קלנדרית  שנה  כל  בתום

קלנדרית  תום במהלך    שנה  תימסר  לא  כאמור  שהודעה  הראשונים    18ובלבד  החודשים 
 .(החפיפה)אחרי תקופת   להתקשרות

 הספק התחייבויות להבטחת ביצוע ערבות .5

על ,  זה  הסכם  הוראותפי  -עלהבטחת התחייבויותיו    לצורך .5.1 של התאגיד  לחתימתו    כתנאי 
ערבות בנקאית    ד התאגיבידי    ספקוכתנאי לתוקפה של ההתקשרות לפיו, יפקיד ה  זההסכם  

  15,000,000מדד המחירים לצרכן בסך של  ב  עליותבלתי מותנית של בנק ישראלי, צמודה ל
חודשים לאחר תום מועד תוקפו של    לשישה(, שתוקפה יהיה עד  ₪  מיליון  עשר  חמישה)  ₪

ג'  בנוסח  ההסכם   כנספח  "למכרז    8המצורף  המציע  ."(הביצוע  ערבות)להלן:  כי     מובהר 
, באמצעות מספר בנקים מוכרים למכרז  68את סך הערבות האמורה בסעיף  רשאי להעמיד

כזה,  בישראל.   ובלתי מותנבמקרה  ביצוע אוטונומית  יעמיד ערבות    ית כל אחד מהבנקים 
, זהיוארך הסכם  ו  במידהש"ח.    15,000,000ובלבד שסך הערבויות יעמוד על     בנוסח האמור,

מ  עד יאוחר  ההתקשרותימים    7-ולא  הארכת  על  התאגיד  הודעת    ספק ה  ימציא,  לאחר 
הוארך     ביצוע ערבות    לתאגיד  תוקפה  , כנדרש  הביצוע   ערבות  הארכת   אי בהתאם.  אשר 
  ומבלי,  התאגיד  מצד  התראה  ללא  ואף,  מידי  באופן  וזאת,  זה  הסכם  של  יסודית  הפרה  מהווה

 .  ההפרה לתיקון  ארכה  לספק  ליתן יידרש  שהתאגיד

  התאגיד  יהאכל מקרה בו  בלפי כל הסכם ודין,    לתאגידמבלי לגרוע מכל זכות אחרת שיש   .5.2
לגבות את הסכומים המגיעים    רשאי  יהא  הואלסעד כספי מהספק בקשר עם הסכם זה,    זכאי

(  7)  שבעה)כולה או חלקה( לאחר משלוח הודעה לספק  ביצוע  בדרך של מימוש ערבות ה   ול
ימים מראש. זאת ועוד, בכל מקרה שבו התאגיד חילט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה,  
אך לא ביטל את ההתקשרות, כי אז כתנאי להמשך ההתקשרות ישלים הספק את ערבות  

 . הסכום במלוא, לעניין בהתאם, חדשה, או יעמיד ערבות ביצוע הביצוע
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  הספק הצהרות .6

והמיומנות הנדרשים   האדם  כוחהידע, הכישורים, הניסיון,  כל  הספק מצהיר כי יש בידיו   .6.1
  באמצעים   להחזיק   להמשיך  ומתחייב ,  במכרז  להצעתו  בהתאם  ם שירותיהכדי לספק את  

 . זה הסכם ההתקשרות לפי תקופת במשך כאמור

ומהתקשרות   .6.2 השירותים  מאספקת  שהיא  סיבה  מכל  מנוע  אינו  כי  ומאשר  מצהיר  הספק 
הדרושים להשתתפות במכרז וזכייה בו  ובכללי המניעות  בהסכם זה וכי יעמוד בתנאי הסף  

 לכל אורך תקופת ההסכם בין הצדדים. 

 השירותים למתן הספק התחייבות .7

מכרז והסכם זה המתחייב לבצע את השירותים במסגרת    הספקעוד הסכם זה בתוקף,    כל .7.1
  התאגיד)והספק יהיה הסוכן הבלעדי של    ולא לבצע כל פעילות אחרת  עבור התאגיד בלבד

 (.זה מכרז נושא השירותים  לביצוע

בהתאם    הספק .7.2 השירותים  את  לתאגיד  לספק  זה,   להתחייבויותיומתחייב  הסכם  מכוח 
וראות המכרז ובהתאם לכל דין אשר יחול בתקופת ההסכם על שידור פרסומות  בהתאם לה

  כל  את  לבצע  מתחייב  הספק .  התאגיד  של   הטלוויזיה  וערוצי  הרדיו   בתחנותוהודעות  
כקבלן    הספק  יתקשר  עמו  שלישי  צד  באמצעות  או,  עובדיו  באמצעות,  בעצמו  השירותים

  התאגיד   אישור  קבלת  לאחר,  למפרט השירותים  18שירותי האולפן ע"פ סעיף    בעניין)  משנה
אין באמור כדי להקנות לספק זכות    (.ובכתב  מראש,  עמו  ולהתקשרות  השלישי  הצד  לזהות

 או אפשרות כלשהן להסב את זכויותיו מכוח המכרז לאחר. 

פרסומאים    לצורך .7.3 עם  להתקשר  הספק  יפעל  פרסומות    המעוניינים  ומפרסמיםכך,  לשדר 
לגבות מהם או   ויפעל  התאגיד  של  הטלוויזיה  וערוצי  הרדיו  מתחנותוהודעות באחד או יותר  

  ולעשות   והודעות  פרסומות  לשידור  בתמורה  מהם  המגיעים  ומיםהתשל  אתמידי מי מטעמם  
 .המכרז הוראות לפי והכל, זה הסכם של לביצועו הנדרשת אחרת פעולה כל

,  הספק  של  המכירות  מצוות  עובדים  יעזבו,  שהיא  סיבה  מכל,  בו  מקרה  בכל  כי  מתחייב  הספק .7.4
  זהה   יהיה  המכירות   שצוות   כך,  עסקים  ימי   14  בתוך,  המכירות  צוות   את  ישלים   הספק

  הספק  ידי  על  שהוצג  המכירות  צוות  של  לזה  שלו  והניסיון  הכישורים  ברמת  וכן  במספרו
של איש    עזיבה   על  בכתב  לתאגיד  יודיע  הספק.  במכרז  וי יד  על  שהוגשה  העסקית  בתכנית

בכל מקרה הפרה של סעיף זה, התאגיד יהיה    .העזיבה  דבר   לו  שייודע  לאחר  מיד   כאמורצוות  
בסעיף   כמפורט  מוסכמים  בפיצויים  הספק  את  לחייב  ג'   כגרשאי  מפרט    –  3לנספח 

 השירותים.

  של  המכירות   מנהלאו  /ו"ל  המנכ  םיסיי,  שהיא  סיבה   מכל,  בו  מקרה   בכל  כי  מתחייב   הספק .7.5
  לכל  דומה   מקצועי  ניסיון  רמת  ובעל  ראוי  מחליף  יעמיד  הספק,  בספק  עבודתו  את  הספק

  סיום   לפני עסקים ימי 14- מ יאוחר ולא מידי באופן וזאת, המכרז תנאי בכל העומד,  הפחות
  סיום   על  בכתב  לתאגיד  יודיע  הספק.  העניין  לפי,  המכירות  מנהל  או"ל  המנכ   של   עבודתו

כאמור מיד לאחר שייודע לו דבר העזיבה. המחליף יהיה כפוף לאישור    "להמנכ   של  תועבוד
 התאגיד מראש ובכתב.  

  ו, אמצעיוסיונ י, נ ו, מרצושקיע מזמני  מטעמו  עובד  כל  כי  מתחייב   הספק בתקופת הסכם זה,   .7.6
זה    ו ומיומנויותי בהסכם  הקבועים  ובמועדים  בהיקף  באופן,  השירותים  אספקת  לצורך 

 . התאגיד המלא של וובמכרז ולשביעות רצונ 

  לא  אם  אף,  בהתאמה  הספק  עובדי  על  גם  תחול  הספק   את  שמחייבת  זה  בהסכם  הוראה  כל .7.7
  מקבלים  עובדיו  כי  לוודא  הספק  באחריות.  עובדיו  על  תחול  כי  מפורשות  זה   בהסכם  נאמר

 תחשב   הספק  מעובדי  מיידי  - על  ההסכם  הפרת .  בו  יעמדו   הם  וכי   זה   הסכם   תנאי  עצמם   על
 . הספקידי - על  כהפרתו
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, בעל כל האישורים, ההסכם  תקופת  כל  במשך  להיות  וימשיךמצהיר ומתחייב כי הינו,    הספק .7.8
 .שנדרשים ככלשיונות הנדרשים על פי כל דין לשם מתן השירותים, יוהר  ההיתרים

זה,    לא  הספק .7.9 מכרז  נשוא  ההתקשרות  עם  בקשר  כלשהו  מידע  ,  ראיונות  לרבותיפרסם 
וכיו"ב,   עיתונאים  מידע, תדרוך  ובכתב של    מראש  אישור   ללא הודעות לעיתונות, העברת 

 תאגיד. היחידה המסחרית ב

 ושידורים תוכן, והודעות לפרסומות אחריות .8

. והמכרז  זה  הסכם  הוראות   פי   על   לתאגיד   השירותים   במתן   ובמומחיות  ביעילות   יפעל  הספק .8.1
 לצורך  הדרוש  במספר  מטעמו  ומיומנים  מומחים  עובדים  הספק  יעסיק  , בין היתר,כך  לשם

  את יקדישו  מטעמו והעובדים הספק. התאגיד  של רצונו לשביעות  הספק   התחייבויות  ביצוע
  מירב  את  לתאגיד   ולספק  לרכז,  להשיג,  למצוא  מנת  על  ומאמציהם  מומחיותם,  זמנם  כל

 . הניתן  ככל גבוהה בתמורה וההודעות הפרסומות

  של  כלשהי  זכות   יפרו   ולא  דין   כל  הוראות  אחר  ימלאו  מטעמו   מי  וכל   הוא  כי,  מתחייב  הספק .8.2
 צד  של  אישורו  או  הסכמתו   שנדרשת  ככל  וכי,  רוחני  קניין   זכויות   לרבות,  כלשהו  שלישי  צד

,  לדאוג  הספק  של  באחריותו  אזי,  לתאגיד   מהם  חלק  איזה   או  השירותים  למתן  כלשהו  שלישי
 . השירותים  מתן תקופת  בכל כאמור  אישור או הסכמה בידו  שתהיה לכך,  חשבונו על

.  הספק"י  ע  לשידור   שהובאו  והודעות  פרסומות   של   לתוכנן  הבלעדי  האחראי  יהיה  הספק .8.3
  התאגיד  נגד  שתופנה  פניהאו  /ו  טענהאו  /ו  תביעה  לכל  באחריות  התאגיד  כלפי  יישא  הספק
  קבלתה  עם  מיד  לספק  כאמור  פניה   כל  יעביר  התאגיד.  לתוכנה  או  הודעה  או  לפרסומת   בקשר

 . קבלתה עם מיד  בפניה יטפל   והספק, בתאגיד

 צירף  אותה   העסקית   בתכנית  המתואר  את   יקיים  ההסכם  תקופת  לאורך  כי  מתחייב   הספק .8.4
האמור"(העסקית  התכנית)"  להצעתו  מכלליות  לגרוע  מבלי    שינוי   כל   יבצע  לאהספק  ,  . 

 .  ובכתב מראש התאגיד  של אישור ללא העסקית בתכנית מהמתואר מהותי 

נתונה   תהה  זה,  בסעיף  כאמור  העסקית  מהתכנית  מהותי  בשינוי  מדובר  האם  ההחלטה 
 לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד. 

 תמורה .9

"ח(  שמיליון  וחמישה  חמישים  )במילים:    ₪  55,000,000, סך של  נטומחזור הפרסום    מתוך .9.1
בכל   למכרז.    5.8הכנסה מינימלית מובטחת לתאגיד, כהגדרתה בסעיף    יהווה  כי  מובהר 

לא יפחת מסך ההכנסה המינימלית המובטחת    לתאגיד מקרה שהוא, מחזור הפרסום נטו  
עוד מובהר כי ככל  שיימצא בהתחשבנות השנתית שמחזור הפרסום נטו לתאגיד    לתאגיד. 

הסכום   את  להשלים  יידרש  הספק  לתאגיד,  המובטחת  המינימלית  מההכנסה  נמוך  היה 
למפרט    כג החסר ממקורותיו ויראו את הסכום החסר כפיצוי מוסכם בהתאם לאמור בפרק  

 השירותים.  

ע"פ מדד המחירים לצרכן בהתאם למנגנון  יעודכן בכל שנה    לעיל,  9.1הסכום האמור בסעיף   .9.2
   .5.8המפורט בסעיף 

, יהיה זכאי    לעיל  9.1עבור סכומים מתוך מחזור הפרסום נטו, עד לסכום האמור בסעיף   .9.3
 .7%עמלה בשיעור של ל  הספק 

נטו,   .9.4  9.1ור בסעיף  הסכום האמלהכנסה  אשר מעל    עבור סכומים מתוך מחזור הפרסום 
הספק תשולם    , לעיל _________אחוז(   עמלת  )במילים   ____% של  כהגדרתה    בשיעור 

ה  5.37בסעיף   של  המחיר  להצעת  ובהתאם  למציעים:  ]  ספקלמכרז    הגשת  בעתהערה 
 בניגוד להנחיות  מילוי ההצעה הכספית  .כאן  הכספית  ההצעה  את  למלא  אין  במכרז  ההצעה

 . [עלול לפסול את ההצעה 
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 . שיחול ככל, במשק"מ המע  בשיעור שינוי מכל יושפע   לא הספק יקבל אותו העמלה  שיעור .9.5

  בפועל   שיתקבלו  התקבולים  מתוך  ורק  אך  שנה  בכל  לעמלה  זכאי  יהיה  הספק  כי  יובהר .9.6
 .לאותה שנה קלנדרית בתאגיד

 למפרט השירותים. 65המקדמות לספק יתבצע במתכונת האמורה בסעיף  תשלום מנגנון .9.7

במתכונת   .9.8 יתבצע  ההתקשרות  תקופת  בתום  וההתחשבנות  השנתית  ההתחשבנות  מנגנון 
 למפרט השירותים.  יג המפורטת בסעיף 

 עניינים ניגודהעדר  .10

מצוי במישרין    אינו מצהיר ומתחייב בזאת, כי נכון למועד חתימתו של הסכם זה, הוא    הספק .10.1
בין התקשרותו בהסכם זה עם התאגיד לבין הפעילויות    כלשהואו בעקיפין בניגוד עניינים  

רות שלו ו/או של מי מבעלי השליטה  העסקיות ו/או ההתקשרויות ו/או ההתחייבויות האח
ו/או הדירקטורים ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או בעלי העניין ו/או כל גורם אחר  
שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות קרובו או אדם אחר או תאגיד אחר, אחד  

יצור, במישרין  או יותר, אמצעי שליטה בספק, וכי אין בביצוע הסכם זה על ידי הספק כדי ל 
 . כאמוראו חשש לניגוד עניינים או בעקיפין, ניגוד עניינים 

. ההסכם  תקופת  כל  במהלך  זה  בסעיף  כאמור  עניינים  ניגוד  של  מצב  מיצירת  יימנע  הספק .10.2
לתאגיד, בכתב, ללא    הספקכזה יודיע על כך    ענייניםבכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד  

נוצר    ימצא. אם  ויפעל בהתאם להנחיות שהתאגיד ימסור לו בעניין  כל שיהוי התאגיד כי 
  תוך , אשר לא הוסר  הספקובין    נובי  או חשש למצב של ניגוד עניינים   ענייניםמצב של ניגוד  

בכתב, יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם על   התאגידפרק זמן סביר לאחר דרישה של 
 . הספק ידי

  ולפגוע ב   העלולה מנע מכל פעולה  י ולה  התאגידעל הספק יהיה לשמור על האינטרסים של   .10.3
 . במהלך תקופת ההתקשרות

 קבלן עצמאי  -הספק  .11

כי הינו   .11.1 וסיכונ   עסקהספק מצהיר  על חשבונו, אחריותו  ו העצמיים בלבד. יעצמאי הפועל 
יחסי   התאגידלבין  ו היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו  יהספק מצהיר בזאת כי אין ולא  

 מעביד, כמשמעם על פי כל דין. -עובד

י  .11.2 כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו,    לתאגידתן את שירותיו  יהספק 
לגביהם האחריות  תחול  בלבד  ועליו  חשבונו,  על  ובגין    יועסקו  בנזיקין  ובין  בחוזים  בין 

 תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה. 

אחראי עבור כל תשלום    יהיההוא  ,  מטעמו  מי  או  עובדיו  כל  בגיןהספק מצהיר ומתחייב כי   .11.3
לא תהיה כל    לתאגידבכל ההוצאות הללו וכן כי    ויישאלביטוח לאומי ובניכוי מס הכנסה  

ות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא  אחריות לגביו או למי מעובדיו, בין אחרי 
 . מהתאגידוכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים 

מצהיר ומתחייב כי כל עובד אצל הספק אשר יספק את השירותים לפי הסכם זה,    הספק .11.4
ן, וכי הוא  ו בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדיי מועסק על יד

ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת  
כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל היוצא  
באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים את כל הסכומים בגין תשלום פיצויי פיטורין ליועץ,  

 יעורים ולסכומים הקבועים בדין.  בהתאם לש



 
 

 

37 

 

מסוג   .11.5 ההוצאות  כל  לרבות  חשבונו,  ועל  הבלעדית  אחריותו  על  תהיינה  הספק  פעולות  כל 
 . לתאגידכלשהו הכרוכות במתן השירות 

  שבו  סכום  כל   בגין,  הראשונה  דרישתו  עם  מיד ,  התאגיד  את  ולפצות  לשפות   מתחייב  הספק .11.6
  הספק  של  מטעמו  הרלבנטית  בתקופה  שפעל  עובד  תביעת  בשל  לשלם  חויב  או  התאגיד  נשא

  כן   כמו.  התאגיד  עםמעביד  -עובד  יחסי  בקיום  ושעילתהבאספקת שירותים לפי הסכם זה  
  הוצאות)לרבות    הוצאה  או  נזק,  הפסד  כל  בגין   התאגיד  את  ולשפות  לפצות  הספק  מתחייב 

"ל,  כנ  עובד   לתביעת   בקשר  בהם  לשאת  חויב  או  בהם  נשא   התאגיד  אשר"ד(  עו "ט  ושכ  משפט
  אין .  לעיל   כאמור  דרישהאו  /ו  תביעה  אודות  סביר  זמן  תוך  לספק  יודיע  שהתאגיד  ובלבד

  ותרופה  סעד  לכל  מזכויותיו  לגרוע  כדי  זה  סעיף"י  עפ   פיצוי  או  לשיפוי  התאגיד  של  בזכותו
 .דין כל פי על או זה הסכם  פי על  אחרים

 והעדר תחרות סודיות שמירת .12

הספק לא יגלה, לא יעביר ולא ימסור לאחרים את המידע ולא יעשה כל שימוש במידע זולת   .12.1
 שירותים נשוא הסכם זה. הלצורך אספקת 

ו עקב,  יכל מידע שהגיע לידי הספק או הופק על יד   - משמעו    "המידע"בהסכם זה  
השירותי אספקת  אגב  ו/או  כדי  מסמך    םתוך  מידע,  וכל  לשירותים  בקשר  ו/או 

ונתונים מכל סוג ומין שהם שיגיעו לידיו או לידי מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו,  
  ו, סודות מסחריים של ו, קבלני ו, עובדיו, לקוחותי ו, עסקיו, פעילות התאגידאודות  

בעקיפין(  , בין אם מידע כאמור הגיע לידיו )במישרין ו/או  וו/או קבלני וושל לקוחותי
 בקשר עם אספקת השירותים ובין אם אחרת, למעט:  

אספקת   .12.1.1 במסגרת  שלא  הספק  ידי  על  עצמאי  באופן  פותח  אשר  מידע 
של   במידע  לפגוע  ומבלי  במידע    התאגידהשירותים  שימוש  לעשות  או 

לכך   בכפוף  זאת  ש כאמור,  יוכיח  התאגיד  הספק  של  דעתו  להנחת 
 באמצעות מסמך בכתב;

 לל, שלא עקב הפרת התחייבויות הספק לפי סעיף זה. מידע שהפך נחלת הכ  .12.1.2

כלפי התאגיד וכן יכלול בהסכמים שבינו לבין עובדיו ומי מטעמו כי הם ישמרו    יתחייבהספק   .12.2
נון עם פרישתם ילפי הסכם זה וכי תיקבע תקופת צ יםבסוד כל מידע הקשור במתן השירות 

יעברו לעבודה אצל המתחרים בגיוס  , שבהם לא  חודשים  שלושהלתקופה של  מעבודה אצלו,  
 , או לא יתנו להם שירות בקשר לכך. והודעותת ופרסומ

במסגרת מתן שירותי הפרסום    ויכל מידע שנאסף על יד   יומתחייב שלא להשאיר ביד  הספק .12.3
בידי  הספק.  התאגידידי  -על   ו ו/או שנמסר ל   ו י מסור את המידע והמסמכים בלי להשאיר 

פי דרישה ראשונה  -כם זה לסיומו מכל סיבה שהיא ו/או עלהעתקים מהם, מיד עם הגיע הס
 (. מבניהם)לפי המוקדם  התאגידשל 

בסעיף    מבלי .12.4 האמור  מכלליות  במסמכי  14.1לגרוע  התאגיד  של  לבעלותו  ומידע  ביחס  ם 
, בכל זמן, כראות  לצרכיווחומרים מסוגים שונים כמפורט שם, התאגיד רשאי להשתמש  

ומי מטעמו    הספקידי  -, בכל חומר ובכל ידיעה, מסמך או פרטים אחרים שנמסרו עלועיני
 . מטעמו הפועל  כלו ו, ולמוסרם לידי מי מעובדי הפרסום שירותיבקשר לביצוע 

 וסעדים ביטולו אוסיום ההסכם  .13

הודעה בכתב לספק  בלבטל הסכם זה בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת    רשאי  יהא התאגיד .13.1
או במועד מאוחר יותר שיציין התאגיד בהודעתו לפי שיקול   מידיאשר תיכנס לתוקף באופן 

 : דעתו הבלעדי

לא נקט הוא, מיד עם    אםידי הספק,  -במקרה של הפרה של הסכם זה על .13.1.1
וללא    התאגידהודעת   על בכתב  הנדרשים  הצעדים  בכל  דיחוי,  מנת  -כל 
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לא   אך  העניין,  בנסיבות  סבירה  ארכה  לספק  תינתן  ההפרה.  את  לתקן 
יום, לתיקון כל הפרה. הפרה שלא תוקנה כאמור בסעיף קטן    30- יותר מ

 זה, תחשב הפרה יסודית. 

של הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה אשר הספק חזר עליה    במקרה .13.1.2
אם תוקנו ההפרות, כולן או חלקן, על ידי הספק.    יותר משלוש פעמים, אף

כל הפרה כאמור תיחשב להפרה יסודית, אף אם תוקנו ההפרות, כולן או  
 חלקן, על ידי הספק.  

  על  תוקנה לא אשר, הספקידי -על  זה  הסכם של  יסודית  הפרה   של במקרה .13.1.3
  או,  היסודית  ההפרה  על  התאגיד  הודעת  ממועד  ימים  30  בתוך  הספק  ידי

,  לתקנה  ניתן  לא  כי  מפורשות  לגביה   נאמר  אשר  יסודית  הפרה   של  במקרה
  התאגיד  שיידרש  ומבלי,  התאגיד  מצד  התרעה  ללא  ואף,  מידי  באופן  וזאת
  הגדרה   מכל  לגרוע  מבלי,  זה  לעניין.  ההפרה  לתיקון  ארכה  לספק  ליתן

 .  זה הסכם  או דין לפי יסודית  הפרה של אחת או  נוספת

, או הוצא צו כונס נכסים נגדו,  או הסדר נושיםהספק נכנס להליכי פירוק,   .13.1.4
מיום שנודע לספק    יום  21או הוטל עיקול על נכסיו ואלו לא בוטלו תוך  

 . עליהם

 ימים.  7לתקופה רצופה העולה על   והפסיק לנהל את עסקי הספק .13.1.5

כל טענה, תביעה ודרישה כספיות    לספקזה, לא תהיה    13או בוטל ההסכם לפי סעיף    הסתיים .13.2
  שהיא  לתמורה  זכות  כל   לספק  תהיה  לא,  שהוא  מקרה   בכל.  כך  בגין  התאגידאו אחרות כלפי  

  עוד  חל  תשלומן  מועד  אשר(  חודשיות  מקדמות  תשלום)לרבות    עמלה  לקבלת  הזכות  מלבד
  מכוח  התאגיד  לזכות   תעמוד   אשר  קיזוז   זכות  לכל   בכפוף   וזאת,  ההסכם  סיום  ליום  קודם

 . והסכם  דין כל

לגרוע מכל זכות העומדת לתאגיד לפי הסכם זה ולפי כל דין, בכל מקרה של הפרה    מבלי .13.3
רים כל דבר אשר לפי  ו/או באמצעות אח  ויהא זכאי לבצע בעצמ התאגידיסודית של הספק, 

הסכם זה היה אמור להיעשות על ידי הספק, וזאת כאשר הפרש העלות העולה על התשלום  
 שאמור היה להיות משולם בגין אותה עבודה לספק, יהיה על חשבונו של הספק. 

ידי    13סעיף    לפיסיום ההסכם    אואין בביטול   .13.4 על  לגרוע מכל סעד אחר    התאגידזה  כדי 
הן   לתאגידהעומד   זה,  סעיף  לפי  התאגיד  זכויות  כל  זה.  הסכם  פי  על  או  דין  כל  פי  על 

על פי    לתאגיד   יםבמצטבר, ובאות בנוסף לכל סעד וזכות אחרים העומד  פי כל דין או  על 
 הסכם זה. 

  דרישתו   עם  מיד  לתאגיד  הספק  ימציא,  זה  הסכם   ביטולאו  /ו  סיום  על  לספק  התאגיד  הודיע  .13.5
 :הראשונה

הפרס  את  .13.5.1 הזמנות  למועד  כל  עד  הספק  אצל  שנתקבלו  וההודעות  ומות 
לרבות הסכמים עם מפרסמים/פרסומאים וכל מידע  הביטול ועד בכלל.  

 עתידי, הקשור לפעילות המסחרית השוטפת בטווח הקצר והארוך. 

  בחשבון   נמצאים  לא  שאלה  ככל  לתאגיד  המגיעים  התקבולים  כל  את  .13.5.2
  נמצאים   ולא  לתאגיד  לשלמם  שיש  תשלומים,  ספק  הסר  למען.  המעבר

  סיום  במועד  הספק  של  מכיסו  יושלמו  ההסכם  סיום  במועד  הספק  בידי
המפורטות  (  קלנדרית  שנה  סיום  טרם)ועוד    ההסכם מהדרכים  באחת 
 למפרט השירותים, על פי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.  107בסעיף 

 זכות עכבוןו בעלות .14



 
 

 

39 

 

 אחר  נכס   כלאו  /ו  הכספים,  ההסכמים,  המידע  כל,  ההסכם  סיום   של  שהוא  מקרה  בכל .14.1
  יועברו  ולאחריה  ההתקשרות  תקופת  במהלך   הספק  ידי  על  שיתקבלו   בהסכם  הקשורים

, סקרים,  הערכות,  הדוחות  כל,  מקרה  בכל   כי  יובהר.  תנאי  ללא,  דרישתו  פי  על,  לתאגיד
  מטעמו  מי   או   הספק   ידי  על  הופקו  אשר   אחרים  פלט   או   תוצר   וכל  כתוב   חומר ,  נתונים,  מידע

  של  הבלעדי  רכושו   יהיו   זה   הסכם  נשוא   השירותים   אספקת   עם  בקשראו  /ו  לצורך,  במהלך
 . בהם הרוחני הקניין זכויות לרבות,  התאגיד

של    ועל רכוש , ככל שנתונה,כבון הנתונה לו על פי כל דיןיהספק מוותר בזאת על כל זכות לע  .14.2
התאגיד, לרבות אך מבלי לגרוע בכלליות האמור, על תכניות, מסמכים, תוצרים אחרים של  

 השירותים ומידע בכל צורה שהיא. 

   יםאחריות לנזק .15

ו/או רכוש שייגרמ .15.1 גוף  נזקי  דין לכל  פי  על  ,  לתאגידו במישרין או בעקיפין  הספק אחראי 
וכן לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה או    ואו עבור   ו, מטעמואו לכל מי שפועל בשמ  ולעובדי 

מחדל של הספק או של עובדיו או של שלוחיו או של כל הפועלים בשמו, או מטעמו בנכסים  
לנכסים אשר אינם כאמור לעיל אך   ו/או בקשר  ו/או בשליטתו  הוא  בהחזקתו, בשימושו 

 או הפעילות הקשורה בהסכם זה.  םתיהשירומצוי בהם בקשר עם מתן  

כתוצאה ממעשה או מחדל של   לתאגידהספק יהיה אחראי על פי דין בגין כל נזק שייגרם   .15.2
מזיק, שבוצעו תוך הפרת תנאי מתנאי הסכם זה או בניגוד לנוהלי עבודה תקינים ומקובלים  

 מכשירים ובתוכנות בהם הוא עושה שימוש. או בזדון ובכלל זאת נזק הנובע מהשימוש ב

  התאגידהספק מתחייב לשפות את    בסעיף זה, "מזיק": הספק, עובדיו וכל הפועל מטעמו. .15.3
בשל נזק שהספק אחראי לו, ובלבד   וחויב לשלם בגין תביעה שתוגש נגדי במלוא כל סכום ש

יכולת   שהתאגיד  לו על התביעה בהקדם האפשרי ופעל כמיטב  לצירופו של הספק    והודיע 
סבירות   הוצאות  לרבות  והכל  דעתו  שיקול  פי  על  ההגנה  את  לנהל  לו  ואפשר  לתביעה 

 ומקובלות ושכר טרחת עורך דין. 

נגד   .15.4 להסדיר את    התאגידהוגשה תביעה  רשאי  יהא  לא  הספק  זה,  והספק בקשר להסכם 
 . התאגיד, או לשלמה ללא אישור מראש ובכתב של התביעה, להתפשר בה

כתוצאה ממעשה או מחדל רשלניים של הספק, וכל נזק אחר    התאגידכל נזק שייגרם לרכוש   .15.5
אשר הספק אחראי לו, יתוקן על חשבונו של הספק לאחר שניתנה לספק התראה סבירה  

 בנסיבות העניין. 

  ביטוח .16

ו על פי כל דין, מתחייב הספק למלא אחר מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/א  .16.1
וב הביטוח"  ב"נספח  המופיעות  הביטוח  המצורפים    -הוראות  הביטוח"  עריכת  "אישור 

 בהתאמה.  – 23ונספח ג' 4נספח ג'כ  להסכם זה ומסומנים

 שונות .17

או מי שימונה על    בתאגיד   ומכירות   שיווק  סמנכ"ל   את   זה  הסכם  לעניין   כנציגו  מינה  התאגיד  .17.1
 את להחליף רשאי יהא  התאגיד. זה להסכם הנוגע עניין בכל ומול יפעל והספק, ידי התאגיד

  התאגיד"ל  מנכ מטעם כך על בכתב)הודעה  הבלעדי  דעתו שיקול לפי  לעת מעת כאמור נציגו
 (. לספק תועבר

   כלשהי על פיו.הספק אינו רשאי להסב הסכם זה, כולו או מקצתו, ואינו יכול להסב חובה  .17.2

או הקצאת מניות בו או על העברה או הקצאה של מניות    כל העברת שליטה בספק הזוכה, .17.3
שלו,    ןח הדין ואם עפ"י התזכיר או התקנוו של בעל שליטה בו במישרין או בעקיפין, אם מכ
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  תהא  שזו  ככל  שליטה  להעברת  יסרב  התאגיד  .התאגידמראש של  והסכמה בכתב    טעונה
  שתועבר  מי   כל   כי   יובהר ומבלי לגרוע מכלליות האמור,    זה  בהקשר.  יריםסב  שאינם   מטעמים

   .המכרז של  הסף  תנאיכל ב לעמוד יידרש,  כאמור בזוכה שליטה  אליו

אמור לעיל, בנסיבות שבהן קבלת אישור מראש כאמור עלולה להוות עבירה  לגרוע מהמבלי  .17.4
על הדין, לרבות בגין מסירת מידע פנים, או בנסיבות שבהן לא ניתן לשלוט על שינוי השליטה  

ציבורית    בספק חברה  היותה  לידיעת    –מחמת  הדבר  את  יביא  במועד    התאגידהספק 
את הפסקת  התאגיד שליטה יחייב לעמדת . ככל שהשינוי במבנה ההמוקדם ביותר האפשרי

רשאי   יהיה  כך  התאגידההתקשרות,  בגין  הספק  עם  ההתקשרות  את  ולקבוע    להפסיק 
התמורה    לספקתשולם    –. הופסקה ההתקשרות  הסדרים בנוגע למועד הסיום ואופן הסיום

הוא ביצע בפועל עד למועד הפסקת ההתקשרות ולא תהיה לו כל    אותם  לשירותיםבהתאם  
  לפי   לספק  יגיע   אשר  סכום  מכל  לקזז  זכאי  יהא  התאגיד.ההתקשרות  בנוגע להפסקת  טענה  
  שאינו  ובין  קצוב  שהסכום  בין,  לתאגיד  חייב  יהיה  הספק  אשר  ,  שהוא  סכום  כל  זה  הסכם
 .קצוב

הסכם זה כולל את כל ההסכמות, ההבטחות וההבנות שבין הצדדים. כל הסכמות, הבטחות   .17.5
פה, שהיו בין הצדדים קודם לחתימת הסכם זה מבוטלות ואינן  - בעל  או  בכתבאו הבנות,  

ידי הצדדים, -מחייבות את הצדדים. כל תוספת או שינוי בהסכם זה יעשו בכתב ויחתמו על
 טענה בקשר לשינוי או תוספת כאמור שיעשו שלא כאמור.וכל צד יהא מנוע מלהעלות כל 

וקיומו על .17.6 זה  על-הסכם  ויוסדר  יפורש  ייקבע,  לבתי  -ידי הצדדים  ישראל.  פי חוקי מדינת 
, ולהם בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר בירושליםהמשפט המוסמכים  

 להסכם זה. 

אינו חוקי, אינו תקף או בלתי אכיף,   בית משפט מוסמך יפסוק כי תנאי מתנאי הסכם זה  אם .17.7
תנאי   כל  על הפרת  ויתור  שום  תנאי ההסכם.  של שאר  המלאים  וחלותם  תוקפם  יישמרו 
מתנאי ההסכם לא יהווה ויתור על הפרה אחרת של אותו תנאי או של תנאי אחר להסכם, 
הצד  מטעם  מוסמך  נציג  של  בחתימתו  בכתב  ניתן  אם  אלא  תוקף  כל  לוויתור  יהא  לא 

 ותר.  המו

כמפורט   .17.8 הצדדים  כתובות  לפי  ותשלחנה  בכתב  זה תעשינה  כל ההודעות בהתאם להסכם 
הודעה   כאמור.  בכתב  למשנהו  צד  יודיע  עליה  אחרת  כתובת  לכל  או  זה  להסכם  במבוא 

כ  תחשב  כאמור  לאחר    אילושנשלחה  ימים  שלושה  או  הנמען,  בידי  קבלתה  עם  נמסרה 
 שיגורה מבית דואר בישראל, לפי המוקדם. 

 :באמצעות מורשי חתימה ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 הישראלי  השידור תאגיד

 ידי:  על

 הספק                  

 :ידי על
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 מפרט השירותים  –להסכם ההתקשרות  3נספח ג'

 כללי  .א

למתן שירותים    34/2022שלבי  -הזמנה להגשת הצעות למכרז פומבי דוהספק יעניק לתאגיד שירותי  .1
הודעות  -ל"כאן"   פרסומת,  תשדירי  של  הפקה  או  הכנה  להזמנה,  בקשר  הישראלי  השידור  תאגיד 

ור והודעות חסות  חסות, תשדירים לתועלת הציבור והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת הציב
 , כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט שירותים זה. " ו"כאן11בערוצי הטלוויזיה "כאן 

 למונחים בנספח זה תהא המשמעות שהוקנתה להם במכרז ובהסכם אלא אם כן משתמע אחרת.  .2

 מטרות ההתקשרות ותחזית מכירות שנתית  .ב

מכרז, מפרט השירותים, כללי הפרסום ובהתאם לכל דין,  ההסכם, ההספק יפעל בהתאם להוראות   .3
 .הפרסום מוצריעל מנת להשיא את הכנסות התאגיד ממכירת 

אשר תכלול יעדי  בכל שנה קלנדרית, יעביר הספק לתאגיד תחזית    15/8אחת לשנה, לא יאוחר מיום   .4
 מכירות לשנה הקלנדרית הבאה. התחזית תכלול לפחות את הרכיבים הבאים: 

מ .4.1 )רדיו  תחזית  מדיה  אמצעי  לפי  מפולחת  ברוטו(,  הפרסום  )מחזור  חודשית    /כירות 
  טלוויזיה( ולפי תחנה / ערוץ. 

 צפי תשלום עמלות בסיס ועמלות יתר וכנגזר ממנו, מחזור הפרסום נטו.  .4.2

בהתאם   .5 מתוקנת  תחזית  ימציא  והספק  המכירות  לתחזית  הערותיו  להעיר  רשאי  יהיה  התאגיד 
   להערות התאגיד.

לתאגיד דוח אשר יפרט את המכירות  הספק  ימי עבודה לאחר תום כל רבעון, יעביר    14- יאוחר מלא   .6
 . הדוח יכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים: השנתית בפועל ביחס לתחזית

 . מכירות בפועל לרבעון .6.1

 ביחס לתחזית השנתית.  מכירות בפועל מצטברות מתחילת השנה הקלנדרית .6.2

 . , ככל שקיימיםבפועל הפרשים בין התחזית למכירות .6.3

 . , ככל שקיימיםהסברים להפרשים .6.4

הנדרש,   .6.5 בפועלככל  הצפויות  לבין ההכנסות  בין התחזית  צפויים  עד    פערים  הדוח  ממועד 
 לתום השנה הקלנדרית. 

יעמוד בתחזית המכירות  הספק  התאגיד מצפה כי    למפרט השירותים,    כגבסעיף  מבלי לגרוע מהאמור   .7
מן    השנתית. לשנות  כדי  השנתית  המכירות  תחזית  עדכון  של  הנ"ל  במנגנון  אין  כי  ומובהר  מודגש 

המכירות בתוכנית העסקית אותה הגיש    יבחן אל מול תחזית  הפיצויים המוסכמיםהעובדה שמנגנון  
 אל מול התחזית המעודכנת(. ולאבמסגרת הצעתו במכרז ) הספק

 ללי הפרסום וביצוע השירותיםכ .ג

"  התאגיד  מועצת .8 שידור    קבעה"(  המועצה)להלן:  על  ומגבלות  איסורים  בדבר    פרסומותכללים 
כללי מועצת    –   19נספח ג'ב  המצורפים לחוק    7תאגיד כאמור בסעיף  הבשים לב לתפקידי    והודעות

הציבור(, התשפ"א  לשירות  ותשדירים  חסות  הודעות  פרסומות,  )שידור  השידור הישראלי  -תאגיד 
2021 . 
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לרבות כפי    ,כללי הפרסוםוההודעות, את מילויים של    הפרסומותיבטיח בהסכמיו עם מזמיני    הספק .9
לעת מעת  במועצה(ז  ן)לעניי   שיעודכנו  הכללים  אישור  הוא  הקובע  המועד  כלפי    ,ה,  אחראי  ויהיה 

לעמוד בכללי הפרסום בכל  ספק  תחייב ההמודגש כי בהגישו הצעה במכרז זה,    על מילויים.   התאגיד
תקופת ההתקשרות והוא יהיה מושתק מלטעון טענה כלשהי בדבר אי עמידה ביעדי ההכנסות ו/או  

 . ו/או בשל עדכונם  מכרז בשל הכללים הנ"לההסכם והבהתחייבות כלשהי מכוח  

  את  להפסיקאו  /ו   לקבל   לא   הזכות   לתאגיד  שמורה   לפיה   הוראה   הלקוחות  עם   בהסכמים   יכלול  הספק .10
 . או בהוראות הדין  בכללים עומדת אינה התאגיד  שלדעת הודעה  או פרסומת של  ידורהש

  בשל   נמנע   הודעה  או   פרסומת   של  ששידורה  ככל   לפיה   הוראה  הלקוחות  עם  בהסכמים   יכלול  הספק .11
  למי )או    ללקוח   תקום  לא  אזי,  וכדומה  אחרים  או   חדשותיים   אירועים   או  השבתות  או   שביתות 
 . התאגיד  כלפי לפיצויים טענהאו /ו  עילה(  מייצג  שהלקוח

  דבר  כל  ויבדוק   שירותיםלו    שיספק  ותכני  לשוני  יועץ  עם  ורציף  קבוע  באופן  להתקשר  הספקעל   .12
)זאת מבלי לגרוע    התאגידוהודעה עוד טרם העברתו לאישור    )לרבות בשפות שאינן עברית(  פרסומת

בנוסף,    להלן(.  13לקבוע ולהכריע באופן בלעדי אף בכל עניין לשוני כאמור בסעיף    התאגידמסמכות  
 . תרגום לשפת הסימנים כאשר מוטמע בהםיועברו לתאגיד  מתשדירי השירות  5%לפחות 

לעיל,    מבלי .13 מן האמור  ע"י    פרסומת  כללגרוע  לשידור  תועבר  לעמוד  הספקוהודעה, אשר  תידרש   ,
ולקבל מראש את אישור מי שהתאגיד    דין  כל  פי  עלעשויות לחול    אשרהדרישות    ובכל  הפרסום  בכללי
ידי    פרסומת  כל,  כן  כמו.  כך  לצורך  יסמיך על  לשידור  שתועבר    לעמוד תידרש    הספק והודעה 

שלא    רשאי  יהא  התאגידבבדיקה לשונית.    עמידה  לרבותלעניין זה,    בתאגיד  המקובליםבסטנדרטים  
כל פרסומת והודעה אשר לא תעמוד    (הספק)לרבות ביצוע תיקוני עריכה ע"י    לאשר ו/או לדרוש תיקון

 . לא תהא כל טענה בענייןולספק   כאמור התאגידבדרישות הדין ו/או בבדיקות 

הכללים    הטמעתהפרסומאים, ועליו לדאוג ל ו  המפרסמיםלידיעת    הפרסוםלהביא את כללי    הספקעל   .14
רסומאי. למען  פ פרסומאים ולמסירת העתק מהם למפרסם אם אינו מיוצג ע"י  וה  המפרסמים  בקרב

תשדירי פרסום לשידור, ללא    אושרוילכללי הפרסום, לא    )ד(6הסר ספק, מובהר כי כאמור בסעיף  
בכללי   לעמוד  המזמין  חובת  בדבר  הוראות  הכוללת  המזמין,  עם  מראש  בכתב  חתומה  התקשרות 

 . הפרסום של התאגיד, לרבות בכל עדכון שלהם

ו/או    שינוי כל    עריכתמקרה בו תחליט המועצה על    בכלזה,  גם    ג  בסעיף  כמפורטמתחייב לפעול    הספק .15
 . הפרסום בכלליתיקון 

 נלוויםשירותי אולפן ושירותים מנהל מחקר,  .ד

השנים   10-שנים לפחות ב  3בעל ניסיון של  הספק יעסיק, לכל אורך תקופת ההתקשרות מנהל מחקר,   .16
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, בניתוח נתוני מדיה. בסעיף זה "ניתוח נתוני מדיה"  

 ניתוח נתוני פרסום ובכלל זה שיעורי חשיפה, עלויות פרסום וקהלים.  –משמעו 

העסקת מנהל המחקר טעונה אישור מראש של התאגיד. נציגי התאגיד יהיו רשאים לראיין את מנהל   .17
המחקר    מנהל  של  החלפתו  את  לדרוש  רשאי  יהיה  התאגיד  כאמור.  האישור  מתן  בטרם  המחקר 

לעיל וזאת    16ובמקרה כזה, על הספק יהיה להעסיק מנהל מחקר חלופי, בעל ניסיון כאמור בסעיף  
 יום ממועד הפסקת העסקתו של מנהל המחקר.   30בתוך 

  הודעות הפקתשל הקלטות פרסומות והודעות,   אולפן שירותי לספק, חייב לא אך, רשאי יהיה הספק .18
  כולםלווים אחרים )לרבות, מבלי למעט, ייעוץ( )לפרסומאים וכן שירותים נ   שירות  ותשדירי  חסות
 "(.אולפן שירותי: " להלן ביחד

  ידי   על  יידרשכל דוח ו/או מידע ש  לתאגידהזוכה להעביר    מתחייב  לעיל  18  בסעיף  כאמור  במקרה .19
שירותי אולפן, ומבלי לגרוע מכלליות   בגין שירותי אולפן  את  המספק  הגורםלהכנסות  בנוגע  התאגיד 

בדבר המחירים הנגבים עבור שירותי האולפן, מחירונים וכל    פרטים   לתאגיד  הספקהאמור, יספק  
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. מידע כאמור יימסר בדוחות שיאושרו על ידי רואה חשבון של  התאגידמידע אחר שיידרש על ידי  
 את שירותי האולפן.    המספק הגורם

לבצע את שירותי האולפן באמצעות גורם שלישי, יהיה עליו לקבל את    יבקש   הספק  שבו  מקרה  בכל .20
 אישור התאגיד לכך ולזהותו של הגורם השלישי מראש ובכתב. 

לציין בדוחות    הספק .21 שירותי  לתאגידיידרש    אולפן   ובמערכת הבקרה מיהם הלקוחות להם סופקו 
 כאמור וכן לציין זאת בחוזה עם הלקוח. 

  , לרבותנלוויםשירותים  לא יתנה בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, הזמנת פרסום בקבלת    הספק .22
  בין ,  בעקיפין  או  במישרין,  שהיא  דרך  בכל  יקשור   ולא,  אחר  גורם  מכל  או שירותי אולפן, מהזוכה  

יהיה חייב לקבל ולטפל בהזמנות לפרסומות    והוא  כאמור  נוספים  שירותים  קבלת  לבין  פרסום  הזמנת
 . שלישי גורםידי -על  והופקו הוכנו  אשר הודעותו

מדיה  אמצעי  בכל מקרה שבו הספק מחזיק במישרין או בעקיפין בסוג מסוים של אמצעי שליטה ב .23
המניעות,   בכללי  לניגוד  כהגדרתו  חשש  משום  בכך  יש  האם  יקבעו  בתאגיד  המוסמכים  הגורמים 

והחלטתם תחייב את הספק.  רשאי    עניינים  יהיה  כזה,  ניגוד  במקרה  לקבוע לספק הסדר  התאגיד 
על פי שיקול דעתו. במקרה בו הספק יסרב לחתום על הסדר ניגוד העניינים, או יפר אותו,    עניינים  

   ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 

  וכהגדרת  במפרסםבסוג מסוים של אמצעי שליטה    בעקיפין  או  במישריןמחזיק    הספקמקרה שבו    בכל .24
המניעות יקבעו ,  בכללי  בתאגיד  המוסמכים  עניינים  האם  הגורמים  לניגוד  חשש  משום  בכך    יש 

הספק את  תחייב  מפרסמים    קבעישי  במקרה .  והחלטתם  עם  הסכמים  כאמור,  חשש  קיים  כי 
. בנוסף  בתאגיד  , יועברו לאישור מוקדם של היחידה המסחריתהרלבנטיות בקטגוריות או   בקטגוריה

נוספים)אך לא חייבת(  לאמור, תהיה רשאית היחידה המסחרית   העניין  לקבוע הסדרים  ולפי    לפי 
 . שיקול דעתה המוחלט

 לשידור  פרסום מוצריהזמנת  תהליך .ה

מוצרי הפרסום ע"י המפרסמים, סוכנויות המדיה ומשרדי הפרסום תתבצע בנוסח המחייב,  הזמנת   .25
ב  התחייבות  –  22ג'  נספחהמפורט  וכתב  להזמנה  מחייב  יוכנסו    .נוסח  בנוסח    שינוייםלא  כלשהם 

 . האמור אלא באישור התאגיד בכתב ומראש

אחרי שאושרו לשידור, הם ישודרו בנוסח שאושר    יםפרסומי  יםבתשדירביקש מזמין להכניס שינויים   .26
המקורית. ביקש המפרסם    םהמפרסם שלא לשדרם במתכונתתוקן כמבוקש, זולת אם ביקש  יעד ש

שודר בהתאם   הפרסומי   התשדיר , יחויב בתשלום כאילו פרסומיה  התשדיראו הפרסומאי להסיר את  
 להזמנת המזמין.  

  פרסומי  מוצר  כאילו   בתשלום  ויישא  לזוכה   בכתב   בהודעה,  הזמנתו  את  לבטל  עת  בכל  רשאי  זמין מ .27
 נתקיים אחד מאלה: שודר בהתאם להזמנתו, זולת אם 

, כזה  במקרה  .הספק  או  התאגיד  לדעתסבירים    מטעמיםבנסיבות חריגות ו  נעשה  הביטול .27.1
   .סופית ותהיה הספק  באמצעות למזמין תימסר הספק  או התאגיד   החלטת

 לפחות לפני מועד שידור מסר הפרסום.  עסקים ימי שלושההוגשה  הבקשה .27.2

בכל    הודעה על כך.  מהספק, והמזמין, יקבל  ולאלתר שידורי, יופסקו  פרסומי  מסרבוטל אישור שידור   .28
 . ששודר עד מועד הביטולהמוצר הפרסומי  מקרה המזמין ישלם על 

  בכללי    ו הפרסומי, שיידרש על ידי היחידה המסחרית, לצורך עמידתהמסר  כל תיקון או שינוי של   .29
 יבוצע על ידי המזמין, ועל חשבונו.  ,המועצה

 בלעדיות . ו
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  הספק עוד ההתקשרות בין הצדדים תהא בתוקף,    כל,  למכרז  62.8-ו  66  סעיפיםוראות  מבלי לגרוע מה  .30
יהיה  ובלבד, הוא לא יבצע כל פעילות אחרת    התאגיד  עבור  זה  במכרז  כאמור  השירותים  את  יבצע

 .מכרזהלביצוע השירותים נושא  התאגיד הסוכן הבלעדי של  

 ויות התאגיד שמירת זכ .ז

את הזכות להזמין, ליזום, להכין, להפיק ולשדר    ושומר לעצמ  התאגיד,  לעיל  30  בסעיף חרף האמור   .31
 : לספקאו באמצעות אחר, בנוסף  ובעצמ

לפעולות  ופרסומ .31.1 בקשר  והודעות  לשידור    וומוצרי  התאגיד ת  האפשרות  פרסום  לרבות 
והודעות שירות  של    תשדירי  בטלוויזיה  של    התאגידחסות  ברדיו  והודעות  ופרסומות 

 . התאגיד

בסיס הסכמות ברטר -בקשר לפעולות ומוצרים של ספקי מדיה אחרים על  והודעות  פרסומות  .31.2
 להלן.  77כאמור בסעיף  התאגידעם אותם ספקי מדיה לפרסום אצלם של ענייני 

  ן ועל דרך ומועד שיבוצ זה  סעיףפי  -א מבקש לשדר על ושה   והודעות  ות על פרסומספק לודיע  י   התאגיד  .32
  שלא )קרי,    פנוי  שיהיה   פרסום   בזמן  והודעות  פרסומות   ספק ו/או ה  התאגיד  ישבץ בשידורים. לצורך זה  

על  רסומות פ  בו   שובצו ה- והודעות  כן  ספקידי  וכמו  כך    התאגידרשאי    יהיה(    פרסומות לשבץ לשם 
 בכל תחנה / ערוץ.  התאגיד שקבע הרגילות הפרסום דקות ממגבלתאשר יחרוג   בזמן והודעות

זכות    לספק כדי להעניק    הספקעל ידי    שיינתנו הסר ספק, יובהר כי אין במכרז ו/או בשירותים    למען .33
  ות הנוגע להזמנה, ייזום הכנה ו/או הפקה של כל משדר, תכנית או תשדיר שאינם פרסומכלשהי בכל  

כל זכות או השפעה בענייני    לספקתהיה    לאכי    יודגש,  כן  כמו.  ובכללים  מכרזב  כהגדרתםוהודעות  
 '. וכו לתוכניות ואומנים   מבצעים שיבוץ, השידורים  לוחות לרבות  תכני התאגיד 

 השידור של פרסומות והודעותמחלוקת לגבי איכות  .ח

, המחלוקת תובא להכרעה בפני מנכ"ל  והודעה פרסומת של השידור איכות לגבי מחלוקת של במקרה .34
 ותחייב את הצדדים.  סופית  תהא,  זה  בענייןמי מטעמו    אומי מטעמו. הכרעתו של המנכ"ל    או  התאגיד

  השידורים ובתחום הפרסום בענף סיכונים .ט

 . ודינמיא ענף תחרותי וה  םהפרסו ענףכי הוא מודע לכך ש  הספק אישר, במכרז הצעתו בהגשת .35

שינוי בהכנסותיו,    עקבזה    מכרזכל תביעות או זכות לשיפוי או לשינוי תנאי    לספק כי לא תהיינה    יודגש .36
לרבות אך לא רק בגין    סיבה שהיא  מכלבהיקף העסקים במשק, שינוי במצב הכלכלי במשק,    שינוי

בשוק הפרסום או בשל שינויים טכנולוגיים באופי השירותים    שינויים,  ורונה הק   מגפתאירועים כמו  
 .על פי הסכם זה לספקםשהוא חייב 

אופי הש  הספק  על .37 לשנות את  ערוך  בשוק  ילהיות  על השינויים החלים  לענות  כדי  נותן  רות שהוא 
 בתחומים אלה. ו/או שינויים טכנולוגיים   הדיגיטליתאו במדיה /ו  והודעותת והפרסומ 

 מחירי פרסומות והודעות ומנגנון מחירי מינימום .י

 "(הבסיס מחירון: " להלן) יבנה מחירון בסיס לפרסום בנפרד לכל אמצעי מדיה של התאגיד הספק .38

הבסיס .39 במחירון  ברוטו  המחירים  כמחירי  דהיינוייקבעו  היתר  ,  ועמלות  בסיס  עמלת  ככלל, לפני   .  
 . ת הבסיס ועמלת היתרעמל  הספקמול מפרסם, לא תשולם על ידי  בעסקאות ישירות

 . או מי מטעמו  מחירון הבסיס יאושר מראש על ידי מנכ"ל התאגיד .40
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מראש  הספק .41 לאישור  בכפוף  לעת,  מעת  הבסיס,  מחירון  את  לעדכן  רשאי  מנכ"ל    ובכתב  יהיה  של 
 או מי שהוא הסמיך לצורך כך.  התאגיד

  והודעות   פרסומות  לשדר  מעוניינים  שיהיו  פרסומאים/    רסמיםהמפ  לכל  זהה  יהיה  הבסיס  מחירון .42
 .התאגיד   של השידור באמצעי

  של   מסוימים  לסוגים,  ידיו  על  שהוסמך, ממנכ"ל התאגיד או מי  ובכתביקבל אישור מראש    הספק .43
  –  21ג'   נספחב, כמפורט  כאמורנדרש לקבל לגביהן אישור    הספקלגביהן כי    שהתאגיד קבע,  עסקאות

   .ויעסקאות שלגביהן הזוכה מחויב בקבלת אישור מראש ממנכ"ל התאגיד או מי שהוסמך על יד 

במכרז .44 כהגדרתם  מיוחדים  מדיה  אירועי  של  המיובמקרה  הפרסום  מוצרי  מחירי  לשידור  ,  עדים 
 .תאגידב המסחרית  היחידהשל   ובכתב באותם אירועי מדיה, יהיו טעונים אישור מראש 

לא ישודרו תשדירי פרסום בחינם, למעט פרסומים מאת התאגיד או   ,הפרסום לכללי  5 בסעיף כאמור .45
עבורו, שקיבלו את אישור המנכ"ל, ולמעט תשדירי פרסום שניתנו כבונוסים במסגרת חבילת פרסום  

 אשר שולמה בגינה תמורה כספית בהתאם להסכם ההתקשרות לשידור תשדירי פרסום. 

  מחירי   בקרת  מנגנון  -12ג'נספח  ימום הם כמפורט במחירי המינ  .מינימום  ימחירמנגנון    קבע  התאגיד .46
מחיר    .  מינימום להציע  רשאים  יהיו  במכרז  מציעים  תקופת  רדיול  מחייב   ם מינימובנוסף,  לכל   ,

  מנגנון - 12ג' נספח , העולה על מחיר המינימום אותו קבע התאגיד כמפורט ב ההתקשרות לפי ההסכם
לשיקול    .מינימום  מחירי  בקרת בהתאם  התאגיד,  ידי  על  יקבעו  לטלוויזיה  הפרסום  מוצרי  מחירי 

 . 12מנגנון המפורט בנספח ג'התאם לדעתו, ב

וא  בפועל, קרי לאחר מתן הנחות מכל סוג שה  הממוצעים  וההודעות  הפרסומות  מחירי,  מקרה  בכל .47
שוק הפרסום,    ברוטומחזור הפרסום    -   ממחירון הבסיס עמלות  נמוכים ממחירי    ולאחר  יהיו  לא 

והודעות לפרסומות  הציע    המינימום  אותו  המינימום  ממחיר  הגבוה)לרדיו(  הספקאו  לפי  כפי  ,   ,
)  המינימום  מחירי  בקרת  למנגנוןשיחושבו בהתאם   זה    מנגנון  -12ג'נספח  כ   המצורףהקבוע במכרז 

 . ( מינימום מחירי בקרת

נספח  במועדים ובמתודולוגיה המפורטים ב במחיר המינימום תיבדק ע"י התאגיד    הספקעמידתו של   .48
 .  מינימום מחירי בקרת מנגנון -12ג'

  הצדדים  בין   ההסכם  של   יסודית  הפרההפרה של תנאי זה, קרי, אי עמידה במחיר המינימום, תהווה   .49
  ערבות   חילוט  לרבות ,  דין  כל  פי  על  זכויותיו  למיצוי  לפעול  הזכות  שמורה  ולתאגיד  ספקה  ייד -על

מוסכמים,  .  הביצוע בפיצויים  הזוכה  את  לחייב  רשאי  יהיה  התאגיד  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
לא נערכת מדידה    בערבית  וברדיו "ע  רקמובהר כי נכון למועד זה, ברשתות  .  להלן  כג בפרק  כמפורט  

זה,   שבמצב  ממילא  המינימום.  מחיר  בדיקת  את  המאפשר  קבוע  בסיס  יוחרגו    על  אלה  רשתות 
   מהמדידה.

  והודעות במכרז בקשר לתחשיב מחיר הפרסומות    הזוכה  לבין  התאגידמקרה של מחלוקת בין    בכל .50
  מי   או   התאגיד "ל  מנכהמחלוקת על ידי    תוכרע,  זה  במכרזהקבוע    נימוםמחיר המילמנגנון    בהתאם
 .ומחייבת הכרעתו של המנכ"ל או מי מטעמו בעניין זה, תהא סופית .מטעמו

 ועמלות משרד פרסום תשלומים ,תקבולים .יא

הנהלת  זה  במכרז   הזוכה  ידי  על  שתבוצע  עסקה  כל .51 בספרי  במלואה  ולהופיע  להירשם  חייבת   ,
 . הזוכההחשבונות של  

בשום צורה לכיסוי הוצאותיו או לכל מטרה אחרת.    ככל שיתקבלויורשה להסב תקבולים    לא  הספק .52
של   תשלום  או  הוצאה  שלישי  ל  במכרז  הספקכל  צד  ומכירה,  כל  שיווק  הוצאות  )לרבות  סוג  מכל 

 .  הספקכהוצאה בספרי הנהלת החשבונות של    ירשמושל הוצאה(    הוצאות מחשוב, ייעוץ וכל סוג אחר
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תקבול או תמורה    מכל לפי מכרז זה    נושא  הוא  בואו תשלום    הוצאה   יקזז   לא  הזוכה מקרה    בשום .53
 . זה מכרז נשוא השירותים  בעבור המגיעה לו 

בהגדרת    יכללועל פיקדונות מכל סוג שהוא,  ריבית  וכן  המעבר  בחשבון  שתיזקף  זכות  ריבית  כי  יובהר .54
 יהיה זכאי לעמלה בגינם, בהתאם למנגנון המפורט במכרז זה.  הספקולפיכך,   מחזור הפרסום ברוטו

. לפיכך,  הספקעל    בלעדי  באופןבמלואה ו  חלה  ממזמיני מוצרי הפרסום  התקבולים  גביית  על  האחריות .55
  טרם  אשר  תקבולים  גם,  תית המפורטים להלןבהתאם למנגנוני תשלום המקדמות וההתחשבנות השנ

  אשר הקלנדרית    השנה  באותה  והודעות  מפרסומות  התקבולים  בסך  יכללו,  שהיא  סיבה  מכל  נגבו
כל סכום אשר ייחסר יושלם    .בפועל  השידורים  פי  על,  המעברבחשבון    מופקדים   להיות   היו  צריכים

   .להלן 107 בסעיפיםבאחד האמצעים המפורטים  התאגידהבלעדי של   ו, על פי שיקול דעת הספקע"י 

- על   ישירות   יופקדוובין אם בסופה,    קלנדרית   שנה  במהלך  אם   ביןוהודעות,    מפרסומות  התקבולים  כל .56
 . המעבר  בחשבון מזמיני מוצרי הפרסוםדי י

הבנק בו מתנהל חשבון המעבר את יתרת הכספים שבחשבון המעבר    יעביר  עסקיםשל כל יום    בסופו .57
 . התאגידלחשבון הבנק של 

  של  דעתו   לשיקול  בהתאםבמכרז זה    מהזוכהיתר    לעמלות  םזכאי  ויהיאו סוכנות מדיה    פרסומאי  .58
 . להלן לאמור ובכפוף   הזוכה

הפרסום של כלל העסקאות    מחזור בסיס  -על  יקבעאו סוכנות מדיה    לפרסומאי  היתר  עמלות  שיעור .59
  של   המדיה  אמצעיבכל    או סוכנות מדיה  ידי הפרסומאי- אשר מומשו ושודרו באותה שנה קלנדרית על

 נשוא מכרז זה.   התאגיד

ביצוע ההתחשבנות השנתית, יכיר התאגיד בשיעור עמלה כוללת )עמלות בסיס ועמלות יתר(,   לצורך .60
הנ"ל ייכלל תשלום עמלת יתר בכל דרך    בחישוב  הפרסום כהגדרתו.  ממחזור  24%לה על  אשר לא יע 

 . אוויר  בזמן לרבותשהיא, 

 : כי בזאת מובהר .61

האמור    קטן  השנתית  ההתחשבנות  ביצוע  לצורך  הכולל  העמלות  ששיעור  ככל .61.1 מהשיעור 
, אך ורק בשיעור העמלות  השנתית  ההתחשבנות  עריכת  לצורך,  יכיר   התאגיד  לעיל,  60בסעיף  

 . הספק מאת הפרסומאים בפועל זכאים להםאשר 

  עמלותאולם   לעיל, 60על השיעור האמור בסעיף רשאי לשלם עמלות בשיעור העולה   הספק .61.2
בעת עריכת    הספקמחלקו של    ויופחתו  הספקחשבונו של    על  יהיוהאמור,    מהשיעור  הגבוהות

 . השנתית ההתחשבנות

 :  הבא למנגנוןבאמצעות זיכוי הפרסומאים בהתאם   הספקעמלות היתר יבוצע על ידי    חישוב .62

המדיה שאותו    היקףבהתאם ל  פרסומאי, לכל  קלנדרית  שנהבסיס    עלחישוב    יבצע  הספק .62.1
ינפיק לפרסומאי חשבונית    הספק.  עמופרסומאי רכש מהתאגיד ובהתאם להסכם הקיים  

 כאמור.  לחישוב ו הפרסומאי עם  הקיימים להסכמיםבהתאם ו  למימוש  זיכוי

הפרסומאי,   .62.2 מול  ההסכם  חתימת  מכל    לתאגיד  יעביר  הספקבמועד  העתק  מטעמו  מי  או 
 הסכם חתום עם פרסומאי בדבר עמלות יתר לצורך ביצוע ההתחשבנות.  

 תשלום עמלות לספק השירותים .יב

  התאגיד  שלהבנק    בחשבון   קלנדרית  שנה   באותה   יצברו   אשר   והודעות  מפרסומות  תקבולים  בגין  .63
  ל"הכנסה המובטחת   מעבר   ( סיומה  לאחר   ף א  השנה   אותה  בגין   הספק  שיפקיד  ומיםסכ)ובתוספת  
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  במסגרת   שייקבע  העמלה  שיעורבגובה    סכום  לספק  התאגיד  ישלם, ככל שיהיו,  לתאגיד"המינימלית  
 . הספק וההסכם של הכספית   ההצעה

את   .64 הממחישה  מספרית  דוגמה  זכאי  אופן  להלן  יהיה  לה  העמלה  עריכת    הספקחישוב  אופן  ואת 
   . מובהר כי המספרים לצורך המחשה בלבד:ההתחשבנות השנתית

   נתוני בסיס )כל המספרים לצורך הדוגמה בלבד ובאלפי ש"ח( 

 55,000 הכנסה מינימלית מובטחת לתאגיד )אלפי ₪( 

 7.0% המובטחת  תהמינימליעמלת הספק עד להכנסה 

 17% המובטחת ע"פ הצעת הספקהמינימלית עמלת הספק מעל להכנסה 

 הספק תאגיד סה"כ התחשבנות שנתית: 

סה"כ חשבוניות שהפיק הזוכה במכרז בגין פרסומות והודעות  
 ששודרו במהלך השנה הקלנדרית )מחזור הפרסום ברוטו(

115,000     

     22% שיעור עמלות משרדי פרסום )בסיס ויתר( 

       25,300                        סכום עמלות משרדי פרסום )בסיס ויתר( 

   89,700 89,700 מחזור הפרסום נטו 

סה"כ סכומים שנתקבלו בחשבון הבנק בגין פרסומות והודעות  
)שנת ההתחשבנות( עד ליום   ששודרו במהלך השנה הקלנדרית

 עריכת ההתחשבנות 
88,900 88,900   

 3,850     עמלת הספק בגין מחזור הפרסום נטו עד להכנסה המובטחת 

 5,899     עמלת הספק בגין מחזור הפרסום נטו, מעל להכנסה המובטחת

תמורה כוללת לספק לפני פיצויים מוסכמים, תמריצים וחובות  
 9,749 9,749- 0 אבודים

        

 55- 55 0 פיצויים מוסכמים 

 630 630- 0 תמריצים

 800- 800 0 סכומים שטרם נגבו )באחריות הספק(

 9,524 79,376 88,900 תמורה כוללת 
 8,554 8,554- 0 מקדמות ששולמו במהלך השנה

 970 970- 0 תשלום שיועבר בתום ההתחשבנות השנתית

 סכומים מתוך הסכומים שטרם נגבו לאחר ההתחשבנות יהיה זכאי הזכיין להשלמה בהתאם ככל שיגבו *

 : חודשיות מקדמות תשלום .65

של    זכאותו .65.1 בכל    תבחןזכאותו השנתית,  חשבון    על  עמלה  מקדמתלתשלום    הספקבפועל 
  הקודם.   חודשב  בפועל תאגידשל ה  הבנק בחשבון שיופקדו  הכספיםהיקף    פי  על ,חודש

המקדמות יחושב בהתאם לשיעור עמלת הספק, בהתייחס לסכומים שהופקדו בפועל  סכום  .65.2
 .השנה  מתחילתבחישוב מצטבר , בחשבון הבנק של התאגיד

מפורטת   .65.3 המקדמות  חישוב  לאופן  מספרית    תשלום למנגנון    דוגמא   - 11ג' נספח  ב דוגמה 
 .ספקל חודשיות מקדמות

תוך  פקסל  חודשית  עמלה  מקדמת  תשלום .65.4 יבוצע  ממועד    ימי   עשרה,    דוח   קבלת עסקים 
החודשי   מתא  בתאגיד  הכספים"ל  סמנכ  אצלהתקבולים  מס  חשבונית    מידי   ימה וכנגד 

 . הספק
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, התאגיד  לספק  המגיע   העמלההמקדמות ו/או     שיעור   לעניין  מחלוקת  של  מקרה  בכל  כי,  ויודגש  יובהר  .66
לע כדי  בכך  יהיה  לא  מקרה  ובכל  במחלוקת  שנוי  שאינו  הסכום  את    העברת   המשךאת    כב ישלם 

בסופו    התאגידשל    המלאה  ולשליטתו  התאגידשל    הבנק  לחשבון  המעבר  מחשבוןהכספים והתקבולים  
 של כל יום כאמור לעיל.  

  מי או מנכ"ל התאגיד בו יכריע  - לספק  המגיע   השנתית העמלה  שיעור  לעניין  מחלוקת של  מקרה  בכל .67
 לעניין זה, והכרעתו בעניין תהיה סופית ומחייבת.  הספק, לאחר ששמע את טענות הסמיך שהוא

, בגין  חשבון  רואה  ידי  על  ומאומת  מאושר,  מפורט ח  דו  לתאגיד  הספקכל תום רבעון קלנדרי, יגיש  ב .68
ויתר(    העמלות  כל )להלן:   בתקופה  לפרסומאיםהתחייב לשלם    או  ששילם)בסיס  הרלוונטית לדוח 

 . "( עמלותח דו"

התחייב לשלם    אוששילם    היתרעמלות    ובין  הבסיס  עמלות  פירוטהפרדה בין    יהח העמלות תה בדו .69
 . הספק

נוספים,  אסמכתאות  בפניו  להציג  מהספק  לדרושעת    בכל  רשאי  יהא  התאגיד .70   לשביעות   ופירוטים 
  חייב  יהיה  והספק,  היתר  ועמלות  הבסיס  עמלות  לרבות,  וייד  על  העמלות  לתשלום  הנוגע  בכל  ,רצונו
 . הדרישה ממועד עסקים ימי 7  בתוך כאמור האסמכתאות  את לספק

עמלות מכל סוג    הספקשלם  הסר ספק יצוין כי כל הסדר ו/או סיכום לפיו ישלם או יתחייב ל  למען .71
  החלות  הדיווח  לחובות בהתאםוהכל  לתאגידשהוא )בסיס ו/או יתר( לפרסומאי, יעשה בכתב וידווח 

 . וההסכם למכרז  בהתאם הספק על

 ובתום תקופת ההתקשרות התחשבנות בסוף שנה קלנדרית .יג

על    מבלי .72 הדיווח החלות  מחובות    שנה  במהלך   שתעשה  התחשבנות  מכל   לגרוע  ומבליהספק  לגרוע 
  מפורט   שנתי  דוח  ספק  ה   יגיש,  קלנדרית  שנהיום מתום כל    90  -לא יאוחר מ ,  הצדדים  ביןקלנדרית  

והודעות, העמלות ששילם או שהתחייב לשלם    מפרסומותהחולפת בו יפורטו התקבולים    לשנה  בקשר
"(. התחשבנות כוללת ומפורטת בין  השנתי ח  הדו " החולפת )להלן:   השנה  במהלך)בסיס ויתר(    הספק

בגין   ששילם    החולפת   הקלנדרית  השנההצדדים  לעמלות  בקשר  תיערך    לפרסומאים  הספקלרבות 
    .בשים לב לדוח השנתי

השמורה   .73 אחרת  קיזוז  זכות  מכל  לגרוע  ומבלי  לעיל  מהאמור  לגרוע    שומר  התאגיד ,  לתאגידמבלי 
)ככל שיהיה זכאי לקבל( כנגד תשלומים שיהיה   הספק זכאי  להן העמלותאת הזכות לקזז את   ולעצמ
 .   לתאגידחייב )ככל שיהיה(  הספק

שנתית.   .74 התחשבנות  תתבצע  קלנדרית  שנה  כל  בהתאם    מנגנון בתום  יתבצע  השנתי  ההתחשבנות 
מובהר כי ככל  שיימצא בהתחשבנות השנתית שמחזור הפרסום    לעיל.  64בסעיף  רטת  ולדוגמא המפ

נטו לתאגיד היה נמוך מההכנסה המינימלית המובטחת לתאגיד, הספק יידרש להשלים את הסכום  
ממקורותיו בהתאם  החסר  מוסכם  כפיצוי  החסר  הסכום  את  למפרט    כגבפרק  לאמור    ויראו 

 השירותים.  

תתבצע התחשבנות סופית. ככל שיימצא כי קיימת יתרת חוב של הספק    בתום תקופת ההתקשרות .75
ו התאגידכי  לתאגיד  זו,  ליתרה  השווה  סכום  הבנק  בחשבון  באחד    אתיגבה    אין  החסר  הסכום 

 להלן וזאת בהתאם לשיקול דעתו.  107האמצעים המפורטים בסעיף 

  כמקדמה   וייחשב  קלנדרית  שנה  כל  במהלך  לספקישלם התאגיד    אשר  העמלה   תשלומי   כל  כי  יובהר .76
יתברר כי    כאמור  שנה  ובסוף  היה.  כאמור  ה בסוף כל שנ   התאגידלסיום ההתחשבנות עם    עד  בלבד

ככל שההתקשרות בתוקף,  כמקדמה,    בפועל   שקיבל   העמלה   מן   פחותה   לעמלה   זכאיבמכרז    הזוכה 
יקוזז   יהווה סכום הסכום העודף יתרת פתיחה לחוב הספק כלפי התאגיד בשנה העוקבת. חוב זה 

  מקדמות   תשלוםלמנגנון    דוגמא  -11ג' נספח  בכל חודש, כמפורט ב   1/12ממקדמות העמלה בשיעור של  
על פי האמור  ספקל   חודשיות יפעל  ובין התאגיד, התאגיד  . היה והסתיימה ההתקשרות בין הספק 

 לעיל.  75בסעיף 
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 ושיתופי פעולה של התאגיד עסקאות ברטר )קנייה הדדית( .יד

  , תעשה למכרז  5.30עסקת ברטר ושתופי פעולה עבור קידום שידורי ותכני התאגיד, כהגדרתה בסעיף   .77
 להלן:  לתנאים כמפורט  בהתאם

רשאי    התאגיד .77.1 או  יהיה  בעצמו  לצורך    מהספק לבקש  ליזום  ברטר,  עבורו עסקאות  לבצע 
 .קידום שידורי התאגיד ותכניו

כפי שיקבע על ידי    ,תכניו  ואת  התאגיד  שידורי עסקאות ברטר אשר נועדו לקדם את    שווי  .77.2
הספק    . הבנק  בחשבון  להפקיד   הספק  שעל  התקבולים  מניין   במסגרת   ל ייכל  לא התאגיד,  

 משווי השוק כפי שנקבע ע"י התאגיד.  5%יהיה זכאי לעמלה בשיעור של 

פעולה .77.3 שתופי  לבצע  בלעדי  באופן  רשאי  השידור,,  התאגיד  בתכני  הקשור  מכירת    בכל  או 
יחליט, גם במקרים בהם שתופי הפעולה הנ"ל ישלבו הקצאת מכל סוג, עם כל גורם ש  תכנים,

או  ו/, לגורם שעמו נערך שתוף הפעולה,  (למכרז  5.34כהגדרתם בסעיף  )פרסומות והודעות  
. ככל שהתאגיד יבצע שתופי פעולה מסוג זה אשר ישלבו הקצאת פרסומות  עסקת הברטר

 .  משווי העסקה, כפי שקבע התאגיד 5%בשיעור יהיה  זכאי לעמלה  והודעות, הספק

, כהגדרתן  קידום הפרסום באמצעי המדיה של התאגידהיה רשאי לבצע עסקאות ברטר עבור י  הספק .78
 להלן: לתנאים כמפורט  בהתאם למכרז,  5.31בסעיף 

 5.31בסעיף    ברטר  עסקאות  למעט,  בלבד  כספית  בתמורה  תיעשה  הספק  שיבצע   עסקה  כל .78.1
 .למכרז

השוק .78.2 עסקאות  שווי  התאגיד,    של  של  המדיה  באמצעי  הפרסום  את  לקדם  שנועדו  ברטר 
יהיה להפקידם בחשבון    לייכל ועל הזוכה  והודעות  במסגרת מניין התקבולים מפרסומות 

ספק,   הסר  למען  אלה.  עסקאות  במימון  ישתתף  לא  התאגיד  זכאי    הספק הבנק.  יהיה 
טר בהתאם לסעיף  לתשלום עמלה גם עבור כספים שיפקיד בחשבון הבנק בגין עסקאות בר

שנמכר  הממוצע  האוויר  זמן  שווי  הוא  זה  בסעיף  השוק  שווי  לחישוב  הבסיס  זה.  קטן 
 . התאגיד דעת שיקול לפי, דומותללקוחות אחרים בחבילות פרסום 

 עלויות אחרות  . טו

במלואן    יחולובקשר עם השירותים נשוא מכרז זה  מכל סוג שהוא    התפעול  עלויות  כל,  ספק  הסר  למען .79
 .הספק על

משכורות כל עובדי    אתאך לא רק    גםהאמור,    בכלליות  לפגוע  מבלי, בין היתר,  כוללות  התפעול  עלויות .80
זה,    הספק לפי מכרז  ביצוע השירותים  לצורך  עמו  וכל הקשורים  ו/או מטעמו  בו  ו/או המועסקים 

תקורות מבנה המשרדים  ככל שמשולמים,  ה, תפעול ומכירות(,  לרבות הבונוסים המשולמים להם )מט
, הוצאות ההנהלה והשיווק, הוצאות ייעוץ לרבות רו"ח, משפטי,  )ככל שקיימים אולפנים(  והאולפנים

 . זה מכרז לפי השירותיםבמתן  ותהקשורוהוצאה שיווקי ופרסומי וכל עלות 

והחסויות    ברדיו  הפרסום  וקידום  לשיווקמפורטת    ופרסום  יתכנן ויישם מידי שנה תכנית שיווק  הספק .81
למען  ו  ושל התאגיד  הספקרואה בפעילות זו אינטרס מהותי של    התאגידותשדירי השירות בטלוויזיה.  

 הסר ספק מפורטות חלק מן הפעולות אשר באחריות הזוכה:

  יו ברד  והודעות  הפרסומות  :קרי  , הפרסום העצמי  אתחשבונו    על יפיק, יקדם וישווק    הספק .81.1
  שונות   פלטפורמות  גבי  על  פרסומיים  קמפיינים   של  הפקה   באמצעות )כולל    ובטלוויזיה

 (.   השונים המדיה  ובאמצעי

 ומראש.  בכתב התאגידאישור   בקבלת חייבים 81.1 בסעיף  כאמורהפרסום    תכני .81.2
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, ישבץ  הספק,  התאגידשל    המדיהירצה לשדר את התשדירים כאמור באמצעי    שהספק  ככל .81.3
"  , את התשדירים כאמור על בסיס מקום פנוי. לעניין זה "מקום פנוילתאגידבלא תשלום  

   .המסחריותהפרסומות וההודעות    ץו שיביחשב לכזה רק לאחר 

  חייבת לרבות עסקת ברטר,  ,  ובטלוויזיהכי כל עסקה של קידום ושיווק הפרסום ברדיו    יצוין  .81.4
   .הספקברישום מדויק ומלא של התמורות בספרי הנהלת החשבונות של  

  פירט   אשר   ומכירות  שיווק,  פרסום  לתקציב   בהתאם ,  הפחות  לכל,  זה  לעניין   יפעל   הספק .81.5
ובהתאם לתוכנית עבודה שנתית, אשר   זה  במכרז  להצעתו  צורפה  אשר,  העסקית  בתוכניתו

 תאושר מראש ובכתב על ידי התאגיד. 

י את התכנית השיווקית השנתית   .81.6 ל    לאישור  גיש  הספק  עד  שנה הקודמת  ב  15/8התאגיד 
כנית השיווקית יובאו  וויים בת. שינביחס לשנה לגביה מתוכננת הפעילות השיווקית  לפעילות 

 . ובכתב לאישור התאגיד מראש

 דיווחים ומערכת המידע  .טז

מידע    -  7' גהספק יעשה שימוש במערכות המידע אותן יעמיד לרשותו התאגיד והכל כמפורט בנספח   .82
 אודות המערכות הטכנולוגיות.

אצל    הטכנולוגיותמערכות  האחזקת   .83 המידע  ספק  השידרשו  העברת  תשדירי  ותפעול  שידור  לצורך 
ה  והודעותת  והפרסומ  חשבון  על  יהיו  התאגיד,  ע"י  שיידרשו  לדרישות    ספק ככל  בהתאם  ויבוצעו 

 מידע אודות המערכות הטכנולוגיות. -  7בנספח ג' כמפורט ב

 הבאים: 3-מתחייב לרכוש על חשבונו מנויים למאגרי מידע מקצועיים ובכלל זה לפחות לספק  ה .84

 . יפעת בקרת פרסום .84.1

84.2. Instar Analytics  )ששיעורי הצפייה  וכל עוד  , ככל  )נתוני חשיפה טלוויזיה, קנטאר מדיה
 בשידורי התאגיד ימדדו באמצעות ועדת המדרוג. 

84.3. Choices   נתוני חשיפה רדיו(– TGI )קנטאר מדיה ,. 

ל  שידי רואה חשבון - כספיים )על בסיס מצטבר( מבוקרים על דוחות לתאגיד הספקאחת לשנה יעביר  .85
  של  מאי  חודש  של  הראשון  העסקים  מיום  יאוחר  לא  יתקבל  מבוקר  שנתי  דוחבשנה שחלפה.    הספק
 .קלנדרית שנה לכל  העוקבת השנה

  נתון ו/או מסמך דוח ו/או כל על חשבונו,  לתאגידיספק    הספק ,זה טז בסעיף האמור  מכל לגרוע מבלי .86
לשירותי זה  בקשר  נשוא מכרז  על  ם  שיידרש  כן  התאגיד  ידיכפי  כמו  לדרוש    רשאי  יהיה  התאגיד. 

 כאמור.  מסמךאישור רואה חשבון לכל נתון ו/או  מהספק

 רו"ח .יז

זהותו תיקבע באופן בלעדי על    אשר  הספקההתקשרות מול    לענייןרו"ח    למנות  רשאי  יהיה  התאגיד .87
 . התאגידידי 

  תשלום  מנגנון את הבדיקות והחישובים הנדרשים למימוש בפועל של    לבצע  יהיה"ח  הרושל    תפקידו  .88
   לעיל.  המפורטיםן הספק לבין התאגיד בי ההתחשבנות  ומנגנון העמלות

  בקרה .יח
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על   .89 ורציפה  שוטפת  בקרה  ביצוע  תפקידיה,  יתר  בין  אשר  מסחרית,  יחידה  ופועלת  קיימת  בתאגיד 
לפעול בשיתוף פעולה מלא עם נציגי היחידה המסחרית, ברציפות לכל אורך תקופת    הספקעל  .  הספק

 ההתקשרות. 

דעת י(,  מטעמו  מי)או    התאגיד .90 שיקול  לפי  רשאי,  החשבונות    והיה  בספרי  ביקורת  לקיים  הבלעדי, 
פי דין למסרו לרשות כלשהי. לצורך  -חייב על  שהספק , וכן לקבל העתק מכל דוח  קהספ   שלוהמסמכים  

 .  הספקלפנות ישירות לרו"ח של  רשאי יהא ( ו)או מי מטעמ התאגידר האמו

עם    הספק .91 פעולה  להעמיד    מנציגיו   מיאו    התאגידמתחייב לשתף  וכן מתחייב  לבקרה  בכל הקשור 
  במסגרת  ידיו על  המבוצעות והפעולות  החשבונות כל כי מתחייב הספקספריו לביקורת ככל שיידרש. 

   . בלבד, שמובנק שיהיו על  ובחשבונות ידיו על ינוהלו השירותים ביצוע

שירותים נלווים אחרים, מתחייב  שירותי אולפן ו/או    הספקלעיל, במקרה בו יספק    19בסעיף    כאמור .92
להעביר לתאגיד כל דוח ו/או מידע שיידרש על ידי התאגיד בנוגע להכנסות הגורם המספק את   הספק

לתאגיד פרטים בדבר   הספקשירותי אולפן בגין שירותי אולפן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, יספק  
מידע   התאגיד.  ידי  על  שיידרש  אחר  מידע  וכל  מחירונים  האולפן,  שירותי  עבור  הנגבים  המחירים 

 ר יימסר בדוחות שיאושרו על ידי רואה חשבון של הגורם המספק את שירותי האולפן.   כאמו

  זכאי  התאגיד  יהיה ,  ונספחיו  לפי מכרז זה  הספקאצל    לבצעביקורת שהיא אשר זכאי התאגיד    כל .93
יגרור    .מטעמו  גורם  כללבצע באמצעות   גורמי התאגיד,  ו/או אי שתוף פעולה עם  אי מסירת מידע 
 להלן.   כג בסעיף ים מוסכמים כמפורט תשלומים פיצוי

 אחרים/חדשותיים אירועים או והשבתות שביתותהפסקת שידור מוצרי פרסום בשל  .יט

  של   הטלוויזיה  וערוצי  הרדיו  מתחנותאחד או יותר  בכתוצאה משביתה או השבתה לא ישודרו    אם .94
  הפרסומות  שידורי  את  הספק  ישבץ,  והודעות  פרסומותאו  /ו  שידורים  כלשהיא  בתקופה  התאגיד

  יהוו   לא  זה   קטן  בסעיף  כאמור   נסיבות ,  מקרה  בכל.  התאגיד  עם  בתיאום,  אחרים  במועדים  וההודעות 
  כי   מוסכם   האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי ,  הספק  של  מצדו  שהוא  סוג  מכל  תביעה  או  טענה   לכל  עילה 

 . כאמור  אירוע בשל פיצוי  לכל זכאי יהיה  לא הספק

כי במקרים בהם עקב אירועים חדשותיים או אחרים לא יתאפשר שידור פרסומות והודעות,    יצוין .95
ת, מעל ארבע שעות שידור ברצף, יינתן  בהתאם למכסות הזמנים בהם ניתן לשבץ פרסומות והודעו

  בהם   ערוציםאו  /ו  תחנות לספק פיצוי באמצעות חריגה בזמן המותר לשידור פרסומות והודעות באותן  
 או מי שהוסמך מטעמו. התאגיד מנכ"ל   ידי  על בלעדית שייקבע באופן, השידור  הופסק

 מהותיים בתמהיל ערוצי הטלוויזיה, רשתות הרדיו ובמועדי הפרסום באמצעי מדיה   שינויים .כ

  כו ערי   ו/או המחוקק  שהתאגיד  שאפשרכי הוא יודע    הספק הצהיר ואישר  הגשת הצעה במכרז זה,    עם .96
תחנות    ומיתוג  מיצוב  תכני,  אופי,  מבנה,  במספר  שינוי  ויכללויתכן    אשר  מהותיים  שינוייםמעת לעת  
  השירותים נושא המכרז וכי לשינויים אלה עשויות להיות השלכות גם על    וצי הטלוויזיההרדיו וער

 .  ועל הספק בהתאמה

 שינויים אלה עשויים לכלול, בין היתר )אך לא רק(: .97

 . ביטול, או הפחתה של מספר דקות הפרסום .97.1

  . ההאזנה/  מדידת הצפייה   לש  הפסקהאו  נתו מתכ שינוי  .97.2

מוצרי    .97.3 שידורי  בפרקיהפסקת  שבוע    הפרסום  ימי  לרבות,  שיקבעו,  במועדים  או  זמן 
   .תכנים מסוימים וכיו"בסוגי מסוימים, 
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אירועים   .98 בשל  פרסומות  שידור  והפסקת  בחירות  תעמולת  שידורי  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 
  זה. לעניין אירועים חדשותיים, ראה האמור בסעיף   כ סעיף  לא ייחשבו כשינוי מהותי על פי  חדשותיים,  

 . לעיל יט

של   .99 מקרה  כאמור  בכל  פרסום,  זמן  של  בביטול/הפחתה  הכרוך  המנגנון  זה  כ  בסעיףשינוי  יחול   ,
 מפורט להלן:ה

 הבחינה תיערך בנפרד לרדיו ולטלוויזיה ולכל תחנה/ערוץ בנפרד.  .99.1

ברשות התאגיד מידע אודות ההכנסות בכל רשת ברדיו וערוץ טלוויזיה, בהתאם ליום בשבוע   .99.2
ובהר כי מידע זה הוא בגדר סוד מסחרי, אשר לא יפורסם מולשעה בה משודרת הרצועה.  

   .יועבר לידיעת הספקלמציעים במכרז, אולם  

-מ  פחת ביותר  משודרים מוצרי פרסוםשבעקבותיו מספר שעות השידור בהם  שינוי    בכל .99.3
,  ביחס למצב ששרר במועד הגשת ההצעות במכרז, במדיום הרלבנטי )רדיו או טלוויזיה(  10%

לא תהיה כל טענה ו/או דרישה נגד התאגיד    ולספק  ההתקשרות   בתנאי  כלשהו  שינוי  יחוללא  
לכך.   מי מטעמו בקשר  בתנאי  ו/או  שינוי  יחול  לא  שינויים,  של מספר  כי במקרה  מובהר 
תחילת ההתקשרות ע"פ  יום  , של כלל השינויים, מהמצטברתההתקשרות כל עוד ההשפעה  

 מכרז, לא עלתה על האחוז האמור בסעיף זה.  ה

שידור    .99.4 שעות  יופחתו  בו  להן במקרה  המיוחס  ההכנסות  היקף  שבו  )במצטבר(,   בהיקף 
למצב ששרר במועד הגשת ההצעות  ביחס    10%-גבוה מבמדיום הרלבנטי )רדיו / טלוויזיה(  

לנוסחה    המינימלית  תתבצע התאמה של "ההכנסה המובטחת   ,במכרז לתאגיד", בהתאם 
 הבאה: 

M1 = 𝑀0 − [Z × 0.35] 

 כאשר:

M1 - לתאגיד" אחרי ביצוע השינוי  המינימלית  מובטחתההכנסה ה 

𝑀0 - לתאגיד" )מעודכנת במדד המחיר לצרכן(,    המינימלית  "ההכנסה המובטחת
 השינוי טרם ביצוע  

Z -   והודעותממוצע , בשלוש השנים הקלנדריות  ההכנסות ברוטו מפרסומות 
מוצרי  המיוחס לשעות בהן הופסק שידור    שקדמו לשנה בה בוצע השינוי,  

 .בתחנה/ערוץ הרלבנטי הפרסום

 

 להלן דוגמה מספרית:

 באחת מרשתות הרדיו הופסק שידור פרסומות מכניסת השבת ועד צאת השבת.  •

• Z -     ממוצע ההכנסות ברוטו מפרסומות והודעות, בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו לשנה בה
  3,500  –  לשעות בהן הופסק שידור מוצרי הפרסום בתחנה/ערוץ הרלבנטי  השינוי, המיוחסבוצע  

 אלפי  ₪. 

• 𝑀0  –  לתאגיד" ע"פ הצעת המציע )מעודכנת במדד המחירים    המינימלית    "ההכנסה המובטחת
 אלפי ₪.  55,000 –לצרכן( 

• M1 - לאחר ביצוע השינוי )הסכומים באלפי ₪(:   לתאגיד המינימלית ההכנסה המובטחת 
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55,000 − (0.35 × 3,500) = 53,775 

 החפיפה תקופת .כא

 . למכרז 5.47כהדרתה בסעיף  –" החפיפהתקופת "  .100

של    בפועלמכרז, אולם שידור  הלעסוק בשירותי הפרסום נשוא    הספק, רשאי  החפיפהתקופת    במשך .101
 . החפיפהמתום תקופת   החליחל אך ורק    הספקידי   על שימכרו והודעות פרסומות 

הבנק    שיופקדו  והודעות  מפרסומות  תקבולים .102 )כהגדרתו    שלבחשבון  לעיל(    5.14  בסעיףהתאגיד 
  לאחר  הראשון  הפעילות   חודש  במהלך  הופקדו  כאילודבר ועניין,    לכל, יראו אותם  החפיפה  בתקופת

 . החפיפה תקופת

יזכה    -במועד הגשת ההצעות במכרז  ככל שספק אשר נותן את השירותים לתאגיד  למען הסר כל ספק,   .103
, לא תתקיים תקופת חפיפה. במקרה כזה, כל תנאי המכרז וההסכם יחולו מהמועד בו הוא יכנס  וב

 לתוקף. 

 הספקהזמנות בתקופת סיום ההתקשרות עם  .כב

 : יחולו ההוראות הבאות )במצטבר(מקרה של סיום ההתקשרות, תהא הסיבה לכך אשר תהא,  בכל .104

הפרסום  בגין  ורק  אך  לעמלה  זכאי  יהיה  הספק .104.1 שודרושמכר    מוצרי   ואשרבפועל    ואשר 
  יום  90לכל המאוחר עד בתקופת ההתקשרות,  הבנק בחשבון בפועל תמורה בגינם התקבלה

 אחרי סיומה; 

  רשאי   יהא,  הספק  את  יחליף  אשר  הגורםממועד מתן ההודעה על סיום ההתקשרות,    החל .104.2
לא    ולספק  ההתקשרות  תקופת  מתום  החל  ישודרו  אשר  והודעות   פרסומות  למכור  להתחיל

 תהא כל טענה בעניין. 

לא  ו ,שיתוף פעולה מלא עם הגורם אשר יחליף אותוחפיפה מסודרת ולל מחויבהספק יהיה  .104.3
 ינקוט בכל פעולה או מחדל שישבשו את המהלך התקין של אספקת השירותים לפי המכרז. 

ימשיך לבצע את השירותים נושא המכרז עד למועד    וא ה, הספקמקרה של סיום ההתקשרות עם    בכל .105
  יהיה ,  לסיומה  עד ידיו  -ל שיועסק ע  אדם   כוחידי התאגיד ובכלל זה,  - סיום ההתקשרות כפי שהוגדר על

 קודם להודעה על סיום ההתקשרות.  האחרון  ברבעון שהועסק לזה כבובהר זהה

 פיצויים מוסכמים .כג

יו, כולן או חלקן,  ת לא מילא את מחויבויווהספק  מבלי לגרוע מזכויות התאגיד על פי מכרז זה, במידה   .106
 בפיצויים מוסכמים בהתאם לאמור להלן: הספק יהיה התאגיד רשאי )אך לא חייב( לחייב את 

 פיצוי מוסכם מקרה/אירוע  נושא

אי עמידה בסכום ההכנסה  
המובטחת   המינימלית 

 למכרז(  5.8לתאגיד )סעיף 

נטו   הפרסום  מחזור  קלנדרית  בשנה 
ההכנסה   מסכום  נמוך  היה  לתאגיד 

 המובטחת לתאגיד 

ההפרש בין    –"הסכום החסר"      בסעיף זה:
המובטחת   המינימלית  ההכנסה  סכום 
לתאגיד, לבין מחזור הפרסום נטו לתאגיד,  

 מדובר במספר חיובי. ככל ש

יחויב   הספק  השנתית  בהתחשבנות 
בשיעור   מוסכם    100%בפיצוי 

 מהפער. 

 להלן דוגמה מספרית:

המינימלית   ההכנסה  סכום 
)מעודכנת במדד   המובטחת לתאגיד 

 אלפי ₪.   57,200  –המחירים לצרכן( 
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 פיצוי מוסכם מקרה/אירוע  נושא

  – מחזור הפרסום נטו לתאגיד בפועל  
 אלפי ₪.  54,500

אות החסר  הספק    והסכום  יידרש 
בשלב  ל לתאגיד  התחשבנות  שלם 

 השנתית )הסכומים באלפי ₪(:

57,200 − 54,500 = 2,700 

אי עמידה ביעד הכנסות  
 שבתוכנית העסקית 

ביצוע   לאחר  קלנדרית,  שנה  כל  בתום 
השנתית את    ההתחשבנות  התאגיד  יבחן 

מחזור הפרסום ברוטו, בהשוואה למחזור  
הפרסום ברוטו, לשנה הנבחנת, בתוכניתו  

 העסקית של הספק. 

ההפרש בין    –"  הסכום החסר" בסעיף זה:
ברוטו   הפרסום  בפועל מחזור    שהתקבל 

בשנה הנבחנת, לבין מחזור הפרסום ברוטו  
פי   על  הנבחנת  העסקית  לשנה  התוכנית 
בהצעת הספק  זהשהגיש  למכרז  ככל  ו   ,

 שתוצאת החישוב היא מספר שלילי. 

 דוגמה מספרית:

ברוטו   • הפרסום  לשנת    בפועלמחזור 
 ₪. ןמיליו  108  – 2024

מחזור הפרסום ברוטו על פי התוכנית   •
  125 –  2024העסקית של הספק לשנת  

 מיליון ₪.

 מיליון ₪. 17 –הסכום החסר  •

 

סכום הפיצוי המוסכם יחושב על פי  
השוליות, בהתאם  שיטת המדרגות  

 לטבלה שלהלן:

 הסכום החסר 

 ₪( י )במיליונ

שיעור  
הפיצוי  
 למדרגה 

 -עד  - מ 

0 15 0% 

15 19 5% 

19 24 6% 

 7% 24מעל 

 

סכום  המספרית,  לדוגמה  בהתאם 
 ₪. 100,000הפיצוי יעמוד על 



 
 

 

55 

 

 פיצוי מוסכם מקרה/אירוע  נושא

אי עמידה במחיר  
המינימום לרדיו  

 ולטלוויזיה

 – " המינימום  ממחיר  חריגה"  זה בסעיף

מחיר    באחוזים  הפער  -  לרדיו  בין 
  12'ג לנספח    יהמינימום כפי שהוגדר בסעיף  

הספק  בהצעת    ,הגבוה  לפי  (,1' ג)נספח    או 
שחושב    לבין מחיר המינימום בפועל, כפי  

, ככל שמדובר על ידי התאגיד, לשנה כלשהי 
 . במספר שלילי

המחיר    באחוזיםהפער    –  לטלוויזיה בין 
אות  בהתאם    והממוצע  התאגיד,  יקבע 

, לבין  12לנספח ג'  2למנגנון המפורט בסעיף  
הממוצע   "י  ע   שחושב  כפי,  בפועלהמחיר 

 . , ככל שמדובר במספר שליליהתאגיד

 )מתייחסת לרדיו(:  מספרית דוגמה להלן

המינימום לאלף נחשפים שהוצע   מחיר •
 .₪ 2.6ע"י הספק 

המינימום בפועל לשנה מסוימת,    מחיר •
₪ לאלף    2.4  –כפי שחושב ע"י התאגיד  

 נחשפים. 

 ₪  0.2 – חריגה סכום •

 7.69% –החריגה   שיעור •

  יחושב   המוסכם  הפיצוי  סכום
ולטלוויזיה(  לרדיו  פי   )בנפרד  על 

שיטת המדרגות השוליות, בהתאם  
 לטבלה שלהלן:

 "ח בש החריגה היקף

  לרדיו)מצטבר 
 ( ולטלוויזיה

 סכום
 הפיצוי

 למדרגה 

 - עד -  מ

  10,000 5% עד
₪  על כל  

אחוז  
 חריגה 

5% 10% 12,000  
  כל על ₪

  אחוז
 חריגה 

  15,000 חריגה  10% מעל
₪ לכל  
אחוז  
 חריגה  

  בנוסף
  הדבר
  יחשב

  כהפרה
 יסודית 

 

סכום   בדוגמה לעיל,  המספרית 
 . ₪ 82,308הפיצוי יעמוד על 

היעדר שתוף פעולה עם  
מנגנון הבקרה האמור  

לפי  , לג'-בסעיף  לא' ו
 התאגיד שיקול דעת 

אי העברת דוח או מסמך או פיגור  
,  מהמועד שהוגדר בדרישת התאגיד

או העברת   ימי עבודה  5 באיחור העולה על 
 דוח או מסמך שלא על פי הנדרש.

 יום של הפרה ₪ לכל  500

ייחשב  ימי עבודה   21מעל ור של חאי
את התאגיד  , המזכה כהפרה יסודית

 כרז וההסכםמבכל הסעדים לפי ה

באיחור   לביקורתהספק אי העמדת ספרי 
 ימי עבודה  5העולה על  

החל מיום   ₪ לכל יום פיגור 500
 הפיגור הראשון 

ייחשב  ימי עבודה   21מעל איחור של 
את התאגיד  המזכה  כהפרה יסודית

 כרז וההסכםמבכל הסעדים לפי ה
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 פיצוי מוסכם מקרה/אירוע  נושא

חריגה למטה מתקציב  
הוצאות השיווק והמכירות 

והוצאות הפרסום כפי  
שפורטו בתוכנית העסקית 

בהצעתו  הספק אותה הגיש 
 במכרז

חריגה מהסכום שתוקצב  למטה  10%עד 
 בשנה קלנדרית 

   מסכום החריגה  100%

חריגה מהסכום שתוקצב בשנה   10% מעל
 קלנדרית 

 מסכום החריגה  125% 

החלפת מנהלים אצל  
 הספק 

 

אי העמדת מנהל חליפי במקרה של סיום  
כמפורט   עבודתו של אחד המנהלים,

 להסכם ההתקשרות. 7.5בסעיף 

– ואילך  30ה  -ה  העסקים מיום
₪ לכל יום בו המשרה אינה   1,000

 .  מאוישת

ואילך, הפרה    40-מיום העסקים ה
בכל את התאגיד  המזכה  יסודית

 ז וההסכםרהסעדים לפי המכ

הקטנת צוות המכירות של הספק ביחס   המכירות של הספק  צוות 
  7.47לתוכנית העסקית, כמפורט בסעיף 

 הסכם -  2לנספח ג'

₪ לכל יום בו משרה או חלק   500
 ממנה אינן מאוישות. 

הפרה יסודית המזכה   - 31-מהיום ה
את התאגיד בכל הסעדים לפי  

 המכרז וההסכם 

 

בפיצויים מוסכמים כאמור לעיל, גביית סכומי  הספק  מובהר כי במידה והתאגיד יחליט לחייב את   .107
 , ע"פ בחירת התאגיד: ןהדרכים הבאות, או שילוב ביניההפיצוי תיעשה באחת מתוך  

 הפקדת סכום הפיצוי על ידי הזוכה בחשבון הבנק של התאגיד.  .107.1

 מאת התאגיד.הספק קיזוז סכומי הפיצוי מתוך העמלה או כל סכום אחר לו יהיה זכאי  .107.2

במקרה כזה יהא על הספק להשלים את סכום ערבות    ערבות הביצוע.סכום הפיצוי מחילוט   .107.3
בתוך  הב בכל   7יצוע  המזכה  יסודית  הפרה  הדבר  ייחשב  כן  ייעשה  לא  ואם  עסקים  ימי 

 הסעדים לפי ההסכם והמכרז.

 הפרה יסודית .כד

, לחלט  הפרה יסודיתבמקרה    הבלעדי   דעתו  שיקול  לפי ,  רשאי  התאגיד  יהא,  לעיל  מהאמור  לגרוע   מבלי .108
( בכפוף להעמדת  התאגידידי    את ערבות הביצוע ולהמשיך בהתקשרות לתקופת ניסיון )כפי שתוגדר על 

 לפי כל דין.   הספק במלוא הסכום על ידי  חדשהערבות ביצוע 

את    בצע תהא הזכות ל  לתאגיד,  הפרה יסודיתשל    במקרה על כך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,    נוסף .109
דרך אחרת    בכל  לנקוט או  / ו  מכרז   פרסוםבאמצעות אחר לרבות בדרך של  או חלק מהם  השירותים  

 . דין כל פיל לתאגיד המותרת  

הפרה  ההתקשרות בין הצדדים עקב  ה מוקדמת של  הודעה על הפסק   לספק  התאגיד  ייתןבו    במקרה .110
בפועל  על סיום ההסכם בין הצדדים ועד לסיום ההסכם   התאגידהתקופה שמיום הודעת על , יסודית

 . לעיל104 סעיףהוראות   יחולו

הסכם,    במקרה .111 סיום  שהיא,    מכלשל  אחר    כל סיבה  נכס  כל  ו/או  הכספים  ההסכמים,  המידע, 
במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה    ספק  הקשורים בהסכם למתן שירותי הפרסום שיתקבלו ע"י ה 
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, ללא תנאי. יובהר כי בכל מקרה, כל הדוחות, הערכות, סקרים, מידע,  דרישתו פי על, לתאגידיועברו 
  צורך או מי מטעמו במהלך, ל ספקפקו על ידי הנתונים, חומר כתוב וכל תוצר או פלט אחרים אשר הו

של    רכושו  יהיו   זה  מכרז  נשוא  השירותים  אספקת  עם  בקשראו  /ו זכויות    התאגיד הבלעדי  לרבות 
 הקניין הרוחני בהן. 

 תמריצים  .כה

השונים, קבע התאגיד מנגנון    מוצרי הפרסוםלהשיא את ההכנסות ממכירת  הספק  על מנת לתמרץ את   .112
 ה. תמריצים המפורט בסעיף ז 

, כהגדרתו בסעיף  לתאגיד  נטו  הפרסום  מחזורבמידה ולאחר ביצוע ההתחשבנות השנתית התברר כי   .113
כמפורט    ,5.22  -ו    5.20 על הסכומים המפורטים  להלן,    120  -   116  בסעיפיםבניכוי סכומים  עלה 

   :מע"מ( כוללי ₪, )באלפ  , הספק יהיה זכאי לתמריצים חד פעמיים כמפורט להלן בטבלה שלהלן

מחזור הפרסום נטו 
 לתאגיד

)ללא אירועי מדיה   
 מיוחדים( 

ור  שיע

התמריץ  
 מהמדרגה 

 0% 80,000 עד   

80,000 90,000 20% 

90,000 100,000 25% 

 30% 100,000 מעל

 

 )דהיינו למדרגה בלבד(  לסכום השולי מובהר כי התמריץ בכל מדרגה מתייחס  .114

 לאופן יישום מודל התמריצים: להלן דוגמה מספרית  .115

   מחזור הפרסום נטו לתאגיד בשנה הנבחנת
 : )דוגמה בלבד( 

   
85,200  

 שיעור התמריץ    
סכום 

 התמריץ

 - 0% 80,000 עד

80,000 90,000 20% 1,040 

90,000 100,000 25% 0 

 0 30% 100,000 מעל

 סה"כ סכום תמריצים שישולם לספק
 )באלפי ₪ כולל מע"מ( 

1,040 

 

ספק .116 הסר  הכנסות  למען  ו ,  ברטר  מיוחדים  ממעסקאות  מדיה  במכרז,  אירועי  יכללו  כהגדרתם  לא 
 .   במנגנון תמריצים זה  ולפיכך, יופחתו ממחזור הפרסום נטו לתאגיד לצורך חישוב התמריצים

היעד   .117 סכומי  כי  ומודגש  ההתקשרות  לעיל  האמוריםמובהר  תקופת  אורך  לכל  קבועים  )על    יהיו 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ויהיה שינוי    .לא יוצמדו למדד כלשהוו  הארכותיה, ככל שתוארך(

בחלק הרדיו מתוך עוגת הפרסום, ע"פ הנתונים המתפרסמים מידי שנה ע"י איגוד השיווק הישראלי,  
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, התאגיד יהיה  8.5%-או יעלה מעל ל  5%-תחת לבו חלק הרדיו מכלל עוגת הפרסום ירד משבאופן  
האמורים   הסכומים  את  להתאים  חייב(,  לא  )אך  למעלה    113בסעיף  רשאי  או  למטה  )לפי  לעיל, 

  בכל מקרה,  . מובהר כי יהיה לשיקול דעתו המוחלט של התאגידבמקרה כזה  שיעור ההתאמה    . העניין(
  מיליון ₪, בכל תקופת ההתקשרות  10הגדלת או הקטנת היעדים הנ"ל לא תעלה על סך מצטבר של  

מובהר כי עדכון סכומי היעד יהיה תקף ממועד העדכון ואילך, ללא  .  )על כל הארכותיה, ככל שיהיו(
 רואקטיבית.  תחולה רט

יופעל ממועד   .118 מנגנון התמריצים  קלנדרית,  שנה  בתחילת  במועד שאינו  וההתקשרות תחל  במידה 
טבלה חדשה,    התאגיד  תחילת ההתקשרות ועד לתום השנה הקלנדרית הראשונה. במצב כזה יערוך 

רק לתקופה שממועד תחילת ההתקשרות ועד לתום השנה הקלנדרית הראשונה.    בתוקף   שתהיה
יעודכנו המדרגות באופן יחסי, באופן בו הם יוכפלו בחלק שנותר עד סוף השנה הקלנדרית    בטבלה זו

 הראשונה.

 0.8333=10/12- , המספרים בטבלה יוכפלו ב1/3/23לדוגמה: אם ההתקשרות החלה ביום 

של   בשיעור  בתמריץ  המזכה  המדרגה  דוגמה,  אותה  פי  מסך    20%על  נטו  תהיה  הפרסום  מחזור 
 אלפי ₪ )כולל מע"מ(. 75,000אלפי ₪ )כולל מע"מ( ועד  66,667של  לתאגיד

הפרסום   .119 מחזור  לתאגידסכום  ביצוע    ייקבע,  נטו  לאחר  קלנדרית,  שנה  כל  בתום  התאגיד  ידי  על 
 . לעיל  72ההתחשבנות השנתית, כמפורט בסעיף 

למכרז, ההכנסות מפרסום בדיגיטל    62.8בסעיף  יממש את האופציה כאמור  מובהר כי ככל שהתאגיד   .120
   . בפרק זה במניין ההכנסות לעניין התמריצים לא יכללו
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 ביטוח  –  4נספח ג'

, ן הספקהספק לערוך ולקיים, על חשבו  עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבלי .1
שנים   3ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך תקופת  כללמשך 

 הסכםלבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  את הביטוחים    ,נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(
  לפי ,  עריכת הביטוח"  אישור"ו  הספק"  ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:    ,  23נספח ג'כ  זה

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. 

 ביטוח  סעיף  למחוק  יהיה  ניתן,   הספק  ידי   על  עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי  מוסכם  -חבות מעבידים .א
 . הביטוח אישור מתוך" מעבידים חבות"

 באמור   אין)   הספק  ביטוחי  בכל   יבוטל"  רבתי  רשלנות"  חריג  כי  לוודא  הספק   על  -הפוליסות   נוסחי .ב
 (.  הדין פי על  המבטחים מזכויות לגרוע כדי

וכתנאי  מתן השירותים להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הספק עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2
תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי  או לכל  התקשרות  מוקדם ל

אישור עריכת ביטוח ידי המזמין  ל  להמציאהספק  על  בתום תקופת הביטוח,    מידהספק. כמו כן,    מבטח
נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה   ביטוחבגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת    ,מעודכן
 לעיל.   1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  בתוקף

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי   .3
לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור 

 השינוי לרעה בביטוח כאמור.עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או 

המוטלת על    ,כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית  מובהר .4
ואין בה כדי לשחרר  ו/או על פי כל דין,  לפי ההסכם  הספק  לגרוע מכל התחייבות של  , שאין בה כדי  הספק

או מי   המזמיןכל טענה כלפי  לא תהיה  ספק  לו   את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור.  לגבולותבכל הקשור  ,מטעם המזמין

כאמור לעיל,  הספק  שיומצא על ידי    ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .5
הספק שינוי  ועל  כל  הרחבה,  תיקון  ,לבצע  או  התאמה  להתאים    ושיידרש,  מנת  העל  ביטוחי  ספק את 

 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויות

אינן מטילות על    ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין  זכויות  מוצהר ומוסכם כי   .6
חובה  על  או  המזמין   כל  המזמין  מטעם  לגבי  או  מי  שהיא  אחריות  הספקכל  היקפם, ביטוחי  טיבם,   ,

או על  זה    הסכםעל פי  הספק המוטלת על    ,מכל חובה שהיאותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע  
אישור עריכת    בדק  נובין אם לאו, בין אם  שינויים כמפורט לעיל    עריכת  דרשהנוזאת בין אם    פי כל דין,

 .ובין אם לאוהביטוח 

לרכוש או ציוד כלשהו,  אובדן או נזק    לכלמאחריות  ואת הבאים מטעם המזמין  פוטר את המזמין    הספק .7
ולא תהיה   ,על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים    המובא

, ובלבד שהפטור כאמור בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל  הדרישה או תביעה כלפי    ,כל טענה  ספקל
 לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף שייערך על ידי הספק,  כל ביטוח רכוש נוסף או משלים  ב .8
על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם    ויתורוה  וכלפי הבאים מטעם המזמין;כלפי המזמין  

 לנזק בזדון.  

 םאו חלק מההשירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי .9
נאותות  המשנה פוליסות ביטוח    קבלניהספק לדאוג כי בידי  על  משנה מטעם הספק,    ניקבלעל ידי    ינתנוי

  בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. 

ל  אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההספק  על  כי    ,מובהר בזאת .10 שירותים  לרבות  שירותים במלואם,  ביחס 
 .משנה  תנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנישני

על אף האמור לעיל, אי המצאת   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .11
ימים ממועד בקשת המזמין מאת    10אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 . כאמורהספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח 
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   הסף  בתנאי המוצע  המכירות  מנהל עמידת  בדבר  תצהיר  -5ג'נספח 

 האיכות  ניקוד ולצורך

תעודת זהות שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי    ת/______________, נושא  גב'/ אני הח"מ, מר
צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  מצהיר  יה/כי  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  בכתב    ה/לעונשים 

 כדלקמן: 

)להלן:    אשמשאני   .1  ___________ מטעם  המכירות  באופן  "המציע"כמנהל  המציע  ידי  על  ואועסק   )
יזכה   והמציע  במידה  דובישיר,  פומבי  למכרז  הצעות  להגשת  שירותים    34/2022שלבי  -הזמנה  למתן 

תאגיד השידור הישראלי בקשר להזמנה, הכנה או הפקה של תשדירי פרסומת, הודעות חסות,  -ל"כאן"  
תשדירים לתועלת הציבור והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות בערוצי  

 .  " ו"כאן11טלוויזיה "כאן ה

 

  , בעשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,לפחותשנים    5בעל ניסיון מצטבר של    אני .2

  כמפורט  והכל  למכרז  6.5הנדרש בסעיף  בהיקף העסקה  ,  תקשורת  באמצעי  והודעות  תובמכירת פרסומ 
 : להלן

 
 

 שם "דמס
 המעסיק

היקף   תפקיד
 העסקה

)אחוז  
   המשרה(

פירוט אודות 
  התפקיד

  תאריך
  וסיום התחלה

)יש לציין 
 חודש ושנה( 

  ממליצים שמות
 התקשרות ופרטי

 ]טלפון דוא"ל[

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 

 נני מצהיר בזאת כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ה .3

 תאריך _________ שם _____________________  חתימת המצהיר  ________________ 

 אישור 
ברחוב ______________,  עו"ד _______________, במשרדי  בפני,  הופיע  ביום __________  כי  בזאת  הנני מאשר/ת 
זה  על תצהיר  זהות מס' _____________, המוסמך/כת לחתום  מר/גב' ____________ שזיהה/תה עצמו/ה ע"י תעודת 

היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא /תיעשה כן,  י/תבשם המציע ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם עליה בפני. 

                          
 חתימת עו"ד
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 הסף  בתנאי   המוצע המנכ"ל   עמידת בדבר  תצהיר  -  6ג'נספח 

 האיכות  ניקוד ולצורך 

תעודת זהות שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי    ת/______________, נושא  גב'  /אני הח"מ, מר
צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  מצהיר  יה/כי  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  בכתב    ה/לעונשים 

 כדלקמן: 

  במידה על ידי המציע באופן ישיר,    ואועסק(  "המציע"___________ )להלן:    מטעםכמנכ"ל    אשמש אני   .1
תאגיד  - למתן שירותים ל"כאן"    34/2022שלבי  - הזמנה להגשת הצעות למכרז פומבי דוב  יזכה  והמציע

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

 .  ו"כאן

של    אני .2 מצטבר  ניסיון  בסעיף    לפחותשנים    5בעל  כנדרש  העסקה  השנים    15-ב,  למכרז  6.4.5בהיקף 

במקומות    -פחות אחד התפקידים הבאים )יש לסמן בבל  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז,
 הרלוונטיים(:  

   תפקיד מנכ"ל או סמנכ"ל הכפוף ישירות למנכ"ל או כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו
 . שונה, במשרד פרסום ו/או בחברת מדיה

   כולל אחריות על תחום מכירת מסרים פרסומיים  מנכ"ל, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל ככל שהתפקיד
מנהל  )אף אם תוארו בארגון שונה ובלבד שהכפיפות הישירה שלו אינה לדרגה נמוכה מסמנכ"ל(, או  

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

  מדיה המוכר מסרים פרסומיים באמצעות אחר, הסכום יתייחס להכנסות אמצעי המדיה מפרסום.
בסיס    תיבחנהזה,    ולעניין  פרסום   בקרת  יפעת   מדוח  יבחנו  כאמור   בפועל  הכנסות  על  ההכנסות 
במקרה    (.מחירון  מחירי)לא    פרסום  בקרת  יפעתפרסמים ע"י  ת לנתונים המ  בהתאםבפועל    מחירים

בתקופת   ההכנסות  ייבחנו  בסופה(,  או  ההעסקה  )בתחילת  הקלנדרית  מהשנה  בחלק  העסקה  של 
מנכ"ל או סמנכ"ל  הכפוף ישירות למנכ"ל או כל ממלא  תפקיד    ההעסקה ויבוצע תחשיב לשנה מלאה.

ו מכירות שהיקף תקציב  תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה בארגון העוסק בתחום שיווק ו/א
מיליון ₪ )לא כולל מע"מ(. נתוני    10הפרסום השנתי שלו בכל שנה בה כיהן בתפקיד, הינו לפחות  

תקציב הפרסום בפועל כאמור יבחנו מדוח יפעת בקרת פרסום ולעניין זה, תקציב הפרסום על בסיס  
במקרה    (.מחירוןרי  מחירים בפועל בהתאם לנתונים המתפרסמים ע"י יפעת בקרת פרסום )לא מחי 

בתקופת   ההכנסות  ייבחנו  בסופה(,  או  ההעסקה  )בתחילת  הקלנדרית  מהשנה  בחלק  העסקה  של 
 ההעסקה ויבוצע תחשיב לשנה מלאה. 

 
 :להלןכמפורט   והכל

 
מהות עיסוקו של 

 המעסיק
 

 יש לסמן 
 באפשרות המתאימה 

 תפקיד
המנכ"ל  
המוצע  

אצל  
 המעסיק

היקף  
 העסקה 

)אחוז  
 המשרה( 

פירוט אודות 
 התפקיד

  תאריך
  התחלה

)לציין  וסיום
 חודש ושנה( 

 /מפרסום שנתיות הכנסות
היקף תקציב הפרסום  

   –השנתי 
  כולל לא, הרלוונטי לפי
 "מ, בכל שנה רלבנטית מע

  10-)ניתן לציין יותר מ
  15-או יותר מ מיליון ₪

 ( העניין מיליון ₪ לפי 

  ממליצים שמות
 התקשרות ופרטי

 ]טלפון ודוא"ל[

   / פרסום  משרד 
 חברת מדיה 

  אמצעי מדיה 

   העוסק ארגון 
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מהות עיסוקו של 
 המעסיק

 

 יש לסמן 
 באפשרות המתאימה 

 תפקיד
המנכ"ל  
המוצע  

אצל  
 המעסיק

היקף  
 העסקה 

)אחוז  
 המשרה( 

פירוט אודות 
 התפקיד

  תאריך
  התחלה

)לציין  וסיום
 חודש ושנה( 

 /מפרסום שנתיות הכנסות
היקף תקציב הפרסום  

   –השנתי 
  כולל לא, הרלוונטי לפי
 "מ, בכל שנה רלבנטית מע

  10-)ניתן לציין יותר מ
  15-או יותר מ מיליון ₪

 ( העניין מיליון ₪ לפי 

  ממליצים שמות
 התקשרות ופרטי

 ]טלפון ודוא"ל[

ו/או   בשיווק 
 מכירות 

 

   / פרסום  משרד 
 חברת מדיה 

  אמצעי מדיה 

   העוסק ארגון 
ו/או   בשיווק 

 מכירות 

      

   / פרסום  משרד 
 חברת מדיה 

  אמצעי מדיה 

   העוסק ארגון 
ו/או   בשיווק 

 מכירות 

      

   / פרסום  משרד 
 חברת מדיה 

  אמצעי תקשורת 

   העוסק ארגון 
ו/או   בשיווק 

 מכירות 
 

      

 

 

 נני מצהיר בזאת כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ה .3

 תאריך _________ שם _____________________  חתימת המצהיר  ________________ 

 

 

 

 אישור 
 
 

ברחוב   במשרדי   ,_______________ עו"ד  בפני,  הופיע   __________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  הנני 
 ,_____________ מס'  זהות  תעודת  ע"י  עצמו/ה  שזיהה/תה   ____________ מר/גב'   ,______________

היה צפוי  י/ת המוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם המציע ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא /תיעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם עליה בפני. 
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 חתימת עו"ד 
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 תוהטכנולוגי תוהמערכ  אודות  מידע  - 7ג'נספח 

 

 התאגיד יעמיד לרשות הספק לצורך ביצוע השירותים נושא המכרז, מערכות מידע כדלקמן: 

 ( KLH)נכון להיום חברת  : מערכת טראפיק .1.1

לניהול השירותים למכירת הפרסומות , תשדירים וחסויות לרדיו וטלוויזיה. מספקת כלים לניהול  

בשקיפות על גבי מערכות התאגיד. המערכת  השירותים ע"י הספק, אשר מתחייב לנהל את מכירותיו  

  כוללת בין השאר:

מודול שיווק ומכירות המאפשר ניהול מסחרי של לקוחות, משרדי פרסום, סוכנויות מדיה,   .1.1.1

 הזמנות, מותגים, ורסיות ומחירונים  

 מודול שיבוץ פרסומות וחסויות לטלוויזיה ולרדיו )פלייליסט( .1.1.2

 יו הפנימיים של הזכיין( לפי הקיים במערכת דו"חות מובנים )הן ללקוחות והן לצרכ .1.1.3

התאגיד,   .1.1.4 להנחיות  להריץ בהתאם  הזכיין  נדרש  אותן  התאגיד  של  חוקיות/רגולציה  כללי 

 היכולות להשתנות מעת לעת )אחת ליום/לפני סגירת פלייליסט/לפני שליחה וכו'( 

  CRMמודגש כי המערכת אינה כוללת מערכת  .1.1.5

 יאפיין ויפתח את מודול הטלוויזיה בהתאם לשיקול דעתו וצרכיו.    התאגיד .1.1.6

 

 יו( - )נכון להיום חברת מנהל פור :לניהול כספים מערכת .1.2

 מערכת חשבונות  מערכת הנהלת חשבונות, הכוללת: SAP Business Oneהוצאת חשבוניות 

לנוהל תפעול   ( )ממשק חודשי(ERP  SBO-ממשק להוצאת חשבונית במערכת ה  .1.2.1 בהתאם 

 KLH-SAP)  ממשק

 הגביה. ניהול דוח גביה מעקב אחר דוחות גביה וניהול  .1.2.2

החוזים למתן שידורי פרסומות והודעות בין הספק לפרסומאים )להלן: "לקוח/ות הקצה"(,   .1.2.3

 יופקו אך ורק מתוך המערכת שתסופק ע"י התאגיד ובהתאם לפורמטים המצויים בה.

בנושאים   .1.2.4 המכרז  בתנאי  עמידה  תוך  יבוצעו  התשדירים,  שיבוץ  לרבות  כאמור,  החוזים 

 בסיס, עמלות יתר, כמות דקות שידור בשעה ועוד.   שונים, כדוגמא: הנחות, עמלות

על בסיס חישוב שיבוצע במערכת, יופקו חשבונית פרופורמה לחישוב עמלות היתר המגיעות   .1.2.5

ללקוחות הקצה של הספק. על בסיס חשבונות פרופורמה אלו יפיק הספק חשבוניות זיכוי  

שבונית הפרופורמה וכל  ללקוחות הקצה. ניהול החשבוניות אצל הספק יתבצע תוך תיעוד ח

 מידע נוסף. 

בעת קבלת תשלום מלקוח, הספק יפיק קבלה במערכת הנהלת החשבונות. בתוך הקבלה   .1.2.6

ירשם מספר החוזה שבגינו בוצע התשלום, כמו כן, מערכת הנהלת החשבונות תאפשר ביצוע  
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התאמה מלאה בין קבלות לחשבוניות. במקרה של ריבוי חוזים וחשבוניות באותו תשלום,  

 תופרד התמורה בגין כל חוזה ו/או חשבונית בשורה נפרדת. 

הזמנות   .1.2.7 לטעינת  ממשק  לסאפ,  טראפיק  ממשק  לתפעול  עבודה  נוהל  פי  על  יעבוד  הספק 

 ויצירת חשבוניות אוטומטי בסאפ , וביצוע בדיקות לתקינות הנתונים טרם העברה לממשק.

 

 של התאגיד:  פורטל לקוחות/ספקים .1.3

 ט פורטל לקוחות וספקים של התאגיד קישור לדף באתר האינטרנ .1.3.1

1.3.2.   

 ( לניהול לידיים )נכון להיום חברת מיקרוסופט(  CRMמערכת לניהול קשרי לקוחות)  .1.4

לנכון   .1 הוא עושה שימוש ככל שימצא  התאגיד רשאי להחליף את המערכות הטכנולוגיות בהן 

 ולספק לא תהא כל טענה בעניין. 

והוא מתחייב לבצע    כפי שהןמודגש כי על הספק לפעול במערכות אותן יעמיד לרשותו התאגיד   .2

עובדיו.   וההטמעה הנדרשת בקרב  יוכל  על חשבונו את כלל ההדרכות  במידת הצורך, הספק 

לפתוח קריאות שירות לטיפול במערכות במערכת של התאגיד על פי הנחיות של התאגיד. יובהר  

 התעדכן מעת לעת ע"י התאגיד.  כי הנחיות יכולות ל

 מודגש ומובהר כי אין בכוונת התאגיד לבצע פיתוחים במערכות הנ"ל. .3

התאגיד   .4 של  הטכנולוגית  למערכות  בעלויות    –החיבור  חשבונו  על  לשאת  יידרש  הספק 

ההתחברות למערכות התאגיד ולעמדות עבודה כפי שיידרש על ידי התאגיד ובהתאם להנחיות  

ות ומוצרים להגנת סייבר ואבטחת מידע(, התקשורת וציוד הקצה )לרבות  התאגיד )כולל מערכ

מחשבים, מערכת הפעלה, קוראי כרטיסים, מדפסות וכיו"ב( במשרד י הספק, עלויות ההדרכה  

תקופת   כל  במהלך  הזכות,  את  לעצמו  שומר  התאגיד  התאגיד.  ע"י  שיוגדרו  כפי  וההטמעה 

אלו. במקרה כזה, הספק מתחייב לפעול על פי    ההתקשרות לערוך שינויים ועדכונים בדרישות 

אבטחת   וברמות  החיבור  לשיטת  בנוגע  גם  יחול  האמור  הספק.  חשבון  ועל  התאגיד  הנחיות 

 מתחייב לבצע שינויים אלה על חשבונו.   המידע, והספק 

הספק יאפשר לתאגיד לגשת למחשבים שברשותו מרחוק על מנת לתחזק את המערכות ואת   .5

והכל    –ותן, לחילופין יבצעו תחזוקה עצמאית בהתאם להנחיות התאגיד  התוכנות התומכות א

 בהתאם להחלטת התאגיד. 

דרישה מזכיין נציג מטעמם שמטפל באבטחת מידע להתאמת סביבת העבודה בהתאם להנחיות   .6

 של תאגיד השידור. 
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 ערבות הביצוע שעל הזוכה במכרז יהיה להפקיד   נוסח -  8ג'נספח 

 עם החתימה על ההסכם   התאגידבידי 

 
 ________________  :שם הבנק/חברת הביטוח

 ________________________  :מס' הטלפון

 מס' הפקס: ________________________ 

 

 )ללא הצמדה( כתב ערבות הנדון:

 לכבוד 

 תאגיד השידור הישראלי – "כאן"

 ____________ ערבות מס' 

 

 15,000,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

הזמנה   בקשר  ,)להלן "החייב"(  אשר תדרשו מאת: _____________________  ,(ש"ח  מיליון: חמישה עשר  )במילים

תאגיד השידור הישראלי בקשר להזמנה, הכנה  -למתן שירותים ל"כאן"    34/2022שלבי  -דו להגשת הצעות למכרז פומבי  

או הפקה של תשדירי פרסומת, הודעות חסות, תשדירים לתועלת הציבור והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת 

 . " ו"כאן11הציבור והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן 

או    שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום  ,יום מתאריך דרישתכם הראשונה  15תוך    אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל

שיכולה לעמוד   ,, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיאבמסירה ידנית

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 . וקף עד תאריך _______________ערבות זו תהיה בת

 __________________________  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                               
 

     ___________________________________     __________________________________ 
 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 
 

 

 

 . הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה
 
 
 
 
 
 
 

_____________               ________________________________          ___ ___________ 

 וחותמת ה חתימ                             שם מלא               תאריך                                              
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 במכרז  הכלולים  הרדיו  ותחנות הטלוויזיה  ערוצי על מידע  -9ג'נספח 

 הרדיו הכלולים במכרזמידע על ערוצי הטלוויזיה ותחנות 

 

 

  

לוחות שידורים של ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו השונות מפורסמים באופן שוטף באתר האינטרנט של  

 . והתוכן המשודר בהם  ם, קהל היעד , אופייבאחריות המציעים ללמוד לעומק את הערוצים השונים  התאגיד.

 

 ערוצי הטלוויזיה הכלולים במכרז

 "11"כאן   -המרכזי   ערוץ השידורים  •

 " 33"מכאן  -ערוץ בשפה הערבית  •

 כאן חינוכית" " -ערוץ לילדים ונוער  •

 

 

 תחנות הרדיו הכלולות במכרז 

 כאן ב'   •

 כאן ג'  •

   88כאן  •

 כאן תרבות .  •

 קול המוסיקה   •

 רדיו מכאן   •

 כאן רקע )רשת קליטת עליה(  •

 מורשת   •

 
  

להלן מידע על ערוצי הטלוויזיה ותחנות  מפרט השירותים. נספח ג':ל 33מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

 הרדיו הכלולים במכרז. 

יובהר כי המידע המפורט להלן במסמך זה בנוגע לזהות ערוצי הטלוויזיה ותחנות הרדיו, לרבות, לוחות 

השידורים, התכנים המשודרים, הקו המוזיקלי וכיו"ב מובא לצורך ידיעה בלבד ואין בו כדי למנוע 

דעת התאגיד , לפי שיקול ו/או אופיין מהתאגיד לערוך בעתיד כל שינוי במבנה הערוצים ו/או התחנות

וללא כל צורך בשמיעת עמדת המציע/זוכה, ומציע/זוכה יהיה מושתק מלהעלות כל טענה עקב שינוי 

 כאמור.
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 יתרה ועמלות מכירותנתונים בדבר ה - 10ג'נספח 

 
 

 רסמים בדוחות הכספיים של התאגיד. ו ועמלות היתר מפ מוצרי הפרסום הנתונים בדבר מכירות 

 ניתן לעיין בדוחות הכספיים בקישור: 

•  https://www.kan.org.il/lists/item.aspx?itemid=4759  15ראה באור  – 2021דוחות 

 16ראה באור  – 2020דוחות   •

 16ראה באור  – 2019דוחות   •

 13ראה באור  – 2018דוחות   •

 12ראה באור  – 2017דוחות   •

 

  

https://www.kan.org.il/lists/item.aspx?itemid=4759
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 ספק ל חודשיות  מקדמות תשלוםלמנגנון   דוגמא - 11ג'נספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

סכום המקדמות יחושב בהתאם לשיעור עמלת הספק, בהתייחס לסכומים שהופקדו בפועל בחשבון הבנק  
 *וזאת בהתאם לדוגמה שלהלן: מתחילת השנה בחישוב מצטבר של התאגיד, 

 
 

, דהיינו אם לדוגמה בחודש ינואר חלק מהסכומים  לכל שנה בנפרד*מובהר כי מנגנון המקדמות מתייחס 
בחשבון הבנק התקבלו בגין שנה קודמת, סכומים אלה יתווספו לסכום המצטבר עד וכולל דצמבר בשנה  

   הקודמת. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

נתוני בסיס )כל המספרים לצורך 

חודשישנתיהדוגמה בלבד ובאלפי ש"ח(

הכנסה מובטחת מינימלית לתאגיד )אלפי 

)₪55,0004,583          

7.0%עמלת הספק עד להכנסה המובטחת
עמלת הספק מעל להכנסה המובטחת ע"פ 

17%הצעת הספק )דוגמה בלבד(

סה"כדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארתשלום מקדמות

תקבולים שהופקדו בחשבון הבנק של 

         84,480           6,600           8,750           8,000           7,000           6,400           3,850         13,700          7,500          4,000          8,500          5,680        4,500התאגיד

         84,480         77,880         69,130         61,130         54,130         47,730         43,880        30,180        22,680        18,680        10,180        4,500מצטבר

8,862           8,862           8,198           7,169           6,267           5,535           4,906           4,710          2,839          2,022          1,801              814           307זכאות למקדמה - מצטבר )*(
זכאות למקדמות לפני קיזוז  מקדמות 

           8,862               664           1,029               902               732               630               196           1,871              817              222              987              507           307בגין עמלות יתר

זכאות למקדמות אחרי קיזוז מקדמות 

           8,419               630               978               857               695               598               186           1,777              776              211              937              482           291בגין עמלות יתר )5%(

סה"כדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

4,5839,16713,75018,33322,91727,50032,08336,66741,25045,83350,41755,000מצטבר עד להכנסה המובטחת

1,0134,9304,3477,26316,38015,64717,46319,88023,29727,46329,480)83(מצטבר מעל ההכנסה המובטחת

4,50010,18018,68022,68030,18043,88047,73054,13061,13069,13077,88084,48084,480

חישוב עמלה מצטברת

3216429621,2831,6041,9252,2462,5672,8873,2083,5293,850עד הכנסה מובטחת - 7.5%

1728387391,2352,7852,6602,9693,3803,9604,6695,012)14(מעל ההכנסה המובטחת 17%
3078141,8012,0222,8394,7104,9065,5356,2677,1698,1988,8628,862מצטבר

)*( חישוב עמלה מצטברת לספק

משמשת להמחשת אופן החישוב השנתי בלבד  המספרית ההדוגממובהר ומודגש כי •
מכירות, תקבולים, בדבר גובה הנתונים הכספיים ) הנחת עבודה כלשהימשקפת  ואינה

 (.חוב לקוחות, עמלות וכיו"ב
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   מינימום מחירי בקרת מנגנון - 12ג'נספח 

 
בהם יהיה רשאי   הממוצעים נספח זה מפרט את מנגנוני בקרת מחירי המינימום

 הספק למכור את אמצעי הפרסום 
 

 מחיר מינימום לרדיו: .1

  ברדיו   וההודעות  לפרסומות(  "המינימאליים"המחירים  )להלן,    ממוצע  מינימום  מחיר  קבע  תאגידה .1.1
  לרדיובמסגרת המכרז, רשאים המציעים להציע מחיר מינימאלי לאלף נחשפים    . זה  מכרז  נשוא

או ציין מחיר נמוך      1מציע שלא מילא את נספח ג'העולה על מחיר המינימום אותו קבע התאגיד.  
אותו  כמי שהציע את המחיר המינימאלי  לכל דבר ועניין  יראו אותו  מהמחיר אותו קבע התאגיד,  

 קבע התאגיד. 

ן בבקרת  כבמחזור עסקאות וכל ש  ותנכלללא  למען הסר ספק עסקאות הברטר אשר התאגיד מבצע   .1.2
 .מחירי המינימום

במונחי מחזור הפרסום    נחשפים  לאלף  ₪  2הוא    הספק  המינימלי בו נדרש לעמוד    הממוצע  המחיר .1.3
פי  , ללמחיר זה  , או ע"פ הצעתו במכרז ברדיו   נטו )קרי, לאחר הפחתת עמלות משרדי הפרסום(

 .הגבוה

, מיד  בתום כל שנה קלנדרית  התאגיד"י  ע   תיבדק,  הלא  יםמינימאלי   ים מחיר ב  הספק  של  עמידתו .1.4
   . בסמוך לסיום ההתחשבנות השנתית

בתום כל שנה  את עמידתו של הספק במחיר הממוצע המינימאלי כאמור בפרק זה  בחינת התאגיד   .1.5
ברדיו, לשנה מלאה, בגין השנה הקודמת       TGIעל בסיס נתוני סקר    בשלב ראשון,  קלנדרית, תיעשה

ודאות לעניין מספר הנחשפים. לדוגמא, בתחילת    ספקלשנה הנבחנת וזאת על מנת שתהיה בידי ה
במועד פרסום    .2021, אשר תתבסס על נתוני ההאזנה בשנת  2022תיערך בחינה עבור שנת    2023שנת  

התאגיד   פועל  מערכהמכרז,  בתקופת  להקמת  לתכניו.  האזנה   / צפיה  של  אחודה  מדידה  ת 
, בחינת התאגיד את עמידתו של הספק במחיר המינימום  64 ההתקשרות הראשונה, כאמור בסעיף

סקר   פי  על  את  TGIתהיה  יאריך  שהתאגיד  וככל  האמורה  המדידה  מערכת  שתוקם  ככל   .
או בתקופות ההארכ במחיר המינימום בתקופת  עמידת הספק  בחינת  עם הספק,  ה,  ההתקשרות 

, או על פי נתוני מערכת המדידה של התאגיד, לפי שיקול דעתו הבלעדי של  TGIייעשו על פי סקר  
 התאגיד. 

שלגביהן    –   21ג'  נספחלרבות    , הצדדים  בין  שייחתם  ולהסכם  המכרז  להוראות  בכפוף .1.6 עסקאות 
חופש    יינתן  לספק   ,ויהזוכה מחויב בקבלת אישור מראש ממנכ"ל התאגיד או מי שהוסמך על יד 

ובלבד שהמחיר   שיווקםפעולה בקביעת מחירי הפרסומות וההודעות בתחנות הרדיו ובקביעת דרך 
 . כאמור בפרק זה למחיר המינימוםבכל תקופת ההסכם מעל  דהממוצע יעמו

 CPT – Cost  –על פי חישוב עלות ממוצעת לאלף נחשפים  תיבחן    המינימלי  מחירעמידת הספק ב .1.7

Per Thousand , הבאה הנוסחה  פי על וזאת : 

CPT =
𝑇𝐼

𝑅 × 𝐶
 

1.7.1. CPT – לתקופה הרלבנטית   עלות ממוצעת לאלף מאזינים. 

1.7.2. TI  –    בתחנות הרדיו של התאגיד הנמדדות ב  סה"כ הכנסה מפרסומות והודעות ששודרוTGI   
 . "מחזור הפרסום נטו"( –)בניכוי עמלות בסיס ויתר  הנמדדת   תקופהב

1.7.3. R – באלפים ,כמות הנחשפים בכל תחנה . 
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1.7.4. C – שניות.  30לתשדירי   מהוונים ,תשדירים בכל תחנה סה"כ 

 דוגמה מספרית:  .1.8

TI 2,000  ₪ 

𝑅 400  אלף נחשפים 

C •   ( 1-שניות )ערך מהוון  30תשדיר אחד של 

 ( 0.5שניות )ערך מהוון  10תשדיר אחד של   •

• C=1+0.5=1.5 

CPT 
𝐶𝑃𝑇 =

2,000

(1.5 × 400)
= 3.33 

 

ב .1.9 למטה(,  או  )למעלה  שינוי  חל  בו  במצב  לעיל,  האמור  אף  תחנה    –  R-על  בכל  הנחשפים  כמות 
על    -  באלפים העולה  הנחשפים    6.5%בשיעור  לכמות  לצורך  בשנה הקודמתבפועל  ביחס  תקבע   ,

הבדיקה  כמות נחשפים נורמטיבית, אשר תחושב כגידול או קיטון של כמות הנחשפים בשיעור של  
הייתה  6.5% ע"פ    TGIוע"פ סקר    35,000,000. לדוגמה: אם כמות הנחשפים בשנה מסוימת  )או 

ור  )כלומר גידול בשיע   37,800,00-בשנה העוקבת כמות הנחשפים עלתה לנתוני המערכת האחודה(  
של  8%של   נורמטיבית  נחשפים  כמות  לצורך החישוב תלקח  של    37,275,000(,  גידול  לפי  )דהיינו 

לעמוד במחיר המינימום שיחושב על פי כמות    מחויבבמקרה כזה, יהיה הספק  כי  מובהר  (.  6.5%
    הנחשפים הנורמטיבית.

בבקשה מנומקת, בכתב לקבוע  במקרה של שינוי נסיבות קיצוני, רשאי יהיה הספק לפנות לתאגיד  .1.10
שיעור לכמות נחשפים נורמטיבית שונה מהאמור לעיל. התאגיד ישקול את הבקשה והחלטתו בעניין  

. אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את התאגיד בכל דרך לקבל פנייה של  הספק לפי  תהיה סופית
פי סעיף זה היא הזכות  סעיף זה או כדי לגדר את שיקול דעתו בעניין. הזכות היחידה המוקנית ל

 לפנות בבקשה כאמור בסעיף.

 : הבאה  לטבלה בהתאם יומרו, שניות 30-מ השוניםברדיו  תשדירים אורכי .1.11

 פקטור שניות
1" 8% 

2" 16% 

3" 24% 

4" 32% 

5" 40.0% 

6" 42.5% 

7" 45% 

8" 47% 

9" 48.5% 

10" 50% 

11" 54% 

12" 58% 

13" 62% 
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 פקטור שניות
14" 66% 

15" 70% 

16" 71% 

17" 72% 

18" 73% 

19" 74% 

20" 75% 

21" 77.5% 

22" 80% 

23" 82.5% 

24" 85% 

25" 87.5% 

26" 90% 

27" 92.5% 

28" 95% 

29" 97.5% 

30" 100% 

31" 103% 

32" 106% 

33" 109% 

34" 112% 

35" 115% 

36" 118% 

37" 121% 

38" 124% 

39" 127% 

40" 130% 

41" 133% 

42" 136% 

43" 139% 

44" 142% 

45" 145% 

46" 149% 

47" 152% 

48" 156% 

49" 158% 

50" 160% 

51" 164% 

52" 168% 

53" 172% 

54" 176% 

55" 180% 

56" 192% 

57" 194% 

58" 196% 

59" 198% 

60" 200% 
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להפיק מעת לעת רשימה של כמות    מהספק, לדרוש  התאגיד  רשאי  יהא החישוב האמור,    לצורך .1.12
דקות השידור ומספר התשדירים אשר שודרו בכל שעת שידור בכל תחנת רדיו / ערוץ טלוויזיה,  

 במהלך התקופה הנבדקת.  

 לעיל.   5.21 בסעיף וכהגדרת נטומחזור הפרסום  ההכנסות יחושבו על פי היקף  נתוני .1.13

וערבית לא נערכת מדידה על בסיס קבוע המאפשר את בדיקת מחיר    רק"ענכון למועד זה, ברשתות   .1.14
מהמדידה. יוחרגו  אלה  רשתות  זה,  שבמצב  ממילא  והרשתות    המינימום.  ישתנה  זה  שמצב  ככל 

 הנ"ל, או איזו מהן ימדדו, התאגיד יהיה רשאי לקחת אותן בחשבון. 

 מחיר מינימום לטלוויזיה:  .2

 מנגנון המפורט להלן:בהתאם ל  התאגיד ידי לע  יקבעו לטלוויזיהמוצרי הפרסום    מחירי .2.1

לטלוויזיה    ממוצעים  , יעביר הספק לתאגיד את הצעתו למחירים30/10אחת לשנה, עד ליום   .2.1.1
 . , במונחי מחזור הפרסום נטו, קרי לאחר הפחתת עמלות משרדי הפרסוםלשנה הקרובה

צע מדידה(, או  או במחיר לנקודת רייטינג )ככל שתתבממוצעים      FIXההצעה תוגש במחירי   .2.1.2
 כפי שיקבע התאגיד.  םבתמהיל ביניה

-23:00לשעות אוף פריים )  -בנפרד לכל ערוץ ולכל רצועות השידור השונות    ההצעה תתייחס   .2.1.3
ואירועי מדיה )ככל שמתוכננים בשנה נשוא    פרמיום(, תוכן  20:00-23:00(, שעות פריים )20:00

 ההצעה(. 

מוצרי הפרסום בשנה הקודמת, הצעה למחירים לשנה    ם ממוצעים של  בהצעה יפורטו מחירי .2.1.4
 הבאה היא תכלול פירוט של הנחות עבודה ונימוקים. 

לשנה    הממוצעים  את מחירי מוצרי הפרסום  , לפי שיקול דעתו,ויקבעהתאגיד יבחן את ההצעה   .2.1.5
 הקרובה.  

שיקול דעתו, לבצע תיקונים והתאמות במחירי מוצרי הפרסום   .2.1.6 פי  על  יהיה רשאי,  התאגיד 
 במהלך השנה.  

הראשונה  .2.1.7 הקלנדרית  הפרסום  להתקשרות  בשנה  מוצרי  מחירי  יקבע  הממוצעים  ,  אותם 
 . התאגיד לא יפחתו ממחירי מוצרי הפרסום בתוכנית העסקית אותה הגיש הזוכה בהצעתו

תנאי    מכירת .2.2 של  נמוכים מהמחירים אותם קבע התאגיד, תהווה הפרה  במחירים  פרסום  מוצרי 
 למפרט השירותים.   כג ההתקשרות ועלולה לגרור פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף

שנה  כל  רי המינימום הממוצעים לכל שנה קלנדרית, תעשה בתחילת  מחי בבחינת עמידת המציע   .2.3
. אורכי  על בסיס ההכנסות נטו בפועל של השנה הקודמת  בגין השנה  הקלנדרית הקודמת,קלנדרית  

יותאמו לתשדירי  30  -ל  התשדירים  ול  שניות  לטבלת    שניות  6  -שירות  בהתאם  חסות  להודעות 
עד  ושניות בטלוויזיה תחושב    6בכללי הפרסום אושרו חסויות מעל    שלהלן.  2.3.1ההמרה שבסעיף  

 שניות יחושב באופן יחסי.   6. חישוב חסות מעל  שניות 10

 
 

 : הבלת המרה לאורכי תשדירים בטלוויזיט .2.3.1
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 פקטור אורך  פקטור אורך

1 5%  16 63% 

2 10%  17 66% 

3 15%  18 69% 

4 20%  19 72% 

5 25%  20 75% 

6 30%  21 78% 
7 35%  22 82% 
8 40%  23 85% 
9 45%  24 88% 

10 50%  25 90% 

11 52%  26 92% 

12 54%  27 94% 

13 56%  28 96% 

14 58%  29 98% 

15 60%  30 100% 

 

תנאי   .2.4 של  נמוכים מהמחירים אותם קבע התאגיד, תהווה הפרה  במחירים  פרסום  מוצרי  מכירת 
 למפרט השירותים.   כג ההתקשרות ועלולה לגרור פיצויים מוסכמים כמפורט בסעיף
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 חוות דעת בנושא חבות המע"מ  - 13ג'נספח 
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 פלילי  רישום העדר בדבר תצהיר - 14ג'נספח 

תאגיד חדש  ובמקרה של  ,במציע עניין ובעל מנהל , משרה נושא, דירקטור כל ידי על ימולא זה מסמך
, נושא משרה, מנהל ובעל ענין בכל יחידי  רע"י כל דירקטו  למכרז 57- ו 17.1בסעיפיםע"פ האמור   שיוקם

 .להצעה ויצורפוהמציע 
 

  וכי  האמת את  לומר  עליי כי  שהוזהרתי  לאחר.ז. __________________  ת"מ ______________  הח  אני
   בזאת בכתב כדלקמן: ה/לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ה/ צפוי אהיה
בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות פליליות, ו/או לא הוגשו נגדי הליכים פליליים    ה/מצהיר  הריני

חוק המידע הפלילי ותקנת השבים,  עבירות על החיקוקים המפורטים בתוספת הרביעית לאו משמעתיים בגין  
חוק המידע  ; ו/או לא נחקרתי בגין העבירות האמורות, וזולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי  2019-תשע"ט

 . 2019-הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט
 

 או 
 

כי הורשעתי ו/או הוגשו נגדי הליכים פליליים ו/או נחקרתי )מחק את המיותר( בעבר בחקירות    ה/ מצהיר  הנני
חוק המידע הפלילי  על החיקוקים המפורטים בתוספת הרביעית לפליליות בחשד לביצוע העבירות הבאות  

 :;2019-ותקנת השבים, תשע"ט
__________________________________________________________ _________________

 ___________________________________________________________________________
 (. העבירות את  לפרט_______________________________________ )יש 

 
 : חתימה

 .ז.: _____________ ת: _____________  משפחה שם: _______________ פרטי שם
 

 : ____________ תאריך: ________________  חותמת: ________________  חתימה
 

 "ד:עו ידי  על חתימה  אישור
 

_____________  הח  אני  ___________________  עו"מ  ______________  ת"ד    כי   בזאת  מאשר.ז. 
כי    ה/ על ידי ת.ז., ולאחר שהזהרתיו  ה/עצמו   תה/_______________ אשר זיהה  גב'/מעלה מר  מה/החתום

  ה/ כן, אישר  תעשה /לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  ה /צפוי   תהיה /להצהיר את האמת וכי יהיה  ה /עליו 
 עליה.  מה/הנ"ל וחתם ה/את נכונות הצהרתו 

 
 

                       : ______________ חותמה: _________________ חתימה: _____________  תאריך
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 עמידת המציע בכללי המניעות  בדבר תצהיר - 15ג'נספח 

  וכי  האמת את  לומר  עליי כי  שהוזהרתי  לאחר.ז. __________________  ת"מ ______________  הח  אני
 : כדלקמן  בכתב בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק  הקבועים  העונשים לכל ה/ צפוי אהיה

 
על .1 כדין  )להלן:  - הוסמכתי   ___________ האמור  "המציע"ידי  ע"פ  שיוקם  חדש  תאגיד  לרבות   ,

( לחתום על  וכל אחד מיחידי המציע במקרה של הקמת תאגיד חדש כאמור  למכרז  57-ו     17   בסעיפים
בתמיכה   זה  דו ל  תו להצעתצהיר  פומבי  למכרז  הצעות  להגשת  שירותים    34/2022שלבי  -הזמנה  למתן 

תאגיד השידור הישראלי בקשר להזמנה, הכנה או הפקה של תשדירי פרסומת, הודעות חסות,  -ל"כאן"  
תשדירים לתועלת הציבור והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות בערוצי  

 .  " ו"כאן11ויזיה "כאן הטלו 
 

 הנחיות למילוי השאלות: .2
 

 כל המונחים במסמך זה הם כהגדרתם בכללי המניעות.  .א
במקרה בו המציע הוא תאגיד שטרם הוקם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, יש למלא נספח   .ב

 .בנפרד  לכל אחד מיחידי המציעזה 
 פרט כל מידע רלבנטי. ציין וליש ל .ג

 
3. ____________ המציע  כי  מצהיר  העניין(,  אני  לפי  המציע  יחידי  וזאת    )או  המניעות  בכללי  עומד  

 : כמפורט להלן
 

 תאגיד שידור:או   תתאגיד עיתונו .א
עיתונו (1) תאגיד  הוא  המציע  או    תהאם 

 תאגיד שידור? 
 כן  מידע נוסף:  לא 

האם המציע הוא נושא משרה בתאגיד   (2)
או   או  ב עיתונות  שידור  תאגיד  תאגיד 

בשיעור   מחזיק  המשרה  נושא  בו 
השליטה מאמצעי  תאגיד    כלשהו  הוא 

 ? או תאגיד שידור תעיתונו

 כן  מידע נוסף:  לא 

כלשהו   (3) בשיעור  מחזיק  המציע  האם 
שליטה   אמצעי  של  מסוים  מסוג 

, או  עיתונות או בתאגיד שידורבתאגיד  
ביכולת לכוון בדרך אחרת את פעולתו  

 של תאגיד כאמור? 

 כן  מידע נוסף:  לא 

המציע   (4) כלשהו  האם  בשיעור  מחזיק 
מאמצעי השליטה במי מהמנויים בסק'   

בשיעור    אולעיל    3 המוחזק  תאגיד 
או   2כלשהו על ידי מי מהמנויים בסק' 

 לעיל  3

 כן  מידע נוסף:  לא 

 פרסומאי: .ב
 מידע נוסף:  לא  כן  האם המציע הוא פרסומאי?  (1)

המציע   (2) כלשהו  האם  בשיעור  מחזיק, 
אמצעי   של  מסוים  שליטה  מסוג 

בדרך   לכוון  ביכולת  או  בפרסומאי, 
 ? אחרת את פעולתו של הפרסומאי

 כן  מידע נוסף:  לא 

האם פרסומאי מחזיק בשיעור כלשהו   (3)
 של אמצעי השליטה במציע?  

 כן  מידע נוסף:  לא 
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המציע   (4) כלשהו  האם  בשיעור  מחזיק 
  ' מאמצעי השליטה במי מהמנויים בסק 

המוחזק  שהוא    אולעיל    3 תאגיד 
מהמנויים   מי  ידי  על  כלשהו  בשיעור 

 ? לעיל 3או  2 בסק'

 כן  מידע נוסף:  לא 

 מדיה  ותכנון רכש חברת .ג
ותכנון   (1) רכש  חברת  הוא  המציע  האם 

 מדיה? 
 כן  מידע נוסף:  לא 

משרה   (2) נושא  הוא  המציע  בחברת  אם 
תאגיד בו נושא  שאו    רכש ותכנון מדיה 

כלשהו   בשיעור  מחזיק  המשרה 
השליטה רכש   מאמצעי  חברת  הוא 

 ? תכנון מדיה

 כן  מידע נוסף:  לא 

הוא   (3) המציע  בחברת  האם  עניין  בעל 
חברת רכש או האם  רכש ותכנון מדיה  

 ;  במציע?  ותכנון מדיה היא בעל עניין בו

 כן  מידע נוסף:  לא 

הוא   (4) המציע  במי  האם  עניין  בעל 
בסק'   תאגיד    אולעיל    2מהמנויים 

 ?בשליטתו של בעל עניין כאמור

 כן  מידע נוסף:  לא 

 משרה נושא  .ד
תאגיד אשר נושא משרה  האם המציע הוא  

ג'    בו הינו אחד מהמנויים בסעיפים עד  א' 
 לעיל? 

 כן  מידע נוסף:  לא 

 
 

 במציע:אלו פרטי בעלי השליטה  .4
 
 
 עיסוקיו במציע  חזקהא שיעור אחר/.פח.ז. / ת שם "דמס

1.      
 
 

2.      
 
 

3.      
 
 

4.      
 
 

5.      
 
 

 
 :במציע הדירקטורים פרטי אלו .5

 עיסוקיו .ז.ת שם "דמס
1.     
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 עיסוקיו .ז.ת שם "דמס
 
 

2.     
 
 

3.     
 
 

4.     
 
 

5.     
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 : במציע והמנהלים  המשרה  נושאי פרטי אלו .6

 עיסוקיו במציע תפקידו .ז.ת שם "דמס
1.      

 
 

2.      
 
 

3.      
 
 

4.      
 
 

5.      
 
 

 
בעל   אלו .7 ובמציע  העניין  יפרטי  לרבות    כן,  בעקיפין,  או  במישרין  לו,  שיש  אחר  גורם  כל  של  פרטיהם 

   :מציעבאמצעות קרובו או אדם אחר או תאגיד אחר, אחד או יותר, אמצעי שליטה ב
 במציע  העניין במציע  חזקהא שיעור .פח.ז. / ת שם "דמס

1.      
 
 

2.      
 
 

3.      
 
 

4.      
 
 

5.      
 
 

 
 

 :כדלקמן הם  שלו המימון  ומקורות המציע של ההון מבנה .8
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

 ________________________________________ ________________________________
 ._______________________________________________________________________ 
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שידור,    תאגידימקיים עם    מציעקשרי עבודה, קשרים עסקיים או קשרי יעוץ שהיפורט מידע אודות    להלן .9
 : פרסוםאו  מדיה אמצעי

 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

 ________________________________________ ________________________________
 ._______________________________________________________________________ 

 

  המציע גוד כזה, בין  י כל מידע נוסף שיש בו כדי ללמד שלא קיים ניגוד עניינים, או פוטנציאל לנלפרט  יש .10
 :ומטרותיו פעילותו, תאגידבמכרז לבין ה

__________________ ______________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

__________________________________________________________ ______________
 ._______________________________________________________________________ 

 

 : והמוחזקים על ידו יש לצרף אילן יוחסין מלא של המחזיקים במציע .11
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

 ________________________________________ ________________________________
 ._______________________________________________________________________ 

 : חתימה
 .ז.: _____________ ת: _____________  משפחה שם: _______________ פרטי שם

 
 ____________ : תאריך: ________________  חותמת: ________________  חתימה

 
 "ד:עו ידי  על חתימה  אישור

 
_____________  הח  אני  ___________________  עו"מ  ______________  ת"ד    כי   בזאת  מאשר.ז. 

מעלה מר/גב' _______________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז., ולאחר שהזהרתיו/ה כי    מה/החתום
נשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה  עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעו

 את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה. 
 
 

                       : ______________ חותמה: _________________ חתימה: _____________  תאריך
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 ביצוע  ערבות בעניין הבנק מטעם כוונות מכתב -  16ג'נספח 

 
 
 

 : __________ תאריך                        לכבוד 
 הישראלי  השידור  תאגיד  - "כאן"

       
 בנקאית  ערבות למתן כוונות מסמך: הנדון

 

-שתדרשו מאת ______  "( התאגיד)להלן: "  הישראלי  השידור   תאגיד  כלפי   ערבות  למתן  בזאת   מתחייבים   אנו 

חדש שיוקם ע"פ האמור בסעיפים  או במקרה של תאגיד    "המציע________ )להלן: "_______________

 : הבאים לתנאים  בכפוף(, , כל אחד מיחידי המציעלמכרז 57-ו 17

פומבי דוב  יזכה   המציע  .1 תאגיד  -למתן שירותים ל"כאן"    34/2022שלבי  - הזמנה להגשת הצעות למכרז 

ו הפקה של תשדירי פרסומת, הודעות חסות, תשדירים לתועלת  השידור הישראלי בקשר להזמנה, הכנה א

"  11הציבור והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן  

 "(.המכרז )להלן: " ו"כאן

 (. ₪ מיליון עשר)חמישה  ₪ 15,000,000 של  כולל לסכום  ועד, סכום  כל לתשלום תהא הערבות .2

חודשים לאחר תום    לשלושהבלתי מותנית, שתוקפה יהיה עד אוטונומית, תהא ערבות בנקאית  הערבות .3

 מועד תוקפו של ההסכם בין התאגיד לבין המציע, בעניין המכרז.

 
 

 ,רב בכבוד
 

 "מ בע ___________  בנק
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למציע אשר במועד    ביצוע ערבות בעניין הבנק  מטעם כוונות מכתב -( 1)16נספח ג'
 האחרון להגשת הצעות במכרז נותן לתאגיד את השירותים נשוא המכרז 

 : __________ תאריך                        לכבוד 
 הישראלי  השידור  תאגיד  - "כאן"

       
 בנקאית  ערבות למתן כוונות מסמך: הנדון

 

שיוקם  לבקשת _________________ )להלן: "המציע", לרבות תאגיד חדש 
 , הרינו לאשר בזאת כדלקמן: (למכרז 17בהתאם לסעיף 

נכון למועד הוצאת מכתבנו זה, עומדת בתוקפה ערבות בנקאית מס' ____________   .1
התקפה עד ליום _____________, על סך _______________ ₪, שהוצאה על  

ם  "התאגיד"( בקשר ע ידינו לבקשת המציע לטובת תאגיד השידור הישראלי )להלן:
 ו"המכרז הקודם" מכרז מספר _____________ )להלן" הערבות הקודמת"

 בהתאמה(. 

אנו מתחייבים בזאת למתן ערבות כלפי התאגיד שתדרשו מאת המציע בנוסח אשר   .2
 "הערבות"(, בכפוף לתנאים הבאים: יאושר על ידכם )להלן:

למתן   34/2022שלבי -י דוהזמנה להגשת הצעות למכרז פומבהמציע יזכה ב .2.1
תאגיד השידור הישראלי בקשר להזמנה, הכנה או הפקה של  -שירותים ל"כאן" 

תשדירי פרסומת, הודעות חסות, תשדירים לתועלת הציבור והודעות בתחנות  
"  11הרדיו ותשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן 

 הנוכחי"(. "המכרז   )להלן: ו"כאן

)חמישה עשר   15,000,000הערבות תהא לתשלום כל סכום ועד לסכום כולל של  .2.2
 מיליון ₪(. 

הערבות תהא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, שתוקפה יהיה עד   .2.3
לשלושה חודשים לאחר תום מועד תוקפו של ההסכם בין התאגיד לבין המציע,  

 בעניין המכרז הנוכחי. 

בות הקודמת והערבות הקודמת תושב למציע בכפיף לכך  הערבות תחליף את הער .2.4
ח  ושהערבות תעמוד גם להבטחת מלוא התחייבויות המציע כלפי התאגיד מכ

 המכרז הקודם והמכרז הנוכחי. 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק _________________ 
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 להצעתו  לצרףבמכרז  / המציע המוביל המציעשעל  הצעהנוסח ערבות    -17ג'ספח 

 
 )ללא הצמדה( כתב ערבות הנדון:

 לכבוד 

  תאגיד השידור הישראלי

 ____________ ערבות מס' 

 

: מיליון )במילים₪  1,000,000של   אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

עם  בקשר ,)להלן "החייב"(  אשר תדרשו מאת: _____________________, (ש"ח

תאגיד  -למתן שירותים ל"כאן"   34/2022שלבי -הצעות למכרז פומבי דוהזמנה להגשת 

השידור הישראלי בקשר להזמנה, הכנה או הפקה של תשדירי פרסומת, הודעות חסות, 

תשדירים לתועלת הציבור והודעות בתחנות הרדיו ותשדירים לתועלת הציבור והודעות 

 . " ו"כאן11חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן  

שנשלחה   ,יום מתאריך דרישתכם הראשונה 15נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו 

, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם  או במסירה ידנית אלינו במכתב בדואר רשום

שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,  ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא

 חייב.או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת ה

 . ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________

 

  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו

 __________________________ 

 שם הבנק        
 

___________________          __________________________________ 
 כתובת סניף הבנק                                מס' הבנק ומס' הסניף            

 
 

 . הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה
 
 
 
 

__              ______________   ________________          ________________ ____ 

 וחותמת ה חתימ                              שם מלא                                                תאריך             
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תצהיר למציע אשר הגיש בקשה לבדיקה מקדמית בדבר רישום פלילי או   - 18ג' נספח
 ללא ציון שמו של האדם שבו מדובר. 

 תצהיר

 

  את   להצהיר  עלי כי  שהוזהרתי  לאחר______________   ז "ת___________________    מ "הח אני

 :כדלקמן בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת

  

המציע   .1 מטעם  זה  תצהיר  ליתן  מוסמך  המוביל    /הנני  ח"פ   ........................................המציע 

דוב"(  המציע"   -)להלן    ..................... פומבי  למכרז  מתן  ל  34/2022שלבי  -הזמנה להגשת הצעות 

תאגיד השידור הישראלי בקשר להזמנה, הכנה או הפקה של תשדירי פרסומת,  - שירותים ל"כאן"  

הציבור   לתועלת  ותשדירים  הרדיו  בתחנות  והודעות  הציבור  לתועלת  תשדירים  חסות,  הודעות 

 . " ו"כאן11והודעות חסות בערוצי הטלוויזיה "כאן 

 

 למכרז.  57-ו  17וקם ע"פ האמור בסעיפים ישתאגיד חדש לרבות  –  המציע"בנספח זה " .2

 
ע, וכן כל אדם שהוא בעל עניין במציע, המוגש על ידי המציע  כל דירקטור, נושא משרה ומנהל במצי .3

במסגרת ההצעה למכרז, הינו אותו אדם שישמש באותו תפקיד שהוגש על ידי המציע באופן אנונימי  

 . במסגרת הבדיקה המקדמית לעניין הרישום הפלילי

 

נוי בפרטים  ידי המציע לא חל כל שי- מעת הפנייה בבדיקה המקדמית ועד למועד הגשת ההצעה על .4

 לבדיקה המקדמית. םלבנטיירה

 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .5

 

 ולהלן אני בא על החתום: 

 

 __________________ 

 וחתימה  שם

 

 

 חתימה  שוראי

שכתובתי    )......... )מ"ר  עו"ד   ............................. הח"מ  בזה  אני  מאשר   ,..............................

נו ................... ]יש לפרט את סוג האישיות המשפטית  י לעיל ה  םשהמציע .......................... החתו

ת"ז     ............................ ה"ה  וכי  בישראל,  כדין  הרשום   .............................. ח"פ  המציע[  של 

יהא  ....... כן  יעשה  לא  אם  כי  שהזהרתיו  לאחר  זה  תצהיר  על  בפני  חתם  לעונשים  ...........  צפוי 

 הקבועים לכך בחוק.  
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 ___________________     _____________________ 

  .........................., עו"ד                                   תאריך                
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ת תאגיד השידור הישראלי )שידור פרסומות, הודעות חסות  כללי מועצ - 19ג'נספח 
 2021-ותשדירים לשירות הציבור(, התשפ"א 

 

סעיפים   לפי  סמכותה  הציבורי  78  -ו  77  –)ד(,72,  71)ב(,  70)ב(,  69בתוקף  השידור  לחוק  )ב( 

  2014  -הישראלי, התשע"ד
החוק(, ובהתייעצות עם המנהל הכללי של תאגיד השידור   –)להלן    1

ה' למעט סעיפים  ג'    פרק,  7הישראלי לעניין סעיפים   ה', פרק    58  -ו  57,  49עד    45למעט סימן 

 קובעת מועצת תאגיד השידור הישראלי כללים אלה: ,לכללים אלה 64, 63וסעיפים 

 פרק א': הגדרות   

 בכללים אלה:   .1 הגדרות

מעבר"   ובטלוויזיה    -"  אות  קולי,  זיהוי  בין    –סימן  המפריד  וחזותי,  קולי 

 ;פרסום מקבץ, או הודעה על מעבר לפרסום מקבץתכנית לבין 

 לשירות ", "קדימון", "תשדיר  פרסומי", "מסר  חסות"הודעת  ,  "גוף ציבורי"  

 לחוק; 68בסעיף  םכהגדרת  -" הציבור

 הזוכה במכרז;  -"הזכיין"  

 ; לחוק 78 בסעיף כמשמעותה - "המסחרית"היחידה   

הכללי"   או    -   "המנהל  כולם  אלה,  כללים  לעניין  הסמיך  שהוא  מי  לרבות 

 ;המועצה אישרה ושחלקם, 

המסחרית   -"המזמין"     ליחידה  שפנו  מפרסם,  או  פרסומאי  מדיה,    חברת 

 בהזמנה לפרסם תשדירי פרסום;

 תאגיד השידור הישראלי; -" התאגיד"  

תשדירי   שידור על לפיקוחועדת המשנה  -תשדיר פרסום" "ועדת הפיקוח על    

 ;לחוק 76 סעיף  לפי מונתהש ,פרסום

 ;2 1981-הגנת הצרכן, התשמ"אחוק   -"חוק הגנת הצרכן"   

תשדיר  -"מכרז"     של  ולהפקה  להכנה  שידור   םפרסו  י המכרז  זמן    ומכירת 

 ( לחוק;1)ג()78סעיף לפי  , שפרסמה הנהלת התאגידבעדם

 חסות;   במימון תכנית תמורת שידור הודעת    המשתתףגורם    -"נותן החסות"    

 
 . 778' עמס"ח  התשע"ד,  1
 . 248' עמ ס"ח  התשמ"א,  2
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פרסו  -"מפרסם"     תשדיר  היוזם  למוצר  םאדם  לשירות  ,  או  מספק  שהוא 

שהוא נותן, העשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, או את  

 אחר; לשמשווק את נושא דבר הפרסומת  מי

פרסו   פרסומיים    - "  ם"מקבץ  תשדירים  מספר  או  בודד  פרסום  תשדיר 

 המשודרים ברצף; 

, הרוכש זמן פרסום  פרסום  משרד   לרבותאדם או תאגיד,    -מדיה"    חברת"  

אחרים או המשווק זמן כאמור ל  שידורזמן  ובכלל זה  בכל סוגי המדיה  

 לאחרים;

מפרסם ופועל בשמו בפני מי שמחזיק לאדם המפיק פרסומת    -"פרסומאי"    

 או בעלים של אמצעי פרסום;

יש בו כדי לקדם, במישרין או בעקיפין, מוצר, שירות,  שמסר    -"פרסומת"    

 עסק, רעיון, מידע או כל ענין אחר, בתמורה כספית;אדם, 

 פרסומת המופיעה, כבדרך אגב במהלך תכנית; -"פרסומת אגב"   

פרסומת המשודרת באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות    -"  סמויה"פרסומת    

 כי יש בה פרסום למוצר או שירות;

מועבר מסר פרסומי  פרסומת המשודרת באופן שבו    -"פרסומת בלתי מודעת"    

או   חטופות  בתמונות  מלא,  באופן  לכך  מודעים  שהם  בלי  לצופים, 

 בצורה אחרת; 

 הדקות שבין שעה תמימה לשעה התמימה שלאחריה;  60 -"שעת שידור"   

כל תוכן שמשודר בטלוויזיה או ברדיו שמפעיל התאגיד, לרבות    -"תכנית"    

תשדירי  או  קדימון  ולמעט  חי,  בשידור  ומישדרים  ספורט  מישדרי 

 פרסום;

 הודעת חסות;  אותשדיר לשירות הציבור, פרסומת   -"תשדיר פרסום"   

 פרק ב': עקרונות יסוד לפרסום בתאגיד   

י  .2 כל דין  לפיפעולה  בהתאם  כללים אלה ולפי  ובטלוויזיה    ברדיותשדירי פרסום    שדרהתאגיד 

 לכל  דין.

הוגנות בקבלת  

תשדירי פרסום  

 לפרסום

,  מדיה  חברת  או  פרסומאיהתאגיד לא יפלה לרעה ולא יעדיף לטובה מפרסם,    .3

 לפרסום של תשדיר פרסום. ו או דחיית ובתהליך קבלת
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איסור התערבות של  

מפרסמים בשידור  

 ובשיבוץ

מי מטעמו של המזמין,   (א)  .4 או  ושיבוצה    בתוכן תערב  י  לאמזמין  תכנית 

  בלוח השידורים.

שיבוץ מקבץ פרסום בלוח השידורים ושיבוץ תשדיר פרסום במקבץ  (ב)  

יעשה   התאגיד,    לפיפרסום  של  הבלעדי  דעתו  מבלי  מטעמו  מי  אושיקול   ,

  שהמזמין יהיה מעורב בהחלטה זו.

יתקשר המזמין, במישרין או בעקיפין, לצורך קידום עסקיו בדרך    לא (ג)  

בהכנת   חלק  שלוקח  מי  עם  בין    תכניתכלשהי,  לשידור,  הוא    אםוהבאתה 

  הוא   אליה  בקשר  או  שבהמפיק ובין בדרך אחרת,    אוהוא עורך    אםקריין ובין  

 .הפרסום תשדיר שידור את הזמין

שדיר פרסום  ת

 בחינם

סעיף זה לא יחול על תשדיר פרסום שניתן    בחינם;  פרסום  תשדיר  ישודר  לא  .5

הסכם  לפי  כספית  תמורה  בעדה  ששולמה  פרסום  חבילת  במסגרת  כבונוס 

   ההתקשרות לשידור תשדירי פרסום.

אישור תשדירי  

 פרסום 

שידור תשדיר פרסום טעון אישור מנהל היחידה המסחרית או עובד   (א)  .6

 סמיך לכך.    היחידה המסחרית שהוא ה

בתנאים   (ב)   להתנות  או  לדחות  לאשר,  רשאי  המסחרית  היחידה  מנהל 

שידור תשדיר פרסום, ובכלל זה דרישה לעריכת שינויים או הגבלות על שידור 

 תשדיר פרסום, כדי להבטיח עמידה בהוראות כל דין, לרבות כללים אלה. 

של   (ג)   דחייה  או  בתנאים  אישור  תמסור  המסחרית  תשדיר  היחידה 

פרסום למזמין; במקרה שבו נדחה תשדיר הפרסום, תימסר למזמין החלטה  

 מנומקת בדבר נסיבות דחיית הפרסום.

עם  (ד)   מראש  בכתב  חתומה  התקשרות  ללא  פרסום  תשדיר  ישודר  לא 

בכללי   לעמוד  המזמין  חובת  בדבר  הוראות  תכלול  ההתקשרות  המזמין; 

 הפרסום של התאגיד, לרבות בכל עדכון שלהם. 

סירוב לאשר, ביטול  

 או הפסקת שידור 

שניתן  (א)  .7 אישור  יבטל  פרסום,  תשדיר  שידור  יאשר  לא  הכללי  המנהל 

 לשידור או יפסיק שידור תשדיר פרסום, במקרים הבאים:

  נמצא כי תשדיר הפרסום אינו עומד בהוראות כל דין, ובכלל זה (1)   

 כללים אלה;
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פרסום טעם לפגם מבחינה נמצא לפי שיקול דעתו כי יש בתשדיר  (2)   

בשלום  או  הציבור  ברגשות  הטוב,  בטעם  פגיעה  ציבורית,  או  מוסרית 

שידורי   במסגרת  לשידור  ראוי  אינו  הפרסום  שתשדיר  או  הציבור 

 התאגיד, בין בשל תוכנו ובין בשל מטרות המפרסם. 

להורות  )ב( סעיף קטן )א( אינו גורע מסמכות ועדת הפיקוח על תשדיר פרסום,    

 .לחוק 76על הפסקת שידור של תשדיר פרסום לפי סעיף 

ועדת    אל,    7סעיף    לפיהכללי    המנהל החלטת    על  השגה מזמין רשאי להגיש    .8 השגה

 . ימים מהחלטת המנהל הכללי כאמור 14, תוך פרסום תשדירפיקוח על 

 אתיקה פרק ג':   

 ': איסורים ומגבלות על תשדיר פרסום אסימן   

תשדיר פרסום  

 אסור

  התאגיד לא ישדר תשדיר פרסום הכולל אחד או יותר מאלה:  .9

  דבר הנוגד את חוקי המדינה; (1)   

במחלוקת   (2)    השנוי  בעניין  פרסום  תשדיר  או  מפלגתית,  תעמולה 

לשינוי  קריאה  של  בדרך  לרבות  בציבור,  אידיאולוגית  או  פוליטית 

   חקיקה בנושאים אלה;

  והטפה שעניינם גורמים מסיונריים וכתות;תשדירי פרסום  (3)   

פגיעה בכבוד האדם, בדת, בלאום, בעדה, במגדר, בנטייה מינית,  (4)   

מאוכלוסיית   אחר  או  זה  חלק  של  הדתיים  ברגשות  פגיעה  לרבות 

הלאומיים  ברגשותיהם  לפגוע  העלולים  דברים  כולל  או  המדינה, 

   והתרבותיים של מיעוטים היושבים בישראל;

  לגזענות, לאפליה או לפגיעה באדם או בקבוצת בני אדם; ההסת (5)   

   פגיעה בפרטיותו של אדם בלא הסכמתו; (6)   

בסמים  (7)    שימוש  או  עבריינות  אלימות,  לעודד  העלולה  התנהגות 

    מסוכנים או המציגה התנהגות כאמור באור חיובי;

הצגה של  קולות או הצגה של יחסים מיניים, רמיזות מיניות או   (8)   

כן  מינית, אלא אם  כיוזם אלימות  או  מינית  אדם כקרבן של אלימות 

 ;קיים עניין ציבורי מובהק בכך
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היתר,  (9)    בין  אדם,  בני  המציגים  בסטריאוטיפים  שימוש 

או   כילדותיים,  או  אונים,  כחסרי  כחפצים,  מיניים,  כאובייקטים 

 הפוגעים בשוויון בין המינים; 

שמות של בני אדם בלי שהתקבלה רשותם לכך, בכתב, אלא אם   (10)   

כן הסכמתם ניתנה במסגרת אחרת או שהיא מותרת בלי הסכמתם לפי 

 כל דין; 

 קללות, דברי תועבה או אלימות מילולית, במפורש או במשתמע;  (11)   

 דברי לעז, דיבה או השמצה;  (12)   

הטפת מוסר דתי או המכוון לתכלית הנושאת אופי דתי, למעט   (13)   

 תשדיר פרסום שעניינו מוצרים או שירותים הכרוכים בדת; 

 טענה שאיננה אמת, במפורש או במשתמע;   (14)   

דברים העלולים לזרוע בהלה או פחד בציבור, בין היתר, לעניין  (15)   

 סכנת מחלה, או המנצלים אמונות תפלות;  

ענין  (16)    קיים  כן  אם  אלא  הפחד,  רגש  אל  פניה  או  יתירה  אלימות 

 ציבורי מובהק בכך;  

ניצול לרעה של דעה קדומה, טעות רווחת, אמונה שיסודה בטעות,  (17)   

ת או תמימות אפשריים בקרב הצופים או  תווית חברתית פסולה, בורו

 המאזינים; 

מוט (18)    רושם  היוצרות  מקצועית הצהרות  המלצה  או  עצה  של  עה 

שירות הניתנת מפי אנשים המוצגים, באופן ישיר או עקיף,  מוצר או  גבי  ל

כמוכשרים לתת עצה או המלצה כאמור, אף שאינם מוכשרים לעשות  

בגוף תשדיר   יש לציין  זה,  כן; בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן 

 הפרסום כי המציג איננו יועץ מקצועי אם אינו יועץ מקצועי; 

או   (19)    מרפא  רופא,  של  דעה  או  חוות  במישרין  המובאת  אחות, 

וסגולותיו   שירות  או  מוצר  טיב  לגבי  גם  בעקיפין,  הדין  אם והוא 

 דמויותיהם ושמותיהם בדויים; 

  ;ג'  סימן פילמוצרים ושירותים בתחום הבריאות, למעט  (20)   

 סיגריות ומוצרי טבק אחרים;  (21)   
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 תשדיר פרסום שעניינו שירות או מוצר, כמפורט להלן:         (22)   

 שאין לפרסמם לפי כל דין;  בעלי מקצוע  (א)    

שבנפש,  (ב)     לעניינים  יועצים  הנסתר,  תורת  עתידות,  מגידי 

 אסטרולוגים וכיוצא באלה;

מין, לרבות שירותי ואבזרי מין, ליווי, עיסוי, זנות, ולמעט  (ג)    

 אמצעי מניעה;

 נשק, תחמושת ומועדוני ירי או מועדונים לנשק;  (ד)    

מוצר המיועד לסייע להתחמק מבדיקה חוקית או להפריע  (ה)    

 לביצועה בכל דרך אחרת; 

 סוכנויות פרטיות לחקירות; (ו)    

יבור כמשדר חדשות בצניסוח, צליל או תמונה העלולים להתפרש   (23)   

 ; אחרת שאינה תשדיר פרסום תכניתאו כ

בבטיחות,  (24)    לפגוע  לבריאות,  להזיק  העלולה  להתנהגות  עידוד 

באיכות הסביבה או בבעלי חיים, לרבות עידוד לצריכה מוגזמת של מוצר  

 ;או שירות באופן העלול לפגוע בבריאות או בבטיחות 

אל (25)    למעט  כלשהם,  פרסים  מבצעי  או  תחרויות    ה הגרלות, 

 3;1977 -"ז התשללחוק העונשין,  231 -ו 230 סעיפיםהמותרים לפי 

או   (26)    לנהיגה  שתיה  בין  המקשר  באופן  אלכוהוליים,  משקאות 

לפעולה או שימוש במכשיר בעל פוטנציאל סיכון או המציע תחרות או  

 מבצעי פרסים בהקשר לשתייה, או המציג שתיה בלתי מבוקרת;  

כספים  (27)    השקעות  ביטוח,  בנקאות,  בענייני  לרבות  כספים,  ענייני 

הגורם הרשמי  שסם הוא גוף מוכר  וכיוצא באלה, אלא אם כן הגוף המפר

  י פל, או שהוא בעל רישיון כנדרש  אישר  המפקח על הפעילות באותו ענף

 .כל דין

 סימן ב': השוואה ואיסור הטעייה  

פרסו  .10 השוואה ושירותים    םתשדיר  מוצרים  בין  השוואה   לשידורניתן    יהיההכולל 

 אלה:  להוראות כפוףב

 
 .226' עמס"ח התשל"ז,  3
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המשווה בין מוצרים, אלא אם כן מדובר דר תשדיר פרסום  ולא יש (1)   

 במוצרים דומים ובסיס ההשוואה אחיד; 

לביסוס  (2)    הניתנות  לעובדות  בקשר  יהיו  ההשוואה  נקודות 

 וההשוואה תוצג באופן הוגן;

כלשהו   (3)    מלאכותי  יתרון  שתיצור  בדרך  יוצג  לא  המשווה  המוצר 

 למוצר המתפרסם; 

לעליונות כללית של מוצר על  לא ישודר תשדיר פרסום שנטען בו   (4)   

 מוצר אחר.

תשדיר פרסום לא יכלול דבר המהווה הטעיה, לרבות הטעיה לפי חוק הגנת    .11 איסור הטעיה   

פרסום  תשדיר  השאר,  בין  יראו,  כהטעיה  לפיו;  והתקנות  הצרכן, 

או   הכולל,   מפורשת  הטעיה  משום  בהם  שיש  הדגמה  או  תיאור  טענה, 

או   מוצר  לגבי  למטרה  מרומזת,  התאמתו  לגבי  או   המתפרסם  לשירות 

המומלצת, לרבות הגזמה לגבי איכותו או אי מתן הבהרה לגבי מגבלות או 

  .תכונות חשובות של המוצר או השירות

בטלוויזיה, לא ישודר תשדיר פרסום שמוצגת בו דמות הלבושה במדים של    .12 במדים שימוש

ניתן   כן  אם  אלא  המדינה,  מרשויות  רשות  רשות  אותה  של  מראש  אישור 

 שמדיה מופיעים בתשדיר הפרסום.

תשדיר פרסום המציג עדות או המלצה של אדם לגבי מוצר או שירות, ישודר    .13 המלצה  או עדות

בכפוף להמצאה ליחידה המסחרית, לפי בקשתה, של מסמך החתום ביד גורם 

ר מוסמך מטעם המעיד או הממליץ, המאמת את מה שנאמר או הוצג בתשדי

הפרסום; המסמך יכלול את פרטי המעיד, חתימתו, ציון עובדת מתן העדות  

מרצונו החופשי והתמורה שקיבל, אם קיבל; התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו,  

 לדרוש כי האימות יעשה באמצעות תצהיר שעורך דין יאמת.

ון שנטען  התאגיד רשאי לדרוש מהמפרסם או המזמין, לפי העניין,  ביסוס לנת  .14 טענות ביסוס

 או נרמז בו, לגבי מוצר או שירות המתפרסם אם סבר כי הדבר עלול להטעות. 

של    .15 מחיריםהצגת  הכולל  המחיר  יוצג  שירות,  או  מוצר  מחיר  המציין  פרסום  בתשדיר 

א לחוק הגנת  17כהגדרתו בסעיף    -המוצר; לעניין סעיף זה, "המחיר הכולל"  

 הצרכן.

במונח   שימוש

 "חדש"

בו שימוש במונח "חדש" או "חדיש", או  לא    .16 ישודר תשדיר פרסום שנעשה 

חודשים מיום   6במילים דומות לגבי מוצר או שירות, אלא אם כן טרם חלפו 

 שיוצר המוצר או שניתן השירות לראשונה. 
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שימוש במונח  

 "חינם"

לא ישודר תשדיר פרסום המתאר מוצר או שירות, לרבות דוגמה של מוצר או   .17

שירות, כמוענקים חינם, אלא אם כן הם מסופקים למקבל בלא תשלום או  

בלא כל תנאי, למעט דמי משלוח או הובלה סבירים ששיעורם צוין בתשדיר.  

ובלא צורך בתשלום תמורתו מאת המקבל,   ניסיון בלבד  מוצר שניתן לשם 

ניתן להציגו בתשדיר הפרסום כמוענק חינם אף אם המקבל מחויב לשלם את  

ובלבד שתשדיר הפרסום מבהיר את מחויבותו של המקבל מחי ר החזרתו, 

 לשלם את דמי ההחזרה, ששיעורם סביר.

לא ישודר תשדיר פרסום שיש בו תקיפה מפורשת או משתמעת של מוצרים    .18 ערךהמעטת 

באמצעות   או  הוגנת  שאינה  בדרך  בערכם,  שממעיט  או  אחרים  גופים  או 

 הטעיה.

הבטחת   איסור

 תעסוקה

משתמעת  לא    .19 אם  הכשרות  או  לימוד  קורסי  המציע  פרסום  תשדיר  ישודר 

 ממנו הבטחה לתעסוקה וודאית.

 איש השתתפות

 בתשדיר  תקשורת

לא ישדר תשדיר פרסום שבו משתתף איש תקשורת או נוטל   התאגיד (א)  .20

בו חלק בדרך אחרת, או שנעשה בו שימוש בקולו, דיוקנו או דמותו של איש 

 .נוגד נורמות אתיות או הדבר  יניםגוד עניתקשורת, אם קיים חשש לני

לא ישדר תשדיר פרסומת שבו משתתף איש תקשורת, שהוא   התאגיד (ב)  

עובד תאגיד או פועל כאיש תקשורת בשידורי התאגיד, או נוטל בו חלק בדרך  

תקשורת,   איש  של  דמותו  או  דיוקנו  בקולו,  שימוש  בו  שנעשה  או  אחרת, 

והתשדיר הוא בתחום המזוהה כתחום המומחיות של איש התקשורת בכלי 

 .תקשורת בישראל

 קולו   את  יכלול  לא  לתכנית  בסמוך  או  במהלך  שישודר  פרסום  תשדיר (ג)  

 .תכנית באותה  אחר משתתף או קריין או מגיש של דיוקנו או

עיתונאי, מגיש, קריין או מנחה בכל כלי    –זה, "איש תקשורת"    בסעיף (ד)  

של   אם  אף,  בישראלתקשורת   התקופה  בתוך  כאמור  בתפקיד  לשמש  חדל 

 הפרסומת.   לשידור המיועדשלושה חודשים קודם למועד 

 , תרופות וטיפוליםסימן ג': תשדירי פרסום שעניינם בריאות  

תשדיר פרסום  

 בענייני בריאות 

טיפולים    .21 או  רפואיים  תכשירים  בריאות,  בענייני  פרסום  תשדיר  ישודר  לא 

 כן נתקיימו תנאים אלה: רפואיים, אלא אם 

הוכחה יעילותם ובטיחות השימוש בהם לפי אישור מראש מאת   (1)   

 ; משרד הבריאות
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נתקבלה מהמפרסם חוות דעת רפואית מתאימה בדבר מהימנות   (2)   

 תשדיר הפרסום; 

של  (3)    הכללי  המנהל  אישור  נתקבל  הרפואיים,  התכשירים  לגבי 

( לתקנות הרוקחים )תכשירים(,  2)ב()28בתקנה  משרד הבריאות, כאמור  

 4;1986-התשמ"ו

משרד  (4)    הערות  את  יכלול  רפואיים  לתכשירים  הפרסום  תשדיר 

 הבריאות הנוגעות לתכשיר;

ביטויים או המחשות  תשדיר הפרסום אינו כולל שימוש במילים,   (5)   

הקלת   בדבר  למעט  התמכרות,  או  מחלה  לריפוי  רומזים  או  הטוענים 

 הסימפטומים של מחלה או התמכרות.

  שידור על מגבלות

  בתחום םפרסו

 הבריאות

 לא ישודר תשדיר פרסום הכולל אחד מאלה:   .22

 מוצרים תרופתיים או טיפולים רפואיים הניתנים לפי מרשם; (1)   

 לטיפול באלכוהוליזם;מוצרים  (2)   

תכשירים לטיפול בנשירת שיער, למעט אם משרד הבריאות אישר   (3)   

 אותם;

אמצעים לבדיקת הריון, להוציא ערכות לבדיקת הריון המותרות  (4)   

 לשיווק בישראל, אלא אם כן משרד הבריאות אישר אותם לשימוש ; 

 או מטופל לא מרוצים; הצעה להחזרת תמורה למשתמש (5)   

 תחרות פרסים, מתן פרסים וכיוצא באלה;  (6)   

רפואית  (7)    התערבות  הטעון  למצב  הנוגעים  טיפול  או  מוצר 

 מקצועית;

הניתנים   (8)    טיפול,  או  מירשם  עצה,  רפואית,  לאבחנה  הצעה 

חולים  ,  בהתכתבות קופת  לחברי  בהתכתבות  שירותים  מתן  למעט 

 שמשרד הבריאות אישר. 

 
 .906עמ' ק"ת התשמ"ו,  4
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ייחוס סגולת ריפוי    איסורתקנות בריאות הציבור )מזון( ) בלי לגרוע מהוראות    .23 בריאותמזון 

התשל"ח מזון(,  תשדיר    1978,5-למצרך  ישודר  לא  אחר,  דין  כל  והוראות 

ביסוס רפואי    המזמין  העבירפרסום למזון שנטען שהוא בריא, אלא אם כן  

 לנטען.

לווי  .24 תוספים דיאטטיים,  לתוספים  פרסום  תשדיר  ישודר  למינרלים לא  או  טמינים 

כן העביר   בדבר השפעתם, אלא אם  או משתמעת  הכוללים טענה מפורשת 

 המזמין ביסוס רפואי לנטען בתשדיר.

  הרזיהטיפולי 

   ועיצוב גוף

לא ישודר תשדיר פרסום להצעת טיפול המכוון להשיג משקל מופחת, שינוי    .25

כ אם   אלא   עיצובו,  או  ניתוח,  באמצעות  לרבות  הגוף,  המפרסם  מראה  ן 

העביר ליחידה המסחרית חוות דעת רפואית, ולפיה הטיפול יעיל ואינו גורם  

 נזק, והמבססת כל טיעון שהועלה בתשדיר הפרסום.

 ונוער  ילדים  על  הגנה  ד':  סימן  

חסויות ופרסים  

לילדים   טלוויזיהב

 ולנוער

ולא    .26 ולנוער,  לילדים  הטלוויזיה  בערוץ  חסות  הודעות  ישודרו  יחולקו  לא 

בשידוריו פרסים מטעם גוף מסחרי; אין באמור, בכדי למנוע שידור תשדירי 

 שירות לציבור במסגרת שידורים אלה.

שיבוץ בתכניות  

המיועדות לילדים  

 ונוער

פרסום ב  .27 להם,   תכניותשיבוץ תשדיר  או בסמוך  ולנוער,  לילדים  המיועדות 

של ילדים ובחופשות הלימודים   והצפייה    יבוצע בהתחשב בהרגלי ההאזנה

 לסוגיהן.

תשדיר המכוון  

 לקטינים

של    .28 לרעה  ניצול  משום  בו  שיש  לקטינים  המכוון  פרסום  תשדיר  ישודר  לא 

 .בגיריםעובדת היותם של קטינים נוחים לשכנוע יותר מ

שדירי  איסורים בת

 פרסום לקטינים 

לקטינים(,   ניםכווהמודרכי שיווק  מתקנות הגנת הצרכן )פרסומת  בלי לגרוע    .29

המשודר במהלך תכנית   פרסוםבתשדיר פרסום או במקבץ    1991,6-התשנ"א

כאמור,    תכניתהצמוד לפרסום  המיועדת או מופנית לילדים או במהלך מקבץ  

לא  ולנוער,  לילדים  הטלוויזיה  בערוץ  או  המרכזי  הערוץ  שידורי  במסגרת 

אלא אם כן    – להלן    המפורטיםישודר תשדיר פרסום למוצרים או לנושאים  

, בשים לב לתוכנם,  אישר את השידור בהחלטה מנומקת בכתבהמנהל הכללי  

ה של  היעד  מקבץ    תכניתלקהל  במהלך  או  לה   הפרסוםשבמהלכה  הצמוד 

 מבקשים לשדרם, ולשעת שידורם:

 שיש בו משום עידוד קטינים למעשים לא ראויים או לא בטוחים;  (1)   

 
 . 787התשל"ח, עמ' ק"ת  5
 .707, עמ' ק"ת התשנ"א 6
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  של  או  מין  של ,  אלימות  של  קולי  או  מילולי,  חזותי  ביטויהכולל   (2)   

 ;אכזריות

או    שיש (3)    ילדים,  אצל  למצוקה  או  לחרדה  לגרום  העלול  ענין  בו 

פורשת לנושאי  בשל נגיעה משאינו מתאים מבחינה אחרת לגילם, לרבות  

 מין;

 המתאימות למבוגרים בלבד.  תכניותל ןקדימו (4)   

קטינים   השתתפות

 בתשדירי פרסום 

שאינה   התאגיד  .30 בהופעה  קטינים  מופיעים  שבו  פרסומת  תשדיר  ישדר  לא 

ראויה לקטינים, או שיש בו משום פגיעה בכבודם של קטינים או ניצולם בכל  

 דרך שהיא.

נדרשים   אישורים

 להשתתפות קטין 

על פי דרישת היחידה המסחרית יעביר המפרסם ליחידה המסחרית את כל   .31

 פרסום.  בתשדיר  קטין  להשתתפותהאישורים הנדרשים 

 סימן ה': הודעות חסות   

מגבלות על שידור  

 הודעת חסות

 לא תשודר הודעת חסות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:  .32

פוליטי, -למפרסם או לפרסומאי יש ענין אישי, מסחרי, או מפלגתי (1)   

עלול   או,  תכניתשהוא עשוי להשפיע על תוכן ה  או,  בעקיפין  או  במישרין

בציבור   רושם  כאמור,    לפרסומאי  או   למפרסםיש    כילהיווצר  עניין 

ה של    או   המפרסם  כי  בציבור  רושם  יווצרלה  שיכול  או ,  תכניתבתכנה 

, לרבות קשרי  ואו חלק  וכול  –  כאמור  התוכן  על  להשפיע  עשוי  הפרסומאי

 ;תכניתמסחר עם אחד המשתתפים ב

  תכנית ה אם"עניין מסחרי"  -, יראו "עניין אישי" וזה ףלעניין סעי (2)   

עוסקת במישרין בנותן החסות, בבני משפחתו, בעסקו או במוצריו, או  

קת פרס  במתחרים עסקיים ישירים שלו, ולמעט אם מדובר אך ורק בהענ

 מטעם נותן החסות; תכניתב

לשידורי חדשות, למעט לפינת מזג האוויר במסגרת   אהי  החסות (3)   

 ; מהדורת חדשות

ל  תכניתל (4)    ול  תכניתתחקיר,  היום,  כלשהו    תכניתבענייני  מסוג 

כלכלה, כספים, השקעות או צרכנות, לא תשודר הודעת   העוסקת בענייני

גורם   מאת  ניתנת  החסות  אם  לנושא  שעיחסות  במישרין  נוגע  סוקו 

 ;שבתכנית



 
 

 

99 

 

    

גוף מפלגתי (5)    בין במישרין -הצעת מימון החסות היא של  פוליטי, 

 ; ובין בעקיפין

הודעת חסות שיש בה טעם לפגם מבחינה מוסרית, ציבורית או   (6)   

 אחרת, או העלולה להטעות את ציבור הצופים או לפגוע בו בדרך אחרת; 

הודעת   (7)    כרוכה בהקניית  פרסום  לרבות, הצעת המימון,  החסות, 

 למפרסם או לפרסומאי או לכל גורם אחר; תכניתזכויות כלשהן ב

במסגרת תכנית שניתנה לה חסות לא יוצג או ישתתף נותן החסות  (8)   

 ;  תכניתאו מוצר או שירות שלו במסגרת ה

או מי מטעמו, מתנה   נותן החסותלא תשודר הודעת חסות, אם   (9)   

את המימון, בין במפורש ובין מכללא, בתנאי כלשהו, לרבות מועד שידור  

ההפקה  תכניתה תהליך  על  כלשהי  להשפעה  הבטחה  או  השפעה   ,

, נוכחות בשלב כלשהו משלבי ההפקה,  תכניתוהעריכה או הרכישה של ה 

הקרנה קודמת לשידור, זכות להעיר הערות על התסריט, תוכן השידור  

דומה; המציע יוכל להתנות מראש את המימון בהתחייבות שלא לשדר  וכ

ה או   תכניתאת  שהצילומים  שיצוין  בכך  או  ישראל,  ובמועדי  בשבת 

 ההקלטות נעשו בימי חול; 

גם    תכלול הודעת החסות   (10)    בה  לכלול  וניתן  נותן החסות  את שם 

מסר פרטים נוספים לגביו, לגבי עיסוקו או לגבי פרטי התאגדותו, לרבות  

טלפון   פרתדמיתי כללי, סיסמה, שמות מוצריו ותיאור מאפייניהם, מס

  –  ובטלוויזיהשל נותן החסות, כתובת אתר האינטרנט של נותן החסות, 

 סימן מסחרי או לוגו, ובלבד שהודעת החסות לא תכלול: גם

איכותי (א)     לרבות -תיאור  או של שירות,  השוואתי של מוצר 

 סקר או תוצאותיו; ציון 

 מחיר של מוצר או של שירות;  - בטלוויזיה (ב)    

יקריא   (11)    בלא  המשתתף  או   תכניתאדם  החסות  לה  שהוענקה 

 .        , הודעת חסותהמזוהה עמה

 סמויה, פרסומת בלתי מודעת או פרסומת אגב פרק ד': פרסומת  

 לא ישודר דבר שהוא בגדר פרסומת אלא בדרך של תשדיר פרסום.  .33 פרסומת   שידור
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איסור פרסומת  

 סמויה

או    .34 מודעת  בלתי  פרסומת  סמויה,  פרסומת  בגדר  שהוא  דבר  ישודר  לא 

 פרסומת אגב.

פרסומות אגב  

 מותרת 

בסעיף  .35 האמור  אף  מותר34  על  אגב  תכנית  לשידור ת  ,  פרסומת  הכוללת   ,

למוצר או לשירות, כגון תחרות ספורט או מופע המצולמים כפי שהתקיימו 

מופע,   בה  שהוזכר  תכנית  או  בכך  וכיוצא  פרסומת  שלטי  בהם  ומוצבים 

 תקיימו בה גם כל אלה:ובלבד שהתקליטור, ספר וכיוצא בכך, 

בעד   (1)    עקיפה,  או  ישירה  תמורה,  כל  שולמה  או לא  הפרסומת 

 כאמור;  תכניתהכללתה ב

ה (2)    את  לשדר  צילומה   תכניתההחלטה  לאופן  באשר  וההחלטות 

 ועריכתה לא הושפעו בכל דרך מהפרסומת הכלולה בה;

עצמה ואיננו עובר את גבול    תכניתהפרסום הוא תוצאת אגב של ה (3)   

 ;תכניתהסביר מבחינת מרכזיותו ב

  אןויבו ןיצר םש

 בשידור מופע

בשידור של מופע שמפיק התאגיד או מופק לו, לא ייכלל צילום של שם בולט   .36

של יצרן, יבואן, משווק וכיוצא בזה, בין היתר על גבי כלי נגינה; ההימנעות 

 מצילום תיעשה בדרך של כיסוי השם או בדרך אחרת.

  ןשל נות םאזכור ש

 פרס

מסחרי המעניק פרס בתכנית שבה מוענק פרס כספי או אחר,    םאזכור של גור  .37

 , בכפוף לתנאים אלה:התכנית במהלך גםייעשה ש יכול

ניתן להזכיר את המוצר או השירות שניתן, ואת שם נותן הפרס   (1)   

נותן השירות, באופן  לרבות היצרן, היבואן או המשווק של המוצר או 

 מתנת ושם מממן הפרס; וא השייאמר או ייכתב, לפי העניין, כי הפרס 

 תדמיתי  מסר  שיכלול  יכול,  להן  בקריינות  או  בכתובית,  בתמונה  אזכור   

 ; הפרס נותן של כללי

איכותי (2)    תיאור  שבח,  דברי  ייאמרו  או   תיהשווא-לא  למוצרים 

שירותים מתחרים, ולא יכללו אזכור של מבצע מטעם המפרסם וכיוצא 

 באלה; 

פע (3)    משלוש  יותר  יוזכרו  לא  נותנו  או  מסוים  בתכנית פרס  מים 

 ת שידור, ואם אורכה עולה על חצי שעת שידורשאורכה הוא עד חצי שע

 ;ת שידורעד שישה אזכורים בשע -

שבה מוענק יותר מפרס אחד לא יהיה גורם מסחרי בלעדי   תכניתב (4)   

 אחרת; הכללי המנהל אישר אם  למעט, יםהמעניק פרס
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 ; תכניתל ןפרס בקדימו ןלא יהיה אזכור של נות (5)   

ייספר   (6)    בכתובית  או  בתמונה  בקריינות,  במלל,  בין  אזכור,  כל 

 עם אזכור אחר כאמור;  תבו זמנימשודר בנפרד, אף אם הוא 

, והנפשה  חוזי  באמצעות  לרבות,  בכתבאזכור מילולי    -  בטלוויזיה (7)   

  משכה שקופית שגודלה לא יעלה על שליש מן המסך, ו  או יובא ברצועה  

 שניות.  10לא יעלה על 

 שיבוץ, הפרדה ומגבלת זמן שידור   ':הפרק   

זמן שידור מרבי  

לשידור תשדירי  

 פרסום

שידורי    שלזמן שידור מרבי לשידור תשדירי פרסום בכל שעת שידור   (א)  .38

על    רדיו,  בתחנת  או  טלוויזיה  ערוץבהתאגיד   יעלה  ובלבד,    תשעלא  דקות 

     -השידור הכולל של תשדירי פרסום ביממה לא יעלה על  שזמן

 ערוץ טלוויזיה; בכל - השידורים זמן מכלל אחוזים עשרה (1)   

 רדיו. תחנת כלב -עשר אחוזים מכלל זמן השידורים  חמישה (2)   

קול דעתו, לפי שיעל אף האמור בסעיף קטן )א(, המנהל הכללי רשאי,  (ב)  

  שידור  שעת  בכל  פרסוםתשדירי   לשידורלקבוע הקצאה שונה של זמן שידור  

ובלבד שזמן השידור הכולל של תשדירי פרסום ביממה לא יעלה על האמור  

 )א(.    קטן בסעיף

משבצות מיועדות לכך שנקבעו במסגרת לוח מסגרת  בישובץ  תשדיר פרסום    .39 הפרדה מתכנית 

לפי שיקול דעתו    בה הן משובצות,ש הנבדלות מן התכנית  השידורים מראש,  

פרסום  תשדיר  משידור  ימנע  התאגיד  אלה;  בכללים  וכאמור  התאגיד    של 

  תכנית העלול להטעות מאזין או צופה סביר, לרבות הידמות תשדיר פרסום ל

 או למהדורת חדשות. 

ה  מגבלה מחמיר

 לזמן שידור 

רדיו   .40 לתחנות  או  מסוימים  שידור  לערוצי  כי  לקבוע  רשאי  הכללי  המנהל 

מסוימות יקבע זמן מרבי לשידור תשדירי פרסום הנמוך מהזמנים שנקבעו  

 .38בסעיף 

זמן שידור   תהגבל

  למפרסם אחד

היחידה המסחרית לא תמכור זמן שידור לתשדירי פרסום למפרסם או לכל    .41

מזמן השידור המרבי   10%רין או בעקיפין, בהיקף העולה על  גורם אחר, במיש

על    העולה  בהיקף  טלוויזיה,  בערוץ  ביממה  פרסום  מזמן    15%לתשדירי 

  30%השידור המרבי לתשדירי פרסום ביממה בתחנת רדיו, ובהיקף העולה על  

"גורם"   זה,  סעיף  לעניין  ברדיו;  מדיה  מהיחידה   - לחברת  שרוכש  מי 

 בעד עצמו או בעד אחרים.  המסחרית זמן פרסום
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חריגים למגבלת זמן  

 שידור

המנהל הכללי רשאי להתיר מכירת זמן שידור לתשדירי   .42
אם שוכנע כי  41פרסום בשיעור גבוה יותר מהאמור בסעיף 

לא ניתן למכור בדרך אחרת את כל הזמן המוקצה לשידור 
תשדירי פרסום וכי ישנם טעמים המצדיקים זאת בנסיבות 

העניין ולתקופה קצרה ככל האפשר; ניתן אישור כאמור, 
 50%לא יוקצה למפרסם או לכל גורם אחר כאמור מעל 

 מזמן השידור המיועד לפרסום ביממה.
 

 שניות.  90אורך תשדיר לשירות הציבור או פרסומת לא יעלה על  (א)  .43 אורך תשדיר פרסום 

ועד שתיים   (ב) יעלה על עשר שניות בטלוויזיה,  אורך הודעת חסות לא 
 עשרה שניות בשידורי הרדיו.

 

   

 בשעת שידור ברדיו לא ישובצו יותר משישה מקבצי פרסום.  .44 הפסקות ברדיו  

חסות  ל מרבי זמן

 ושם נותן החסות 

דקה   (א)  .45 על  יעלה  לא  לחסויות  המרבי  הזמן  פרסום,  מקבץ  במסגרת 

 .וארבעים שניות ומספר נותני החסות לא יעלה על עשרה

 החסות לא יופיע יותר מארבע פעמים במהלך שעת שידור. שם נותן (ב)  

בפתיח של מקבץ פרסום הכולל הודעת חסות אחת או יותר, ייאמר  (ג)  

"ה "ה  תכניתבקריינות  או  בחסות"  או    תכנית הופקה  בחסות"  משודרת 

 מוגשת בחסות" או נוסח דומה.   תכנית"ה

על אף האמור בסעיף קטן )א(, המנהל הכללי יהא רשאי לאשר כי הזמן   (ד)  

המרבי למקבץ החסויות יעלה על דקה וארבעים או לאשר יותר מעשרה נותני  

 .  חסות במקבץ

הפיקוח על תשדיר פרסום על אישור שנתן  המנהל הכללי ידווח לוועדת   (ה)  

 לפי סעיף קטן )ד(. 

הודעת חסות על  

 רקע שידור

 בטלוויזיה

שידור חסות בטלוויזיה במהלך שעשועון, מופע בשידור חי או אירוע ספורט  ב  .46

על רקע השידור   נותן החסות  לציין את שם  ניתן  ישיר  המשודרים בשידור 

באופן מהותי משלמות התמונה, בתנאים בשליש של המסך, ובאופן שלא יגרע  

 אלה:

שעת  (1)    במהלך  פעמים  מארבע  יותר  יופיע  לא  החסות  נותן  שם 

האמורים אם  שידור:   הספורט  אירוע  או  השעשועון  של  השידור  זמן 

פחות משעת שידור, יקטן בהתאמה מספר הפעמים שבו ניתן לציין את  

 שם נותן החסות על רקע השידור;
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עד חמישה נותני   ,לכלול בשעת שידור הודעות חסות כאמורניתן   (2)   

 חסות לשעשועון או לאירוע ספורט.

חסות בודדת לפינה במהלך תכנית שאינה חדשות או ענייני היום, שקיבלה   .47 חסות לפינה

המבדיל   באופן  הפינה  בתחילת  תשולב  הכללי,  המנהל  של  מראש  אישור 

 החסות לפינה. בצורה מובהקת בין הפינה לבין נותן 

כמות  מגבלת

 בטלוויזיה מקבצים 

יהיו עד ארבעה מקבצי פרסום; המנהל הכללי    .48 בכל שעת שידור בטלוויזיה 

 יורה על אופן שיבוץ מקבצי הפרסום בכל שעת שידור. 

מניעת שיבוץ בלתי  

 הולם

שיבוץ תשדיר פרסום ייעשה תוך הפעלת שיקול דעת ואחריות כלפי הציבור,   .49

הרגלי הצפייה והאזנה של הציבור ונקיטת מלוא האמצעים תוך התחשבות ב

 למניעת שיבוץ בלתי הולם שלו באופן העלול לפגוע ברגשות הציבור. 

   שיבוץאיסור  

 מסוימים  בימים

 לא ישודרו תשדירי פרסום בימים הבאים:   (א)  .50

חוק ל  2סעיף  ו בותיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כמשמע (1)   

הזיכרון   התשכ"גיום  ישראל,  מערכות  טקס   1963,7-לחללי  מתחילת 

העצמאות   יום  פתיחת  טקס  סיום  עד  הזיכרון  יום  כמשמעותו  פתיחת 

 8;1949-בחוק יום העצמאות, התש"ט

כמשמע (2)    ולגבורה,  לשואה  הזיכרון  בותיום  יום  ל  1סעיף  ו  חוק 

התשי"ט ולגבורה,  לשואה  יום    9, 1959-הזיכרון  פתיחת  טקס  מתחילת 

 למחרת; 20:00הזיכרון עד השעה 

 למחרת. באב עד שעת סיום הצוםבערב ט'  20:00 ט' באב משעה (3)   

ועדת   (ב)   זה,  בסעיף  האמור  אף  על  העל  פרסוםפיקוח  רשאית  תשדיר   ,

בהם שזה, במקרים    עיףלהתיר שידור תשדיר פרסום במועדים הנקובים בס

 הבאים:מתקיימים התנאים 

 ;רווח כוונת ללא וסדגוף ציבורי או מ א( המפרסם הו1)   

מועד  ה( תוכן תשדיר הפרסום עולה בקנה אחד עם אופיו הייחודי של  2)   

 הוא צפוי להיות משודר ואופי השידורים בו;  בוש

 כדי לקדם מוצרים מסחריים. הפרסום תשדיר( אין ב3)   

 
 .72עמ' ס"ח התשכ"ג,  7
 . 10עמ' ס"ח תש"ט,  8
 . 112עמ' ס"ח תשי"ט,  9
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איסור שיבוץ 

 מסוימות  תכניותב

במהלך    .51 ישובץ  לא  פרסום  של  תכניותמקבץ  זמן  ובפרק  מסיום    30,  שניות 

 , מן הסוגים כמפורט להלן:תכניות

 טקס הלוויה; (1)   

 טקס זיכרון; (2)   

 תכנית העוסקת בהשמדת עם; (3)   

תכנית אחרת שתורה עליה המועצה מזמן לזמן, בין באופן כללי   (4)   

העוסקת   מסוים  לעניין  פרסומת ובין  מקבץ  ששיבוץ  או  רגיש  בנושא 

 במהלכה עלול לפגוע ברגשות הציבור.

שיבוץ תשדיר 

 פרסום לאלכוהול 

,  5ועד  22לא ישובץ תשדיר פרסום שעניינו אלכוהול, אלא בין השעות  (א)  .52

מגזין   שידור  בזמן  או  ישיר  בשידור  המשודרת  ספורט  תחרות  בזמן  למעט 

כי   אין מדובר בפרסומת המכוונת  ספורט מיוחד, אם שוכנע המנהל הכללי 

 .לקטינים ושאין מופיעים בה קטינים

על אף האמור בסעיף קטן )א(, המנהל הכללי, רשאי לאשר, באופן חד  (ב)  

פעמי או לתקופה מסוימת, פרסום ליין, מוצריו או ליקבים, גם מעבר לשעות 

קיים   שבהם  מועדים  או  חגים  תקופות  לקראת  האמור,  בסעיף  הנקובות 

ביקוש לפרסום מסוג זה,  מעשרים ימים לפני אותו חג או מועד עד סיום אותו 

חג או מועד, והכל אם שוכנע כי אין מדובר בפרסומת המכוונת לקטינים, אין  

 מופיעים בה קטינים ושאינה משובצת בתכנית המיועדת לקטינים.

לעניין  מגבלה

 דמויות 

במהלך תכנית המשודרת בטלוויזיה או במהלך מקבץ פרסום הצמוד לתכנית   .53

לא ישודר תשדיר פרסום המציג דמות המופיעה באותה תכנית בתפקיד ראשי  

 או משמעותי.

זיהוי ואות   סימן

 מעבר   

הקרנתו,  (א)  .54 זמן  כל  למשך  ככזה  יזוהה  בטלוויזיה  פרסום  תשדיר  כל 

 יד ושתאשר המועצה.באמצעות סימן זיהוי חזותי שיורה התאג

שידור מקבץ פרסום יזוהה ויובחן משאר השידורים, באמצעות אות  (ב)   

שניות לפחות שיושמע או יוצג, לפי העניין, לפני המקבץ    3מעבר באורך של  

 ולאחריו, או באמצעות הודעה מקדימה והודעה מסיימת של הקריין. 

הסדרי הפרדה מאת  

 המנהל הכללי

פרסום  המנהל הכללי רשאי    .55 בין תשדיר  נוספים  על הסדרי הפרדה  להורות 

לבין תכנית ובין תשדיר פרסום באותו מקבץ פרסום, לרבות בדרך של מרווחי  

ותקופות  זמנים  וקביעת  במקבץ  הפרסום  תשדיר  מקום  קביעת  מעבר, 

שבה  התכנית  של  הייחודי  אופייה  בשל  נחוץ  הדבר  כי  ראה  אם  להפרדה, 

 משובץ המקבץ כאמור. 
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  שלהפרדה הסדרי 

 המועצה

המועצה רשאית להורות על הסדרי הפרדה נוספים בין תשדירי פרסום לבין   .56

תכניות, אם ראתה שיש בשידור בלא הסדרי ההפרדה כדי להביא להטעיית  

 .הציבור או לפגיעה אחרת בו

עוצמת קול בתשדיר  

 ן פרסום וקדימו

לא תחרוג מטוו  .57 עוצמת הקול  או קדימון,  פרסום  עוצמת בשידור תשדיר  ח 

הקול בתכנית שבה שולב תשדיר פרסום כאמור או מהמקובל בתכנית שאינה  

 .תשדיר פרסום

ישודר תשדיר פרסום או קדימונים בעוצמת    .58 קול עוצמת  במסגרת שידורי טלוויזיה לא 

העולה על רמת   מינוס    dialnormאות שמע בשידור  הנופלת     26dBשל  או 

 .28dBהממוצעת תעמוד על מינוס  dialnorm -, כך שרמת ה30dBממינוס 

שהוא כולל  כתשדיר פרסום המיועד לשידור בטלוויזיה יוגש לתאגיד   (א)  .59 כותרות וכתוביות 

תשס"ה  הבחוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(,  כתוביות כמשמען  

– 2005.10 

או מוקרנות הכלולות בתשדיר פרסום המשודר   (ב)   נחות  נעות,  כותרות 

לצופה ממוצע  בטלוויזיה, יהיו ברורות וקריאות ויוקרנו במשך הזמן הדרוש  

 כדי לקוראן.

 תנאים אלה: בכתוביות שבתשדיר פרסום בטלוויזיה יתקיימו גם   (ג)  

 צבע האותיות יהיה ניגודי לרקע שעליו הן מופיעות;   (1)   

פיקסלים; לעניין זה,   18גובה האותיות לא יפחת מגובה אות של   (2)   

 ברזולוציה של מסך טלוויזיה;   –"פיקסל" 

 המרווח בין השורות יהיה גדול מהמרווח בין המילים;  (3)   

לצופה  (4)    הדרוש,  הזמן  למשך  התשדיר  במהלך  ישודרו  הכתוביות 

 שניות רצופות.              5-סביר לקריאתן, ולא פחות מ

  אחרת  בשפה או - וברדיויוגש בשפה העברית או בערבית,  ם)א( תשדיר פרסו  .60 תשדיר שפת

 .הפרסום תשדיר משובץ, אליה בסמוך  או בהש התכנית שפתלפי 

בלשון תקנית ורהוטה, אלא אם כן מדובר בשימוש    יוגש  הפרסום  תשדיר)ב(    

הפרסום תשדיר  לתוכן  עניינית  הקשור  יכלול  ל  ; בעגה  התאגיד  דרישת  פי 

   ;תשדיר הפרסום תרגום מונחי עגה לשפת התשדיר

   .אחרתלרבות מונח שגור בשפה  –לעניין סעיף קטן זה, "עגה"   

 
 .956עמ' ס"ח התשס"ה,   10
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 שונות': ו פרק  

  חירום מקרי

   חריגות בנסיבות

 במקרי,  רשאית  פרסום  תשדיר  על  הפיקוח  ועדת,  המסחרית  היחידה  לבקשת  .61

בניגוד    אף  פרסום  תשדיר  שידור   לאשר,  אחרות  חריגות  בנסיבות  או  חירום

מצאה כי קיים צורך ציבורי המצדיק חריגה כאמור    אםוזאת    אלולכללים  

כאמור תוגבל בזמן  ; חריגה  החריגות   הנסיבות  או  החירוםכתוצאה ממקרה  

עדה האמורה; ואו לתשדירים מסוימים, או בתנאים נוספים, לפי החלטת הו

לאתיקה בשידור  הנוגעות הבכל מקרה לא תותר חריגה מהוראות כללים אל

 .תשדירי פרסום, ומהוראות כל דין אחר

 .התאגידבאתר האינטרנט של  אלה כלליםיפרסם  התאגיד  .62  הכללים פרסום

  לשידור תנאים

   פרסום תשדירי

    תשדיר פרסום לשידור, אלא לאחר שהתקיימו התנאים הבאים:   יאושר לא  .63

 ;הפרסום עומד בכללים אלה תשדיר (1)   

מטעמו,   (2)    מי  או  התאגיד  מטעם  לשוני  תשדיר  יועץ  את  בדק 

וההגייה,  הפרסום   המבטא  הלשון,  דיוק   את   תיקן  והמזמיןמבחינת 

 ., דרשה זאתהמסחרית היחידהאם , זו מבחינה התשדיר

 לעשות   הזכות  ברשותו  כי  המפרסם  של  בכתב  אישור  התקבל (3)   

שימוש    ביצירה  שימוש בה  לעשות  מבקש   תשדיר   במסגרתשהוא 

 .הפרסום

אלה לבכפוף     ישודר  הזכיין  או  התאגיד  שהפיק  פרסומי   תשדיר  .64  תשדיר הפקת   ; כללים 

  מראש   אישור  ללא,  כאמור  פרסומי  בתשדיר  אחר  שימוש  יעשה  לא  המזמין

 .ההזמנה בהסכם אושר אם למעט, הזכיין או התאגיד של

  רשאית ,  להפרתה  חשש  היה   או  אלה   כללים  מהוראות   הוראה  הופרה  .65  הפרות

 לזמן,  סמכויותיו  משאר  לגרוע  מבלי,  זכיין  שלבמקרה    -  התאגיד  או,  המועצה

במקרה  -  התאגיד  או,  המועצה  ורשאית,  לנכון  שתמצא  גורם  כל  העניין  לבירור

  מילוים   את   להבטיח  כדי,  הבירור  בעקבות  מיוחדות  הנחיות  לתת   ,זכיין  של

 .אלה כללים של

  התאגיד  או, המועצה רשאים, דין כל לפי לו הנתונה סמכות מכל לגרוע מבלי  .66   המועצה סמכות

בדרישות  כי תשדיר פרסומי מסוים עומד    ראיות  לדרוש ,  זכיין  שלבמקרה  -

אלבובפרט    מסוים,    יןד ראיות  הכללים  בהמצאת  שידורו  את  ולהתנות   ,

 כאמור להנחת דעתם. 
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           _______________________ 

 גיל עומר    

 מועצת תאגיד השידור הישראלי  יושב ראש    

 פ"ב התשבחשוון  א'

 ( 2021אוגוסט ב 7)

(3-5334 ) 
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ר  ב ס ה י  ר ב  ד

 

)להלן: "החוק"(, מסמיך את מועצת תאגיד    2014- חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד

השידור הישראלי לקבוע כללים להסדרת הפרסום במסגרת שידורי תאגיד השידור הישראלי  

 במדיות השונות )רדיו, טלוויזיה ואינטרנט(. 

כאמור בחוק, לפי סעיפים    מועצת תאגיד השידור הישראלי, קבעה כללים בתוקף סמכותה 

 , ובהתייעצות עם המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי.  77 - )ד( ו72,  71)ב(, 70)ב(, 69

חסות   הודעות  פרסומות,  של  התאגיד  שידורי  במסגרת  שידור  להסדיר  נועדו  הכללים 

 ותשדירים לשירות הציבור )להלן: "תשדירי פרסום"(.  

סום בתאגיד, ובכלל זה: העקרון כי תשדיר פרסום ישודר  הכללים קובעים עקרונות יסוד לפר 

בתשלום; איסור על מפרסם להתערב בתוכן שידורי התאגיד; קביעת הסמכות לאשר תשדירי  

על דחיית    השגהפרסום לשידור, לדחות אישור או לבטל אישור שניתן; וכללים בנוגע להגשת 

 בקשה לשדר תשדיר פרסום. 

איסורים ומגבלות על   ה לשידור תשדירי פרסום, ובכלל זה,  עוד קובעים הכללים כללי אתיק

פרסום   לתשדירי  בנוגע  הוראות  הטעיה;  לאיסור  בנוגע  הוראות  פרסום;  תשדירי  שידור 

שעניינם בריאות, תרופות וטיפולים; הוראות בנוגע להגנה על ילדים ונוער; והוראות בנוגע  

 להודעות חסות. 

איסור לעניין  הוראות  כוללים  מודעת    הכללים  בלתי  פרסומת  סמויה,  פרסומת  שידור 

 ופרסומת אגב.  

הכללים כוללים הוראות בנוגע לשיבוץ תשדירי פרסום, הפרדת תשדירי הפרסום משידורים  

בתשדירי   הקול  עוצמת  לעניין  הוראות  וכן  פרסום,  תשדירי  שידור  זמן  ומגבלות  אחרים 

 פרסומת, הודעות וקדימונים.
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 כללים לעניין סייגים להשתתפות אדם במכרז  - 20ג'נספח 

טיוטת כללי תאגיד השידור הישראלי )סייגים להשתתפות אדם במכרז להכנה והפקה של  קישור ל

השידור   זמן  למכירת  וכן  חסות  והודעות  הציבור  לשירות  תשדירים  והודעות,  פרסומת  תשדירי 

 באתר התאגיד:  2022-בעבורם(, התשפ"ג

https://kanstatic.azureedge.net/download/files/(380)%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D

7%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
https://kanstatic.azureedge.net/download/files/(380)%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D%2024102022_2.pdf
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עסקאות שלגביהן הזוכה מחויב בקבלת אישור מראש ממנכ"ל התאגיד   –  21ג' נספח

 ו יאו מי שהוסמך על יד
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 נוסח מחייב להזמנה וכתב התחייבות –  22ג' נספח

 

 
 הזמנה וכתב התחייבות :הנדון

 

"( את  התאגיד"  -להזמין באמצעותכם לשידור על ידי תאגיד השידור הישראלי )להלן  ו ,  בזאת  להתחייבהננו  
 תשדירי הפרסום כמפורט להלן:

כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי )שידור פרסומות, הודעות  אנו מצהירים כי קראנו והבנו את    .1
)השם הפורמלי של הכללים התקפים במועד   2021-חסות ותשדירים לשירות הציבור(, התשפ"א 

בהתאם לכללים אלו     פעלאנו מתחייבים כי נו(,  "הכללים"  –)להלן    חתימת ההזמנה ע"י הלקוח(
 ולכל עדכון שלהם.   

תאגיד ו/או מי מטעמו, לרבות כלפי כל אדם אחר  הידוע לנו כי אנו אחראים כלפיכם ו/או כלפי   .2
  שיש   תשלום  בכל  לשאת  מתחייבים  אנוכללים וכן על פי כל דין.  ההפרסומי על פי    תשדירלתוכן ה

תאגיד, בגין  ה יבים לשפות אתכם ו/או את  , אנו מתחיבנוסף.  דין  כל  לפי  וכן  הכללים  פי   על  לשלמו
או דרישה נגדכם  /ו או לתאגיד עקב פנייה ו/או טענה ו/או תביעה  /וכל נזק או הוצאה שייגרמו לכם  

בנוגע  /ו התאגיד  נגד  שירות  או  /חסויות/תשדירי  פרסומות  לרבות  הפרסום,  לתשדירי  ובקשר  
 . והודעות, ולתוכנם

דוח פרוט התשדירים  בוצעויחלוקת השידורים, מיקומם ומחיריהם   .3 פי   המצ"ב,    / החסויות  על 
המהווה חלק בלתי נפרד מהזמנה זו, אשר מתייחס לתשדירי פרסום מסוג__________, שישודרו  

בטלוויזיה  ברדיו   התאריכים  /תחנות  ברשתותאו  בין   ___________________:
.____________________ 

לנו   .4 שינויים  שידוע  לחול  לשיבוץ  עשויים  תפעלו  אתם  וכי  ביטולים,  לרבות  השידורים,  במערכת 
. נתוני ביצוע הפרסום  ימחדש של תשדירי הפרסום בזמנים התואמים עד כמה שהדבר יהיה אפשר

 כפי שימסרו על ידכם, יחייבו אותנו.  
כלל    שידורימי עסקים או פחות ממועד תחילת ביצועה או הפסקתה טרם סיום    3ביטול הזמנה זו   .5

,  יחייב אותנו במלא התשלום עפ"י הזמנתנו זו. על אף האמור, בנסיבות חריגות  פרסוםרי ה תשדי
לפטור  )אך לא חייב(  ומטעמים סבירים, בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד, התאגיד יהיה רשאי  

 . חלקה או כולה, ההזמנה מתשלום המפרסםאת 
  פרסומי  תשדירשדר  לו להפסיק  ו/א   שדרלתאגיד שמורה הזכות לא ל   על פי הכללים  ידוע לנו כי .6

 . בכללים ולנו לא תהא כל טענה בעניין זהעומד  ו שלדעת התאגיד אינ
  אחרים   או  חדשותיים  אירועים  ,השבתות  ,שביתות  בשל   נמנע  הודעה  או  פרסומת  של  ששידורה  ככל .7

מעבר    התאגידו/או טענה לפיצויים כלפי    עילה כל  (  שאנו מייצגים  למי)או  נו  ל   תקום  לא  אזי,  וכדומה
 .לעיל  4להסדר הקבוע בסעיף 

 תשלום תנאים ואחריות: .8
לשלם   .א מתחייבים  אנו  זו,  הזמנה  לביצוע  שלבתמורה  סך  כאמור  התמורה    את 

₪ מס'    ______________  בנק  בחשבון  התאגיד  עבור  יופקד  בנק  394סניף    5473אשר   ,
עבור השידור במועדים המפורטים לעיל, בלבד.    הינה  . התמורה"(התמורההפועלים )להלן: " 

 
 

 : ______________ תאריך
 

 המפרסם: __________________ 
 מסע פרסום:________________ 
 לתקופת שידור:______________ 

 פרסומאי:___________________ 
 לכבוד 

 חברת ________________ )שם הזוכה במכרז( 
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כלשהן מכוח הסכמים שבין המפרסם לפרסומאי הן תשולמנה באופן ישיר    ותעמל   ן שישנ  ככל
 .בין המפרסם לפרסומאי בנוסף לסכום האמור לעיל

יום מאישור    )למילוי ע"י הזוכה במכרז(וזאת בתוך ___  אנו מתחייבים לשלם את התמורה   .ב
זו.   המגיעים  הזמנה  התשלומים  כל  את  מידי  לפירעון  יעמיד  כלשהו,  סכום  בפירעון  איחור 

שא ריבית בשיעור  י, ללא כל צורך בכל הודעה מצדכם. כל פיגור בפירעון, יבהתאם להזמנה זו
 . הזוכה במכרז( )למילוי ע"י _____  

יהיה החותם אחראי למילוי הוראות כתב התחייבות    -  נחתם המסמך בידי אדם או גוף אחד .ג
יהיו אלה חייבים ביחד ולחוד לקיים כתב    -  זה. נחתם המסמך בידי מספר בני אדם או גופים

 התחייבות זה.  

ופקדה מלוא  לא ה , כל עוד  כפירעון התחייבות זותשלום של אחד החותמים למשנהו לא ייחשב   .ד
 לעיל.  אלעיל, בחשבון הבנק המצוין בסעיף   אהתמורה הנקובה בסעיף 

, על    ועבורו  בשמו  פועלוכה במכרז(  הואיל והתאגיד אינו עוסק מורשה ו________ )שם הז  .ה
לעיל לא יחול מע"מ ו_____________)שם הזוכה במכרז( לא ינפיק    אהסכום הנקוב בסעיף  
 למזמין חשבונית מס.  

באמור בהזמנה זו כמו גם בעובדה שההזמנה זו הינה לשידור תשדירי פרסום באמצעות  אין   .ו
גביית מלוא התמורה המגיעה לפי הזמנה זו לרבות  התאגיד כדי לגרוע מהזכות שלכם לפעול ל

 נקיטה בהליכים משפטיים לצורך כך ואנו מונעים מעצמנו מראש כל טענה בעניין.
 

 הפרסומאי

 )חתימה וחותמת( 

 המפרסם

 )חתימה וחותמת( 

 הזוכה במכרז 

 ם מי/שם החות

 

 שם החות/מים  ם מי/שם החות

 

 הערות: 

 

  



 

       

 

   אישור עריכת הביטוח -  23נספח ג'

 
הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולוחריגיה. יחד עם זאת, 

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

תאגיד השידור  -שם: כאן  
הישראלי בע"מ  ו/או  

חברות האם ו/או חברות  
 בנות ו/או חברות קשורות 

 נדל"ן ☐ שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

הזמנה,    לרבות  שירותי פרסום/מדיה  אחר:  ☐
הכנה או הפקה של תשדירי פרסומת והודעות  
הציבור   לתועלת  ותשדירים  הרדיו  בתחנות 

"כאן   הטלוויזיה  בערוצי  חסות  "  11והודעות 
 " )בשפה הערבית( וכאן חינוכית33ו"כאן 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מוצריםמזמין ☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען מען

 
 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

  בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום  תאריך תחילה
   חריגים וביטול

   X  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע  סכום 

, 322, 328, 321,  309, 302 ₪  2,000,000     צד ג'
329 

 319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
328 

  ₪       אחריות המוצר

 6)  332  328,  321, 309 ₪  2,000,000     אחריות מקצועית
 303, 327, 326חודשים(, 

        אחר



 
 

 

115 

 

 כיסויים

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה  – 066

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 הנחיות להכנת התוכנית העסקית  –  24נספח ג'

 
 במתכונת קובץ האקסל אשר צורף למסמכי המכרז ובהתאם להנחיות המפורטות בנספח זה.  ,1.4.2023שנים, אשר יחלו ביום  6- המציע יכין תכנית עסקית ל .1

 התייחסות לסעיפי ההוצאה הבאים:  הפחות לכלהתוכנית העסקית תכלול  .2

ואת    יש לצרף נספח מפורט, המבסס את צפי ההכנסות בכל שנה (;5.20מכירות ברוטו )"מחזור הפרסום ברוטו" כהגדרתו בסעיף  ▪
 להלן.  4כל הנחות העבודה אשר בבסיס צפי הכנסות זה, כמפורט בסעיף 

 עמלות משרדי פרסום; ▪

 מחזור הפרסום נטו;  ▪

 הוצאות חד פעמיות;  ▪

 השקעות נדרשות והוצאות פחת;  ▪

התייחסות השקעה במדיה ופעולות   תוכנית שיווק מפורטת, לרבות נדרש פרוט כולל - הוצאות פרסום, שיווק ומכירות; ▪
 אותן יבצע הספק בכל שנה.   יווקיות/פרסומיותש

 הוצאות הנהלה וכלליות )לא כולל שכר(;  ▪

יש לציין באופן ברור את היקף המשרות של צוות   הוצאות שכר )לרבות מבנה ארגוני, מס' משרות ומס' עובדים בכל תפקיד(; ▪
 המכירות מטעם המציע. 

 הוצאות מימון )נטו(; ▪

 פיצויים מוסכמים בהתאם להסכם;תשלום תחזית לעניין   ▪

 . חובות אבודים ▪

 הוצאות אחרות   ▪
(. קובץ האקסל יכלול הסברים, נוסחאות  USBהתוכנית העסקית תוגש כחוברת, אשר אליה יצורף קובץ אקסל במתכונת המצורפת למכרז על גבי התקן נייד ) .3

 החישוב של כל סעיף וסעיף. וחישובים באופן בהיר וברור, בו ניתן יהיה להתחקות אחר אופן 
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)רדיו/טל .4 מדיה  אמצעי  לפי  מפולחת  ההכנסות,  תחזית  ביסוס  לעניין  פירוט  הכולל  נספח  לצרף  יש  ברוטו(,  הפרסום  )מחזור  המכירות  סעיף  וויזיה  לעניין 
ת(. בנוסף יש לפרט את המחירון לטלוויזיה  וערוץ/תחנה(. כמו כן, הנספח יכלול התייחסות ספציפית ומפורטת לתחנות המגזריות )רק"ע, מורשת והמדיה בערבי

 מובהר כי אי עמידה בהנחיות סעיף זה עלולה לפגוע בניקוד האיכות של המציע.  עליו מבוסס התחשיב, בפורמט שבקובץ האקסל.

 בתוכנית העסקית יחייבו את הזוכה בכל תקופת ההתקשרות.   ההוצאהככלל, סעיפי   .5

  מינימלי   תקציב  יהוו   העסקית   שבתכנית  פרסום  והוצאות  ומכירות  שיווק   הוצאות יל, הסכומים המצוינים בסעיפים:  לגרוע מכלליות האמור לע  מבליכי    מודגש .6
  3נספח ג'ל  81  סעיףלהוראות    בהתאם, אשר הזוכה במכרז יתחייב להוציא, בכל שנה קלנדרית, וזאת על סמך תכנית עבודה שתוגש לאישור התאגיד  מחייב

 מפרט השירותים.  –להסכם 

 יש לפרט בכל סעיף הנחות עבודה ואופן חישוב.  .7

)ובכלל זה אין לציין את הכנסות    לציין בתכנית העסקית או בהצעה המקצועית בשום אופן בדרך מפורשת או משתמעת את ההצעה הכספית של המציע   אין .8
 .לפי שיקול דעת הוועדה פעולה בניגוד להוראה זו עלולה לגרום לפסילת ההצעההמציע או את שיעור עמלת הספק(. 

ובהר כי  להלן(, תתבצע בחינה של שיעור הרווחיות הנגזרת מהתכנית העסקית בשים לב להצעה הכספית. מ  IIIלאחר פתיחת הצעות המחיר של המציעים )שלב   .9
הנחות לא   תכנית עסקית אשר ימצא כי היא הפסדית )דהיינו הכנסות הזוכה יהיו נמוכות במצטבר מהוצאותיו( ו/או תכנית עסקית שימצא כי היא מבוססת על

 בלת החלטה.  סבירות, עלולה להיפסל ובכך לגרום לפסילת ההצעה, בכפוף למתן אפשרות למציע להתייחס לכך בדרך שתקבע ועדת המכרזים, קודם ק

 


