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תאגיד השידור שיתוף פעולה עם הפקת תכניות ולל ותהצעקול קורא להגשת 

   2120לתחרות הזמר של האירוויזיון והשיר הישראלי נציג הבחירת להישראלי 

 מבוא .1

פרודוקציה בינלאומית אשר -"( הינה קוהאירוויזיוןהאירוויזיון )"תחרות הזמר של  .א

, EBU-ה בשם(, והמופקת EBUאיגוד השידור האירופי )ב םחבריגופי שידור השותפים לה 

אשר מחזיק בזכויות הקניין הרוחני באירוויזיון, לרבות בזכויות השידור, זכויות מיסחור 

   .וכל כיו"ב

, מחזיק EBU"( לבין ה התאגידתאגיד השידור הישראלי )"מכח הסכם החברות בין  .ב

בלעדיות על מותג האירוויזיון ועל בזכויות  , כגוף השידור הציבורי בישראל,התאגיד

( יישראלההשידור בישראל של האירוויזיון, ובזכות ההשתתפות הבלעדית )כנציג 

 ר הישראלי והשי הנציג הישראלי; ולפיכך, התאגיד זכאי לבחור את באירוויזיון

 )או בסמוך לכך(.  2021, אשר יתקיים בחודש מאי 2021אירוויזיון ל

תכניות טלוויזיה לבחירת הנציג  6 – 4 -כ לקבל הצעות להפקת סדרה בתהתאגיד מעוניין  .ג

, אשר "(הסדרה)" דקות לפחות כל אחת 52, באורך של 2021לתחרות אירוויזיון  והשיר

, כאן 11כאן  –ישודרו בזמני צפיית שיא בפלטפורמות השידור השונות של התאגיד 

רמה אחרת ו/או נוספת, פו, וכל פלטחינוכית, מכאן, ערוצי הדיגיטל והרדיו של התאגיד

ם נלווים נוספים, , תכלול ההצעה תכניעל הסדרה בנוסף .לפי שיקול דעתו של התאגיד

 אודיו, וכן מוצרים נלווים כמפורט בקול קורא זה.דיגיטל ורדיו /  לרבות תכני

זמין רחיב את ההתקשרות עם הזוכה, ולהלה)אך לא חייב( מובהר כי התאגיד יהיה רשאי  .ד

תכנים נלווים, תכנים המיועדים לשידור גם מעבר מהזוכה הפקת תכנים נוספים כגון 

לשעות צפיית שיא, ומוצרים נוספים, מעבר למפורט בקול קורא זה ו/או בהצעת הזוכה, 

 .בין התאגיד לזוכה והכל בכפוף לכל דין שיקבעוובתקציב בתנאים 

בחירת הנציג והשיר חייבת להסתיים במועד אשר יאפשר לתאגיד להגיש את כל החומרים  .ה

, בכלל זה הקלטות סופיות של השיר EBU -הנדרשים לשם השתתפות באירוויזיון ל

ו/או מי מטעמו, במועד שיקבע  EBU -המייצג, הקליפ וכל חומר נוסף שיידרש על ידי ה

, ולפיכך, 2021, מועד זה צפוי להיות בחודש מרץ . בהסתמך על ניסיון העברEBUעל ידי ה 

, הליך בחירת הנציג והשיר, הקלטת השיר, הקליפ, וכל חומר ושידורן הפקת התכניות

. התאריך 2021נדרש אחר, חייבים להסתיים עד לא יאוחר ממחצית חודש פברואר 

 המדויק יקבע בהמשך על ידי התאגיד. 

מודדות בהליך בחירת האמן ו/או השיר, תחל מובא לידיעת המציעים, כי ההרשמה להת .ו

( או במועד אחר כפי שיקבע על ידי התאגיד 16.5.20) 2020במועד גמר תחרות אירוויזיון 

 לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

 ההצעות יכללו את כל המפורט בקול קורא זה להלן. .ז
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 הגדרות .2

האירופי ו/או כל גוף ו/או חברה ; איגוד השידור European Broadcasting Union - EBU .א

 אחרים הפועלים בשמו ו/או מטעמו.

גוף אשר תופק על ידי  2021של האירוויזיון לשנת תחרות הזמר  - 2021אירוויזיון או  האירוויזיון .ב

 .עבור גופי השידור אשר ישתתפו באירוויזיון ,EBU-ה בשם או מי מטעמו, EBU -שידור חבר ה

בו ייערך והתאריכים עיר, אולם( מדינה, המקום ) וד פנייה זו, טרם נקבענכון למועמובהר בזאת, כי 

 .אלו יקבעו במהלך השנה הקרובה. 2021אירוויזיון 

-מובהר בזאת כי ל .EBU-פורסם על ידי היכפי ש, 2021תקנון תחרות האירוויזיון  - EBU-התקנון  .ג

EBU  .העל פי תקנון שמורה הזכות לשנות סעיפים בתקנון מעת לעת-EBU כחבר ב, התאגיד- 

EBU  ואת השיר המייצג. מובהר בזאת כי תקנון ה האמן המייצגזכאי לבחור את-EBU  מחייב את

בין השאר בכל הקשור להגשת השיר לאירוויזיון, זכויות ושימושים בשיר ובהקלטת השיר התאגיד 

וכל כיו"ב. הזוכה בהליך זה  לוחות זמנים חובות האמן המייצג וחברי המשלחת, ,)אודיו ווידאו(

  הרלוונטיות.  EBU -יחוייב לפעול בהתאם לכל הוראות תקנון ה

, וכל הוראה ו/או נוהל אחר בנוגע לאירוויזיון ו/או להשתתפות בו, EBU -תקנון ה – EBU -חוקי ה .ד

 היו מעת לעת., וכפי שיEBU -שנקבעו או שיקבעו על ידי ה

 .2014 –חוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד  –החוק  .ה

המעגן את הכללים החלים על אירוויזיון, האמן המייצג בתקנון השתתפות  - השתתפותהתקנון  .ו

 כחלק בלתי נפרד ממנו. עם הזוכהלהסכם אשר יצורף באירוויזיון, ו האמן המייצגהשתתפות 

לאירוויזיון, ואשר יצורף להסכם  מייצגהתקנון המעגן את הליכי בחירת השיר  –תקנון בחירת השיר  .ז

עם הזוכה כחלק בלתי נפרד ממנו. על פי החלטת התאגיד, תקנון ההשתתפות ותקנון בחירת השיר, 

 יכול שיהיו במסמך אחד או במסמכים נפרדים.

ויזיון, במסגרת התכניות שיופקו בהתאם לפנייה כנציג התאגיד לאירוהאמן שייבחר  - האמן המייצג .ח

 . EBU-בתנאי תקנון ההשתתפות ותקנון הזו. האמן המייצג יידרש לעמוד 

, בהתאם להוראות 2021השיר שייבחר לייצג את התאגיד בתחרות האירוויזיון לשנת  -השיר המייצג  .ט

 התקנון לבחירת השיר.

)לרבות תכני דיגיטל  נוספיםוים ונלתכניות טלוויזיה ותכנים הסדרה, וכן כל  – התכניות .י

ויהיו מיועדים לשידור , אשר יופקו על ידי הזוכה בפנייה זו, עבור התאגיד, ורדיו / אודיו(

 במסגרת התכניות יבחרו. ובפלטפורמות התאגיד השונותהשונים בערוצי התאגיד בלעדי 

ידרשו לעמוד בדרישות חוק השידור  התכניות .2021האמן המייצג והשיר המייצג לאירוויזיון 

  ., לעניין הפקה מקומית קנויה2014 –הציבורי הישראלי, התשע"ד 

 מסמכי פניה זו המהווים חלק בלתי נפרד ממנה .3

 פניה לקבלת הצעות )מסמך זה(; .א

 הצעה;חוברת  -נספח א'  .1
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 ;טופס התחייבות לשמירה על סודיות -נספח ב'  .2

 ;טפורמה דיגיטלית להצבעהלמפרט טכני לפ -נספח ג'  .3

 ;פורמט להגשת תקציב –נספח ד'  .4

 מטרות התאגיד בהתאם לחוק. –נספח ה'  .5

)יובהר, יפורסם בהמשך ויצורף למסמכי קול קורא זה  – לדוגמההפקה  נוסח הסכם .ב

 .התאמתו להצעה הזוכה(כי נוסח ההסכם יעבור שינויים לצורך 

 תנאי סף .4

 תנאים הבאים:בעצמו בכל הלהגיש הצעה במסגרת הליך זה רק מציע העומד רשאי 

 ;הרשום בישראל כתאגיד בית הפקההוא המציע  .א

מפיק,  - הבאים מפתחהבעלי תפקידי  לפחות שלושהעמיד לטובת ההפקה מציע להמציע ה .ב

בביצוע בעל ניסיון  נדרש להיות מבעלי התפקיד, כל אחד. "(תפקיד בעליובמאי )"תוכן עורך 

במסגרת הפקה של לפחות תכנית אחת מרובת פרקים )מינימום שישה פרקים(  ,תפקידאותו 

בתחום אמנויות הבמה, אשר שודרה בזמני צפיית שיא  (talent show)שרונות ישל מופע כ

לפחות פרק אחד מתוכם שודר , ואשר ( בערוץ ברודקאסט בישראל או בחו"ל22:30 – 21:00)

 בשידור חי;

להעסקת כל בעל תפקיד המוצע אסמכתא מספקת, לשביעות רצון התאגיד, על המציע להציג 

 . )כגון הסכם, מסמך הבנות וכד'( התכניותהפקת במסגרת על ידו, 

מציע יצרף להצעתו אישור  מציע מנהל ספרים כחוק ורשאי לעסוק עם גופים ציבוריים.ה .ג

טעם פקיד שומה, על שם הזוכה, על ניהול ספרי חשבונות ורשומות על פי חוק בר תוקף מ

 ;1976 –עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו 

או לחלופין  2018, 2017בשנים בכל שנה, ₪ מיליון  10למציע מחזור כספי מינימלי של  .ד

 הכספי בשנים אלו.. המציע יצרף להצעתו אישור רו"ח על גובה המחזור 2019, 2018בשנים 

 תוכן ההצעה .5

להפקת התכניות,  בנוגע והכספית , התכניתהמקצועית הצעתו אתבהצעתו  לפרט המציע על

בכלל זה, ההצעה . ולהליך בחירת האמן המייצג והשיר המייצגלמוצרים נלווים ככל שישנם, 

 תכלול את המפורט להלן:

 תוכן הצעת .א

, לרבות מבנה התוכניות; ליינאפ תוהמוצעת והתכניתוכן פרטים לעניין ההצעה תכלול  .1

נדרש פירוט הפורמט; פירוט  –לדוגמה; ככל שהתכניות המוצעות מבוססות על פורמט 

  ומנגנוני הבחירה; וכל פרט רלוונטי נוסף.המוצע הליך הבחירה 

, ישראלי ההצעה יכולה להיות להפקת תכניות חדשות או תכניות על בסיס פורמט קיים .2

יש לפרט מיהם בעלי הזכויות , במקרה של הצעה המבוססת על פורמט קיים. או מחו"ל

ולהציג אסמכתא מבעלי הזכויות לכך שהמציע רשאי להציע את הפורמט לצורך  בפורמט

הפקת התכנית )כגון אישור כתוב מבעלי הזכויות, ו/או הסכם אופציה להפקת הפורמט 
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מט, באחריות הזוכה לקבל על )למען הסר ספק, במקרה של הצעה מבוססת פורוכד'(  

חשבונו את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך שימוש בפורמט בהתאם 

 ;להצעתו(

ההצעה תכלול הצעה מפורטת להליך הסינון והבחירה של האמן המייצג והשיר המייצג,  .3

רמות נדרש, כי הגשת ההצעות וסינונן הראשוני, יתאפשרו באמצעות פלטפו. על כל שלביו

מובהר בזאת, כי הליך בחירת האמן המייצג  .דיגיטליות שיפותחו ויועמדו על ידי הזוכה

 .EBUוהשיר המייצג חייב לעמוד בקריטריונים של שקיפות ושוויוניות, בהתאם לתקנון ה 

הליכי הסינון יהיו טעונים בסופו של דבר אישור התאגיד, אשר יהיה רשאי עוד מובהר, כי 

אינו מתחייב בכל מקרה, התאגיד  לבצע בהם שינויים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 לאמץ הליכי סינון ומיון שהוצעו על ידי הזוכה, ויפעל בנושא לפי שיקול דעתו הבלעדי.

על ההצעה לכלול הצעת  טלוויזיה, רדיו ודיגיטל. –שלב בין שלוש הפלטפורמות תההצעה  .4

; הצעת 2021תוכן לתכנית או תכניות טלוויזיה במסגרתן יבחרו האמן והשיר לאירוויזיון 

הפקת מוצרי תוכן נלווים כגון אפליקציות, הצעה ל ;יטל, כגון סדרת רשתתוכן לדיג

וכד', אשר תהא מותאמת לפלטפורמות הדיגיטליות של התאגיד;  מיניסייט, משחקים

תוכן אודיו מקורי, ייחודי ומותאם לרדיו ולעולמות האודיו )פודקאסטים(. הצעה ל

רמות השונות. לגבי כל פלטפורמה, ההצעה תפרט את האופן בו תבוצע סינרגיה בין הפלטפו

  יה וכיו"ב.ייושם דגש בהצעה, על החוזקות של כל פלטפורמה, הרגלי צפ

התכנים המוצעים יתבססו על ערכים של יצירה ישראלית מקורית וחדשנית, ויכללו  .5

שיתוף הציבור בהליך הבחירה, והנגשה של התכנים לכלל הציבור, לרבות כתוביות, שפת 

 . תיאור קולי והנגשה קוגניטיביתסימנים, 

 נלווים למוצרים הצעה .ב

ההצעה תכלול הצעה לפיתוח פלטפורמות דיגיטליות לצורך הליכי הגשת מועמדויות  .1

 וכיו"ב;הצבעה ושירים, סינון, 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ההצעה תכלול פרטים לעניין פלטפורמת ההצבעה  .2

ל זה הצעה להתממשקות פלטפורמות ואפשרויות ההצבעה המוצעות בתכניות, ובכל

. על פלטפורמת ההצבעה ההצבעה עם פלטפורמות דיגיטלית ו/או אחרות של התאגיד

 ; נספח ג'מפרט הטכני לעמוד בכל המפרטים הנקובים ב

התאגיד יהא רשאי לדרוש מהזוכה פיתוח פלטפורמות דיגיטליות כגון לצורך הצבעות  .3

המקורית ובין אם לאו, ככל שמצא כי הדבר נדרש לצורך וכיו"ב, בין אם נכללו בהצעתו 

 יישום הליך הבחירה )באמן ו/או בשיר( שיקבע.

 כספית הצעה .ג

לרבות הסדרה, תכנים נוספים ומוצרים ההצעה תכלול את פירוט תקציב ההפקה המוצעת,  . 1

 ;6כמפורט להלן בסעיף נלווים, 

בין היתר להפיק הקלטת אודיו מקצועית ווידאו קליפ  דרשייבהליך זה,  הזוכהמובהר, כי  . 2

 -ה לחוקי בהתאםיופקו  אשרמקצועי של השיר המייצג, לצורך הגשתם לאירוויזיון, 

EBU .האמורות )אודיו ווידאו(.  טותללהק תקציב תהצע תכלול ההצעה  
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  נוספות הוראותד. 

ובפרט בתחום הפקת  המציעניסיונו של לגבי מלאים ומפורטים פרטים ההצעה תכלול  .1

 תכנית כישרונות בתחום אמנויות הבמה, הליכי סינון, שיתוף קהל בהליכים וכיו"ב;

בעלי ת, לרבות והפקת התכנילמיועדים פרטים לעניין בעלי תפקידי מפתח ההצעה תכלול  .2

 מפיק, במאי) לעיל)ב(  4 בסעיף המפורטים הסף בתנאי העומדים תפקיד כהגדרתם לעיל

, טאלנטים מלהק, מנהל מוסיקלי, במאי עריכותמנחים, שופטים, וכן (; עורך תוכןו

, פרויקטים שבוצעו על ידם talent show, וניסיונם, ובפרט, בתחום הפקת וכד' אחרים

  ;וכל פרט רלוונטי נוסף

 התפקידמובהר, כי התאגיד יהיה רשאי להעמיד בעלי תפקיד מטעמו, במקום מי מבעלי  .3

תפקיד מטעם המפיק האו בנוסף להם. בכל מקרה, זהות בעלי  שהוצעו על ידי הזוכה,

הזוכה, תהא טעונה אישור התאגיד, אשר יהיה רשאי לדרוש מהזוכה לבצע שינויים בבעלי 

 תפקיד, להחליף מי מהם וכל כיו"ב.ה

בות המציע יצרף להצעתו כל פרט ו/או אישור הרלוונטי להוכחת עמידתו בתנאי הסף, לר .4

 ;לעיל 4כל המפורט בסעיף 

 מציע יצרף להצעתו אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה מטעם המציע;  .5

 הצעת התקציב .6

המצורף לקול קורא זה נספח ד' )יש להגיש בפורמט זה פירוט התקציב יהיה בפורמט אקסל  א.

 .בלבד(

מתקציב ההפקה המוצע )לא כולל  10%רווח ההפקה המוצע לא יעלה על  -במסגרת התקציב  ב.

 (. ותקורות רכיב הבלתי צפוי

כמפורט  התאגיד יהיה רשאי לדון עם המציעים על פרטי הצעת התקציב שהגישו, במסגרת מו"מ ג.

   , ובכלל זה לדרוש תיקונים, תוספות ו/או שינויים בהתאם להפקה המוצעת.להלן

 הגשת הצעותאופן  .7

בצירוף כל  ayelete@kan.org.ilי לכתובת: באמצעות דואר אלקטרונ הצעות תוגשנה .א

  המסמכים והפרטים הנדרשים. 

של המציע, וכן כל מסמך המעיד על  המפורטת תיכלל ההצעה המקצועית והתוכניתבהצעה  .ב

 .לעיל 6, 5, וכל הפרטים המפורטים בסעיף עמידתו בתנאי הסף

התקציב המוצע יוגש לכתובת האמורה בקובץ נפרד, תוך ציון ברור בשם הקובץ שמדובר  .ג

 בהצעת התקציב.

 קובץ/י ההצעה ישאו בשם הקובץ באופן ברור את שם המציע. .ד

  .17:00בשעה  1.3.2020הצעות תוגשנה עד ליום  .ה

, עד לא יאוחר Tochentv@kan.org.il  ניתן להפנות למיילביחס לפנייה זו שאלות הבהרה  .ו

ועדכונים שונים שאלות ההבהרה וכן תשובות התאגיד  .17:00שעה  16.2.2020מיום 

mailto:Tochentv@kan.org.il
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באחריות המציעים לבחון את אתר האינטרנט של  יפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד.

ליך זה גם בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות התאגיד ולעקוב אחר הפרסומים בנוגע לה

והם לא יישמעו בכל טענה הנוגעת לאי ידיעה של הודעה ועדכון כלשהו שפורסמו באתר 

 .כאמור

 התאגיד יהיה רשאי לשנות את המועדים הנקובים לעיל, בהודעה שתפורסם באתר התאגיד. .ז

 צעותההאופן בחירת  .8

כמפורט לפי שיקולי איכות ותקציב, התאמתה לצרכי התאגיד,  פי על תיבחר הזוכה ההצעה

 להלן:

 בתנאי הסף.המציעים עמידת תיבחנה  :ראשוןהשלב ב .א

שעמדו בתנאי הסף יעברו המציעים  הצעות בחינה ראשונית של ההצעות. :שלב השניב .ב

)אחד גם נציג ציבור ישתתף בו אשר הרכבו יקבע על ידי התאגיד, ו צוות מקצועי לבחינה של

התאגיד יהיה רשאי "( בחינהצוות ה)להלן: " )ג( לחוק 64בהתאם לסעיף או יותר( שמונה 

  גם אנשי מקצוע מחוץ לתאגיד, לפי שיקול דעתו. לשלב בצוות הבחינה

בין  ,בשלב זה, יבחן צוות הבחינה את ההצעות שהוגשו, על סמך החומר הכתוב שהוגש

 הבאים: לקריטריונים בהתאםהשאר 

שבוצעו על ידי המציע )מספר עונות של  talent showמסוג  מספר הפקות טלוויזיה .1

 ;אותה תכנית ייחשבו כמספר הפקות(

, talent showבהפקות מסוג  (תוכן )מפיק, במאי, עורך ניסיון בעלי התפקיד המוצעים .2

נתן יזה, בנוגע לבמאי המוצע, י קריטריוןבמסגרת . מעבר לנדרש בתנאי הסף בהליך זה

 ;יתרון לניסיון בבימוי מופעים בימתיים גדולים, גם אם לא שודרו בטלוויזיה

בדגש על הסדרה ועל תכנים טלוויזיוניים נוספים, התאמת התוכן ו/או  - הצעת התוכן .3

בחירת האמן והשיר לאירוויזיון, ל האופן המוצעהפורמט המוצע לצרכי התאגיד, 

הסינון המוצעים. במסגרת זו יבחנו גם הטאלנטים המוצעים ובעלי  לרבות הליכי

 ;תפקידים נוספים, מעבר ל"בעלי התפקיד"

הצעה לשילוב חוצה פלטפורמות המתאים לערוצי התאגיד  -פלטפורמות חוצה שילוב  .4

, מוצרים נלווים, של התאגיד השונים לרבות תוכן מוצע לפלטפורמות הדיגיטל והאודיו

 ;והשילוב בין התכנים המיועדים לפלטפורמות השונות

גוף שידור ציבורי ולמטרותיו כתאגיד למידת התאמת ההצעה  - ערכי השידור הציבורי .5

  ;, כמפורט בנספח ה'בהתאם לחוק

 המוצע להפקה. התקציב .6
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צוות הבחינה יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, לקבוע קריטריונים רלוונטיים נוספים  .7

המשקל או /ו את החשיבותלקבוע יהיה רשאי לבחינה, לפני תחילת הדיון בהצעות, וכן 

 .אלו או אחרים במסגרת הליך הבחינהלקריטריונים  נתנוייש

שיקול דעתו של צוות  מציעים אשר הצעותיהם נמצאו הטובות ביותר, לפי: שלב השלישיב .ג

ידרש ייוזמנו לפרזנטציה שתיערך בפני צוות הבחינה. במסגרת הפרזנטציה, הבחינה, 

כל פרט נוסף ככל שיידרש על ידי לרבות  ,הצעתו על כל פרטיהאת ולהסביר המציע להציג 

 . צוות הבחינה יהיה רשאי לבקשתוך חידוד נושאים הטעונים הבהרה בהצעהצוות הבחינה, 

צוות הבחינה יהיה רשאי להתחשב בפרמטרים נוספים  .השלמות לגבי ההצעהאו /הבהרות ו

  .שלא פורטו לעיל במסגרת הבדיקה, ככל שהם רלוונטיים להתאמת ההצעות לצרכי התאגיד

רשאי צוות הבחינה לבקש כי המציע  במסגרת הפרזנטציהמבלי לגרוע מכלליות האמור, 

צוות הבחינה  .בבסיסוהעקרונות העומדים  ואתההפקה המוצע, תקציב את  גם יציג ויסביר

בנוגע וכן לסעיפי התקציב השונים, בנוגע הבהרות והסברים בין היתר יהיה רשאי לבקש 

 .להצעת התוכןהמוצע להתאמת התקציב 

כולם  –יהיה רשאי לנהל מו"מ עם המציעים  הבחינהצוות  מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי

, על ידם בנוגע לתכנים המוצעיםהן בשלב הפרזנטציה והן בשלב מאוחר יותר,  ,חלקםאו 

  .וכיו"ב , לתקציבהמוצעים קידיםפהת לבעלי, המוצעים הסינון להליכי

בתוכן לדרוש שינויים  במסגרת מו"מ כאמור יהיה התאגיד רשאימבלי לגרוע מהאמור, 

בנוגע לכל פרטי נוספים לבקש פרטים והבהרות וביצוע התאמות תקציביות, , המוצע

למציע לא תהיה כל טענה בנוגע להתאמות כאלו או אחרות ככל שידרשו ממנו,  .ההצעה

ו/או ממציעים אחרים. שיקול הדעת בנוגע לדרישות ממציעים שונים שמור לתאגיד באופן 

  מלא.

על בסיס ידרג את ההצעות שלב השלישי, יקיים צוות הבחינה דיון מסכם, בו הבסיכום  .ד

)לרבות הקריטריונים המנויים בס"ק ב' לעיל, וכל קריטריון  של איכות ותקציבקריטריונים 

 .רלוונטי אחר עליו החלט הצוות(

 ינוהל מו"מ פרטני מול מציע שהצעתו נבחרה כמובילה על ידי צוות הבחינה :הרביעיבשלב  .ה

הן ל מו"מ מפורט והבשלב זה, ינבסיכום השלב השלישי בהתאם לקריטריונים האמורים. 

 . , לפי שיקול דעת התאגידוהן בנוגע לפרטי תוכן ההצעהבנוגע לתקציב, 

התאגיד יהיה רשאי לנהל משא ומתן כאמור עם יותר ממציע אחד, בהתאם להמלצת צוות 

ולחלופין, יהיה רשאי לחזור למציעים אחרים, ככל שמו"מ הבחינה בסיכום השלב השלישי; 

  עם מציע מסוים לא יעלה יפה.

 המו"מ, ימליץ צוות הבחינה על ההצעה הזוכה בהליך. תוצאותבסיכום שלב זה, ובכפוף ל

דוגמת הסכם תצורף  עם המציע שיזכה בהליך, ייחתם הסכם הפקה בנוסח המקובל בתאגיד. .ו

 למסמכי הליך זה.
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תה יהיה רשאי לבחור כשיר/ים נוסף/ים. במקרה ומו"מ עם מציע שהצעתו היהתאגיד י .ז

הטובה ביותר, לא יניב תוצאות; ו/או מציע שזכה לא יחתום על הסכם הפקה; ו/או לא 

יהיה התאגיד רשאי לפנות לכשיר הנוסף הבא  –יתחיל בביצוע ההפקה מכל סיבה שהיא 

 בתור בדירוג ההצעות, לצורך ביצוע ההפקה. 

לרבות בדואר אלקטרוני, למציעים שהצעותיהם נדחו, על דחיית  -התאגיד יודיע בכתב  .ח

 הצעתם.

התאגיד יהיה רשאי בכל עת, לפנות למציעים שהצעותיהם נדחו, או שתוקפן עבר, בהצעה  .ט

 לבצע את ההפקה שהציעו )חרף הדחיה(, מבלי שיהיה בכך כדי לחייב את המציעים.

 זכויות בתוצרים .9

תחלק ת, כניות אלו, לרבות זכויות יוצרים ומבצעים בתםות הקניין הרוחני בתכניהבעלות בזכוי

 .לפנייה זו שיצורףבנוסח , בין התאגיד לזוכה על פי המפורט בהסכם ההתקשרות

, לרבות סמלים ו/או EBUלזוכה לא יהיו כל זכויות במותגי האירוויזיון ו/או על אף האמור, 

, יהיה טעון גם במסגרת התכניות וכל שימוש בהם, ככל שייעשהקטעי ארכיון וכל כיו"ב, שמות, 

 אישור התאגיד בתנאים שיקבעו.

 שמירת זכויות התאגיד .10

 1993 –( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 11)3פניה זו פטורה ממכרז בהתאם לתקנה  .א

על כל , או התקנות, 1992 –ולא חלים עליה חוק חובת המכרזים, התשנ"ב , "(התקנות)"

המשתמע מכך. בכלל זה, מובהר כי ההכרעה בפנייה זו תתקבל על בסיס פרמטרים 

לערער על קביעת צוות הבחינה, ו/או לעתור  מקצועיים / אמנותיים. מציע לא יהיה רשאי

 בהליך משפטי כנגד כל החלטה כאמור. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, או עד הודעת  90ההצעות תהיינה בתוקף למשך  .ב

התאגיד על דחיית ההצעה, לפי המוקדם. התאגיד יהיה רשאי להאריך בהודעה למציעים, 

 את תוקף ההצעות.

אופציה להאריך את ההתקשרות עם הזוכה, לשנה או שנים נוספות. התאגיד לתאגיד תהא  .ג

יהיה רשאי להתנות הארכת ההתקשרות בביצוע שינויים תוכניים ו/או תקציביים בהפקה, 

 והצדדים ינהלו מו"מ בתום לב בנושא.

 שומר לעצמו את הזכות לבטל הליך זה, בכל שלב שהוא, מכל סיבה שהיא.התאגיד  .ד

על זכותו לתקן את מסמכי פנייה זו, לפני המועד להגשת ההצעות. תיקון התאגיד שומר  .ה

 כאמור יפורסם באתר האינטרנט של התאגיד.

התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהזוכה בטוחות בהתאם למצבו הפיננסי, לצורך הבטחת הפקת  .ו

 התכניות על ידו בהתאם לצרכי התאגיד.
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מי מהמציעים, והתאגיד שומר לעצמו  זו, כדי לחייב את התאגיד להתקשר עם בהזמנהאין  ז. 

את הזכות שלא לקבל הצעה מכל סיבה שהיא ואף שלא לקבל אף הצעה והכל לשיקול דעתו 

 .בהתאם לצרכיו הבלעדי

 ונותש .11

דרש להמציא לתאגיד, כתנאי לחתימת התאגיד על הסכם ההתקשרות, את יהזוכה י .א

 האישורים הבאים: 

 פלט עדכני המעיד על רישום המציע במרשם הרלוונטי; (1

קיד שומה, על שם הזוכה, על ניהול ספרי חשבונות פאישור בר תוקף מטעם  (2

 ;1976 –ורשומות על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו 

 ד / רו"ח בדבר מורשי החתימה מטעם הזוכה;אישור עו" (3

 אישור עו"ד / רו"ח על כך שהזוכה אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל. (4

 .כאחד לשני המיניםבכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר המשמעות הינה  .ב

  

 בכבוד רב,

 

 ועדת המכרזים

 תאגיד השידור הישראלי
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 'בנספח   
 התחייבות לשמירת סודיות

 
הסכם השתתפותי בהליך קבלת הצעות ו/או )במידה ואזכה בו( והוסבר לי וידוע לי כי עקב או בקשר ל הואיל

שייחתם בין תאגיד השידור הישראלי לבין ............................ )המציע( יתכן כי אקבל לחזקתי או 
( כלשהם לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, (Know- How(, או ידע Informationיבוא לידיעתי מידע )

תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל 
הציבור או מידע שידיעתו תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול להגיע אליו, בין 

ות בתעתיק, באמצעי אחסון אלקטרוני או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור בעל פה ובין בכתב, לרב
 מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן:

 "(;המידע"
 

ם או גוף והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אד והואיל
כלשהם מלבד לנציגי התאגיד המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג התאגיד המוסמך 

לחוק  118מראש ובכתב עלול לגרום לתאגיד או לצדדים נזק וגם מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 
 ;1977 -העונשין, תשל"ז

 
 מן: נוכח האמור, אני הח"מ מתחייב כלפי תאגיד השידור הישראלי כדלק

 
 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1
 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו.  .2
להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף  .3

ימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל ש
 לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ידי המציע או לאחר -ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
שרין ובין בעקיפין, לא מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במי

לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע 
 או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

ב התחייבות לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי כת .5
זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או 

 אחרת.
להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות  .6

 חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 
ם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו להיות אחראי כלפיכ .7

לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין 
 כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

ר או חפץ שקיבלתי מכם או להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אח .8
השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן 
השירותים או חומר שהכנתי עבור התאגיד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של 

 חומר כאמור או של המידע. 
דע כאמור השייך לתאגיד, תהיה לתאגיד זכות תביעה בכל מקרה שאפר התחייבות זו ושאגלה מי .9

 נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. 
הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים  .10

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז
מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  .11

 התחייבות זה.  
סכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לתאגיד מו .12

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -על
 

 :ולראיה באתי על החתום
 

 תאריך: _____________ מלא:________________ ת"ז:____________ חתימה:____________שם 
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 נספח ג'

 
 מנגנון ההצבעה הדיגיטלימ ותטכנולוגי דרישותנספח 

 

תידרש לעמוד בכל הדרישות שלהלן אלא אם הורה התאגיד אחרת. מערכת הניהול שתתמוך בהצבעות לפורמט המבוקש 

, והתאגיד יהיה רשאי להוסיף דרישות נוספות ו/או דרישות מינימום מהמערכתיובהר, כי הדרישות המפורטות להלן הן 

 לפרט ו/או לחדד דרישות אלו בהתאם לצורך:

 מערכת ניהול ומנגנון: .1

  שליטה בזמן השידור  .א

 ;בזמן השידור כדי לקדם תכנים בפלטפורמות השונותאפשרות שליטה  .1

 לדוגמא: פתיחת וסגירת הצבעות וייצור תכנים חדשים. .2

 

  אבטחה .ב

  ;)מכשיר סלולארי( Device IDההצבעה צריכה להיות מאובטחת לפי  .1

 ;לא לאפשר למשתמש להצביע יותר מפעם אחת .2

  .מערכת הניהול צריכה להיות מאובטחת .3

 

  נתונים .ג

 ;(Delayשניות עיכוב ) 5לצפות בתוצאות הצבעה עד אפשרות  .1

 ;אפשרות שליפת תוצאות הצבעה בזמן אמת .2

 .זיהוי תבניות הצבעות חריגות .3

 

 תמיכה ושרתים: .2

 ;(Concurrentבקשות / הצבעות בשנייה בודדת ) 100k –ההצבעה צריכה לתמוך ב מערכת  .א

 ;היבקשות בשני 100kבדיקת עומסים המדמה לעמידה בקבלת ו/או אישור המערכת על ידי התאגיד כפופים  .ב

 .בדיקות סייבר לממשק הניהול והאפליקציהקבלת ו/או אישור המערכת על ידי התאגיד כפופים ל .ג

 


