
 

                                                                     

 

 

 2018ספטמבר  12

 ' תשרי תשע"טג

 ן דבעיאלכל מ

 

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

 10עם ערוץ התקשרות  – 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

)להלן:  "10"ערוץ עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 ."(הספק"

 

לפי חוות הדעת המצ"ב, למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי, לפי מצב הדברים הנכון למועד  .2

 עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.הודעה זו, הספק 

 
 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת: .3

ayelete@kan.org.il,  ולהודיע כי קיים ספק  בצהריים, 12:00בשעה  9.10.18לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םאחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאי

 (. 2א)א() 3יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור, לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה 

 
 

 

 בכבוד רב, 

 איילת אלינסון 

 ועדת המכרזיםרכזת  
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 :1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג( 29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3בהתאם לתקנה חוות דעת 

 "10ערוץ "התקשרות עם 

 

 10ערוץ : שם הספק

 למשך שנה 2018 אוקטובר :תקופת ההתקשרות

 ₪  105,000סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ: 

 .10מסך ערוץ  פרסום קמפיין כאן תרבות ע"ג: השירות / העבודה הנדרשת

 בכוונת התאגיד לעלות בקמפיין פרסום עבור תחנת הרדיו "כאן תרבות". 2018אוקטובר  חודשבמהלך 

מטרת הקמפיין: הגברת מודעות למותג "כאן תרבות" והנעה לפעולה )העלאת אחוזי האזנה, וחשיפה 

 לקהל מטרה רלוונטי(

הראשי והרלוונטי לקמפיין: אקדמאים בעלי קהל המטרה פרסום ל: מאפיינים של השירותים הנדרשים

 הרגלי צפייה קלים.

ערוץ עשר מאופיין בקהל צופים בעל אפיון דמוגרפי : סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

מוכיחים מאפיין זה. מאחר וקהל  נתוני אינסטאר .סוציו אקונומי גבוה )אקדמאים בעלי הכנסה גבוהה(

המאזינים לתחנת כאן תרבות חופף לקהל הצופים בערוץ עשר )אקדמאים(, יש צורך חיוני לפרסם ע"ב 

אך פלטפורמה זו על מנת לחזק או להגיע למודעות לתחנת כאן תרבות. קמפיינים פרסומים מכווני מטרה 

קמפיין על פי דרישות  תכנוןועל כך יש לבחון  ,ילפי קהלים, ולפי המדיה הרלוונטית לכל מסר פרסומורק 

ע"ב תוכנת האינסטאר,  שנערכהם בתקופת פרסום מוגדרת. בבדיקה ממוקדות להגעה לקהל מטרה מסוי

ניתן לראות כי ישנם צופים מקרב קהל המטרה המוגדר של קמפיין כאן תרבות )אקדמאיים( אשר צורכים 

כערוץ הראשי והיחיד שלהם. בכוונת הקמפיין לפנות אל  10ץ את המדיום הטלוויזיוני אך ורק דרך ערו

 10אותו פלח אוכלוסייה ולפרסם את קיומו של תחנת הרדיו כאן תרבות. כמו כן ניתן לראות כי ערוץ 

מוביל ביחס ההמרה מבין כל הערוצים השונים מבחינת קהל המטרה )אקדמאים( ולכן יחס עלות תועלת 

 במדיום הטלוויזיוני. בקמפיין הינו המוביל לפרסום

לוח השידורים המתוכנן לתקופת הפרסום תומך גם כן בחשיפה לקהל המטרה הרלוונטית )ריבוי בלוח 

 השידורים של תוכניות חדשותיות / אקטואליות, וכן תוכניות דרמה( 

 לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.

 בכבוד רב,  

 לירן כהן צמח    

 רפרנט שיווק   


