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 "ז שבט תש"פי

 ן דבעיאלכל מ

 

 (31) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה הנדון: 

 Chartbeat, Inc – צ'ארטביטעם התקשרות  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

 – צ'ארטביט"עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

Chartbeat, Inc  " .)"להלן: "הספק( 

 

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

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

 
 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  .2.2027לא 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-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גל( 31) 3ולתקנה א)א( 3וות דעת בהתאם לתקנה חהנדון: 

 

 "(הספק)להלן: " Chartbeat, Inc – צ'ארטביט: שם הספק

     שנתיים נוספותתקופות נוספות עד לשנתיים + אופציה לאשר הארכה ל תקופת ההתקשרות:

  לשנה $14,445: כולל מע"מסכום ההתקשרות השנתי 

על ידי מערכת אחת בעלת מגוון רחב של , מדידת נתוני אתר כאן בזמן אמת: השירות / העבודה הנדרשת

 . נתונים השוואתיים בין אייטמים שוניםו בדגש על שינויי עריכה, פעילות גולשים באתריכולות 

 מטרת ההתקשרות היא לצור מערכת אחת שתאפשר את מכלול האפיונים הבאים: 

בדשבורדים מסודרים ומאופיינים עבור גופי תקשורת וחדשות וכן  בזמן אמתמדידה והצגת נתונים  . 1

   .מצב הגולשים באתר בכל רגע נתון

 .לכותרות ולתמונות  AB testingביצוע   .2

 .רדיו, טלוויזיה, דיגיטל –השונים באתר כאן  כניסות וצפיות לנדבכים מדידת . 3

  .כך שנוכל לקבל מידע על האזנות גולשים וצפיות בנגני וידיאו –מדידת נגנים בזמן אמת  . 4

  .השוואות בין התנהגויות משתמשים בזמנים שוניםוביצוע  היסטוריית נתוניםקבלת   .5

 .הגעה לאתר ולאתר המותאםמדידה רוחבית של מקורות הצגה בזמן אמת גם של   .6

 .הצגת נתונים שיותאמו לנושאי תפקידים שונים . 7

  .רים באתר לפי נתוני כניסות ואזורי הקלקהניתוח אזו . 8

   .בין אייטם במיקום מסוים היום, לימים קודמים –נתונים השוואתיים מתן  . 9

ולקבל מידע על מצבו של כל אייטם בכל כולת לראות את ההומפייג' , יתמונת מצב של האתרהצגת  . 10

  .רגע נתון

 .מדידת אפליקציה בזמן אמת וכן הוצאת נתונים רוחביים מהאפליקציה . 11

קבלת דוחות יומיים, שבועיים, חודשיים והשוואתיים לגבי כל האתר, קטגוריות ועד רמת האייטם  . 12

  .הבודד

 .ת לכניסותזיהוי מילות מפתח שמובילו –אופטימיזציה ביצוע  . 13

מאפשרת . מערכת אחת הינו ייחודי לחברת צ'ארטביטלמערכת אחת רציפה  צירוף כל השירותים הנ"ל

עדפות , להכיר את הכניסותשלמה ורציפה דבר שמאפשר לתאגיד למקסם את מספר ההצגת תמונה 

התוכן ותחומי תובנות על שיטות העבודה, העריכה, , להפיק התוכן לפלטפורמה, להתאים את הגולשים

כיצד ניתן להביא קהלים חדשים ולהבין  הקמת דשבורדים שונים לפי צורך החטיבות השונות ,העניין

 כל אלו יאפשרו לשפר את אתר כאן ולהגדיל את מספר הגולשים באתר.. מרשתות חברתיות

 



 

                                                                     

 

 

תפקודי המערכת. בנוסף, להיצמד לסטנדרט הגבוה של  חטיבת החדשותהתקשרות עם הספק תאפשר ל

מההטמעה, דרך  –ולמענה צמוד של נציג אנושי שילווה את התהליך  24/7שירות לקוחות הספק מספק 

 השימוש היומי ועד להפקת דוחות רחבים יותר.

 

חר , לאלפי חוות דעתי המקצועית, מדובר בספק חוץ :סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק חוץ

המסוגלת לתן את הפתרון העונה לכלל שלמה אין בנמצא בישראל מערכת אחת שעשיתי,  בדיקהבחינה ו

 .  לתפעול הנדרשים כמפורט לעיל, באופן אוטומטי, נוח וקלאפיונים והביצועים ה

 

כספק חוץ שבנסיבות העניין יכול לספק את  chartbeat לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את

 אינם בנמצא בישראל.  השירותים ש

 

 

 בכבוד רב,    

 יובל פישר    

 מ"מ מנהל מחלקת המחקר                        

 

 

 

 


