
העמדת תוכני הוידאו של כאן לרשות הציבור, במודל של פניה לציבור להשתתף בפיילוט ל
 הכנסות ממוניטיזציה וממנויים

 19.7.2020מודעה לפרסום 

תאגיד השידור הישראלי )"התאגיד"( מבצע בימים אלו פיילוט לזמן מוגבל לבחינת הפצת תכנים 
 הכנסות מפרסום או מדמי מנוי )מוניטיזציה(.בפלטפורמות שונות במודלים של חלוקת 

לוגיסטיים, טכניים,  –היבטים שונים מעוניין להרחיב את הפיילוט לצורך בחינת התאגיד 
 הכרוכים במוניטיזציה. –כלכליים ואחרים 

, )"הפלטפורמה"( לאור האמור, התאגיד מזמין בזאת מפעילי פלטפורמות תוכן הפועלות בישראל
ותנה בחתימת השתתפות בפיילוט תבחינת שיתוף פעולה במסגרת הפיילוט.  לפנות אליו לצורך

 לתנאים הבאים:תהא כפופה בין הצדדים, ובין היתר הסכם 

פלטפורמת התוכן והפצת התוכן עומדים בכל תנאי מדיניות הפצת השידורים הכללית של  .1
 .מטההמצורף ה ות ההפציהתאגיד, כמפורט במסמך מדינ

 SVODאו  AVODהעמדת התוכן לרשות הציבור במסגרת הפיילוט תתאפשר במודל  .2
 .בלבד

 התאגיד יהיה רשאי להגביל את התכנים לגביהם תתאפשר מוניטיזציה. .3

 על ידי התאגיד.מראש לא תבוצע מוניטיזציה אלא בתכנים שאושרו לכך  .4

 Geoתוך שמירה על ד הפצת תכנים שישתתפו בפיילוט, תוגבל לתחומי מדינת ישראל בלב .5
Block .בכל שירותי הוידאו, ללא יוצא מן הכלל 

, ובהתאם , כפי שיקבע בהסכםההכנסות מפרסום יחולקו בין התאגיד לבין הפלטפורמה .6
 . (SVODאו  AVODלאופן ההפצה )

ניהול הפרסום והמפרסמים התאגיד יהיה רשאי להגביל תכני פרסום וסוגי פרסום שונים;  .7
יבוצע באופן בלעדי על ידי הפלטפורמה, אך יינתנו לתאגיד כלים לניטור ולחסימה של 

ו/או אינם עולים בקנה פרסומים ומפרסמים שאינם הולמים את ערכי השידור הציבורי, 
 כללי מועצת התאגיד. אחד עם

 
( בתכני 'וכד נתוני צפייה )מספר צופים, משך צפייה תאגידלפלטפורמה תידרש לספק ה .8

 התאגיד, באופן רציף באמצעות דשבורד או בדיווח יומיומי.
 

תשלום תמלוגים לארגוני זכויות  ,על חשבונהבאופן מלא ו ,באחריות הפלטפורמה להסדיר .9
 שימושיה בתכנים. כל היוצרים כנדרש לפי הדין בגין 

 

הפיילוט מוגבל לתקופה של עד שלושה חודשים מיום חתימת הסכם עם כל פלטפורמה.  .10
או לבטלו אף )כולן או חלקן( השונות התאגיד יוכל לסיים את הפיילוט עם הפלטפורמות 

, בכל מועד שהוא לפי שיקול דעתו הבלעדי ,באופן מיידיבטרם התקשר עם פלטפורמות, 
הפיילוט לרבות התנאים המפורטים בהודעה זו, כולם ו/או לשנות בכל עת את תנאי ביצוע 

 .או חלקם, וזאת מבלי שלפונים ו/או למשתתפים תהא טענה כלשהי כלפי התאגיד בנושא

או עם מי מהם, ויהיה רשאי להביא אליו התאגיד לא יהיה מחויב להתקשר עם כל הפונים  .11
לא תהיה  ונה. לפהרמפלטפוכל בין השאר, את יעילות ביצוע הפיילוט באמצעות  ,בחשבון

כל טענה כלפי התאגיד במידה ויוחלט שלא לבצע את הפיילוט באמצעות אותה פלטפורמה, 
 מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי ביצוע הפיילוט וההשתתפות בו ייעשו בכפוף  .12
 להחלטות מועצת התאגיד בנושא, ככל שיהיו. 



ט, יפנו לתאגיד באמצעות דוא"ל פלטפורמות המעוניינות להשתתף בפיילו .13
 itaim@kan.org.il  לצורך  ,בצירוף פרטי אנשי קשר רלוונטיים, 19.8.2020עד לתאריך

התאגיד יהיה רשאי לשנות את המועד האמור בהודעה בחינת האפשרות לביצוע הפיילוט. 
 שתפורסם. 
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 2019יוני  –העמדת תכני התאגיד לרשות הציבור  –הודעה לציבור 

תאגיד השידור הישראלי רואה חשיבות רבה בהעמדת תכניו לרשות הציבור הישראלי בארץ  –כאן 
הבאים, להעמיד לרשות הציבור את תכני התאגיד, ובתפוצות. כאן מזמין כל גוף, העומד בתנאים 

 :11.6.2019וידאו ואודיו, והכל כמפורט להלן ובהתאם להחלטת המועצה מיום 

 

 תנאים כלליים

גוף המעוניין בתכנים יידרש לעמוד בתנאים המפורטים בהודעה זו ובהסכם ההתקשרות  •
 שייחתם בין הצדדים.

ברשם רשמי בישראל / עוסק מורשה / או גוף  הגוף הינו גוף משפטי ישראלי מאוגד הרשום •
אחר, לרבות גוף בינלאומי, הפועלים לפי כל דין בישראל ומחזיקים באישורים הנדרשים 

 לצורך פעילותם. 

בניגוד לדין ו/או אינה ראויה ו/או אינה  התאגיד לא ימסור את תכניו לגוף שפעילותו הינה •
 ידור הציבורי.הולמת בכל צורה שהיא את ערכי התאגיד ואת הש

בשידור לינארי בטלוויזיה או  PayTVלא תתאפשר בשלב זה העברת תכנים למודל  •
 בדיגיטל.

מהתכנים המוצעים לצפייה על ידי הגוף, בכל ערוץ ו/או  20%תכני התאגיד לא יהוו מעל  •
 אפיק ו/או תחום המוצע על ידו לצפייה בנפרד.

לארגוני זכויות היוצרים כנדרש לפי באחריות הגוף להסדיר על חשבונו תשלום תמלוגים  •
 הדין בגין שימושיו בתכנים. 

 גוף התוכן יידרש לקדם את התאגיד ואת תכניו כפי שיוסכם בין הצדדים. •

אילו תכנים הועמדו  –גוף התוכן יידרש להעביר לתאגיד כל חודש מידע ודיווחים מלאים  •
 לרשות הציבור; היקף החשיפה לתכנים; קידום התאגיד ותכניו.

הגוף עשוי להידרש לבצע חסימה גיאוגרפית של התכנים )גיאובלוק( כתנאי להעמדתם  •
 לרשות הציבור, וזאת בהתאם לשיקול דעת התאגיד וכפי שיעדכן מעת לעת.

התאגיד יוכל להעביר לגופים תכנים כפי שימצא לנכון וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  •
 כך את אותם התכנים. ובכל מקרה, יציע לכל הגופים המעוניינים ב

התוכן שיועבר על ידי התאגיד יהיה זמין לצפייה על ידי הגוף לתקופה שתוגדר מראש על  •
ידי התאגיד. עם זאת, התאגיד יהיה רשאי לדרוש מהגוף להסיר את התכנים, כולם או 

  חלקם, ככל שעשוי להתעורר קושי משפטי בעניינם, וזאת באופן מידי.

(, וכן Watermarkות הציבור עם לוגו כאן לאורך כל קטע הוידאו )תכני הוידאו יועמדו לרש •
עם פתיח וסגיר של כאן ; תכני האודיו יועמדו לרשות הציבור עם לוגו כאן בנגן וכן עם פתיח 
וסגיר קוליים של כאן, והכל בהתאם לשיקול דעת התאגיד. העמדת התכנים תתאפשר 

  ל צורה שהיא.בכפוף לכך שלוגו התאגיד לא יוסר או יוסתר בכ

 

אין בהזמנה זו כדי לחייב את התאגיד להתקשר עם מי מהגופים, והתאגיד שומר לעצמו את הזכות 
לבטל את ההודעה, כולה או חלקה, ו/ או לערוך בה שינויים מעת לעת. כמו כן, התאגיד יהיה רשאי 

של הגוף בעניין לסיים לאלתר התקשרות בהתאם להודעה זו או תנאים בה, ולא תישמע כל טענה 
 זה. למען הסר ספק, התאגיד לא יישא בכל תשלום ו/או עלות ו/או אחריות בקשר עם עניין זה.


