
 
 

 
 תאגיד השידור הישראלי

 

 עבור תאגיד השידור הישראלי ASO -ו SEOלשירותי קידום אתרים ואפליקציות ) 27/2019פומבי דו שלבי מכרז 
 

לשירותי שיווק וקידום אתרים ואפליקציות בכל הרשתות החברתיות  תאגיד השידור פונה לקבלת הצעות  .1
הקיימות והעתידיות ובכל פלטפורמה דיגיטלית שניתן לבצע בה קידום במטרה לשפר את הופעתו במנועי חיפוש 

וחנויות  מנועי החיפושתוצאות החיפוש האורגניות של לשפר את  במטרה באינטרנט, ובחנויות אפליקציות, 
עד להשגת אותם מיקומים י התאגיד וזאת האפליקציות לביטויי החיפוש הנשאלים על ידי שוקי היעד של אתר

תוצאות מסחריות או אחרות שמצדיקות את ההשקעה בקידום האתר ו/או  בצמרת תוצאות החיפוש שיניבו
, אפליקציות התאגיד, במטרה להגיע למקסימום קהל יעד על פי דרישה ונושא ברחבי השוק הדיגיטלי המקודם

 במסמכי המכרז.  למפורטהתאם וזאת ב
 
, ותנוספ ותההתקשרות לתקופעם אופציה להארכת , חודשים 12-תקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא ל .2

 בהתאם לקבוע בהסכם.
 
 

 מציע העומד בעצמו בכל הדרישות המפורטות להלן:רק עות רשאי להגיש הצ .3
 

  .מורשה עוסקאו /ו רשמי ברשם הרשום מאוגד משפטי גוףהינו  המציע 3.1

 סף בתנאי הוכחת עמידה לצורך -ורשאי לעסוק עם גופים ציבוריים  כחוק ספרים מנהל המציע 3.2

 גופים עסקאות חוק לפי ספרים ניהול בדבר אישור פקיד שומה להצעתו המציע יצרף, זה

למכרז  5וכן תצהיר חתום ומאומת בפני עו"ד, בנוסח המצורף נספח  , 1976 -ו"תשל  ציבוריים,

 זה.

באתרי  seo -בתחום הרצופות )בשפה העברית, ערבית ואנגלית( שנים  5של לפחות מוכח מציע ניסיון ל 3.3

 PPC-ב  קידום תוכן, אפליקציות והורדת אפליקציות, סרטונים ושיווק ,אינטרנט, ורשתות חברתיות

במנוע החיפוש גוגל וברשתות חברתיות ביניהן: פייסבוק כולל איוונטים, אינסטגרם כולל אינסטגרם 

 סטוריז, טוויטר, לינקדאין, יוטיוב.

, סנאפצ'אט, טאבולה, WAZEכן בפינטרסט, ספוטיפיי, ניסיון מוכח של שנה לפחות בקידום תולמציע  3.4

 אאוטבריין, פלייבאז.

בשפות העברית, הערבית והאנגלית  aso   -למציע ניסיון מוכח של שנתיים רצופות לפחות בתחום ה 3.5

 )שלוש השפות במצטבר(.

וכן לאתרים ו/או רשתות חברתיות בעלי ת SEO -לפחות בתחום הרצופה ניסיון מוכח של שנה  מציעל 3.6

 . חדשותי

באתרים ורשתות  גםלעיל, נדרש כי למציע יהיה ניסיון מוכח  3.5 – 3.3במסגרת הניסיון הנדרש בסעיפים 

 חברתיות בשפה הערבית )נוסף על עברית(. 

הרפרנט המוצע על ידי המציע לביצוע השירותים בפועל מול התאגיד, הינו בעל ניסיון של שנה לפחות  3.7

לרבות באתרים  , שיווק דיגיטלי בקידום תוכן ברשתות חברתיות seo,  aso, ppc –בכל אחד מהתחומים 

ורשתות חברתיות בשפה הערבית. המציע יהיה רשאי להציע שני רפרנטים, אחד לשפה העברית ואחד 

 לשפה הערבית, ובלבד שכל אחד מהם יעמוד בדרישות הותק הקבועות בסעיף זה.

לעיל, על המציע לצרף להצעתו פרטי  3.7 – 3.3להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  האמורים בס"ק 

לעיל, בצירוף תצהיר בנוגע  3.7 – 3.3ניסיונו וניסיון הרפרנט/ים המוצע/ים מטעמו, כאמור בסעיפים 

הרפרנט/ים לפרטי הניסיון כאמור, מאומת על ידי עו"ד בנוסח המצורף למכרז זה; וכן קורות חיים של 

 המוצע מטעמו לביצוע השירותים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9


 
 

 
מובהר כי דרישות הותק האמורות נדרשות לאור מהות השירותים, היקפם, אופי פעילות התאגיד 

באינטרנט, ברשתות חברתיות ובסלולר, המחייבים כולם, העמדת השירותים על ידי ספק בעל ניסיון 

 משמעותי בתחום.

 

 .www.kan.org.ilבכתובת   התאגידמתפרסמים באתר האינטרנט של המלאים מסמכי המכרז  .4

באמצעות משלוח דואר  בצהריים 12:00בשעה  18.8.19עד ליום בכתב לקבלת הבהרות לתאגיד ניתן לפנות  .5
 . ayelete@kan.org.il  כתובתלרכזת ועדת המכרזים, באלקטרוני 

 

ה' בין -בין הימים א', במודיעין 44צלע ההר של התאגיד המצויה ברחוב יש להגיש לתיבת המכרזים  את ההצעה .6
הצעות שתוגשנה לאחר מועד  בצהריים. 12:00 שעהב 8.9.19 עד לא יאוחר מיוםבכל יום ו 17:00 - 09:00השעות 

 .הידונתלא ו נהפסלתזה 

 

ביותר וכלל לא לדון  ואת הזכות לבטל את המכרז, למסור את השירותים למציע שיראה ל ולעצמ התאגיד שומר .7
 בהצעות שלא הוגשו לפי הוראות המכרז.

 
מודגש כי, הפירוט המלא של תנאי המכרז מופיע במסמכי המכרז גופם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה  .8

 מובהר, כי חוסר לא ייחשב סתירה. יגבר.זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז 
 

 מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת. .9
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