
 

 

 

 2018ספטמבר  04

 "ד אלול תשע"חכ

 

בתאגיד השידור  טלוויזיהה רשימת יועצי תוכן לחטיבתלקול קורא להצטרפות 

 חינוכיתכאן  -הישראלי 

 

 יועצים של התאגידה רשימתהצטרפות ל .1

ערוץ "( ל"לקטורים אויועצים" )להלן: " תוכןהיועצי  לקטורים /בהתאגיד מעוניין  1.1

 , ופונה בקול קורא זה להגשת מועמדות. הטלוויזיה כאן חינוכית

 

תנאי הסף והעומד בכל  לשמש כיועץ תוכן ו/או לקטור של התאגידהמבקש  מועמד 1.2

 לאמור במסמך זה. להלן, יגיש את מועמדותו בהתאם  4בפרק  המפורטים

 

המכרזים של התאגיד או ועדה ם תיבחן על ידי ועדת ברשימת היועציה להיכלל בקש 1.3

 "(.ועדת מכרזיםמקצועית שתמונה על ידי וועדת המכרזים )להלן: "

 

מציעים המבקשים להיכלל ברשימת היועצים ואשר עומדים בכל תנאי הסף, רשאים  1.4

 להלן. 3כמפורט בסעיף להגיש לתאגיד בקשה להצטרף לרשימת היועצים וזאת 

 

ולרענן את הרשימות לפי באמצעות הועדה המקצועית עדת המכרזים רשאית לעדכן ו 1.5

 .מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ולצרכי התאגידשיקול דעתה, 

 

תקבע כי יועץ באמצעות הועדה המקצועית,  ,בכל מקרה שבו ועדת המכרזים של התאגיד 1.6

שהעניק שירותי אשר נכלל ברשימת היועצים אינו מתאים למילוי תפקידו ו/או לאחר 

רשאית היא , לקטורה לתאגיד נמצא בלתי מתאים ו/או מכל סיבה רלבנטית אחרת

להוציא את היועץ מרשימת היועצים וזאת לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן הזדמנות 

 אותו מן הרשימה. לגרועליועץ להתייחס לכוונה 

 

לקבל שירותים דומים  למען הסר ספק, אין בקול קורא זה, בכדי לגרוע מזכות התאגיד 1.7

. יועצי תוכן שייבחרו לפי קול של התאגיד הנמצאים במאגר הלקטוריםיועצי תוכן מ

, והכל לפי שיקול דעתו של 11קורא זה, יהיו רשאים לשמש כיועצי תוכן גם בכאן 

 התאגיד.

 

 כללי .2

"(, הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח התאגידתאגיד השידור הישראלי )להלן גם: " 2.1

"(. מטרותיו של התאגיד החוק)להלן: " 2014-השידור הציבורי הישראלי, התשע"דחוק 

ואופן ניהולו נקבעו בחוק, ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים. בהתאם לחוק, תאגיד 
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 רכישת הפקות מקומיות קנויותפחות לל₪ מיליון  40השידור מחויב להוציא בשנה 

 .המיועדות לשידור בערוץ לילדים ולנוער

 

 של התאגיד, יהיה מנוע, במישרין ו/או בעקיפין, מלהגיש הצעות יועץמציע שייבחר להיות  2.2

, למעט אם ו/או להיות מעורב בהצעות כאמור תאגידה לש להפקות במסגרת קולות קוראים

הגיש הצעות לתאגיד לא יהיה רשאי ל יועץהתאגיד מראש ובכתב. בכל מקרה, זאת אישר 

 עבור התאגיד. יועץדעת כבסוגות בהן הוא נותן חוות 

 

 בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה זכר ו/או נקבה. 2.3

 

 לוחות זמנים  .3

 17:00בשעה  26.09.18 לא יאוחר מיום להגשת שאלות הבהרהמועד אחרון 

 17:00בשעה  10.10.18 לא יאוחר מיום מועמדותמועד אחרון להגשת 

 
 

 סףדרישות  .4

 :, רשאי להגיש מועמדותהדרישות המפורטות להלן בכלבעצמו  העומדמועמד 

 –בתפקידים, כגון: לילדים ולנוער, בפרויקטים טלוויזיוניים  שנים 3ניסיון רציף של  4.1

עריכת תוכן, ייעוץ בענייני תוכן, פיתוח תוכן, בימוי, וכתיבה והפקה  בתחומי הקולנוע, 

 תכניות טלוויזיה, דרמות, דוקומנטרי, פורמטים.

ץ אינו עובד כשכיר בחברת הפקה או בגוף שידור אחר ; ואינו בעלים של חברה או היוע 4.2

 גוף שידור אחר.

כדין בישראל. במקרה שבו המציע הינו  מהרשו חברההמציע הינו יחיד, עוסק מורשה או  4.3

עליו לצרף פירוט בדבר היועץ המוצע מטעמו, שבעת הגשת ההצעה, חייב להיות  חברה

"( ובמקרה כזה, על היועץ המוצע לעמוד היועץ המוצעעובד שכיר של המציע )להלן: "

בעצמו בתנאי הסף כפי שמפורט להלן והליך הבחירה יבחן את היועץ המוצע באופן 

אישי. ככל שהעסקת היועץ המוצע במציע תסתיים, התאגיד יסיר את המציע מהרשימה. 

ככל שהחברה כאמור תבקש להציע יועץ מוצע אחר, היא תידרש להציעו במסגרת הליך 

 חדש.

המציע אינו "חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על  -ככל שהמציע הוא חברה  4.4

. ככל שהמציע 1999-א לחוק החברות, התשנ"ט362היותו "חברה מפרה" כאמור בסעיף 

-ו 2014הוא מחזיק באישור ניהול תקין לשנים  -הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור 

 לפחות. 2015
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 .המציע מנהל ספרים כחוק 4.5

 

 תיאור השירותים הנדרשים .5

, החינוכית לתאגיד שירותי ייעוץ תוכן בתחום הטלוויזיה ויספק היועצים שייבחרו 5.1

 תרבות ובידור )סוגה רגילה(, דרמה ודוקומנטרי, -דים ונוער מכל הסוגות יללתכניות 

בחינת הצעות, פורמטים ותסריטים ניסוח משובים מובנים ו/או כל : לקטורה, לרבות

 "(. השירותיםשירות דומה אחר )במסמך זה: "

ואינו , השירותיםבמתן כלשהי אינה מקנה בלעדיות הכללת מציע ברשימת היועצים  5.2

התאגיד יהא מחייב את התאגיד להזמין שירותים בהיקף כלשהו מאיזה מהיועצים. 

רשאי להזמין שירותים זהים ו/או דומים ו/או כל חלק מהם מספקים אחרים ו/או 

 לבצעם בעצמו, לפי שיקול דעתו של התאגיד.

 

 הנחיות להגשת ההצעה .6

ד לכתובת דוא"ל להגיש את כל המסמכים המפורטים להלן בקובץ אחעל המציע  6.1

advisor@kan.org.il. 

עמודים,  3של היועץ המוצע( עד  -של המציע )ובמידה והמציע תאגיד  קורות חיים .א

מרכזיים רלוונטיים בהם שימש טלוויזיוניים פרויקטים  3לרבות פירוט בדבר 

התאגיד יהיה רשאי לבקש מידע  ;לילדים ונוער המציע בתפקידי תוכן משמעותיים

נוסף ככל הנדרש לגבי הפרויקטים והתפקידים השונים בהם כיהן המציע לפי 

 צורכי התאגיד ובהתאם לשיקול דעתו.

, וכן לפרט את שם הקול קורא על המועמד לפרט האם הגיש הצעות בעבר לתאגיד .ב

 ומועדו, וכן את שם ההצעה והסוגה במסגרתה הוגשה;

ף פרטי ממליצים, והתאגיד יהיה רשאי לפנות לממליצים, כולם המועמד רשאי לצר .ג

או חלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. למען הסר ספק, התאגיד יהיה רשאי לא לפנות 

 כלל לממליצים או לפנות לממליצים של חלק מהמועמדים.

 לעיל. 4הצהרה חתומה בדבר עמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיף  -נספח א' .ד

 השלמת פרטים חתום.טופס  -נספח ב' .ה

, הנמקה חובת עליו שתהיה ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, התאגיד רשאי 6.2

 .הצעות להגשת לרבות המועד האחרון הליךהמועדים ב את להאריך
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 יועציםבחירת  .7

תנאי הסף בהמועמדים עמידת ועדת המכרזים או מי שימונה על ידה תבדוק את  7.1

 .לעיל 4 המפורטים בסעיף

 לעיל יוזמן לריאיון אישי.  4מועמד שעמד בכל התנאים המפורטים בסעיף  7.2

במסגרת הריאיון תיבחן התאמתו של המועמד לשירותים הנדרשים, לרבות ניסיון  7.3

 רלוונטי, זמינות למתן השירותים. 

לאחר הריאיון, ועדת המכרזים תחליט האם היועץ ייכלל ברשימת היועצים. מועמד  7.4

ייכלל ברשימת היועצים לאחר חתימת  -החליטה לאשרו כיועץ שוועדת המכרזים 

הצדדים על הסכם מתן השירותים המצורף למסמך זה, לרבות נספחיו. הועדה רשאית 

 להחליט כי מועמד אינו מתאים.

ועדת המכרזים, ובמידת הצורך באמצעות הועדה המקצועית, תבחן באופן המפורט לעיל  7.5

למועד האחרון להגשת מועמדות כמפורט  ותם עדהמועמדים שיגישו את מועמד את כל

. עם זאת, הוועדה תהיה רשאית לבחור יועצים ולקבל מהם שירותים לפני 3בסעיף 

 המועד כאמור.

על אף האמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי לאשר מועמד כיועץ, אף ללא זימונו לריאיון,  7.6

 .ובלבד שעמד בתנאי הסף

 היועציםרשימת ניהול רשימת המציעים ועדכון  .8

רשימת היועצים תתפרסם ותעודכן מעת לעת באתר האינטרנט של התאגיד. הרשימה תכלול את  8.1

 שם היועץ ואת הסוגה הרלוונטית שהינה בתחום מומחיותו.

מבלי לגרוע מסמכות התאגיד לסיים את ההתקשרות בינו ובין היועץ לפי הסכם ההתקשרות,  8.2

ם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בין התאגיד יהיה רשאי לגרוע יועץ מרשימת היועצי

 היתר, במקרים שלהלן: 

היועץ נבחר לביצוע הזמנת עבודה ספציפית והוא לא ביצע אותה בפועל או ביצע אותה  8.2.1

 שלא לשביעות רצונו של התאגיד.

אם יתעורר חשש לניגוד עניינים במתן השירותים על ידי היועץ. )מובהר, כי החלטה  8.2.2

וד עניינים או חשש לניגוד עניינים כאמור הינה בשיקול דעת באשר לקיומו של ניג

 התאגיד(.

 אם הוגש נגד המציע כתב אישום או שהורשע בפלילים. 8.2.3



5 

 
 

5 

 

 

החליטה ועדת המכרזים לשקול לגרוע יועץ מרשימה מסוימת, תודיע לו על כך בכתב, תוך פירוט  8.3

גריעת או הותרת היועץ  הסיבה/סיבות לגריעה; לאחר שתבחן את טענותיו, תחליט הוועדה בעניין

 ברשימת היועצים; החלטת הוועדה בעניין זה תהיה סופית.

 יודיע על כך לתאגיד בכתב. -יועץ המבקש להיגרע מרשימת היועצים, מכל סיבה שהיא  8.4

התאגיד יהיה רשאי לשנות את התנאים לכניסה לרשימת היועצים וזאת לפי צרכיו המקצועיים  8.5

 ובהתאם לשיקול דעתו המקצועי.

 

 שירותיםהקבלת  .9

לפי שיקול דעתו הבלעדי. התאגיד  רשימת היועציםיפנה, מעת לעת, ליועצים בהתאגיד  9.1

. לשם רשימההיועצים ב מירביעשה כמיטב יכולתו על מנת שהשירותים יינתנו על ידי 

 ו, ניסיונו והתאמתו של היועץהתמחותל בהתאם כך, חלוקת העבודה תתבצע בסבב

לקבל שירותים מהיועצים אף שלא בהתאם גיד יהיה רשאי בסוגה. על אף האמור, התא

וזמינות  תוכן ם מקצועיים, שיקולישיקוליסבב, וזאת בהתאם לנסיבות העניין, לרבות 

 היועצים.

כלולים אין באמור בכדי למנוע מהתאגיד לקבל שירותים דומים מגורמים שאינם  9.2

 וזאת במקרים הבאים:  רשימת היועצים,ב

 נותני שירותים למתן השירות בתחום המבוקש. יועציםשימת הכאשר אין בר 9.2.1

סיונם והכשרתם של נותני השירותים שברשימת המציעים בתחום יכאשר נ 9.2.2

 כלשהו, אינם מספיקים למתן השרות הספציפי המבוקש. 

חתימה על הסכם, לרבות נספח סודיות והימנעות  -תנאי להכללת יועץ ברשימת היועצים 9.3

 ינים.ימניגוד ענ

 

 יוצריםכויות ז .10

לרבות מסמך,  ,וכן כל חומר שיועבר לתאגיד מהיועץ כל חומר שיועבר ליועץ מהתאגיד 10.1

 ורכושיהיו  חוות דעת, קובץ, תוכן מכל סוג שהוא, לרבות תוצרי מתן השירותים,

לא יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש למעט לטובת מתן  והיועץ, התאגיד שלהבלעדי 

 השירותים לתאגיד.
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 ליועץאופן התשלום  .11

על פי הסוגה לה הוא נותן את התשלום ליועץ יבוצע בהתאם לתפוקות שיבוצעו על ידו,  11.1

לפי תעריף קבוע ואחיד שייקבע על ידי התאגיד. התאגיד יהיה רשאי לעדכן את הייעוץ ו

 התעריף מעת לעת.

בתחילת כל חודש )ותתייחס לחודש  היועץשתוכן ע"י  התשלום יבוצע כנגד חשבונית מס 11.2

 ם(. לחשבונית יצורף דיווח על פעולות שבוצעו במהלך חודש העבודה.שהסתיי

אישורה על ידי הגורם יום ממועד  45בתנאי תשלום של שוטף +  החשבונית תשלום 11.3

 הרלוונטי בתאגיד.

 

 כללי -בחינת ההצעות  .12

  זה ובנוסף להן: הליךמבלי לגרוע מהוראות 

ף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים לא צורהתאגיד רשאי לפסול הצעה ש 12.1

לשיקול דעתו הבלעדי  -. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי ההליךבתנאי 

השלמה ו/או הבהרה של איזה מן המסמכים ו/או הפרטים  מועמדלדרוש מן ה -

 .הליךבאיזה מתנאי הסף ל מכים ו/או פרטים הנוגעים לעמידתוהאמורים, לרבות מס

מצוי במצב המעורר חשש  מועמדות אם לדעתו, המועמדהתאגיד יהא רשאי לפסול  12.2

 מועמדלניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם, בכפוף למתן הזדמנות ל

 להתייחס לכוונה לפסול הצעתו בגין סיבה זו. 

כל הבהרות ו/או פרטים נוספים לשביעות רצונו, בועמד התאגיד יהא רשאי לדרוש מהמ 12.3

 נושא אשר לדעת התאגיד דרוש לו לצורך קבלת החלטה.

, 1993-( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג11)3פנייה זו פטורה ממכרז בהתאם לתקנה  12.4

 על כל המשתמע מכך. 

עובדי התאגיד אינם רשאים להשתתף ו/או להגיש הצעות במסגרת הקול הקורא,  12.5

 .במישרין או בעקיפין

 

 בכבוד רב,                                                                                                             

 ועדת המכרזים                           
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קול קורא להצטרפות לרשימת יועצי תוכן לחטיבת הטלוויזיה בתאגיד השידור הישראלי  -נספח א'

 וכיתכאן חינ -

 , כמפורט להלן:למסמכי ההליך 4בסעיף  הריני להצהיר בזאת כי הנני עומד בכל אחד מתנאי הסף המפורטים

עריכת  –בתפקידים, כגון:  לילדים ולנוער שנים בפרויקטים טלוויזיוניים 3הנני בעל ניסיון רציף של  .1

תוכן, ייעוץ בענייני תוכן, פיתוח תוכן, בימוי, וכתיבה והפקה בתחומי הקולנוע, תכניות טלוויזיה, 

 דרמות, דוקומנטרי, פורמטים. כמפורט להלן:

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 אינני עובד כשכיר בחברת הפקה או בגוף שידור אחר ; ואינני בעלים של חברה או גוף שידור אחר. .2

 יחיד  / עוסק מורשה / חברה רשומה כדין בישראל, ומנהל ספרים כחוק. -הנני   2.1

  -במקרה של חברה  2.2

הסף כמפורט בסעיף . היועץ המוצע מטעמם החברה הינו ____________, אשר עומד בתנאי א

 למסמכי ההליך )יש למלא מסמך זה בהתאם ליועץ המוצע(. 4

המציע אינו "חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על היותו  -. ככל שהמציע הוא חברה ב 

. ככל שהמציע הוא עמותה או 1999-א לחוק החברות, התשנ"ט362"חברה מפרה" כאמור בסעיף 

 לפחות. 2015-ו 2014מחזיק באישור ניהול תקין לשנים הוא  -חברה לתועלת הציבור 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 2.3

 

 

_________________     _________________________ 

 חתימה              תאריך        
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 טופס השלמת פרטים -נספח ב'  

 

 

 אנא השלם. –פרטים אישיים  .א

 

 ______________________  טלפון:   ___________________שם: 

 

 כתובת דוא"ל: __________________________________________

 

 

האם הגשת בעבר הצעה/ות לחטיבת הטלוויזיה במסגרת קולות קוראים של התאגיד? )סמן  .ב

 בעיגול(.

 

             לא 

     ההצעה ומתי אנא פרט במסגרת איזה קול קורא הוגשה  -כן- 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

  -אנא סמן .ג

 –בסוגות הבאות )ניתן לסמן יותר מסוגה אחת( הנני בעל ניסיון בתכנים לילדים ולנוער 

 

 תרבות ובידור 

 דוקומנטרי 

 דרמה 

 

 

 

      

_____________________                      _________________________ 

 חתימה              תאריך                 

 

 


