
 

 

_____________________________________________________________________________________

________ 

 

                                                                                                                              חיפה 2מגדל הנביאים רחוב ח'ורי 

   makan@kan.org.il 

 

 

 

 באדר תש"פ אכ"

17.3.2020 

 

 בערביתהטלוויזיה  קול קורא לבחירת נציגי ציבור לחטיבת

 כאן תאגיד השידור הישראלי מ

 

 בחירת נציגי ציבור .1

בחירת הפקות מקומיות קובע כי  2014-)ג( לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד64סעיף  1.1

הישראלי תיעשה בהתייעצות עם נציגי ציבור בעלי ניסיון מתאים, שתמנה קנויות שירכוש תאגיד השידור 

מונו כאמור יפורסמו באתר יהמועצה לשם כך לתקופות שלא יעלו על שלוש שנים; שמות נציגי הציבור ש

 האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי.

 

מקומיות  צורך בחירת הפקותהתאגיד מעוניין לבחור נציגי ציבור לבהתאם לאמור בחוק,  1.2

 ."(נציגי ציבור)להלן: " במכאןהמיועדות לשידור 

 

להלן,  4המפורטים בפרק  תנאי הסףמועמד המבקש לשמש כנציג ציבור של התאגיד והעומד בכל  1.3

 יגיש את מועמדותו בהתאם לאמור במסמך זה. 

 

מקצועית מועמדים העומדים בתנאי הסף ייבחנו על ידי ועדת המכרזים של התאגיד או ועדה  1.4

 .שתמונה על ידי וועדת המכרזים

 

 .מועצת התאגידלעיל, יועבר ל 1.4כאמור בסעיף  על ידי ועדה מינויים של מועמדים שנבחרו 1.5

 

 שנים. 3לתקופות שלא יעלו על  הציבורנציגי מועצת התאגיד תמנה את  1.6

 

המעוניינים לשמש כנציגי ציבור בתאגיד ואשר עומדים בכל תנאי הסף, רשאים להגיש  ועמדיםמ 1.7

 להלן. 6מועמדות כמפורט בסעיף 
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 כללי .2

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

השידור הציבורי הישראלי. מטרותיו של התאגיד ואופן ניהולו נקבעו בחוק, ובדין החל על 

₪ מיליון  30תאגידים סטטוטוריים. בהתאם לחוק, תאגיד השידור מחויב להוציא בשנה מעל 

 .המיועדות לשידור בערוץ בשפה הערבית קנויות לרכישת הפקות מקומיות

 

מועמד שייבחר להיות נציג ציבור של התאגיד, יהיה מנוע, במישרין ו/או בעקיפין, מלהגיש הצעות  2.2

 להפקות במסגרת קולות קוראים של התאגיד ו/או להיות מעורב בהצעות כאמור.

 

 .לשני המיניםבכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה המשמעות הינה  2.3

 

 לוחות זמנים  .3

 17:00בשעה  26.4.2020לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 17:00בשעה  20203.5.לא יאוחר מיום  מועד אחרון להגשת מועמדות

 

 

 סף נאית .4

 הדרישות המפורטות להלן, רשאי להגיש מועמדות: בכלבעצמו  העומדמועמד 

 על כלוסייה, בקיא בחברה ובתרבות הערבית ומכיר את צרכי האוהערבית השפה דובר .א
 בתחוםשנים לפחות  3 של ניסיון בעל, ובעיקר צרכי התוכן, וומורכבותה גווניה כל
הערבית ו/או בתחום היצירה  התקשורת בתחום מעמד בעל או בערבית תרבותה

הטלוויזיונית בערבית ו/או הקולנוע הערבי ו/או קרנות קולנוע ו/או במוסדות 
 אקדמיים בתחום התקשורת, התרבות, הקולנוע והטלוויזיה בערבית.

 חברתהתקשרות בינו לבין  קיימתאו /וכשכיר  עובדכל תמורה ו/או אינו  מקבל אינו .ב
 לשידורי הפקה חברת של בעלים ואינו;  אחר שידור ףבגו או טלוויזיה לשידורי הפקה

 .אחר שידור גוף שלאו  טלוויזיה
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 תיאור השירותים הנדרשים .5

 תפקיד נציג ציבור הינו לייעץ בבחירת הפקות מקומיות שירכוש התאגיד.  5.1

שירותי ייעוץ תוכן בתחום הטלוויזיה, לתכניות תרבות  מכאןנציגי הציבור שייבחרו יספקו ל 5.2

שונות,  תובישיב י ותכניות לילדים ולנוער, וכן ישתתפודוקומנטר, ובידור )סוגה רגילה(, דרמה

סיכום הפרזנטציות לצורך בחירת ההפקות המקומיות שהתאגיד מעוניין  בין היתר, בישיבות

 "(.השירותיםלרכוש )במסמך זה: "

ברשימת נציגי הציבור אינה מקנה בלעדיות כלשהי במתן השירותים, ואינה  הכללת מועמד 5.3

 מחייבת את התאגיד להזמין שירותים בהיקף כלשהו מאיזה מנציגי הציבור. 

 

 הנחיות להגשת ההצעה .6

, ולכתוב בכותרת ayeletc@makan.org.ilדוא"ל: לכתובת מועמדותו על המועמד להגיש את  6.1

כל המסמכים המפורטים להלן יש להגיש את  מכאן". -הנושא: "הגשת מועמדות לנציג ציבור

 אחד: בקובץ

עמודים, לרבות פירוט בדבר פרויקטים מרכזיים רלוונטיים  3קורות חיים של המועמד עד  .א

שימש המועמד בתפקידי תוכן משמעותיים; התאגיד יהיה רשאי לבקש מידע נוסף בהם 

 ככל הנדרש בהתאם לשיקול דעתו.

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

 וכן את שם ההצעה והסוגה במסגרתה הוגשה;

שאי לפנות לממליצים, כולם או המועמד רשאי לצרף פרטי ממליצים, והתאגיד יהיה ר .ג

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

 .ניגוד עניינים -'בנספח  .ה

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

 את המועדים בהליך לרבות המועד האחרון להגשת הצעות.

על אף האמור, התאגיד יהיה רשאי לפנות למועמדים ולזמנם לריאיון אף אם לא הגישו מועמדות  6.3

 מיוזמתם במסגרת הקול קורא, ובלבד שהם עומדים בתנאי הסף.
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 נציגי ציבורבחירת  .7

ועדת המכרזים או מי שימונה על ידה תבדוק את עמידת המועמדים בתנאי הסף המפורטים  7.1

 לעיל. 4בסעיף 

 וועדה מקצועיתלעיל יוזמן לריאיון אישי בפני  4מועמד שעמד בכל התנאים המפורטים בסעיף  7.2

לשירותים במסגרת הריאיון תיבחן התאמתו של המועמד המדיה בערבית. בראשות סמנכ"ל 

 הנדרשים, לרבות ניסיון רלוונטי וזמינות למתן השירותים. 

 הערכים, הציבורי השידור של הבנה, ובכישורים בניסיון בהתחשב תיעשה ציבור נציג בחירת 7.3
 .שלו מהמוטיבציה וכן הציבור נציג של מאישיותו התרשמותמגדרי,  ייצוגהתאגיד,  וחזון

 
הוועדה המקצועית יועברו לאישור מועצת התאגיד. לאחר הריאיון המועמדים שיומלצו על ידי  7.4

 מועמדים שיאושרו על ידי המועצה, ימונו כנציגי ציבור של התאגיד. 

הצדדים על הסכם מתן השירותים המצורף למסמך זה, לרבות החלטת המועצה, יחתמו לאחר  7.5

 נספחיו. 

 פרסום שמות נציגי הציבור באתר האינטרנט של התאגיד .8

 שמות נציגי הציבור שימונו כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של תאגיד השידור הישראלי. 8.1

 

 כהונת נציג ציבורסיום  .9

 ו על ידי המועצה.נציג ציבור ימונה לתקופה של שלוש שנים החל ממינוי 9.1

 סיום כהונת נציג הציבור טרם חלפו שלוש שנים, ייעשה בכתב, בין היתר, באחד מהמקרים הבאים: 9.2

יום  30נציג הציבור פנה ליושב ראש מועצת התאגיד בכתב והודיע על רצונו לסיים את כהונתו לפחות  .א
 מראש.

 יושב ראש מועצת התאגיד נוכח כי נבצר מנציג הציבור למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא.  .ב

נציג הציבור אינו ממלא את תפקידו כראוי. באישור המועצה, יעביר יושב ראש מועצת התאגיד לנציג  .ג
 הציבור הודעה המסיימת את כהונתו.

עניינים פסול או מצב דברים אחר שלו היה קיים חל שינוי בנסיבות של נציג הציבור כך שנוצר ניגוד  .ד
 לא היה ממונה לשמש נציג ציבור. -מלכתחילה
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 קבלת השירותים .10

חתימה על הסכם, לרבות נספח סודיות והימנעות  נציג ציבור יוכל לשמש בתפקידו רק לאחר 10.1

 מניגוד עניינים.

 

 זכויות יוצרים .11

, לרבות נציג הציבורמהתאגיד וכן כל חומר שיועבר לתאגיד מ נציג ציבורכל חומר שיועבר ל 11.1

רכושו הבלעדי מסמך, חוות דעת, קובץ, תוכן מכל סוג שהוא, לרבות תוצרי מתן השירותים, יהיו 

לא יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש למעט לטובת מתן השירותים נציג הציבור ו, של התאגיד

 לתאגיד.

 

 הציבורנציג אופן התשלום ל .12

הייעוץ ולפי תעריף קבוע ואחיד שייקבע על ידי  לשעותיבוצע בהתאם נציג הציבור התשלום ל 12.1

 התאגיד. התאגיד יהיה רשאי לעדכן את התעריף מעת לעת.

בתחילת כל חודש )ותתייחס לחודש נציג הציבור ע"י  גשהתשלום יבוצע כנגד חשבונית מס שתו 12.2

 .חודשהלות שבוצעו במהלך שהסתיים(. לחשבונית יצורף דיווח על פעו

יום ממועד אישורה על ידי הגורם הרלוונטי  30בתנאי תשלום של שוטף +  החשבונית תשלום 12.3

 בתאגיד.

 

 כללי - מועמדויותבחינת ה .13

  מבלי לגרוע מהוראות הליך זה ובנוסף להן:

שלא צורף אליה איזה מן המסמכים ו/או הפרטים הנדרשים  מועמדותהתאגיד רשאי לפסול  13.1

לדרוש  -לשיקול דעתו הבלעדי  -בתנאי ההליך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התאגיד יהיה רשאי 

מן המועמד השלמה ו/או הבהרה של איזה מן המסמכים ו/או הפרטים האמורים, לרבות 

 להליך. מסמכים ו/או פרטים הנוגעים לעמידתו באיזה מתנאי הסף

התאגיד יהא רשאי לפסול מועמדות אם לדעתו, המועמד מצוי במצב המעורר חשש לניגוד  13.2

עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם, בכפוף למתן הזדמנות למועמד להתייחס 

 בגין סיבה זו.  מועמדותולכוונה לפסול 
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 מיוזמתם מועמדות הגישו לא אם אף לריאיון ולזמנם למועמדים לפנות רשאי יהיה התאגיד 13.3
 .הסף בתנאי עומדים שהם ובלבדבמסגרת הקול קורא, 

, על כל 1993-( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג11)3פנייה זו פטורה ממכרז בהתאם לתקנה  13.4

 המשתמע מכך. 

  זה. במסגרת קול קורא להגיש מועמדותעובדי התאגיד אינם רשאים  13.5

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                             

 ועדת המכרזים                           
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  נספח א'

 הצהרת מועמד –עמידה בתנאי הסף 

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

 כלוסייה, בקיא בחברה ובתרבות הערבית ומכיר את צרכי האוהערבית השפה דובר הנני .1

 בתחוםשנים לפחות  3 של ניסיון בעל, ובעיקר צרכי התוכן, וומורכבותה גווניה כל על

הערבית ו/או בתחום היצירה  התקשורת בתחום מעמד בעל או בערבית תרבותה

הטלוויזיונית בערבית ו/או הקולנוע הערבי ו/או קרנות קולנוע ו/או במוסדות אקדמיים 

 בתחום התקשורת, התרבות, הקולנוע והטלוויזיה בערבית.

2.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________ 

 חברתלבין  יהתקשרות בינ קיימת לאאו /ועובד כשכיר מקבל כל תמורה ו/או אינני אינני  .3

או בגוף שידור  לטלוויזיה בחברת הפקה; אחר שידור גוףל או טלוויזיה לשידורי הפקה

 או גוף שידור אחר. לטלוויזיה הת הפקאחר ; ואינני בעלים של חבר

 

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

 

 

_________________     _________________ 

 חתימה             תאריך                           
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 ב'נספח 

 נציג ציבור –התחייבות להימנעות מניגוד עניינים 
 

 -בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם ההתקשרות

 

מצהיר ומתחייב בזאת, כי , (נציג הציבור"אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, )להלן: "

במסגרת מתן השירותים לתאגיד השידור הישראלי כנציג הציבור של תאגיד השידור הישראלי, הנני עומד 

 ואמשיך לעמוד בכל הדרישות הבאות, במשך כל תקופת ההתקשרות, כדלקמן:

 

ניגוד אני לא נמצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים )להלן: " .1

 "(, בין מתן השירותים לתאגיד לפי הליך זה לבין עניין אחר שלי או של צד ג' ושהנני מעורב בו. עניינים

 

אני מתחייב לא להגיש לתאגיד הצעות להפקות במסגרת קולות קוראים של התאגיד ו/או להיות מעורב בהצעות  .2

 חודשים לאחר סיום כהונתי.כאמור, במישרין ו/או בעקיפין במהלך תקופת היותי נציג ציבור וכן ששה 

 

הנני מתחייב כי ככל שייווצרו נסיבות בגינן אהיה במצב של ניגוד עניינים בין מתן השירותים לתאגיד  .3

כיועץ לבין עיסוקיי ולכל עניין אחר, לרבות עניין של קרוביי או עניין של גוף שאני או קרובי בעלי זיקה 

פטי התאגיד בהקדם האפשרי ואפעל בהתאם אליו, אעדכן את יו"ר המועצה ו/או היועץ המש

 להנחיותיהם. 

 

"עניין" ייחשב לרבות עניין אחר של המצהיר, או של קרובו או של גוף שהמצהיר חבר בו, מנהל אותו 

או עובד אחראי בו, או גוף שלמצהיר יש בו שליטה, וכן גם ענינו של לקוח, שהמצהיר או מי מטעמו, 

 נותן לו שירותים.

 

בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה  -"קרוב" 

 וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורגים.

 

 

________________                                              __________________ 

 שם + חתימה   תאריך                                                                                         
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