י"ב טבת תש"פ
 09ינואר2020 ,

הודעה על כוונה להתקשר עם יפעת מידע תקשורתי בע"מ כספק יחיד בהתאם
לסעיפים  )29(3ו3-א לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג1993-

 .1רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת יפעת מידע תקשורתי
בע"מ (להלן "החברה") בפטור ממכרז פומבי ובהתאם להליך הקבוע בתקנות  )29(3ו3-א לתקנות
חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-לצורך גזירת לקט עיתונות יומי ומתן שירותי איסוף מתוכללים של
מידע תקשורתי יומי מהעיתונות הכתובה והאלקטרונית (טלוויזיה ורדיו) ואתרי חדשות באינטרנט
(להלן" :שירותי איסוף מידע מתוכללים") ,וכן לצורך ביצוע מחקר תוכן השוואתי בכלי התקשורת,
המתבסס על יכולות החברה בגזירת תוכן מעיתונות כתובה (להלן" :מחקר תוכן השוואתי").
 .1.1לצורך שירותי איסוף מידע מתוכללים ,תקופת ההתקשרות המבוקשת היא לתקופה של שנה,
עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות ,שנה בכל פעם.
 .1.2לצורך ביצוע מחקר תוכן השוואתי ,ההתקשרות המבוקשת היא חד פעמית לצורך ביצוע
המחקר.
היקפי ההתקשרות הנם כמפורט בחוות הדעת המצ"ב.
 .2רצ"ב חוות-דעתה של גב' הדר הורן ,דוברת הרשות וממונה על חינוך פיננסי ולפיה יפעת מידע
תקשורתי בע"מ הינה היחידה היכולה לספק את השירותים הנדרשים.
 .3אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות
הדואר האלקטרוני לכתובת Michrazim@isa.gov.il :לא יאוחר מיום  28.01.2020יש לוודא כי
הפניה התקבלה .אישור על כך ישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

ח' טבת תש"פ
 5ינואר2020 ,
לכבוד
ועדת מכרזים

הנדון :התקשרות עם חברת יפעת מידע תקשורתי בע"מ כספק יחיד:
 .1לצורך גזירת לקט תקשורת יומי
 .2לצורך ביצוע מחקר תוכן תקשורתי לשנת 2019
גזירת לקט תקשורת יומי
 .1ביום  26.07.12אישרה וועדת המכרזים של רשות ניירות ערך (להלן "הרשות") את התקשרות הרשות
עם חברת יפעת מידע תקשורתי בע"מ (להלן "יפעת" או "החברה") כספק יחיד ,לצורך קבלת שירותי
לקט עיתונות יומי לתקופה של שנה עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות .בדצמבר  2015שבה
ואושרה ההתקשרות עם החברה בהליך של ספק יחיד ,לתקופה של שנתיים  +שנתיים אופציה .ביום
 14.11.17אישרה וועדת המכרזים את מימוש האופציה לתקופה של שנתיים.
 .2בתאריך  31.12.19הסתיימה תקופת האופציה האחרונה בהתקשרות האמורה ,ואנו יוצאים בהליך
נוסף של פרסום הכוונה להתקשר עם החברה ,כספק יחיד ,לתקופה של שנה ,עם אופציה להארכה
בשנתיים נוספות (שנה בכל פעם) ,לצורך קבלת שירותי איסוף מידע תקשורתי באופן יומי מהעיתונות
הכתובה והאלקטרונית ,קצירה של דיווחים אודות הרשות בטלוויזיה וברדיו ואפשרות לרכישת
תמלול דיווחים אלה ,במידת הצורך.
 .3לאחר בחינת המידע הקיים ברשותי ,חברת יפעת מהווה ספק יחיד בכל הקשור לעיתונות הכתובה.
זאת בהתבסס על הסדרים ייחודיים עם בעלי זכויות היוצרים בעיתונות הכתובה הקיימים לחברה.
איסוף המידע התקשורתי מהעיתונות הכתובה מהווה את הליבה של השירות שמספקת יפעת לרשות,
שכן זהו מידע שלא ניתן להשיג באמצעים אחרים ,באופן ההעברה היעיל והבלעדי המצוי בידי יפעת.
 .4מאחר והשירות הנדרש לרשות ניירות ערך כולל הן את הפן של העיתונות הכתובה והן את הפן של
התקשורת האלקטרונית ,אין זה נכון ,מטעמי יעילות פעילותה של הרשות ,להפריד את רכישת
השירותים הדיגיטאליים משירותי העיתונות הכתובה ,אותם תקבל הרשות מהספק.
 .5לאור האמור לעיל ,אני בדעה כי יש לראות ביפעת כספק יחיד למתן שירותי איסוף מתוכללים של מידע
תקשורתי יומי מהעיתונות הכתובה והאלקטרונית (טלוויזיה ורדיו) ואתרי חדשות באינטרנט.
 .6הבקשה היא להתקשרות עם החברה לתקופה של שנה ,עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות ,שנה
בכל פעם ,בהיקף של כ ₪ 70,000-בשנה  +מע"מ.

ביצוע מחקר תקשורתי לשנת 2019
 .7בהתאם לכתוב לעיל ,בהתבסס על יכולותיה של חברת יפעת באשר לעיתונות הכתובה ורצוננו לבצע
מחקר תוכן איכותי השוואתי רב שנים על בסיסם ,השנה בפעם הראשונה ,אנו מבקשים להתקשר עם
יפעת לצורך ביצוע מחקר תוכן השוואתי בכלי התקשורת ,המתבסס על יכולות החברה בגזירת תוכן
מעיתונות כתובה .ההתקשרות מבוקשת לשנה אחת ,בעלות חד פעמית של  + ₪ 25,000מע"מ.

הבקשה מוועדת המכרזים
 .8לאור האמור לעיל אנו מבקשים:
 .8.1גזירת לקט תקשורת יומי – פרסום כוונה להתקשר עם יפעת כספק יחיד לתקופה של שנה ,עם
אופציה להארכה בשנתיים נוספות ,שנה בכל פעם ,בהיקף של כ ₪ 70,000-בשנה +.מע"מ
 .8.2ביצוע מחקר תקשורתי לשנת  - 2019פרסום כוונה להתקשר עם יפעת כספק יחיד לביצוע
המחקר ,בעלות של  + ₪ 25,000מע"מ.

בברכה,
הדר הורן
דוברת וממונה על חינוך פיננסי

