הזמנה לציבור להגשת עמדה בנוגע לכללי הפרסום של מועצת תאגיד השידור
הישראלי
כללי
 .1חוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד( 2014-להלן "-החוק") שהקים את תאגיד השידור
הישראלי (להלן " -התאגיד") ,קבע בפרק י"ב לחוק כי המועצה תקבע כללים לפרסום הודעות
חסות ,תשדירי שירות לציבור ,ופרסומות ברדיו ,בטלוויזיה ובדיגיטל.
 .2ביום  ,23.8.2016ובהמשך להחלטת המועצה מיום  ,19.7.2016החליטה המועצה בתוקף
סמכותה לפי סעיפים (69ב)(70 ,ב)(72 ,71 ,ד) 77 ,ו (78-ב) לחוק ,על נוסח כללים לעניין זה ,אשר
נוסחו ,בין היתר ,תוך התחשבות במצב הנוהג בשוק ,ובכללים המסדירים את הפרסום בגופי
תקשורת דומים (להלן – הכללים).
 .3מועצת התאגיד מזמינה את הציבור להציג בפניה התייחסות ו/או הערות לכללים כאמור בטרם
תקבע את נוסחם הסופי והמחייב.
הבהרה
בישיבת המועצה מיום  ,19.7.16התגבשה הסכמה של חברי המועצה כי אין לאסור השתתפות של
מפרסם במכרז וניתן להותיר את נוסח הכללים שעניינם "סייגים להשתתפות במכרז" על כנם וכי
לעניין העמדה כי מתעורר חשש מסוים לכאורה ,נראה שאין בו כדי להצדיק שינוי בשיקול המסחרי
של עידוד התחרות והשגת התנאים המקסימאליים במסגרת המכרז ,והחשש הזה יוסדר בכללי
הפרסומות .כמו כן הובהר כי עם השלמת הדיון בכללי הפרסומות ניתן יהיה לקבל החלטה סופית
לגבי השתתפות מפרסמים במכרז לצד ההסדרים המשלימים פיקוח עליהם .בהתאם לכך ,כללי
הפרסומות שלהלן נקבעו על ידי מועצת תאגיד השידור הישראלי בשים לב לכך שמדובר בהסדר
שיחול על הזוכה במכרז ומכאן גם על מי שנקבע שרשאי להשתתף במכרז .והם נועדו ,בין היתר ,כדי
להסדיר חשש לניגוד עניינים שעולה ממצב שבו מפרסם יזכה במכרז.
לכך ,מובהר כי במסגרת ההתייחסות לכללי הפרסום הדנים בהסדרת ניגודי אינטרסים עם זכיין
במכרז יהיה ניתן להתייחס גם להחלטה המועצה המסתמנת לאפשר למפרסמים לגשת למכרז
ולכללים לעניין סייגים להשתתפות במכרז (כפי שפורסמו במסגרת ישיבת המועצה מס' .)5

הזמנה להגשת עמדות
.1

המעוניינים בהצגת התייחסות ו/או הערות בנושא הנדון לכללים המופיעים באתר האינטרנט
של התאגיד בכתובת  www.ipbc.org.ilתחת הלשונית "מידע" -מועצה ,יגישו את עמדתם
בכתב בלבד ועד שני עמודים בפונט  davidבגודל .12

.2

העמדות יוגשו לא יאוחר מיום ב' 5 ,בספטמבר  2016בשעה  ,12:00למייל
 ayeletb@ipbc.org.ilבלבד .באחריות הפונה לוודא קבלת המייל בטלפון .072-3905280

.3

עמדות שיוגשו מאת גורמים אנונימיים ,יחשבו כאילו לא הוגשו כלל.

.4

חובה למלא ולצרף את מכתב הלוואי בנושא סודיות.

.5

למען הסר ספק ,יובהר כי התאגיד רואה עצמו רשאי להכריע בכל העניינים הנוגעים בדבר ,או
במקצתם בלבד ,לפי שיקול דעתו.

מכתב לוואי לעמדה המוגשת לתאגיד השידור הישראלי
פרטים כלליים
נושא השימוע:
שם מגיש העמדה:
כתובת:
סודיות
אם הנך מתנגד לפרסום עמדתך ,כולה או חלקה ,נא ציין זאת מפורשות.
אני מתנגד לפרסום העמדה
אני מתנגד לפרסום החלקים הבאים בעמדה
היעדר ציון כלשהו ייחשב כהסכמה לפרסום
יובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של התאגיד ,אם יידרש לכך ,לפרסם כל עמדה או
חלקים ממנה על פי כל דין.
שם_______________ :
חתימה _____________

