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 31/10/2018 תאריך:  
 390546סימוכין: 

 

 2018יפעת, אוקטובר  -כוונה להתקשר עם ספק יחיד הנדון: הודעה בדבר 

 ריכוז והעברה של לקטי עיתונות ותקשורת יומייםו מאגר פרטי קשר של אנשי תקשורת מתן שירותי

 

מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )"החברה"( להתקשר עם קבוצת  .1

ריכוז והעברה של לקטי עיתונות, מאגר פרטי קשר של אנשי תקשורת ו "( למתן שירותיהספק"יפעת" )"

 רדיו, טלוויזיה ותקשורת יומיים.

לפי חוות דעתי )עיקרי חוות הדעת מצ"ב( ולמיטב ידיעתי, לפי מצב הדברים נכון למועד זה, הספק עונה  .2

השירותים את  לספקלהגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות הנ"ל ואין ספק אחר המסוגל 

 הנדרשים.

י לפנות לח"מ לא שאאדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל בישראל ר .3

ולהודיע לח"מ, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות  17:00בשעה  15.11.2018 יאוחר מיום

 הנ"ל, בצירוף הפרטים המלאים הנדרשים.

 

 בכבוד רב,
 

 איתי נידרמן
 חוץ ודוברות מנהל קשרי

 

 

 

 

 

 

 לכל מאן דבעי,
 

 איתי נידרמן
 054-5982230טל': 

: דוא"ל
niderman@ingl.co.il  

 

  שלום רב,
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 ()א( לתקנות חובת המכרזים: 1א)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה   הנדון:

ריכוז והעברה של לקטי עיתונות ותקשורת מאגר פרטי קשר של אנשי תקשורת וספק יחיד למתן שירותי 
 יומיים

 

מאגר פרטי קשר של אנשי  "( צורך בקבלת שירותינתג"ז" או "החברהלהלן: "לנתיבי הגז הטבעי לישראל )

הלקטים נחוצים בין היתר לעבודה השוטפת של  ריכוז והעברה של לקטי עיתונות ותקשורת יומיים.ו תקשורת

. פרטי החברה, להבנת מפת התקשורת ולמעקב אחר פרסומים רלוונטיים בפן העסקי והתדמיתי של החברה

התקשרות שוטפת של החברה עם גורמי תקשורת הקשר של אנשי התקשורת בישראל נחוצים לצורך ניהול 

 .רלוונטיים

 

לחברה קיים הסכם התקשרות עם קבוצת "יפעת" לאספקת לקטי עיתונות, טלוויזיה רדיו ותקשורת יומיים 

"(. כמו כן מספק הספק הקיים את השירותים הנ"ל לגופים הקיים הספקשנים )להלן: " 13-לחברה מזה כ

 וחברות עסקיות. ממשלתיים רבים, גופי ציבור 

 

 שנים. 3בכוונת החברה להתקשר עם הספק הקיים לתקופת זמן של 

 

על  למיטב ידיעתי המקצועית, לא קיים גוף אחר בישראל שיכול לספק את השירותים באופן בו הם מבוצעים

הקיים. למיטב ידיעתי לספק הקיים כוח אדם רב לאיתור החומר הנדרש ומערכות מתקדמות  ידי הספק

ידינו, בכל מדיה תקשורתית  לאיתור מידע המאפשרות דיוק ומהירות באיסוף ובניתוח המידע המבוקש על

בכלי מדיה  קיימת, לרבות עיתונות מודפסת, אתרי אינטרנט, טלוויזיה ורדיו. לספק יכולות ניטור ואיתור מידע

 הפועלים בשפות שונות וביניהן עברית, אנגלית ורוסית.

 

לחברה את השירותים האמורים לעיל מוזמן לפנות אל  לספקכל המבקש לטעון, כי קיים גורם אחר המסוגל 

, בצירוף כל הפרטים 17:00בשעה  11.201815. מיוםלא יאוחר  niderman@ingl.co.il הח"מ בכתובת דוא"ל

 והמסמכים הרלוונטיים להוכחת טענתו. 

 כבוד רב,ב
 

 איתי נידרמן
 מנהל קשרי חוץ ודוברות
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