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מחקר תדמית תקשורתית / דו"ח  –יחיד ספק עם להתקשר כוונה על הודעה: הנדון

 איכותני

מודיעה בזאת מקורות  1993בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 

מים בע"מ כי בכוונתה להתקשר עם חברת "יפעת" כספק יחיד בשל מומחיותו  חברת

 . בנושא

 . זו מכתבו של הגורם המקצועי ב"מקורות", כי מדובר בספק יחידרצ"ב להודעה 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 

 .בצהריים 12:00בשעה  13.07.2021בנושא וזאת לא יאוחר מיום  ""מקורותל

 alautin@mekorot.co.il דוא"ל פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות 

 073-3521416בטלפון  היש לוודא קבל

לרבות שם מלא , כתובת ומספרי )לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה 

וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות  (קווי ונייד טלפון

 . בפניה הנטענות

mailto:alautin@mekorot.co.il
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 מחקר תדמית תקשורתית / דו"ח איכותני –הנדון: התקשרות עם חברת יפעת 

 
 

לקטי עיתונות המקבצים ידיעות וכתבות מהתקשורת האלקטרונית  חברת "יפעת" מספקת ל"מקורות"

הרלוונטיות לחברה ואשר מתפרסמות באמצעי התקשורת השונים.  , וכן מהרדיו ומהטלוויזיה,והכתובה  

 מחקר תדמית תקשורתית / דו"ח איכותניביצוע מקורות" מבקשת להתקשר עם חברת "יפעת" לצורך "

מתבסס, כאמור, על ידיעות/כתבות המתפרסמות בכל כלי התקשורת, יזומות ושאינן יזומות, אותן מלקטת עבורנו ה

 חברת "יפעת". 

 ש"ח 30,000-נאמד על כ  היקף ההתקשרות השנתי

למיטב ידיעתנו  ולאחר בדיקתנו, חברת "יפעת" היא ספק יחיד בתחום ספציפי זה, שהגיע להסדר בתחום זכויות 

היוצרים עם קבוצת "שוקן" )עיתון הארץ ורשת המקומונים(, "ידיעות אחרונות" ו"ידיעות תקשורת", "מעריב" 

"  וגופים  נוספים.  למיטב ידיעתנו לא קיימת  חברה  נוספת  בארץ  ו"הוצאת מודיעין", "גלובס", "ג'רוזלם פוסט

 הנותנת  שירות  זה. 

מתוקף להעביר אותם לגורם אחר  היכול האת הלקטים לשימוש פנימי בלבד ולכן אינ מקבלת שמקורותיש להדגיש 

 .המבוקש מחקר תדמית תקשורתיתאת כדי שיבצע זכויות יוצרים 

 

 ,בברכה

 גילי ברק

 ע' דובר

 

  החברהדובר  –העתק: ליאור גוטמן 


	הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מחקר תדמית תקשורתית / דו"חאיכותני



