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 כללי פרק א:

 כללי .1

צורך מתן רב ערוצית למנויים, ל הבטלוויזים משדרים במסגרת מדיניות הממשלה להביא לריבוי גורמי 1.1

לתחרות, החליטה  הבטלוויזיצרכיהן של קבוצות שונות בציבור וכחלק מפתיחת שוק הפרסום מענה ל

, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לאשר הקמתם של 2521 -ו 4972, 1997 ות מספרהממשלה בהחלט

 .שידורי פרסומתבאמצעות ערוצים ייעודיים בנושאים שונים, שימומנו 

 , וכן למורשת ישראל, נערך בהתאם להחלטות הממשלה האמורותלבחירת משדר ערוץ ייעודי  מכרז זה, 1.2

  .1987-ותקנות הבזק )מכרזים(, התשמ"ח 1982 – התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"בלהוראות חוק 

  הגדרות .2

 -"אזרח ישראל" .1952-כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב 

  

במישרין או בעקיפין, בין לבד ובין ביחד עם אחרים,  –לעניין אמצעי שליטה בתאגיד 

לרבות באמצעות אחר ובכלל זה נאמן או שלוח, או באמצעות זכות המוקנית לפיח 

 הסכם.

 -"אחזקה"

  

  כל אחד מאלה: -בתאגיד 

 ;זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או גוף מקביל לה של תאגיד אחר )א(

 ;/או לפטרם ו/או לקבוע תנאי העסקתםוהזכות למנות דירקטור או מנהל כללי,  )ב(

 ;התאגיד הזכות להשתתף ברווחי )ג(

 .לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו יתרת נכסי התאגידמחלק קבלת הזכות ל )ד(   

 -"אמצעי שליטה"

  

וכן בורסה  1968-"חבורסה לניירות ערך שקיבלה רישיון על פי חוק ניירות ערך, התשכ

 דין במדינה שבה היא פועלת.כל מחוץ לישראל שקיבלה אישור על פי 

 -"בורסה"

  

  -"בנק"  .1981 –תאגיד בנקאי למעט תאגיד חוץ, כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

  

 לשידורי רישיון"בעל  .א' לחוק6בעל רישיון כללי לשידורי כבלים כמשמעותו בסעיף 

 -ם"כבלי

  

שיון לשידורי י"בעל ר לחוק. 2פי פרק בללווין טלוויזיה באמצעות שידורי שדר שיון לימי שקיבל ר

 -לווין"

  

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה, וכן מי שמכהן 

 .כמנכ"ל או דירקטור

 -"בעל עניין" 

  

 -שיון"י"בעל הר .ועל פי כל דין מכרז זהעל פי ייעודי רישיון משדר ערוץ  קיבלמי ש

  



 - 7 - 

 -"בעל שליטה" להלן.בסעיף זה שליטה כהגדרתה שמחזיק במי 

  

 -"החוק" .1982 -ת )בזק ושידורים(, התשמ"ב תקשורחוק ה

  

 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, שמונתה על פי החוק, או כל מי שיבוא

 .ה הסמיכה לפעול מטעמה, וכל מי שהמועצדיןבמקומה על פי 

 -"המועצה"

  

והוא ערוץ ייעודי למורשת  א לחוק, שהוא נשוא מכרז זה6ערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 

 .ישראל

"הערוץ הייעודי" או 

 -"הערוץ" 

  

 -"הפקה מקומית" .א לחוק6כהגדרתה בסעיף 

  

 -"השר" הסמיכו לפעול מטעמו.התקשורת שר התקשורת, וכל מי ששר 

  

עדת המכרזים" או ו"ו .המועצה בישיבתה כוועדת מכרזים

 -"הועדה"

  

  -זוכה" ה" מי שהועדה תקבע כזוכה במכרז.

  

 -"יחיד" מי שאינו תאגיד.

  

, וכללים 1987 -)בעל רישיון לשידורים(, תשמ"ח  כללי התקשורת )בזק ושידורים(

וכפי שיחולו מעת לעת, וכן נוספים, או כללים שיבואו במקומם, כפי שתקבע המועצה, 

 כל החלטות המועצה הרלבנטיות שנתקבלו מכוח הכללים.

"הכללים", "כללי 

התקשורת" או "כללי 

 -המועצה"

  

כללי התקשורת )בזק ושידורים( )תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות 

 מקומם.וכל הכללים שיבואו בהשלמה להם או ב 2004-בשידורי ערוץ ייעודי(, תשס"ד

 -"כללי הפרסומת" 

  

 -"מבצע"  .1984 –כהגדרתו בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד 

  

 - " (Filler)"מילואה  שדר קצר המשודר במרווח זמן שבין שתי תוכניות.ימ

  

תשדיר , לרבות יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור

 .קדימון, או מילואה ,פרסומת, תשדיר שירות

 -"מישדר"

  

 - "יעודי "משדר ערוץ .שיון על פי מכרז זהיא לחוק לרבות בעל הר6כהגדרתו בסעיף 

  

 -"משתתף"  .מי שרכש את מסמכי המכרז

  

  -"מציע"  משתתף שהגיש הצעה במכרז.
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עניין ול, כללי מנהל סגן ,כללי למנהל משנה, ראשי עסקים מנהל, כללי מנהל, דירקטור

כמנהל התכניות, כמנהל השיווק וכמנהל , כעורך ראשימי שמכהן , גם במכרז מציע

 וארו שונה.אף אם תכאמור   יםתפקידאיזה מהאו מי שממלא  ;הכספים

 -"נושא משרה"

  

מי שפועל כנציג, שלוח, נאמן, מייצג או מקדם ענייניו של אדם או של תאגיד, בין דרך 

 קבע ובין בעניין מסוים.

 -סוכן" "

  

שאחת ממטרותיו או מפעולותיו הינה רכישת אמצעי פרסום, לרבות רכישת זמן  סוכן

 .שידור תשדירי פרסומת

  -"סוכן פרסום" 

  

 1ביולי או  1באפריל,  1בינואר,  1תקופה בת שלושה חודשים שתחילתה ביום 

 באוקטובר.

 -"רבעון" 

  

 -"שידור ראשוני" .א לחוק6כהגדרתו בסעיף 

  

 -"שידור חוזר" .בערוץויזיה ששודרה ושידור נוסף של תכנית טל

  

היכולת לכוון פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד עם אחרים או באמצעותם, בין 

או בתאגיד אחר,  ת אמצעי שליטה בואחזקהנובעת מכוח במישרין ובין בעקיפין, 

ב, בעל פה או באופן אחר, או לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכת

יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא 

 משרה בתאגיד;

מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם הוא מחזיק חמישים  (1)

היכולת למנוע  אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, או אם בידו

ינן הנפקה של אמצעי שליטה יהחלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענקבלת 

ינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי יבתאגיד או החלטות שענ

הגנה לגיטימית ומקובלת הינה תקבע, כי מטרתן  הוועדהאו החלטות אשר  בהם

  ;לזכויות המיעוט בתאגיד

סוג מבידו השיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה  חזקה כי אדם שולט בתאגיד  אם 

 .כלשהו

 

  -" שליטה"

 -שנה קלנדרית"" בדצמבר של אותה שנה. 31  -בינואר, וסופה ב 1-שנה שתחילתה ב

  

 -"תושב ישראל" . 1965 -בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה  כמשמעו

  

"תחנת שידור   .1990-יזיה ורדיו, תש"ןויה לטלויכהגדרתה בחוק הרשות השנ

 -(DTTספרתית" )

  

 - ""תכנית קדימון, או מילואה., תשדיר פרסומת, תשדיר שירות מישדר, למעט
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בענייני "תכנית  .תכנית בנושאים ואירועים שדווחו בשידורי החדשות או שעלו במסגרת הדיון הציבורי

 -"יוםה

  

אירעו בישראל או תכנית המוקדשת בעיקרה לסיקור אירועים בעלי ערך חדשותי ש

 מחוץ לה בסמוך למועד השידור או במהלכו.

  -"תכנית חדשות" 

  

 -"תשדיר פרסומת"  .באותם כללים החסות כהגדרת הודעת, ולרבות הפרסומתבכללי כהגדרתו 

  

 -"תשדיר שירות" בכללי הפרסומת.כהגדרתו 

 

 פרשנות .3

או בגוף המכרז, תהא להם  2בסעיף  ולא הוגדרו נספחיו(ב)לרבות  מונחים המופיעים במכרז זה 3.1

, 1981 - שהותקנו מכוחו, או בחוק הפרשנות, התשמ"א המשמעות שניתנה להם בחוק, בתקנות ובכללים

 .אלא אם משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר

המוגדר במכרז נוסף מונחים המוגדרים בדרך של הפנייה להוראת חוק, ובאותה הוראת חוק כלול מונח  3.2

אף אם בחוק קיימת הוראת החוק, ההגדרה שבבמכרז כחלק מהנוסף שתיחשב הגדרת המונח  -זה 

 .נוסף הגדרה אחרת לאותו מונח

אין בהם  -ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, או חלקו של תנאי  -הכחול  ןהעיפרועקרון  3.3

הפך את ביצועו לבלתי אפשרי  כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז או תנאי אחר בו, זולת אם הדבר

 ן. יאו בלתי סביר בנסיבות העני

בכל מקום במכרז זה בו נמסרה לאדם או לגוף סמכות או רשות לפעול או להימנע מלפעול בעניין מסוים,  3.4

 לא תפורש סמכות זו כמטילה על אותו אדם או גוף חובה לפעול או להימנע מלפעול באותו עניין. 

למעט אם  , וזאתבאמצעי שליטה בתאגיד, כמפורט להלן בעקיפין האחזקיעור הלעניין מכרז זה יחושב ש 3.5

  :מסוים לענייןנקבע במפורש אחרת 

ת אמצעי השליטה אחזקאמצעי שליטה הזהה בשיעורה ל תאחזקלבעל שליטה בתאגיד תיוחס  3.5.1

  ו.התאגיד שבשליטת שבידי

מכפלה של אחוז  ה בתאגיד יהיהאחזקלעיל, שיעור ה 3.5.1בכפוף לאמור בסעיף קטן  3.5.2

 .ות בכל שלב בשרשרת הבעלותאחזקה

ועדה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להתעלם והות כאמור, תהיה אחזקבבחינת שיעור ה 3.5.3

ועדה אין לו פעילות כלכלית ומקיומו של תאגיד, זולת המשתתף, שבהתאם להחלטת ה

עצמאי, ולבחון  משמעותית משל עצמו, או שהוקם בקשר עם מכרז זה, או שאינו מתנהל באופן

ישירות לגבי מי שמחזיק באמצעי שליטה כלשהם  -ת אמצעי השליטה במשתתף אחזקאת 

 . באותו תאגיד

של  קרובעל מי שהוא תחול גם ת אמצעי שליטה במשתתף החלה על יחיד, אחזקכל מגבלה על  3.5.4

 .1999 -כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט  –אותו יחיד. לעניין זה, "קרוב" 
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 זמסמכי המכר .4

 המכרז כולל את המסמכים הבאים:

 ;)מסמך זה( תנאי המכרז והוראות בדבר השתתפות 4.1

 שאלון; -נספח א'  4.2

 ;לאימות תוכן ההצעה תצהירנוסח  – 1נספח א/ 4.3

 נוסח ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז; -נספח ב'  4.4

 ;ציענוסח התחייבות בעל עניין במ – 1/נספח ג 4.5

 לתנאי המכרז;יותיו ובעלי מננוסח אישור המציע  – 2נספח ג/ 4.6

 עיקרי הרישיון; -נספח ד'  4.7

 נוסח ערבות בנקאית לקיום תנאי הרישיון; -נספח ה'  4.8

 ;מפרט טכני -נספח ו'  4.9

 נוסח אישור והסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי. –נספח ז'  4.10
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 ומאפייני הערוץ שיוןיעיקר תנאי הר פרק ב':

מאפייניו העיקריים ם כנספח ד' למסמכי המכרז, יפורטו להלן שיון, אשר עיקריו מצורפיימבלי לגרוע מהוראות הר

 שיון.יוחלק מתנאיו של הרשל הערוץ 

 

 הערוץ  מאפייניו העיקריים של .5

  מתכונת התכניות בערוץ ונושאיהן 5.1

מורשת ישראל, לדת היהודית, ל הקשורים ,שידורי הערוץ יקיפו מגוון רחב של נושאים 5.1.1

 ההוויהיהודי בתפוצות ובמדינת ישראל, בהתחשב בלהיסטוריה, לתרבות ולמסורת של העם 

 ישראלמדינת ב ו,גווניו, זרמיו ועל כל מרכיביהיהודי התרבותית והחברתית של הציבור 

 ובתפוצות. 

במכלול רחב  ,יוצרים וליצירה המקורית במדינת ישראללבשידורי הערוץ תינתן במה לאמנים,  5.1.2

  התואמים את אופי הערוץ וייעודו. של תחומים

צפיית כלל צופי ל יםהמתאימתשדירי פרסומת ובלוח שידורי הערוץ ישובצו תוכניות  5.1.3

  בישראל.  ההטלוויזי

יכללו מגוון ייתנו מענה הולם לייעוד המיוחד ולמאפיינים שנקבעו בסעיף זה ושידורי הערוץ  5.1.4

מתכונת התכניות לוח השידורים, הערוץ וייעודו, מבחינת אופי התואמות את  ,של תכניות

 . ושאיהןונ

 , בין היתר,הערוץ ישדרמבלי לגרוע מכלליות האמור ומחובותיו של הערוץ בהתאם לרישיון,  5.1.5

 מהסוגים המפורטים להלן:תוכניות 

 ;תכניות בענייני היום 

 ;תכניות תרבות 

 תוכניות דרמה ; 

 ;תכניות תעודה 

  נוערלילדים והמיועדות לתכניות; 

 תכניות לכל המשפחה.   

י לשדר תכניות חדשות, בהיקף שיאושר על ידי המועצה, ובלבד יהא רשא רישיוןבעל ה 5.1.6

שתכניות כאמור תירכשנה ממי שרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה 

שיון יהא רשאי לקבוע את מתכונת הגשת החדשות, לרבות אופן הגשתן, יבישראל. בעל הר

רשאי להפיק תכניות חדשות בעצמו  יהא רישיוןהמתכונת הויזואלית וזהות המגישים. בעל ה

 שיון. יבכפוף לאישור המועצה ובתנאים הקבועים בר
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  הערוץ שעות שידור 5.2

 בכל ימות השנה בכפוף לאמור להלן:הערוץ ישדר 

 הערוץ לא ישדר ביום הכיפורים. 5.2.1

הערוץ יהיה רשאי לשדר גם בימי שישי  .הערוץ ישדר מדי שבוע בימים ראשון עד חמישי )כולל( 5.2.2

חג ו/או בימי שבת ובמועדי ישראל, על פי בחירת בעל הרישיון. משתתף במכרז יודיע על  וערבי

בחירתו במסגרת תשובתו לשאלון, ובחירתו תשפיע על ניקוד הצעתו כמפורט בסעיף 

 להלן.  31.4.1.12 

שעות  (12עשרה )-שתיםבהיקף שלא יפחת מישדר הערוץ לשידורי הערוץ, בשנתיים הראשונות  5.2.3

שידור ראשוני, והחל מהשנה השלישית לשידורי שעות ( 4ארבע ), מהן לפחות ממהבירצופות 

( 6שש ), מהן לפחות ממהבירצופות שעות  (18) שמונה עשרההערוץ ישדר בהיקף שלא יפחת מ

 יב בעל הרישיוןהתחיהצעתו במכרז מסגרת בעל אף האמור, במידה ו שידור ראשוני.עות ש

    כאמור.ו הצעתל הערוץ לשדר בהתאם , יחויברבות מן האמור לעיל לשעות שידור

 , כתוביותשפת הערוץ 5.3

בדיבור, בדיבוב או  -כל שידורי הערוץ, לרבות תשדירי הפרסומת, יהיו בשפה העברית  5.3.1

 בכתוביות.

לסמכותה על פי . בהתאם 1992-חוק הקלות לחרש, התשנ"ב על שידורי הערוץ יחולו הוראות 5.3.2

חוק ")להלן:  2005-שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, תשס"ה )ב( לחוק6סעיף 

, תבחן המועצה, בפרק זמן של שנה מתחילת שידורי הערוץ, האם להחיל על "(הכתוביות

 הכתוביות.חוק ל 5 -ו 4, 3הערוץ את החובות הקבועות בסעיפים 

 

 

 עיקר תנאי הרישיון .6

 למכרז זה. ד'ם של הרישיון מפורטים להלן, וביתר הרחבה בנספח תנאיו העיקריי

וראה  ייקבעו בידי השר על פי שיקול דעתו הבלעדי ןהרישיוהתנאים הסופיים של מובהר כי למען הסר ספק, 

 להלן. 36 לעניין זה את האמור בסעיף 

 אופן הפצת הערוץ 6.1

 . לשידורי לווין רישיוןלשידורי כבלים ובעל  רישיוןאמצעות בעל ודר ביש הערוץ 6.1.1

(, DTT) תחנת שידור ספרתיתבאמצעות יהיה רשאי לשדר את הערוץ גם  רישיוןבנוסף, בעל ה 6.1.2

  .1ובהתאם להוראות החוק בכפוף להשלמת הליכי החקיקה הנדרשים

 

                                                           

 .27.7.11, מיום 2012-הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב 1
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 תקופת הרישיון  6.2

( 4יכלול נקודת זמן של בחינה מחדש לאחר ארבע )ושנים ( 10)עשר  יינתן לתקופה של הרישיון 6.2.1

בכפוף להוראות הרישיון, תתכן  .)נספח ד' למכרז( רישיוןהעיקרי כמפורט ב השנים הראשונות,

( שנים נוספות, מעבר לתקופה האמורה 6אפשרות להארכת תקופת הרישיון לתקופה של שש )

 של עשר שנים. 

 רך תקופת הרישיון, בהתאם לתנאי הרישיון.יחויב לשדר את הערוץ לכל או בעל הרישיון 6.2.2

 איסור המחאה על ידי בעל הרישיון 6.3

או על  ו/או את זכויותיו על פי מכרז זה חובותיואת לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות  בעל הרישיון

המועצה  לכך אישור אם ניתן, או רישיוןבאו  נקבע במפורש אחרת במכרז זהאלא אם  ,רישיוןפי ה

 .במראש ובכת

  מימון הערוץ 6.4

י פרסומת. בנוסף, יהיה הערוץ רשאי תשדירהערוץ ימומנו מהקצאה ומכירה של זמני שידור ל שידורי

את פעילותו באמצעות מכירת תכניות, חלקי תכניות, צילומים ומידע ארכיוני, הכל בכפוף  לממן

   .רישיוןלהוראות ה

 ודמי רישיוןתשלום תמלוגים  6.5

קבע על ידי יתמלוגים לקופת המדינה בתמורה לרישיון כפי שידמי רישיון ו יחויב בתשלום בעל הרישיון

 , בהתאם לחוק.שר האוצר סכמתשר בהה

 הוצאות הפעלה מינימליות 6.6

משמונה עשר בערוץ סכום הוצאות הפעלה שנתי מינימאלי שלא יפחת  להשקיעבעל הרישיון יחוייב 

של בעל  ות( מסך הכנסותיו השנתי20%) יםאחוזעשרים או מש"ח(  18,000,000) שקלים חדשיםמליון 

 שאלון.ל 2)ב(  9.3כהגדרתן בסעיף  –"הוצאות הפעלה" במכרז זה,  .הרישיון, לפי הגבוה

 הפקה מקומית השקעה בחובת  6.7

 הערוץ ישקיע בהפקות מקומיות, בשידור ראשוני, את הסכומים הבאים:  6.7.1

שקלים מיליון  (3משלושה )סכום שלא יפחת  -לשידורי הערוץ  נההראשו הבשנ 6.7.1.1

  לשנה. חדשים

 שקלים חדשיםמיליון  (4מארבעה )סכום שלא יפחת  -בשנה השניה לשידורי הערוץ  6.7.1.2

 לשנה.

שקלים מיליון  (5מחמישה )סכום שלא יפחת  -לשידורי הערוץ  לישיתבשנה הש 6.7.1.3

 .לשנה חדשים

 מיליון (8) משמונהיפחת סכום אשר לא  - לשידורי הערוץ רביעיתהחל מהשנה ה 6.7.1.4

 לשנה.  ם חדשיםשקלי

, ואז יחויב הפקות מקומיותביותר  יםגבוה סכומי השקעהלהמשתתף יהיה רשאי להתחייב  6.7.2

 . בסעיף האמורלפי התחייבותו 
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 סכום –דרמה או תעודה  –בעל הרישיון יחוייב להשקיע בהפקה מקומית מסוגה מורכבת  6.7.3

 יות בכל שנה.( מתוך סך סכום ההשקעה בהפקות מקומ10%אחוזים ) עשרההמהווה לפחות 

לחוק, יעמוד  1לד6ובהתאם להוראות סעיף  רישיוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומיתר תנאי ה 6.7.4

משעות השידור שישודרו  (20%) יםעל לפחות עשרים אחוזבערוץ שיעור ההפקות המקומיות 

 . בערוץ

 כללי הפעולה של משדר הערוץ 6.8

 נות וכללי המועצה שהותקנו על פיושיונו, הוראות החוק, התקישיון יפעל על פי תנאי ריבעל הר 6.8.1

, כמשדר ייעודישיחולו עליו מעת לעת כמשדר ערוץ  , כפיוכל החלטות המועצה הרלבנטיות

ערוץ, כבעל זכות שימוש, או באופן אחר, וזאת בנוסף לכל דין וכל הוראת רשות מוסמכת, 

 החלים עליו ועל פעילותו.

של גוף או רשות המוסמכים על פי דין,  אין בהוראה כלשהי במכרז זה כדי לפגוע בסמכותו 6.8.2

לשנות, להתקין או לבטל הוראות כלשהן המסדירות את פעילותו של משדר ערוץ שקיבל 

 קבלת הרישיון.לאחר  על פי מכרז זה, לפני או שיוןיר
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  להשתתפות במכרז סף תנאי פרק ג':

 

  :שמתקיימים בו כל התנאים שלהלן מיבמכרז רשאי להשתתף  .7

, לפי חוק אשר התאגדה כדין בישראל(Sole purpose company) יחידה  מטרהלת חברה בעהוא  7.1

 במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה, ומרכז עסקיה בישראל.  , הוקמה1999 -החברות, התשנ"ט 

( מכל סוג של אמצעי שליטה במשתתף מוחזקים בידי מי 50%) חמישיםוכן לפחות  שתתףבמ השליטה 7.2

 שבים בה.תו ואשהינם אזרחי ישראל 

שרשרת הבעלויות, קצה היחידים המחזיקים בשל ות אחזקלצורך בדיקת העמידה בתנאי זה יבדקו 

   .ה בכל שלב בשרשרת הבעלויותאחזקבאמצעות מכפלה של אחוז ה

למען הסר ספק יובהר, כי בחברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב, חזקה שהציבור 

 הוא אזרח ישראל ותושב בה.שר אינו בעל עניין בחברה, , ואהמחזיק בניירות הערך

  ם אזרחי ישראל ותושבים בה.ינה משתתףב הדירקטוריםלפחות מחצית מו המנהל הכללי 7.3

ואינם אינם מחזיקים בשליטה או חברה ממשלתית תאגיד סטטוטורי , מדינת ישראל, רשות שלטונית 7.4

ות של אחזקטה בבנקים בישראל לא יחשבו כות מדינת ישראל באמצעי שליאחזק .במשתתףבעלי עניין 

 מדינת ישראל לצורך סעיף זה.

 שהו, אינם:כלאמצעי שליטה מסוג  משתתףמי שמחזיק בכל ו משתתף, נושאי המשרה במשתתףה 7.5

( או סיעה )כמשמעותה בחוק מימון מפלגות, 1982 –כמשמעותה בחוק המפלגות התשמ"ב )מפלגה  (1)

 (;1973-התשל"ג

 של מפלגה או סיעה; , נציג או שליחסוכן (2)

  ;גוף הקשור למפלגה או לסיעה (3)

לקידום  הערוץלהשתמש בשידורי  או המחזיקים בו, משתתףים האם לדעת המועצה עלולוהכל 

 .יה של מפלגה או סיעה כאמורמטרות

ה בידי אחזקשלמעט ככל  ממשלה זרה, םומי שמחזיק בו אמצעי שליטה מסוג כלשהו, אינ משתתףה 7.6

 שרה, מראש ובכתב, על ידי השר. ממשלה זרה כאמור או

בעלי סוכן פרסום או סוכן של מבצע, וכן מי שהינו בעל שליטה בסוכן פרסום או בסוכן של מבצע, אינם  7.7

מסוג כלשהו של ( 24%מחזיקים, במצטבר, בלמעלה מעשרים וארבעה אחוזים )שליטה במשתתף ואינם 

 במשתתף.אמצעי שליטה 

 אשר ,לא הורשע בעבירה ,משתתףאו נושא משרה ב על שליטה, במי שהוא בעל עניין וכל משתתףה 7.8

הוועדה, לקבל רישיון למשדר דעת ראוי, לפי שיקול  משתתףנסיבותיה, אין המפאת מהותה, חומרתה או 

 ערוץ ייעודי. 
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"(, או מי משדר רב ערוצילשידורי לווין )להלן: " רישיוןלשידורי כבלים ו/או בעל  רישיוןבעל  )א(  7.9

  בעל עניין במשתתף ואינו בעל שליטה בו.בעל שליטה בו, אינו הוא ערוצי שמשדר רב 

ם בעלי שליטה במשתתף ואינם מחזיקים, במצטבר, בעל שליטה או בעל עניין במשדר רב ערוצי אינ (ב)

 אמצעי שליטה במשתתף.סוג כלשהו של מ (24%) עשרים וארבעה אחוזיםיותר מ

מליון  עשרים וארבעהסכום של  עלמשותף, ההעצמי  נוהואו , משתתףשל העצמי ה עמד הונו 2011 בשנת 7.10

 ש"ח( לפחות.   24,000,000) שקלים חדשים

 :לעניין זה 

 .2011לרבות קרנות הון ועודפים, על בסיס דו"חות כספיים מבוקרים של שנת  -"הון עצמי" 

 ןהענייבעלי כל המשתתף ושל הסכום המצטבר של הונם העצמי של  -"הון עצמי משותף" 

, יחושב חלקה בהון העצמי משתתףב ןעניי. אם שותפות היא בעלת חזיקים ישירות במשתתףהמ

המשותף לפי היקף ההון העצמי של השותפות או לפי היקף ערבותם של השותפים בשותפות. 

 הנו יחיד, יאושר היקף הונו העצמי על ידי רואה חשבון מוסמך. ןהענייאם בעל 

בשיעור נו העצמי של בעל העניין הו תיחושב כמכפל תףמשתן ביההון העצמי של כל בעל עני

 .משתתףותיו באחזק

  להצעתו אישור רואה חשבון  המשתתף, יצרף עמידתו של המשתתף בתנאי סף זהלאימות

 מוסמך.

 .רכש את מסמכי המכרז ,או באמצעות מי מטעמו ,בעצמו המשתתף 7.11

   להלן. 9המשתתף שילם דמי השתתפות במכרז, כמפורט בסעיף  7.12

 להלן. 18את ערבות המכרז, כמפורט בסעיף  שתתף המציאהמ 7.13
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 הליכי המכרז פרק ד':
 

 .להם להלן יפורטו הליכי המכרז והמועדים הרלבנטיים

 רכישת מסמכי המכרז .8

 .רכש את מסמכי המכרז ,בעצמו או באמצעות מי מטעמו ,במכרז הוא כי המשתתף להשתתפותתנאי  8.1

שאי להעלות כל טענה בקשר עם מסמכי המכרז ולא יהיה גורם שלא רכש את מסמכי המכרז לא יהיה ר

 .עמםשאלות הבהרה בקשר  ת המכרזיםרשאי להפנות לועד

, (ש"ח 5,000) שקלים חדשים חמשת אלפים של סךאת מסמכי המכרז יש לשלם  לרכושעל מנת  8.2

התשלום בגין רכישת מסמכי )להלן: " בבנק הדואר 0-24701-8 לחשבון מספרבאמצעות הפקדה 

טופס ההפקדה המקורי, ניתן יהיה לקבל את מסמכי  הצגתלאחר ביצוע התשלום ובכפוף ל. "(רזהמכ

-, תל9(, רח' אחד העם ערב)מ 10במשרדי מנהלת הסדרת השידורים לציבור, מגדל שלום, קומה המכרז 

 .מיטל אברג'ילאצל הגב' , 15:00 - 09:00בין השעות  ,אביב

 ן רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה.למען הסר ספק, מובהר כי התשלום בגי 

קבלת מסמכי המכרז ימסור כל רוכש מען אחד, בישראל, לשם קבלת מסמכים והודעות וכן מספר  בעת 8.3

פרטי ההתקשרות כאמור ישמשו  ושם איש קשר. , כתובת דואר אלקטרוני, מספר פקסקווי ונייד טלפון

ות לשאלות הבהרה ו/או פניות אחרות מועדת ליצירת קשר עם המשתתף, לרבות לצורך משלוח תשוב

 המכרזים ו/או מיועציה.

 דמי השתתפות במכרז .9

 30,000) שקלים חדשיםשלושים אלף בסך הגשת הצעה במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז  9.1

 מספר בנק חשבוןמכרז ישולמו בהפקדה ל"(. דמי ההשתתפות בדמי ההשתתפות במכרז)להלן: "ש"ח( 

, וטופס האישור על הפקדתם יצורף להצעת המשתתף בהתאם להנחיות להגשת בבנק הדואר 0-24701-8

 . ההצעה להלן

  .להלן 37.1 , למעט במקרה בו בוטל המכרז, כאמור בסעיף דמי ההשתתפות במכרז לא יוחזרו 9.2

 ביחס למסמכי המכרז ולתנאיומתן הבהרות  .10

ביחס למסמכי המכרז שאלות הבהרה יהיה רשאי להפנות לועדת המכרזים  מי שרכש את מסמכי המכרז 10.1

ויציינו בבירור את הוראות המכרז אשר נשוא בכתב, בשפה העברית, ולתנאיו. שאלות ההבהרה יימסרו 

 שאלות ההבהרה.

השידורים בכתובת המצוינת בסעיף  במסירה אישית במשרדי מנהלת הסדרתיימסרו ההבהרה  שאלות 10.2

 . בצהריים 12:00בשעה  2012באפריל  30, וזאת לא יאוחר מיום לעיל 8.2 

לשאלות הבהרה יינתנו בכתב, בשפה העברית, ויישלחו לכל המשתתפים במכרז על פי פרטי  תשובות 10.3

להביא ההתקשרות שנמסרו על ידם במועד קבלת מסמכי המכרז. ועדת המכרזים תהיה רשאית 

 בתשובתה את נוסח שאלת ההבהרה, אולם לא תצוין זהות המשתתף שהפנה את השאלה.
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כי לרבות במקרה שסברה  ,המכרזים איננה מתחייבת להשיב לכל שאלות ההבהרה שיופנו אליה ועדת 10.4

התשובה מובנת מאליה, או כי השאלה אינה אלא הצעה לשינוי המכרז או לתיקונו ולא בקשה להבהרת 

  תוכנו.

מידע משלים והבהרות צורך מסירת פגישת משתתפים לערוך ועדת המכרזים תהיה רשאית ל, נוסףב 10.5

ביחס למסמכי המכרז ולתנאיו. ההשתתפות במפגש כאמור תוגבל למשתתפים במכרז בלבד, והודעה על 

 כך תימסר למשתתפים באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו על ידם במועד קבלת מסמכי המכרז.

 עותמועד הגשת הצ .11

 המועד האחרון להגשת)להלן: " 15:00עד השעה  ,2012ביולי  1 במכרז יוגשו לא יאוחר מיום הצעות 11.1

 האחרוןאת המועד  דחותלמטעמים מיוחדים, ועדת המכרזים תהא רשאית, "(. על אף האמור, הצעות

די , ובמקרה כזה ייחשב המועד הנדחה שנקבע על ישל עד ששים ימים תקופה נוספתבלהגשת הצעות 

  הועדה כמועד האחרון להגשת הצעות.

 8.2 במשרדי מנהלת הסדרת השידורים בכתובת המצוינת בסעיף תבוצע במסירה אישית,  ההצעותהגשת  11.2

 הצעה.ה הגשתכנגד קבלת אישור בדבר , לעיל

 בדבר הגשתה.  כי יימסר לו  אישורבמועד והמשתתף לדאוג כי הצעתו תוגש במען  באחריות  11.3

  .תיפסל על הסף -בפקס או בדואר אלקטרוני  שתגיעהצעה  11.4

 .לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף וגשהצעה שת 11.5
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 ההצעהתוכן  פרק ה': 

 לעניין תוכן ההצעה הוראות כלליות .12

 ז.מסמכי המכרבתכלול פרטים מדויקים ומלאים בכל הנוגע למידע הנדרש  ההצעה 12.1

לא יהא בהצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות החוק התקנות הכללים והצווים שניתנו על פיהם,  12.2

 מסמכי המכרז או כל דין.

 להלן.16 בהתאם להוראות סעיף ייחתם שיאומת בתצהיר,  ההצעהתוכן  12.3

 ין התאמתו למקור.דין לעני-שיצורף להצעה, שאינו מקור, יאומת בידי עורך מסמךכל  12.4

 המכרז בגוף מסמכי שינויידי -, בין עלןהמכרז או כל הסתייגות ביחס אליהבהוראות כל שינוי שייעשה  12.5

 לגרום לפסילת יםועלול ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה

 כלל. נערכולא , יראו את השינויים האמורים כאילו ההצעההועדה את  קיבלהה. ההצע

הצעה האחרון להגשת הצעות;  המועד( חודשים מן 9ה תהיה תקפה לפרק זמן של תשעה )הוגשהצעה ש 12.6

 מהמציעים במכרזועדת המכרזים רשאית, מטעמים שיירשמו, לבקש  .המציינת מועד קצר יותר תיפסל

 להאריך את תוקף הצעתם ואת תוקף הערבות.

המסמכים ) הההצע , ונספחיהשאלון נספחי, לשאלון עהמציתשובות מתורכב  הצעה שתוגש במכרז 12.7

 בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות להלן.וגש כרוכה, ההצעה ת .(להלן 15 המפורטים בסעיף 

 

 שאלוןה .13

 מונה, בחלוקה לשמכיל רשימה של שאלות ודרישות לגילוי מידע , נספח א' למסמכי המכרז,השאלון 13.1

  :כלהלןפרקים 

 ;תמצית מנהלים  -פרק א' 

 זהות המשתתף;  -  פרק ב'

 הערוץ ואיפיונו; תסתפי - פרק ג' 

 ניסיון, יכולת מקצועית ויכולת עסקית; - פרק ד' 

 תכנית פיננסית; -  'הפרק 

 איתנות פיננסית; -' ופרק 

 ;תצהיר ואישור   -   'זפרק 

 תוכנית היערכות לתחילת השידורים.  -פרק ח' 

בו, אלא אם כן נאמר בשאלון ויצרף את כל המסמכים המבוקשים בשאלון  יענה על כל השאלות תףמשת 13.2

כל במשתתף ישיב על השאלות המפורטות בשאלון לפי סידרן, וללא חריגה מהותית מסדר זה.  אחרת.

 .אליו מתייחסת התשובה, לרבות כותרת הסעיףשאלון התשובה ירשום המשתתף את מספר סעיף 
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הוראות השאלון, ובכל מקום בו מצוינים דפוס או מתכונת בהתאם לתערכנה  שתתף לשאלוןהמ תשובות 13.3

 לפיהם יש להשיב, יש להקפיד למלא ככל הניתן אחר הדפוס או המתכונת הקבועים בשאלון.

תשובה לשאלה לגביה נקבעה בשאלון מתכונת לתשובה, ובמתכונת ניתנו מספר אפשרויות לתשובות, 

, התשובה תכלול את המתכונת בשלמותה, כולל האפשרויות השונות לתשובה - ונתשאף להן נקבעה מתכ

, לפי העניין, במקום המתאים. ביקש המשתתף לפרט את "לא"או  "כן", או Xעל המשתתף לסמן ו

 .תשובתו, יוסיף הסבר תמציתי מיד לאחר התשובה

 אינו רשאי לציין סייגים ותנאים בתשובתו לשאלות שבשאלון.  משתתף 13.4

 רשאי לקבוע הנחות עובדתיות העומדות בבסיס תשובתו ובלבד שהביא להן ביסוס. משתתףה 13.5

שאלה המבוססת על הנחה עובדתית שאינה ישימה לגבי המשתתף, יציין המשתתף כי אותה  נשאלה 13.6

 הנחה עובדתית אינה ישימה לגביו ויציין באופן תמציתי את הסיבה לכך.

במרווחים וגודל תווי תמלילים, על גבי צד אחד של הדף,  המענה לשאלון יוגש כשהוא מודפס במעבד 13.7

 דפוס סבירים.

י השאלון יערך וייכרך בנפרד מהפרקים האחרים ובסופו יצורפו נספחי השאלון פרקאחד מכל ל המענה 13.8

 .הרלבנטיים לאותו פרק

ם מספר הפרק בשאלון , יירשהעליונים , בשוליו השמאלייםמענה לשאלוןאחד מעמודי הבראש כל  13.9

 לשאלון, עמ' ____"(. 'מספרו הסידורי הרץ של העמוד )"פרק ___ו

 שאלוןהנספחי  .14

השאלון מפורטים בגוף השאלון וכוללים מסמכים שיש חובה לצרפם כמו גם מסמכים שצירופם  נספחי 14.1

 הינו בגדר רשות בלבד.

לאחר פרקי השאלון, כאשר נספחיו של כל פרק יצורפו מיד בהתאם ללהצעה השאלון יצורפו  נספחי 14.2

 תשובות המשתתף לאותו פרק.

"נספח השאלון ימוספרו בהתאם למספור הקבוע בשאלון, ויסומנו על ידי המשתתפים בכותרת:  נספחי 14.3

מורכב ממספר מסוים . ככל שנספח בראש העמוד הראשון לנספח או בעמוד נפרד "___ לשאלון

 ואותמסמכים הכלולים באת רשימת העמוד נפרד המפרט הנספח,  תחילתיצרף המשתתף, ב ,מסמכים

 .נספח

 נספחי ההצעה .15

 המסמכים המפורטים להלן: כל נספחי ההצעה הינם 15.1

 כשהוא, 2ג/כנספח למכרז בנוסח המצורף אישור המציע לתנאי המכרז,  -להצעה 1נספח  15.1.1

 ובעלי המניות בו; ציעעל ידי המבחתימות מלאות חתום 

 ;הלןל 16  כאמור בסעיף בדבר נכונות ההצעה,תצהיר  -להצעה 2נספח  15.1.2

 להלן. 17 אישור עורך דין בדבר זכויות חתימה במציע, כאמור בסעיף  -להצעה 3נספח  15.1.3

 ;הלןל 18 , כאמור בסעיף ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז -להצעה 4נספח  15.1.4
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 ;הלןל 19 כאמור בסעיף  תחייבות בעלי עניין,ה -להצעה 5נספח  15.1.5

 .  1976-אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -להצעה 6נספח  15.1.6

 ;ש"ח( 5,000)בסך טופס אישור הפקדת התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז  -להצעה 7נספח  15.1.7

 ש"ח(; 30,000במכרז )בסך ום דמי ההשתתפות טופס אישור הפקדת תשל -להצעה 8נספח  15.1.8

, כשהם חתומים בעמוד הראשון בחתימה למכרז ד'הרישיון, נספח עיקרי  -להצעה 9נספח  15.1.9

 ;מלאה בהתאם לזכויות החתימה המציע

 כל מסמך אחר שהמציע נדרש להגישו בהתאם לתנאי המכרז. 15.1.10

ההצעה יוגשו כשהם כרוכים בכרך נפרד מכרכי המענה לשאלון, ומופרדים זה מזה באופן ברור.  נספחי 15.2

 בתחילת כרך הנספחים יצרף המציע רשימה של הנספחים בכלולים בכרך.

 להצעה 2נספח  -ההצעהתצהיר לאימות תוכן  .16

התצהיר  .למכרז 1נספח א/כ צורףבנוסח המלאימות הפרטים הכלולים בהצעה, המציע יצרף להצעתו תצהיר 

 . המציע, אשר הוסמך לכך במפורש בידי דירקטוריון ציעהמנהל הכללי של המ על ידי ייחתם

 להצעה 3נספח  -אישור זכויות חתימה במציע .17

בדבר זכויות החתימה במציע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יאשר עורך הדין עו"ד  המציע יצרף להצעתו אישור

, וכי מי שחתם על התצהיר וסמך לחתום עליה בשם המשתתף ועל פי כל דיןאכן ממי שחתם על ההצעה י כ

יה מוסמך לעשות כן לאחר שהוסמך לכך במפורש על ידי דירקטוריון לעיל( ה 16 לאימות תוכן ההצעה )סעיף 

 .המציע

 להצעה 4נספח  -לקיום תנאי המכרזבנקאית ערבות  .18

ערבות  ותיו של המציע על פי תנאי המכרז ובקשר עימו, יצרף המציע להצעתוכל התחייבוי להבטחת 18.1

 שקלים חדשים שלוש מאות אלף על סך שלבנקאית אוטונומית בלתי מותנית, לטובת מדינת ישראל, 

 . למכרז בנספח ב' כמפורטיהיו  בישראל ונוסחה ותנאיהמוכר ש"ח(. הערבות תוצא על ידי בנק  300,000)

. לכל להצעה 4, ויסומן כנספח לעותק המקור של ההצעה יצורף במעטפה נפרדתמקורי ההערבות כתב  18.2

 .של כתב הערבותעותק של ההצעה יצורף צילום 

( חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ועדת 24לעשרים וארבעה )תוקף הערבות יהיה  18.3

מורה במקרה שהשתתפותו המכרזים תהיה רשאית להורות על ביטול הערבות קודם לתום התקופה הא

לקיום תנאי הרישיון של המציע במכרז הסתיימה, או במקרה שהמציע זכה במכרז והעמיד את ערבות 

 להלן. 34.1 נדרש בסעיף כ

בין היתר, במקרים כולו או חלקו, חילוט סכום הערבות, ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על  18.4

המכרזים ו/או  מבלי לגרוע מכל סעד, תרופה, פיצוי או טענה העומדים לועדתוזאת  המפורטים להלן,

 ע:למדינת ישראל כלפי המצי
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 חזר בו מהצעתו בכל שלב לאחר הגשת הצעתו, מכל סיבה שהיא. ציעהמ 18.4.1

התברר כי בהצעתו, או שאו חסרים שיון לא הוענק לזוכה בשל כך שנתגלו פרטים מטעים יהר 18.4.2

שנמסרו על ידו לפרטים וך מקובלת ובתום לב בקשר להתמודדותו במכרז בדרשלא נהג הזוכה 

 .לועדת המכרזים

שיון, כנדרש יהזכייה במכרז בוטלה בשל כך שהזוכה במכרז לא המציא ערבות לקיום תנאי הר 18.4.3

השלים את להלן, או לא  34.2 שילם את דמי הרישיון כנדרש בסעיף לא  ,להלן 34.1 בסעיף 

 או לא עמד בדרישות אחרות של הועדה ו/או השר.ו/, להלן 34.3  בסעיף כנדרש הונו העצמי

  להצעה 5נספח  - התחייבות בעלי עניין .19

, או לגרום ציעבמבדבר התחייבותם של בעלי העניין להשקיע  התחייבות מכתבי יצרף להצעתו המציע 19.1

תו בהתחייבותו הסכומים הנדרשים להבטחת עמיד במידה ויזכה במכרז, ,המציעלרשות  ולכך כי יועמד

מכתבי ההתחייבות יהיו בנוסח המצורף . לתקופה של שנה אחת ליותאלהוצאות הפעלה שנתיות מינימ

במישרין המחזיקים ין ידי בעלי ענייופנו למדינת ישראל וייחתמו בידי המציע וב למכרז, 1/נספח ג'כ

 .במציע

לכל עותק נוסף של ו הצעהעותק המקורי של ההצעה ל 5כנספח ההתחייבות המקוריים יצורפו מכתבי 

 .שלהם ההצעה יצורף צילום

, את מידת , בין היתרתבחן המועצהלעיל,  6.2.1 נקודת הזמן של בחינת הרישיון מחדש כאמור בסעיף ב 19.2

בהמשך ההשקעות עפ"י התוכנית  ולעמוד בעצמ בעל הרישיוןו של ואת יכולת בעל הרישיוןהשקעה בה

 האם ניתן לבטל או לצמצם את מכתבי ההתחייבות.תחליט המועצה, העסקית, ובהתאם לכך, 

תהיה רשאית, מזמן לזמן, לפעול למימוש מכתבי ההתחייבויות, אם מצאה, כי לרשות בעל  המועצה 19.3

, לפי שיקול דעתה. ןהרישיועומדים סכומים המאפשרים לו לעמוד בהתחייבויותיו על פי לא  ןהרישיו

במימוש מכתבי ההתחייבות, רשאית המועצה לפעול על פי האמור בהם, ובכלל זה היא רשאית, לפי 

, על בסיס ההשקעות ןהרישיו, ובעל ןהעניישיקול דעתה, לקבוע לוח זמנים לביצוע השקעות בעלי 

 .ולהלן עצמו לבצע, כאמור לעיל ןהרישיומחויב בעל וההוצאות ש

 הזוכה במכרז יצורפו לכתב הרישיון ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו. שיוגשו על ידיכתבי ההתחייבות  19.4

 מסמכי ההתאגדות של המציע .20

 מסמכי ההתאגדות של המציע יצורפו במסגרת תשובתו לשאלון. 20.1

 ,בין היתר ,יכללו המציעמסמכי ההתאגדות של רז, מבלי לגרוע מהוראות עיקרי הרישיון, נספח ד' למכ 20.2

 את ההוראות המפורטות להלן:

שיון, יהוראות לפיהן המשתתף יעסוק אך ורק בפעילות הנוגעת לשידור הערוץ על פי תנאי הר 20.2.1

המועצה מובהר כי  מראש. טעונה אישור המועצהה אחרת אחזקאו כל פעילות נוספת וכי 

 של המציע נוספת אם קיים חשש כי זו תיפגע בפעילותו תהיה רשאית שלא לאשר כל פעילות

 במסגרת הערוץ.
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)נספח  רישיוןלעיקרי ה 14.2בדבר הגבלות ושינויים באמצעי השליטה, כמפורט בסעיף  הוראות 20.2.2

 .ד' למכרז(

 .)נספח ד' למכרז( רישיוןלעיקרי ה 21הוראות בדבר הפרדה מבנית ועסקית, כמפורט בסעיף  20.2.3

)נספח ד'  רישיוןלעיקרי ה 55.3כמפורט בסעיף  רישיוןהוראות ההוראות בדבר עליונות  20.2.4

 למכרז(.

  לוח השידורים  .21

 לוחות השידורים יצורפו במסגרת תשובתו לשאלון. 21.1

 :ויכללו את כל אלואת אופי הערוץ ותפיסת השידורים של המשתתף, המוצעים ייצגו לוחות שידורים  21.2

  ;  ד לכל עונה בשנהארבעה לוחות שידורים שבועיים מלאים, מהם לוח אח 21.2.1

שני לוחות יומיים מלאים, מהם לוח אחד המייצג יום שידורים בחול המועד )סוכות או פסח(  21.2.2

 ולוח אחד המייצג יום שידורים בערב חג או מועד בלוח השנה העברי.

 לוחות השידורים שיצורפו להצעה יחייבו את המציע בשנתיים הראשונות של שידורי הערוץ. 21.3

את כל סוגי התוכניות שהמשתתף ישדר בשנתיים הראשונות, לרבות מתן הסבר  ויכללהשידורים  ותלוח 21.4

 לכל תוכנית, וכן נימוקים לשיבוץ השידורים בנושאים השונים ובמיקומם.
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 הנחיות להכנת ההצעה ונספחיה  פרק ו':

 הצעה המוגשת במכרז תיערך בהתאם להוראות המפורטות להלן.

 שפת ההצעה .22

לועזיים שייעשה בהם שימוש  ברית ונוסחה המחייב יהיה הנוסח העברי בלבד. מונחיםתוגש בשפה הע ההצעה

יובאו בסוגריים לצד תרגומם העברי. דוחות כספיים של גורמים זרים יכול שיהיו בשפה האנגלית. דוחות 

 כספיים בכל שפה אחרת יתורגמו באישור נוטריון ישראלי.

  שימוש במונחים מוסכמים .23

 -ו במונחים ובביטויים כהגדרתם במסמכי המכרז, ובהעדר הגדרה כאמור ישתמש בהצעת מציע 23.1

 בתקנות או בכללים שהותקנו לפיו. כהגדרתם -כהגדרתם בחוק, ואם לא הוגדרו בחוק 

לפי אחד  הערוכים דוחות כספייםהנכללים בהצעת המשתתף יבוססו על נתונים כספיים וחשבונאים  23.2

 מכללי החשבונאות הבאים:

 ת המקובלים בישראל.כללי חשבונאו 23.2.1

התקנים הבינלאומיים וכללי החשבונאות שמפרסמת הועדה  -כללי חשבונאות בינלאומיים  23.2.2

 "International Accounting Standard Committeeלתקנים בינלאומיים בחשבונאות: 

(IASC). 

התקנים וכללי החשבונאות שמפרסם המוסד לתקינה  -כללי חשבונאות אמריקאיים  23.2.3

 .Financial Accounting Standards Board" (FASB)“אמריקאי: חשבונאית ה

עקרונות חשבונאיים וכללי דיווח שאינם אלה המקובלים בישראל  -כללי חשבונאות זרים  23.2.4

ואינם כללי החשבונאות הבינלאומיים או האמריקאיים ובלבד שנתקיימו בהם, לפי שיקול 

 ועדה, כל אלה:ודעת ה

 וכוללת.  יה נערכו הדוחות הינה מקיפהמערכת כללי החשבונאות שעל פ 23.2.4.1

תוכן המידע ורמת הגילוי המופיע בדוחות הינם דומים בעיקרם ולא פחותים  23.2.4.2

 בהיקפם מאלו הנדרשים על פי כללי החשבונאות הבינלאומיים.

בדוחות החברה ייכלל ביאור התאמה לכללי החשבונאות המקובלים בישראל, או  23.2.4.3

 ללי החשבונאות האמריקאיים.לכללי החשבונאות הבינלאומיים או לכ

במידה והדוחות הכספיים נערכו לפי כללי חשבונאות זרים ימדדו הנתונים לאחר ביצוע 

 התאמה כאמור.

 אופן ציון סכומים .24

סכומים הנקובים במכרז ובהצעת המשתתף יהיו נקובים בשקלים חדשים כשהם צמודים למדד  24.1

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(  15.2.12)אשר פורסם ביום  2012 ינוארהמחירים לצרכן לחודש 

 (."המדד הבסיסי")להלן: 

 סכומים המופיעים בהצעה, כגון בתכנית העסקית, יש לציין ללא מע"מ. 24.2



 - 25 - 

 חתימה על ההצעה ונספחיה .25

, בהתאם לזכויות , לרבות נספחיה, ייחתם בחתימה מלאהההצעההעותק המקורי של כל מסמכי  25.1

בראשי תיבות או ייחתמו ההצעה ונספחיה נוסף ב .ל כל מסמך ונספחש עמוד הראשוןב ,ציעהחתימה במ

 בחותמת המשתתף בתחתית כל עמוד. 

בהתאם לזכויות , מלאה העותק המקורי אולם ייחתמו בחתימה מקורית צילום של עותקים נוספים יהיו 25.2

 כל פרק מפרקי המענה לשאלון.בסוף  ,ציעהחתימה במ

 י ההצעה: סוג ומספר עותקתכולת ארגזי ההצעה .26

 :"(ההצעה ארגז)להלן: " הצעת כל משתתף תוגש כשהיא ארוזה בארגז סגור המכיל את כל אלו

מסמכי ההצעה, כשהם כרוכים בהתאם למפורט להלן )להלן: כל העותק המקורי של  -עותק מקור  26.1

 "(:  ההצעה כרכי"

את כרכי המענה לשאלון, כרך אחד לכל פרק בשאלון הכולל את המענה לשאלון ושבעה  26.1.1

 נספחיו של אותו פרק.

, ובכלל לעיל 15 המכיל את כל נספחי ההצעה המפורטים בסעיף  ,נספחי ההצעהאחד של כרך  26.1.2

 .רבות המקוריזה כתב הע

 כרכי ההצעה המקוריים יסומנו בבירור, בעמוד השער של כל אחד מהם, כ"עותק מקור".

 י ההצעה.כרככל לומיים מלאים של עותקים צי (4ארבעה ) - עותקים צילומיים 26.2

, לשאלוןכל אחד מהם מכיל את שבעת פרקי המענה , אשר CDתקליטורי  (2שני ) - עותק דיגיטלי 26.3

כל . Microsoft Officeלקריאה במחשב אישי באמצעות תוכנת  םמיהמתאי יםדיגיטלי בציםבק

אין הכרח לכלול את  יםהדיגיטלי ותקיםעבקובץ אחד לכל פרק בשאלון.  -תקליטור יכלול שבעה קבצים 

( המכילים את הדוחות הכספיים excel, אולם יש לכלול בהם גיליונות אלקטרוניים )השאלוןנספחי 

  .המוצגים במסגרת התוכנית העסקית

  - מושחריםמסומנים ועותקים  26.4

 סומן המידע שהמשתתף רואה בו מידע סודי, שאין וב, ההצעה כרכיכל של  עותק אחד מלא 26.4.1

"(. סימון המידע המידע הסודי)בסעיף זה: " עסקיים ומקצועיים ,לחשפו מטעמים מסחריים

  .המסומן המידעהמאפשר קריאת באופן  הסודי ייערך

 -בעמוד הראשון, במילים: "סודיות מסחרית  כאמור, יסומן באופן ברור, ןהעותק המסומ

 עותק מסומן".

 זהעותק  המידע הסודי.מחק או הוסתר נ ובההצעה,  כרכיכל של  מלאים עותק אחד מלא 26.4.2

לגורמים שיבקשו לעיין בהצעה ואשר יימצאו זכאים לכך על פי כל דין ו/או על מיועד להימסר 

שומרת לעצמה את הזכות לחשוף  ועדת המכרזיםמובהר כי ; פי החלטת ועדת המכרזים

כי על פי חלקים מהמידע הסודי, במקרה בו תסבור הועדה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

, ניתן לחשוף את המידע, ובכפוף לכך 1998-התשנ"חהוראות הדין, לרבות חוק חופש המידע 

   שנתנה למשתתף שמסר את המידע, הזדמנות להביא בפניה את נימוקיו כנגד חשיפת המידע.

 -בעמוד הראשון, במילים: "סודיות מסחרית  העותק המושחר כאמור, יסומן באופן ברור,

 עותק מושחר".
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 בדיקת ההצעות   ':זפרק 

  זי ההצעות גארפתיחת  .27

, נציגי מינהלת הסדרת ועדת המכרזיםנציג או נציגי המורכב מארגזי ההצעות ייפתחו על ידי צוות  27.1

 ידי ועדת המכרזים.-השידורים לציבור או כל גורם אחר אשר אושר על

  :, בין היתרבעת פתיחת ההצעות ייערך פרוטוקול , ובו יירשמו 27.2

 תיחת ההצעות ושעת הפתיחה;מועד פ 

 ;שמות הנוכחים בעת הפתיחה 

 ם;ציעישמות המ 

 תכולתו של כל אחד מארגזי ההצעות. 

 מכרזהבתנאי  ת ההצעותבחינת עמיד .28

 לאחר פתיחת ההצעות שהוגשו במכרז, תבחן ועדת המכרזים את עמידתן של ההצעות בתנאי המכרז. 28.1

ואשר איננה עומדת בתנאי הסף הקבועים  ועדת המכרזים תפסול על הסף כל הצעה שהוגשה במכרז 28.2

  , והודעה על כך תימסר למציע שהצעתו נפסלה.מסמך זה לעילל 7 בסעיף 

בנוסף תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שהוגשה במכרז, בכל אחד מהמקרים המפורטים  28.3

 להלן:

 .עלול להיות נוגד את טובת הציבור ציעמתן הרישיון למ ,לדעת ועדת המכרזים ,אם 28.3.1

טחון המדינה או לשלום ימתן הרישיון עלול להוות סיכון לב ,לדעת ועדת המכרזים ,אם 28.3.2

 .הציבור

 המציע, או מי שמחזיק בו אמצעי שליטה  מסוג כלשהו, הינו גוף ,לדעת ועדת המכרזים ,אם 28.3.3

ג או שלוח של גוף שמטרותיו או  עיסוקו בהטפה או הנחלה של דעות או אמונות, או נצי

מטרותיו לקידום  עלול להשתמש בשידורי הערוץ וועדת המכרזים סבורה כי המציע כאמור;

  .או עיסוקו כאמור

השתתפותו במכרז, לרבות  קשר עםפעל שלא בתום לב ב המציע ,לדעת ועדת המכרזים ,אם 28.3.4

 .להלן 38  פעולה בניגוד לאמור בסעיף

, לפי ןהרישיודבר אשר לדעת ועדת המכרזים היה מהווה עילה לביטול  המציענתקיים לגבי  28.3.5

 .ןהרישיוהמצורף למסמכי המכרז, אילו כבר ניתן  ןהרישיועיקרי תנאיו של 

או יותר מאמצעי  10%חברה או שותפות שהיא בעלת עניין המחזיקה, במישרין או בעקיפין,  28.3.6

 על פירוקה מרצון או מונה לה כונס נכסים או ניתן צו לפירוקה , החליטהציעהשליטה במ

תו או בכל צעו של המציע לעמוד בהיכולתל יחסב חשש, לדעת ועדת המכרזים, באופן המעלה

 חלק ממנה.

מסמכי ההתאגדות של המציע אינם כוללים הוראות, להנחת דעתה של ועדת המכרזים,  28.3.7

  ., כולם או חלקםובעיקרי הרישיון לעיל 20  בסעיףבעניינים המפורטים 
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ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה מבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  28.4

  או כל דין אחר./שהוגשה שלא בהתאם לתנאי המכרז ו

לרבות טעות סופר או , תפורמאליועדת המכרזים רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפלה בה טעות  28.5

בהצעה פגם שלדעת הוועדה אינו פגם מהותי, ובלבד ששוכנעה כי הטעות היא  טעות חשבונית, או אם נפל

ועדה רשאית, על פי שיקול דעתה, להודיע למשתתף על הפגם שנפל ובתום לב. במקרים אלה תהיה ה

 בפרוטוקול. בהצעתו ולתת למשתתף פרק זמן מוגדר לתקן את הפגם. הליך כאמור יירשם

 סמכויות ועדת המכרזים בבדיקת ההצעות .29

והמומחיות הנדרשת לבחינת ההצעות ו של העניין נשוא המכרז מורכבותהיקפו של המכרז, נוכח  29.1

בכל אחת , בין היתר, , תהיה ועדת המכרזים רשאית, במסגרת בדיקת ההצעות והדיון בהן, לפעולהשונות

. כן תהיה ועדת המכרזים רשאית להסמיך ול דעתה הבלעדישיקמהדרכים המפורטות להלן, וזאת על פי 

 את מי מחבריה ו/או יועציה במכרז לפעול כאמור בשמה ומטעמה.

 הועדה תהיה רשאית לעשות כל אלה: - , פגישות עם המציעיםהצעותוהבהרת השלמת  29.2

הוסיף מידע אשר נשמט או מידע נוסף או מסמכים נוספים ו/או לגלות אפשר למציעים לל 29.2.1

 ו/או לתקן טעויות שנפלו בשגגה בהצעתם. ים מלאים או מדויקים יותרפרט

, בכתב או פנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה להשלמת ו/או להבהרת פרטים בהצעתםל 29.2.2

  .באמצעות פגישה עם חברי הועדה

  בפרוטוקול. מוכאמור יירש כיםהלי 29.2.3

לאחר שהוגשה.  הצעתואו לתקן את לשנות  ציעאין באמור משום אישור למלמען הסר ספק, מובהר כי 

הועדה לא תהיה חייבת לאפשר למציעים להשלים ו/או להבהיר את הצעתם לאחר הגשתה, וכי אין 

בסמכות הועדה לאפשר השלמות או הבהרות כאמור, כדי לגרוע מחובתם של המציעים לכלול בהצעתם 

  אות המכרז והשאלון.פרטים מלאים ומדויקים ולצרף לה את כל המסמכים  כנדרש על פי הור

 ניהול משא ומתן עם המציעים  29.3

לנהל מגעים ומשא ומתן עם חלק או כל המתמודדים במכרז, במקביל או ועדת המכרזים תהיה רשאית 

 . בשלבים, בנוגע לפרטי הצעתם, לרבות בקשה לתוספות, הבהרות, שיפורים ושינויים להצעותיהם

ולרבות במסגרת הליך של  ,המציעים, כולם או חלקםבכלל זה תהיה הועדה רשאית לנהל תחרות בין 

"Best and Final". 

 בדיקות עצמאיות על ידי הועדה  29.4

 ו ושלמותו שלאמיתותאת לבדוק ממקורותיה שלה או בכל דרך שתבחר, ועדת המכרזים תהיה רשאית 

האמור כל מידע שימסור משתתף, בין במסגרת השאלון ובין בדיון עם משתתף. מבלי לגרוע מכלליות 

ם אישים וגופים אשר המשתתף ציין כי הוא קשור עימם. האמור לעיל לא עלעיל, לבוא בדין ודברים 

 .יטיל על ועדת המכרזים כל חובה לוודא אמיתות המידע שנמסר בהצעה

 קיום מצגות  29.5

, ובכלל זה הועדה רשאית להזמין את המציעים להציג את הצעתם בפני חברי הועדה ו/או בפני המועצה

 .יים הליך פתוח של שאלות ותשובות בקשר עם ההצעה והמצגתלק
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 תיקון מסמכי המכרז  29.6

 לשנות ו/או לתקן מסמךבכל שלב קודם למועד האחרון להגשת הצעות, תהיה ועדת המכרזים רשאית 

, ובלבד שהודעה על כך נמסרה לכל המשתתפים במכרז. בכלל זה תהיה או מסמכים הנוגעים למכרז

 ת לשנות את תנאי המכרז ו/או את תנאי הרישיון.ועדת המכרזים רשאי
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  ניקוד ההצעות ':חפרק 

 כללי .30

 שעמדו בתנאים,תעריך ועדת המכרזים את ההצעות לאחר בדיקת עמידת ההצעות בתנאי המכרז,  30.1

 .שיפורטו להלן בהתאם לקריטריוניםניקוד לכל אחת ותעניק 

יוחס לכל אחד המנקודות. מספר הנקודות  1,000הניקוד המקסימלי שתוכל כל הצעה לצבור במכרז הינו  30.2

 מהקריטריונים בהם תיבחנה ההצעות, יפורט בפרק זה להלן.

 

 הקריטריונים להערכת ההצעות והניקוד  .31

 נקודות 041סה"כ   -איתנות פיננסית   31.1

 הניקוד שיינתן לאיתנות הפיננסית של המשתתף ייבחן לפי הפרמטרים שלהלן:

 נקודות  70 -סה"כ בתת  סעיף זה  .במציע ןהענייבעלי ושל המציע של המשותף ההון העצמי  31.1.1

 .לעיל 7.10 המשותף יחושב כמפורט בסעיף ההון העצמי  31.1.1.1

 יעשה תוך שימוש בנוסחה הבאה: המשותף ההון העצמי  ןלענייהניקוד  31.1.1.2

   x -  מל' ש"ח( המשותףההון העצמי( 
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  .נקודות 25 -סה"כ בתת סעיף זה  ציע.במהמחזיקים במישרין  ןהעניירמת המינוף של בעלי  31.1.2

יחושב על  ניקודרמת המינוף של בעלי העניין המחזיקים ישירות באמצעי שליטה במשתתף. ה

ההון העצמי המשוקלל של כל בעלי העניין במשתתף בסך המאזן המשוקלל של  ךחלוקת סידי 

. לעניין זה "ההון העצמי המשוקלל" ו"המאזן המשוקלל" של כל בעלי העניין במשתתףכל 

העניין יחושבו על ידי הכפלת ההון העצמי והמאזן לפי העניין, של כל בעל עניין במשתתף בעלי 

ה במשתתף אחזקבמקרה של מספר סוגי מניות במשתתף, שיעור  .ותיו במשתתףאחזקבשיעור 

ון המונפק של המשתתף, של כל המניות בהן מחזיק בעל העניין ה בהאחזקפירושו שיעור 

. הניקוד יינתן באופן )ובלבד שאותן מניות כוללות את כל סוגי אמצעי השליטה במשתתף(

יזכה  40% - של למעלה מ יחס כאמור. 40%של  יחס הון עצמי למאזןלינארי עד לתקרת 

 למלוא הניקוד.
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. בשלוש השנים האחרונות במציעמחזיקים במישרין ה ןהענייתזרים המזומנים של בעלי  31.1.3

  .נקודות 45 – סה"כ בתת סעיף זה

 יקבע לצורך מכרז זה באופן הבא: התזרים 31.1.3.1

  במציעהמחזיקים במישרין  ןהענייתזרים המזומנים של כל אחד מבעלי ,

ויבחן על פי  המציעה בהון המניות של אחזקיחושב בהתאם לשיעור ה

 -ו 2010, 2009מאוחדים המבוקרים לשנים שלושת הדו"חות הכספיים ה

 ין.ישל בעל הענ 2011

  באופן משוקלל, על  חושביהנ"ל  ןהענייתזרים המזומנים של כל אחד מבעלי

תזרים מייצג את  Yt, כאשר 7/(Yt+2*Yt-1+Yt-2*4)פי הנוסחה הבאה: 

 , בשנה האחרונה.ןהעניי, של כל אחד מבעלי המזומנים

 מזומנים נטו שנבעו  -" במציע ןעניישל בעל  בסעיף זה "תזרים המזומנים

 מפעילות שוטפת כפי שמוצג בדוחות המאוחדים של תזרימי המזומנים

 ל פי כללי חשבונאות מקובלים.עשנערכו 

  נכון לשלוש הנ"ל ןהענייתוצאות תזרים המזומנים של כל אחד מבעלי ,

 ןהעניי השנים האחרונות, יסוכמו יחד ויקראו: "תזרים המזומנים של בעלי

 ". במציע

יעשה תוך שימוש  במציע ןהענייתזרים המזומנים של בעלי  ןלענייהניקוד  31.1.3.2

 בנוסחה הבאה:

   x -  מל' ש"ח( במציע ןהענייתזרים המזומנים של בעלי( 
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  נקודות 380סה"כ  -משאבים להפעלת הערוץ  31.2

 תםל המשאבים שיוקצו להפעלת הערוץ תוך התאמהניקוד שיינתן בסעיף זה יתייחס להערכת סך כ

תיבחן מידת מהימנותה של התוכנית העסקית, איכותה וביסוסה, תוך שיקוף  ,לתכנית העסקית. כמו כן

 פעילותו המקצועית, הארגונית והעסקית של המשתתף במידה ויזכה במכרז. במסגרת זאת  ייבחנו

 מרכיבים אלה:
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 .נקודות 100 –ה"כ בתת סעיף זה ס. פרטי התכנית העסקית והשאלון 31.2.1

הנתונים וההנחות, שלפיהם נערכה התכנית העסקית, אמינות הנתונים בסעיף זה ייבדקו 

 :להלן קריטריונים המפורטיםבהתאם לוסבירות ההנחות והנימוקים לביסוסה, 

תחזית ההוצאות הנגזרת במישרין מהצעתו המקצועית והארגונית של המשתתף, על כל  (1)

 (נק' 30) מרכיביה

תחזית הכנסות מפורטת ומנומקת של המשתתף על בסיס נתונים והנחות, לרבות   (2)

 נק'( 30) מחקרי שוק וסקרים

 נק'( 15) פירוט השקעות הוניות (3)

התאמת התכנית העסקית לכל מרכיבי הצעתו של המשתתף, לרבות, התייחסות  (4)

ו להתפתחויות טכנולוגיות לסיכונים עתידיים אפשריים וכן לאילוצים טכניים, א

אחרות  בתחום השידורים. יכולתו ומחויבותו של המשתתף לתמוך בתכנית העסקית, 

 ;נק'( 15) על כל ממצאיה ולממש את מסקנותיה המקצועיות והכלכליות

מן  עמידת התכנית העסקית במבחני רגישות, תוך פירוט הממצאים והמסקנות העולות (5)

 ;נק'( 10) הממצאים

  נקודות 140 –סה"כ בתת סעיף זה  .וצאות ההפעלההסכום  31.2.2

שאותו מתחייב  המינימאליהשנתיות הוצאות ההפעלה סכום בסעיף זה ייבדק  31.2.2.1

 היקףעם  התניההמשתתף להשקיע בערוץ, על פי התכנית העסקית, בלא קשר או 

  . (ןהרישיו)סכום אחיד לכל שנות  ההכנסות

לעיקרי  2)ב(  9.3 סעיףב ןכהגדרת -"הוצאות הפעלה"  ,31.2.3ובסעיף בסעיף זה  31.2.2.2

 וצדדים קשורים. ןעניי, למעט הוצאות לבעלי הרישיון )נספח ד' למכרז(

 סעיף זה יעשה תוך שימוש בנוסחה הבאה: ןלענייהניקוד  31.2.2.3

  x - 2)מל' ש"ח( סכום הוצאות ההפעלה המוצע   
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  נקודות 140 -סה"כ בתת סעיף זה  שיעור הוצאות ההפעלה. 31.2.3

אותו מתחייב המינימלי סכום הוצאות ההפעלה השנתיות בסעיף זה ייבדק  31.2.3.1

של )ברוטו( המשתתף להשקיע בערוץ, כשיעור מכלל הכנסותיו השנתיות 

  שיון(.יהמשתתף )שיעור אחיד לכל שנות הר

                                                           

 מל' ש"ח. 18, נדרש מינימום של לעיל 6.6 בהתאם לאמור בסעיף  2
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 ן סעיף זה יעשה תוך שימוש בנוסחה הבאה:יהניקוד לעני 31.2.3.2

  x - 3האחוז לו התחייב המציע 
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xe  

שנה בבו יחוייב הזוכה בפועל, יובהר, כי סכום הוצאות ההפעלה השנתיות  31.2.3.3

 הזוכהאותו התחייב הקבוע הסכום ( 1)בין מכלשהי, יקבע לפי הסכום הגבוה 

  .שיעור מתוך הכנסותיוכהסכום אותו התחייב להשקיע ( 2ו ) להשקיע,

  נקודות 230 -סה"כ בסעיף זה   - יכולת מקצועית ועסקית של הצוות המוביל 31.3

והידע העומדים סיון יהיקף הננו היכולות המקצועיות, ההישגים המעשיים, וייבחבסעיף זה  31.3.1

 , על פי אמות המידה המפורטות להלן.ציעלרשות המ

  .נקודות 130 - סה"כ הניקוד בתת סעיף זה .משרה בכירים במציענושאי  31.3.1.1

הקיימים בידי נושאי המשרה  ידעליון וניסליכולות, בתת סעיף זה יינתן ניקוד ל

, בתחומים הרלבנטיים, לדעת הועדה, לנושא המכרז, לרבות  המפורטים להלן

 ורשת ישראל. ומ , הניהולהשידורים מיבתחו

  (מסה"כ הניקוד בתת סעיף זה 35%) המציעמנכ"ל; 

 (;מסה"כ הניקוד בתת סעיף זה 20%)השיווק  סמנכ"ל 

 (ניקוד בתת סעיף זהמסה"כ ה 20%) הכספים סמנכ"ל; 

 (מסה"כ הניקוד בתת סעיף זה 25%) ו/או העורך הראשי מנהל התכניות.   

 .שצוינו בהצעה ידה רשאית לפנות לממליצים-הוועדה או מי שהוסמך על

 70 -סה"כ הניקוד בתת סעיף זה , חלקם או כולם. ציעמה חברי דירקטוריון 31.3.1.2

 .נקודות

( שנים או יותר, הקיים 5חמש )עי של ניסיון מקצויינתן ניקוד ל תת סעיף זהב

 : בתחומים הבאיםהמציע, במצטבר, חברי דירקטוריון בידי 

 נק'(;  14) / ראיית חשבוןכלכלה  

 נק'(; 14) משפטים 

  נק'(; 14)תקשורת 

  נק'(; 14)שידורים 

  נק'( 14) ישראלמורשת.  

                                                           

 .20%נדרש מינימום של  ,לעיל 6.6 בהתאם לאמור בסעיף  3
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  נקודות: 250סה"כ  -ותכניו הערוץ איפיון  31.4

 180 - לוחות השידורים המוצעיםונחת ביסוד ההצעה ובתפיסת השידורים הכוללת המ 31.4.1

 נקודות.

 בהתאם לקריטריונים ולאמות המידה המפורטים להלן:  , בין היתר,הניקוד בסעיף זה יינתן

 ;נק'( 18) גיוון ועושר התכנים, סוגי התוכניות ומקורות ההשראה 31.4.1.1

 ;נק'( 18) ביהדות לגישות שונותמתן ביטוי  31.4.1.2

 ;נק'( 18) יות בראי מורשת ישראלהצגה של סוגיות אקטואל 31.4.1.3

מובהר כי במסגרת מתן הניקוד לסעיף זה תהיה הועדה  ;נק'( 18) מקורות רכש 31.4.1.4

 רשאית להעדיף מציעים שיצרפו להצעתם הסכמי רכש מותנים.

 ; נק'( 18) והתאמתו לקהל היעד של הערוץ תכניותהשיבוץ  אופן 31.4.1.5

של מיצובו לרבות  ,ומאפייניו הכלליים ה מגובשת ביחס לאופי הערוץתפיס 31.4.1.6

הגדרת ; ובידולו מהערוצים האחרים בישראל הקיימתבמפת השידורים הערוץ 

 .נק'( 13) קהל היעד של הערוץ והתאמת אופיו של הערוץ לקהל היעד

 ;נק'( 13) מקוריות וחדשנות 31.4.1.7

 ;נק'( 13) עדכניות ,רלבנטיות 31.4.1.8

 ;נק'( 13) בלוח השנה היהודיואירועים מועדים , התייחסות לחגים 31.4.1.9

 ;נק'( 13) ופן שילוב תוכניות בענייני היום ותוכניות תרבותא 31.4.1.10

 ;נק'( 13מתן ביטוי למורשת ישראל בפריפריה ) 31.4.1.11

 נק'(; 12) שבעה ימים בכל שבועלשידור התחייבות המציע  31.4.1.12

 

  נקודות: 70 - השקעה בהפקות מקומיות 31.4.2

ת המינימום ומעבר למכס סכום ההשקעה השנתי בהפקות המקומיות בשידור ראשוני

בסעיף שת המינימום ו)כלומר הסכום אשר יתווסף למכס, מכרז זה לעילל 6.7 בסעיף  ותבועהק

 כדלקמן:( לעיל 6.7 

הראשונה, מעבר למינימום הקבוע בסעיף  ת השידוריםסכום ההשקעות בשנ 31.4.2.1

 נקודות(. 7) לעיל 6.7.1.1 

 השניה, מעבר למינימום הקבוע בסעיף ת השידוריםסכום ההשקעות בשנ 31.4.2.2

 נקודות(. 7) לעיל 6.7.1.2 

ף השלישית, מעבר למינימום הקבוע בסעי ת השידוריםשנבסכום ההשקעות  31.4.2.3

 (.נקודות 7) לעיל 6.7.1.3 
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בסעיף , מעבר למינימום הקבוע רביעיתה ת השידוריםסכום ההשקעות החל משנ 31.4.2.4

 (.נקודות 49) לעיל 6.7.1.4 

 

    הבאה:ין סעיף זה יעשה תוך שימוש בנוסחה יהניקוד לענ
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 לעיל. 6.7.1.4 עד   6.7.1.1  מהסעיפים

At = ( הניקוד בכל תת סעיףA1, A2, A3 =7; A4=49). 

 

 

 הזוכה במכרז בחירת .32

 וועדת המכרזים את הזוכה במכרז. תבחרלאחר סיום בדיקת ההצעות  32.1

אולם , הזוכה במכרז יהיה המציע שהצעתו זכתה לניקוד הגבוה ביותר מבין ההצעות שהוגשו במכרז 32.2

חצית מהניקוד רשאית שלא לבחור במשתתף כזוכה במכרז אם לא קיבל לפחות מתהיה ועדת המכרזים 

 .לעיל( 31.4 פרק "איפיון הערוץ" )סעיף המקסימלי ב

 .מציעיםעל החלטתה לשר, לזוכה במכרז וליתר ה ועדת המכרזים תודיע 32.3

על פי אם, שהוגשו במכרז, ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את כל ההצעות  32.4

 ראויה לזכות במכרז.ה ה כל הצעהלא נמצא, הבלעדי שיקול דעתה

 יחיד.במכרז מציע ועדת המכרזים רשאית לקבוע זוכה במכרז אף אם היה  32.5
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  הליכים לאחר זכייה ':טפרק 

ולהתקיימותם של כל התנאים המפורטים להלן, יעניק השר את בכפוף להוראות כל דין  - הענקת הרישיון .33

 הרישיון לזוכה במכרז.

בנוסף לכל תנאי המפורט במכרז זה ועל פי דין, מתן הרישיון יהיה מותנה גם  - וןתנאים למתן רישי .34

 כל התנאים המפורטים להלן:בהתקיימותם של 

 ןהרישיוערבות לקיום תנאי המצאת  34.1

מהיום בו הודע לו על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית בלתי מותנית,  יום 30זוכה במכרז ימציא, בתוך ה

מליון שקלים חדשים  שלושה, על סך ןהרישיו, ולקיום תנאי ןהרישיותקופת להפעלת הערוץ במשך כל 

  יהיו כקבוע בנספח ה'. ש"ח( לטובת מדינת ישראל. תנאי הערבות 3,000,000)

  תשלום דמי הרישיון 34.2

 30 וזאת לא יאוחר מתום , בהסכמת שר האוצר,כפי שייקבע על ידי השר ןרישיודמי  שילםהזוכה במכרז 

  .תבקש לעשות כןשנמיום מים י

 השלמת ההון העצמי 34.3

כך שההון  הזוכהיום מהיום בו הודע למשתתף על זכייתו במכרז, יושלם ההון העצמי של  30בתוך 

. לפחות ש"ח( 5,000,000חמישה מיליון שקלים חדשים ) המונפק, שנפרע במלואו, יעמוד על סך של

מתחייב כאמור(, גם בדרך של השקעה )עד לסך ה הזוכהמובהר כי ניתן להשלים את ההון העצמי של 

הכל בתנאי כי הדבר נחשב כהון עצמי על פי  -תשלום פרמיה על חשבון מניות שהוקצו  אחרת, כגוןהונית 

 לתנאי המכרז. 23.2כללי חשבונאות מקובלים כהגדרתם בסעיף 

שלמת ההון הזוכה ימציא למועצה אישור רו"ח לאמור או כל אישור נוסף אשר יידרש על ידי הועדה. ה

 לזוכה במכרז. רישיוןהעצמי כאמור הוא תנאי למתן ה

 

 כמסמך ממצה ןהרישיו .35

, סמכויותיו והחובות כלפיו, בכל הנוגע להקמת הערוץ והפעלתו, מקורן ןהרישיוכל זכויותיו של בעל  35.1

 וייקבעו על פיו בלבד. ןברישיו

או לחובה כלפיו בהתבסס על מידע, יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או סמכות שלו,  ןהרישיובעל  35.2

, בין ןלרישיוהבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הגנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ 

 ובין לאחר שניתן. -לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  - ןהרישיובכתב ובין בעל פה, בין לפני שניתן 

 

 תנאיו הסופיים המחייבים של הרישיון .36

  ם והמחייבים של הרישיון ייקבעו על ידי השר לאחר קביעת הזוכה במכרז זה.תנאיו הסופיי 36.1

והן תנאיו האחרים, להוסיף  םהעיקרייהן תנאיו  – ןהרישיוהשר רשאי בכל עת לשנות את תנאיו של  36.2

, לפי העניין, ןהרישיועליהם או לגרוע מהם. שינוי כאמור ייעשה לאחר שניתנה לזוכה במכרז או לבעל 

 להשמיע את טענותיו בנושא השינוי. אותההזדמנות נ
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יהוו חלק בלתי  , אשרהצעתו של הזוכה במכרז פרטים רלוונטיים מתוך בנוסחו הסופי יצורפו ןלרישיו 36.3

מרכיבים מסוימים של ההצעה,  ןברישיוהתחייבות לכלול  אמור משוםאין ב. מובהר כי ןהרישיונפרד מן 

 .ןהרישיום שינוי או תיקון, כתנאי להענקת או לכלול מרכיבים מן ההצעה מבלי שייעשה בה

סופי ה םנוסחעל פי  המדינה והמועצההזוכה במכרז וכן את יחייבו את , מסמכים המופיעים במכרז זה 36.4

, ןהרישיו, יגברו תנאי ןהרישיובכל מקרה של סתירה בין תנאי המכרז לבין תנאי . כפי שייכלל ברישיון

  .ןוהרישיוהזוכה יחויב לפעול בהתאם לתנאי 

כדי לגרוע מסמכות השר והמועצה לשנות מפעם לפעם תקנות או למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור  36.5

 כללים במסגרת סמכויותיהם.
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 הוראות כלליות  ':יפרק 

 ביטול המכרז או שינוי .37

 ןרישיושר התקשורת רשאי על פי שיקול דעתו, לאחר שהתייעץ עם המועצה, לחזור בו מן הכוונה ליתן  37.1

 .ר ערוץ ייעודי, או להפסיק את הליך המכרז בכל עתלמשד

ועדת המכרזים רשאית לשנות את תנאי המכרז, כולם או חלקם, בכל אופן שייראה לה. על שינוי כאמור,  37.2

 אם ייעשה, תודיע ועדת המכרזים לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. 

 איסור תיאום הצעות והגשת הצעה אחת .38

לא יפעל לתיאום הצעתו עם הצעת משתתף אחר כלשהו, בשום טעמו, בעצמו או באמצעות מי מ, משתתף 38.1

 אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערכות או הבנות.

למען הסר כל ספק מובהר כי כל גורם המחזיק, במישרין או בעקיפין, ו/או מספר גורמים המחזיקים  38.2

 ת בלבד.להגיש הצעה אח מאמצעי שליטה כלשהו במשתתף, רשאי 3% -במצטבר, בלמעלה מ

 הסכמה לתנאי המכרז .39

, לפי המנהל, על נספחיו, לרבות סמכות המועצה או המכרזתנאי  כלבעצם הגשת ההצעה מסכים המציע ל

העניין, לחילוט הערבות לקיום תנאי המכרז ולחילוט הערבות שתינתן לקיום תנאי הרישיון, במקרה של הפרת 

  תנאי הרישיון. 

 בחינת הוראות המכרז והדין .40

שיון נשוא מכרז זה, יבדק את הוראות הדין הרלבנטיות למכרז ולרמאשר המציע כי גשת הצעה בעצם ה 40.1

הכללים והתנאים המחייבים, הנוגעים לנושא המכרז, ואת מסמכי המכרז וכי המשתתף מסכים לתנאי 

 .שיוןיהמכרז והר

שונות ועדה בכל סתירה או אי התאמה במסמכי המכרז השונים או הוראות ועל משתתף לפנות ל 40.2

מהוראותיהם. משתתף אשר לא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות או אי 

 התאמות כאמור.

למען הסר כל ספק מובהר כי אין במסמכי המכרז ובכל מצג של המועצה כועדת מכרזים כדי להגביל  40.3

לל זה להתקין כללים או באופן כלשהו את סמכות המועצה בכל עת, לרבות בתקופת ניהול המכרז, ובכ

לים כפי שיהיו ללשנות כללים שהתקינה או להפעיל כל סמכות המוקנית לה על פי החוק, התקנות או הכ

 מזמן לזמן.

 הוצאות הכנתה של ההצעה .41

מובהר כי כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצעה וכל ההוצאות האחרות הקשורות למכרז או למסמכי המכרז, 

כל  לא כל קשר לתוצאות המכרז. למען הסר כל ספק מובהר כי למשתתף לא תהאיהיו על חשבון המשתתף, ל

זכות לשיפוי על נזקיו או הוצאותיו מן המדינה או מכל גורם מטעמה, לרבות מי מעובדיה, שלוחיה, או נציגיה, 

 בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם הליך המכרז, קיומו, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.
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 יות המציע לבדיקת תנאי המכרז אחר .42

הבהרה, התשובות לשאלות באין לראות במכרז זה, לרבות עצם פרסומו, ולרבות למען הסר ספק, מובהר כי 

תו, פיתוחו או חזקהבשאלה כלשהי הקשורה להקמת הערוץ, תפעולו,  או אחרת משום חוות דעת משפטית

חוצות לדעתו לצורך קבלת החלטות הנוגעות ערוך בעצמו את כל הבדיקות הנתוכנו. כל משתתף נדרש ל

; בחירתה של ועדת המכרזים בזוכה במכרז אף ביחס לאמורהגיע בעצמו לכלל מסקנה להשתתפותו במכרז ול

היא אינה בבחינת חוות דעת כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי האחריות המלאה על מימוש 

 הערוץ, תחול על הזוכה במכרז בלבד. תכניתו העסקית של הזוכה במכרז ועל פעילות

 דיוני ועדת המכרזים .43

הסדרת השידורים לציבור תשמש כגוף בודק ומייעץ לוועדת המכרזים ותסתייע ביועצים  מינהלת 43.1

 ומומחים מטעמה.

המכרזים תהיה רשאית למנות בנוסף מומחים ויועצים חיצוניים, אשר יסייעו לה בהליך בדיקת  ועדת 43.2

 ההצעות.

דה יהיו נוכחים, מלבד חברי הוועדה, נציגי מינהלת הסדרת השידורים לציבור, יועצים הווע בדיוני 43.3

 ומזכיר המועצה.אם ימונו,  -ומומחים 

 


