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 ידורי לוויןהמועצה לשידורי כבלים ולש

 
 
 1/2016מכרז מס' 

 לשידור בערוץ הכנסת רישיוןלמתן 
 

 

 

  תנאי המכרז

 

מי שיינתן לבחור במכרז את  2003 –הכנסת, התשס"ד ערוץ שידורי בהתאם להוראות חוק  ה,בתוקף סמכות

עות להודעה אשר פורסמה בעיתונות ובאינטרנט, המזמינה הגשת הצ ובהמשךלו רישיון לשידורי ערוץ הכנסת 

ועדת מכרזים, את תנאיו ושיבתה כי, בןילשידורי כבלים ולשידורי לווי , מפרסמת בזאת המועצהלמכרז זה

 של מכרז זה כלהלן:
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 כללי פרק א:

 כללי .1

מהכנסת  םשידורילהסדיר שמטרתו , 2003 -הכנסת, התשס"ד ערוץ ורי דיש קומכרז זה מתקיים מכוח ח

לאפשר נגישות כדי , מוספיםוהפצתם לציבור הרחב יחד עם מישדרים באמצעות טלוויזיה ואינטרנט 

ובכללם את  מודעות אזרחית ולחזק את ערכי הדמוקרטיה חלטפ עבודתה,מגוון היבטי לדיוני הכנסת ול

מעמד הכנסת כבית הנבחרים של המדינה, והכל בזיקה לעבודת הכנסת ובדרך שתבטיח שקיפות לגבי 

 .עבודתה

 

  הגדרות  .2

 

 ;1952 – בחוק האזרחות, התשי"ב וכהגדרת

 

 - "אזרח ישראל"

במשכן הכנסת או מחוץ  ידי הכנסת-הנערכים על ממלכתיים אירועים

  למשכן;

 -"אירועים ממלכתיים" 

 

 )ד( לחוק;10בסעיף  םכהגדרת

 

 

  - "אמצעי שליטה"

 - שיון"י"בעל הר ;על פי מכרז זהלביצוע השידורים בערוץ הכנסת שיון ירבל קישמי 

 

 )ד( לחוק;10כהגדרתו בסעיף 

 

 

  -"בעל עניין" 

 

א לחוק 6בסעיף מי שקיבל רישיון כללי לשידורי כבלים כמשמעותו 

 התקשורת;

 לשידורישיון כללי יר"בעל 

 -" כבלים

  

 2מי שקיבל רישיון לשדר שידורי טלוויזיה באמצעות לווין לפי פרק ב'

 ;לחוק התקשורת

 - "שיון לשידורי לוויןי"בעל ר

  

שיון לכנסת בו יוסדרו זכויותיו וחובותיו של בעל יהסכם בין בעל הר

שיון כלפי הכנסת. עיקרי ההסכם שנוסח על ידי הכנסת מצורפים יהר

 לתנאי המכרז;ח' כנספח 

 

 -"ההסכם" 

 ;בישיבתה כוועדת מכרזים ,המועצה

 

 ;מי שהועדה תקבע כזוכה במכרז

 

 -"ועדת המכרזים" או  עדה"והו"

 

 -זוכה" "ה

 ;2003 –הכנסת, התשס"ד ערוץ חוק שידורי 

 

 - "החוק"

 -אחזקה" ""החזקה" או  לחוק התקשורת; 1כהגדרתה בסעיף 
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לחוק התקשורת, או ממלא  6יו"ר המועצה אשר מונה כאמור בסעיף 

 ו;לפעול מטעמ ךהסמייו"ר המועצה שעובד מועצה ומקומו 

 -"היו"ר" או "יו"ר המועצה" 

  

  -"הכללים"  ;2006 -זהתשס" טלוויזיה מהכנסת,  דוריכללי שי

  

 כהגדרתה בחוק התקשורת;

 

 - "המועצה"

 -"המכרז"  רסמה המועצה למתן רישיון לשידור בערוץ הכנסת;פש 1\2016מכרז מס' 

 

בישראל, ושרוב אנשי הצוות שנטלו חלק  הלצורך שידור הקשהופתכנית 

 ;בה דרך קבעהמתגוררים  ,הם תושבי ישראל הבהפקת

 

 

 -"הפקה מקומית"

בטלוויזיה והמישדרים המוספים  שידורי הכנסתהכנסת שבו ישודרו  ערוץ

 ; שהוא נשוא מכרז זה ובאינטרנט

 - "הערוץ"

  

 -שיון" י"הר שיון לשידור ערוץ הכנסת שיוענק לזוכה במכרז זה;יר

  

  -"השפעה ניכרת"   ;התקשורת לחוק 1יב6כהגדרתה בסעיף 

  

 ;2005 –תקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ו 

 

   -"התקנות" 

 כהגדרתם בכללי התקשורת;

 

 -ישראל"  "חגי

 ;1999-חוק החברות, התשנ"ט

 

 ;2005 –חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(, התשס"ה 

 

 ;2012-, התשע"ברים באמצעות תחנות שידור ספרתיותחוק הפצת שידו

 

 - "חוק החברות"

 

 -"חוק הכתוביות" 

 

  -"חוק הפצת שידורים" 

 

 ;1982 -)בזק ושידורים(, התשמ"ב חוק התקשורת

 

 -"חוק התקשורת" 

 -"ימי זכרון" כהגדרתם בכללי התקשורת;

  

 -, התשמ"ח התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון לשידורים(כללי 

תקבע המועצה, כפי ש , או כללים שיבואו במקומם,, וכללים נוספים1987

, וכן כל החלטות המועצה הרלבנטיות שנתקבלו וכפי שיחולו מעת לעת

 מכוח הכללים;

 -" תקשורתה "כללי

  

לחוק הכנסת,  9תקופה בה הכנסת מכונסת בהתאם להוראות סעיף   -"כנס " 
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 ;1994 –התשנ"ד 

  

 –א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח 18כמשמעותם בסעיף 

1948 ; 

  -י ישראל" "מועד

 

 ;דר במרווח זמן שבין שני מישדריםומישדר קצר המש

 

וכן  יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור

 ; לרבות תשדיר שירות, קדימון, או מילואהשידורי הכנסת, 

 

מישדרים, העוסקים בענייני הכנסת, או מישדרים שמטרתם טיפוח 

ערכי הדמוקרטיה, או שעניינם מתן מידע או מודעות אזרחית וחיזוק 

והכל בזיקה למגוון היבטי עבודת הכנסת, לפעילות חברי הכנסת העשרה, 

 או לפעילות פוליטית;

 

 

  -(filler"מילואה" )

 

 -מישדר""

 

 

  -"מישדרים מוספים"

 משתתף שהגיש הצעה במכרז;

 

 מי שרכש את מסמכי המכרז;

 -"מציע" 

 

 -"משתתף" 

  

, דירקטור בלתי תלוי,  מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה דירקטור

למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי, מי 

 ,כמנהל השיווקשמכהן כעורך ראשי, כמפיק ראשי, כמנהל התכניות, 

, כמנהל הטכני או מי שממלא איזה מהתפקידים כאמור כמנהל הכספים

 ;אף אם תוארו שונה

 - שא משרה""נו

  

הכנסת,  לחוק 9סעיף תקופה בה הכנסת אינה מכונסת בהתאם להוראות 

 ;1994 –התשנ"ד 

  -"פגרה" 

  

  -"צוות התיאום"  לחוק; 6צוות התיאום אשר מונה כאמור בסעיף 

  

  -( Promo"קדימון" ) א לחוק;13כהגדרתו בסעיף 

 

  ו;מישדרים בעל מישדר המוסר מידע על אפיק אחר או 

 

 

 - cross promo)) "קדימון צולב"

 לכללים; 1כהגדרתו בסעיף 

 

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

 באוקטובר; 1או 

  

 -"קרוב" 

 

 -"רבעון" 
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שידורים של ישיבות מליאת הכנסת, של ישיבות ועדות הכנסת ושל 

 ; אירועים ממלכתיים

 -"שידורי הכנסת"

 ; יזיה, ששודרה בערוץושידור נוסף של תכנית טלו

 

 שידור ראשון של תכנית טלוויזיה בישראל;

  

 - "שידור חוזר"

 

 -"שידור ראשוני"

  -"שליטה" )ד( לחוק;  10כהגדרתה בסעיף 

 

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

  

 ;1965 –בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה   ת המונח "תושב"כמשמעו

 

 -"תושב ישראל"

 -"תחנת שידור ספרתית" כהגדרתה בחוק הפצת שידורים;

 

יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים ובמתכונת שידורי הכנסת וכן 

 ,למעט תשדיר שירות, אך דקות לפחות 15שאורכה  הערוכה לשידור

  ;קדימון או מילואה

 - "תכנית"

 

 הגדרתו בחוק. כ

 

 -"תשדיר שירות"

 

 פרשנות .3

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

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

 .אלא אם משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר ,1981

זה ניתנו לשם נוחות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות או  מכרזתרות הסעיפים בכו .3.2

 .מכרזהסבר תוכנו של תנאי מתנאי ה

מונחים המוגדרים בדרך של הפניה להוראת חוק, ובאותה הוראת חוק כלול מונח נוסף המוגדר במכרז  .3.3

קיימת ראת החוק, אף אם בחוק תיחשב הגדרת המונח הנוסף שבמכרז כחלק מההגדרה שבהו –זה 

 הגדרה אחרת לאותו מונח נוסף.

אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע , או חלקו של תנאי ,ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז .3.4

בתוקפו של המכרז או תנאי אחר בו, זולת אם הדבר הפך את ביצועו לבלתי אפשרי או בלתי סביר 

 "(.כחולעקרון העיפרון ה)" יןיבנסיבות הענ

בכל מקום במכרז זה בו נמסרה לאדם או לגוף סמכות או רשות לפעול או להימנע מלפעול בעניין  .3.5

מסוים, לא תפורש סמכות זו כמטילה על אותו אדם או גוף חובה לפעול או להימנע מלפעול באותו 

 עניין.

, וזאת למעט לןבאמצעי שליטה בתאגיד, כמפורט לה בעקיפין האחזקלעניין מכרז זה יחושב שיעור ה .3.6

  :אם נקבע במפורש אחרת לעניין מסוים

  .במלואההתאגיד  שליטה שבידיהאמצעי  תאחזקלבעל שליטה בתאגיד תיוחס  .3.6.1
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מכפלה של אחוז כ חושבבתאגיד י תואחזקשיעור  שאינו בעל שליטה בתאגיד, חזיקלמ .3.6.2

 של המחזיק. האחזקות בכל שלב בשרשרת הבעלות

ועדה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להתעלם וההיה בבחינת שיעור האחזקות כאמור, ת .3.6.3

ועדה אין לו פעילות כלכלית ו, שבהתאם להחלטת הציעמקיומו של תאגיד, זולת המ

, או שאינו מתנהל באופן עצמאי, או שהוקם בקשר עם מכרז זהמשמעותית משל עצמו, 

יטה ישירות לגבי מי שמחזיק באמצעי של - ציעזקת אמצעי השליטה במולבחון את אח

 .כלשהם באותו תאגיד

כל מגבלה על אחזקת אמצעי אמור במכרז זה לרבות מהגדרת "החזקה", המבלי לגרוע מ .3.6.4

 החלה על יחיד, תחול גם על מי שהוא קרוב של אותו יחיד.  ציעשליטה במ

 מסמכי המכרז .4

 המכרז כולל את המסמכים הבאים:

 מסמך זה( תנאי המכרז והוראות בדבר השתתפות(; 

 'אלון;ש - נספח א 

 המציע ובעלי מניותיו לתנאי המכרז אישורטופס  - 1'נספח א; 

 'נוסח ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז; - נספח ב 

 לאימות תוכן ההצעה תצהירנוסח  - 'נספח ג; 

 במציע המניותבעלי של נוסח כתבי התחייבות  - 1'נספח ג; 

 'רישיוןעיקרי ה - נספח ד; 

 'מתכונת השידורים בערוץ - 1נספח ד; 

 'רישיוןנוסח ערבות בנקאית לקיום תנאי ה - נספח ה; 

 'מפרט טכני - נספח ו;  

 'נוסח הסכמה לקבלת מידע מן המרשם הפלילי  - נספח ז; 

  שיון לכנסת;יעיקרי ההסכם בין בעל הר - 'חנספח 

 הפרות מהותיות - 'נספח ט. 

  'תאגיד השידור הישראלי; –נספח י 
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 ייני הערוץומאפ שיוןיעיקר תנאי הר פרק ב':

 

מאפייניו מכרז, יפורטו להלן המסמכי , אשר עיקריו מצורפים כנספח ד' לרישיוןמבלי לגרוע מהוראות ה

  .רישיוןתנאיו של החלק מהערוץ ו העיקריים של

 

 מהות המכרז והערוץ .5

לעלות בקנה  . על ההצעותהכנסתמשידורים לביצוע שיון יבמכרז זה מתבקשות הצעות לשם קבלת ר .5.1

 להלן. 6בסעיף המפורטת מתכונת ולהלום את ה וראות החוקהאחד עם 

 אפייניו העיקריים של הערוץמ .6

  תכניות בערוץ ונושאיהןתכונת המ

 חלטפ לאפשר נגישות לדיוני הכנסת ולמגוון היבטי עבודתה,למטרת החוק  שידורי הערוץ יתאימו .6.1

הנבחרים של המדינה,  מודעות אזרחית ולחזק את ערכי הדמוקרטיה ובכללם את מעמד הכנסת כבית

 ויופצו לציבור הרחב בישראל.  והכל בזיקה לעבודת הכנסת ובדרך שתבטיח שקיפות לגבי עבודתה

תוך נאמנות לאמת העובדתית ולחובת  ,ומקצועי הוגן, אמין יהיהבעל הרישיון יבטיח כי התוכן שישדר  .6.2

ייתן ביטוי הולם למגוון  – סתודברי הרקע לשידורי הכנהדיווח לציבור, ולעניין המישדרים המוספים 

מידע קולי אנושי מטעם בעל הרישיון  –" דברי רקעלעניין זה, " ההשקפות והדעות הרווחות בציבור.

 )שדרן( המלווים את שידורי הכנסת.

בכבוד הכנסת כבית  חמורהבעל הרישיון יבטיח כי תוכן המישדרים המוספים לא יכלול פגיעה  .6.3

ן התוכן הוא בעל ערך חדשותי או חינוכי המצדיק, בנסיבות העניין, הנבחרים של המדינה, אלא אם כ

אין בהוראות אלה כדי למנוע סיקור  .שהפגיעה אינה במידה העולה על הנדרשאת שידורו, ובלבד 

 עובדתי של הנעשה בכנסת או של פעילות חברי הכנסת.

קיבל רשות דיבור מיושב בעת צילום ושידור של ישיבות מליאת הכנסת, ישדר בעל הרישיון את מי ש .6.4

ראש הישיבה או את יושב ראש הישיבה כשהוא הדובר; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מבעל 

 הרישיון לצלם ולשדר במקביל התרחשויות אחרות במליאת הכנסת, במהלך דברי הדובר.

 בזמן פגרה, הן בזמן כנס והן בעל הרישיון ישדר בשידור ראשוני הפקות מקומיות מסוג שידורי הכנסת, .6.5

 למכרז. 1ד' בנספחכמפורט בהרחבה 

 בעל הרישיון ימלא בשידוריו אחר העקרונות הבאים: .6.6

טיפוח מודעות אזרחית, , לרבות נרחב בליבת העבודה הפרלמנטרית על מגוון היבטיהעיסוק  .6.6.1

של המדינה והכל בהתאם נבחרים הכנסת כבית החיזוק ערכי הדמוקרטיה ובכללם את מעמד 

 ;למטרות החוק

 גיוון באופי התכניות; .6.6.2

 סיקור וייצוג מאוזנים והוגנים; .6.6.3

 השלכותבעלי ים או חריג יםמיוחד לאירועיםגמישות, דינאמיות ותגובה בזמן אמת  .6.6.4

  ;עניין מהותי לציבור שיש בהם פרלמנטריות משמעותיות

 ;פנייה לקהלים מגוונים .6.6.5
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 1מתכונת כמפורט בנספח ד'בהיקף ובבערוץ ישודרו שידורי הכנסת ומישדרים מוספים לכל הפחות  .6.7

 למכרז. 

המתקיימים במשכן  הכנסת וועדות דיוני כל, )ד( לחוק ולהוראות התקנות6בכפוף לאמור בסעיף  .6.8

, או חסוי לפי כל דין הדיוןאלא אם כן  במלואם, ,ערוץאתר האינטרנט של הב ווישודר יצולמוהכנסת 

של למען הסר ספק, בשידורי האינטרנט  .כי דיוניה לא ישודרועדות הכנסת, ומואם החליטה וועדה 

( כולל ניתוב חי, multi cameraבמקביל ) בכנסת ( חדרי הוועדותשמונה) 8 -ישודרו ועדות הכנסת מהערוץ 

כאמור בסעיף הכנסת וועדות דיוני ככל שיתקיימו דיונים ובלבד שלא מתקיים אחד הסייגים לאי שידור 

באתר  המשודרותהכנסת ועדה אחת מבין וועדות מבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות  זה לעיל.

, על אף האמור לעיל .ר חי בשידורי הטלוויזיה של הערוץתשודר במקביל ובשידו האינטרנט של הערוץ

לקבוע  מתכונת אחרת להפעלת המצלמות וכן לשנות  הכנסת תהיה רשאיתלהסכם,  בהתאםמובהר כי 

באתר האינטרנט של בעל  הכנסת דיוני וועדות שמהם ישודרו במקבילהכנסת את מספר חדרי וועדות 

בהתאם לקבוע  , והכל. ככל שתקבע הכנסת מתכונת אחרת כאמור, ישונה סכום התמורההרישיון

 בהסכם.

עד עשרה דיונים בשנה של  ,בשידור ראשוני שאינו חי, של הערוץ טלוויזיהשידורי הבבעל הרישיון ישדר  .6.9

נציג בעל בהתייעצות עם צוות התיאום של  חלטההעל פי  ,יערכו מחוץ למשכן הכנסתיועדות הכנסת ש

לכל  ENGמצלמות  2תוך צילום כל הישיבה באמצעות , )ד( לחוק6בהתאם להוראות סעיף  הרישיון

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע ממחויבויות בעל . הפחות וסיקור עיקרי הדיון ודובריו המרכזיים

 .לפי הוראות החוק והרישיוןכנסת ההרישיון לעניין שידור דיוני ועדות 

( 2)ב()11בהתאם לסעיף  קשה הכנסת לשדרממלכתיים אותם ביהאירועים את כל הבעל הרישיון ישדר  .6.10

, כדי למנוע מבעל . אין באמור לעילובלבד שמספרם של אירועים כאמור לא יעלה על עשרה בשנהלחוק, 

 שדר אירועים ממלכתיים נוספים.צלם ולהרישיון ל

לאופיים של כרון, עדי ישראל ובימי זומו ישראל מתכונת השידורים בערוץ בחגישיון יתאים את בעל הרי .6.11

 .בשידורי הערוץ תן להם ביטוי הולםייימים אלו ו

באמצעים טקסטואליים  במהלך שידורי הערוץ הן בטלוויזיה והן באינטרנט, יעביר בעל הרישיון .6.12

(Scrollבין בשידור חי ובין בשידור שאינו חי ,) ,בדבר הפעילות אך ורק , עדכונים שוטפים, ככל שישנם

 חייב אתיובהר, כי הכנסת שוקלת לתקן את החוק כדי ל .הפרלמנטרית המתבצעת באותה עת בכנסת

בעל הרישיון להעביר בשידוריו, באמצעים כאמור, גם עדכונים שוטפים שעניינם חדשות כלליות בענייני 

 .הרחב בורלצי מיוחדיש בהם עניין ככל ש ,היום

בעל הרישיון ישדר בשידור ראשוני בשידורי הטלוויזיה של הערוץ, הן בזמן כנס והן בזמן פגרה, את כל  .6.13

תכנית , ובין היתר, תכנית בוקר יומית, למכרז 1המוספים, כמפורט בהרחבה בנספח ד'המישדרים 

 , הכלהפקה גבוהה בנאותותתכניות ו תכניות בשפות נוספות, שבועיות חדשות הכנסת, תכניות סיכום

 .למכרז 1כמפורט בנספח ד'

 הערוץ  ישידורהיקף  .7

מוצאי וצאי שבת ומו מועדי ישראלחגי ו הערוץ ישדר במשך כל ימות השבוע, לרבות בימי שישי ובערבי .7.1

וימו , הן בתקופות שהכנסת מכונסת והן בתקופות פגרת הכנסת, ובלבד שלא יקמועדי ישראלחגי ו

ופונקציית  אתר האינטרנט של הערוץשל   VOD -ספריית הלמעט ראל, שידורים בשבת ובמועדי יש

 החיפוש בספריה אשר ימשיכו להיות זמינים בכל עת.

 .שעות ביממה 24לעיל, הערוץ ישדר  7.1בכפוף לאמור בסעיף  .7.2
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 , כתוביותשפת הערוץ .8

למען  .תוביותאו בכ בדיבוב, בדיבור, עבריתשדירי השירות, יהיו בשפה התלרבות  ,כל שידורי הערוץ .8.1

הסר ספק, יובהר כי תכניות שאינן בשפה העברית יהיו בדיבוב לעברית או ילוו או בכתוביות בשפה 

 העברית.

כל שידורי הטלוויזיה של דיוני מליאת הכנסת וועדות הכנסת ילוו בכיתוב הכולל מידע ודברי הסבר על  .8.2

  .זלמכר 1כמפורט בנספח ד'בהתאם להוראות מהות הדיונים האמורים, 

 לפי העניין לערבית,הטלוויזיה שאינם משודרים בשידור חי לעברית או שיון יתרגם את שידורי יבעל הר .8.3

)ג( לחוק, וכן ילווה את שידוריו בכתוביות בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק 11בהתאם להוראות סעיף 

ים המוספים חבים יובהר, למען הסר ספק כי גם שידורי הכנסת וגם המישדר .על פי כל דיןו כתוביות

כתוביות על פי השיעורים ההקבועות בחוק  , בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים,בחובות הליווי

  .המפורטים בחוק זה

 שילוב קבוצות מיעוט .9

 –" קבוצת מיעוט" –לעניין זה  .שלו האדם כוח במערך מיעוט קבוצות לשילוב יפעל בעל הרישיון .9.1

ת, הנוצרית, הדרוזית והצ'רקסית, מי שהוא או שאחד מהוריו מוסלמי-ה הערביתי"נשים, בני האוכלוסי

 ".ואנשים עם מוגבלות נולדו באתיופיה

 עיקר תנאי הרישיון .10

 למכרז זה. בנספח ד'מפורטים להלן וביתר הרחבה העיקריים של הרישיון  ותנאי .10.1

ל דעתה מובהר כי התנאים הסופיים של הרישיון ייקבעו בידי המועצה, על פי שיקולמען הסר ספק,  .10.2

 להלן. 51הבלעדי וראה לעניין זה את האמור בסעיף 

  אופן הפצת הערוץ .11

יובהר, כי המועצה  ין.יהערוץ ישודר באמצעות בעל רישיון לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוו .11.1

שומרת על זכותה, בהתאם לדין, לקבוע או לשנות את מספר האפיק בו ישודר הערוץ ובמקרה כאמור, 

 תבקש את אישורו של יושב ראש הכנסת. ככל הנדרש,

 לחוק הפצת שידוריםכפוף ( בDTTבעל הרישיון ישדר את הערוץ גם באמצעות תחנת שידור ספרתית ) .11.2

 .ישא בכל העלויות הכרוכות בכךהכנסת תוולתקנות מכוחו 

י באמצעות לווין, המיועדים לקליטה ישירה לא מפוענחת ביד םישודר גם במתכונת של שידורי הערוץ .11.3

  .)א( לחוק14כל אדם, או במתכונת אחרת כפי שתקבע המועצה באישור ועדת הכנסת בהתאם לסעיף 

להיות אחראי להפצת השידורים  , בהתאם לקבוע בהסכם,הכנסת תהא רשאית לדרוש מבעל הרישיון .11.4

לעיל ולערוך התקשרות מתאימה לשם כך, ובלבד  11.1-11.3בכל אחת מהדרכים המפורטות בסעיפים 

ו הגורמים אישרה התקשרות תובא טרם חתימתה לאישור הגורמים המוסמכים בכנסת. שאות

ו הגורמים במימון עלות ההתקשרות. לא אישרהכנסת , תישא כנסת את ההתקשרותהאמורים ב

בעצמה עם גורם רלוונטי לשם הפצת שידורי הערוץ הכנסת כנסת את ההתקשרות, תתקשר האמורים ב

 .במתכונת כאמור
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רוץ ייכללו שידורים בטלוויזיה ובאינטרנט, וכן שירותים הנלווים להם במישרין, לרבות עהבשידורי  .11.5

 .כיווניים או הידודיים ־ ידורים דולרבות ש –שירותי חוזי או שמע, ולעניין שידורי הטלוויזיה 

  אתר אינטרנט .12

וחר מתום ובלבד שהאתר יופעל באופן מלא לא יאדרש להקים ולתפעל אתר אינטרנט יבעל הרישיון י .12.1

. המועצה רשאית, בהתייעצות עם צוות התיאום, בעל הרישיון תחילת שידוריחודשים ממועד  ארבעה

יובהר,  .בנסיבות חריגות ומטעמים מיוחדים, להאריך את המועד האמור בתקופה שלא תעלה על חודש

מסכום הפחתות לקבוע בהסכם כי יבוצעו אף האמור בסעיף זה, הכנסת שומרת על זכותה   עלכי 

 .באופן מלא האינטרנט אתרלמועד הפעלת עד התמורה בגין התקופה ש

  :רק את השידורים הבאיםיכלול  של בעל הרישיון אתר האינטרנט .12.2

 ;והטלוויזיה שלהערוץ במקביל וכפי שמשודר בשידורי שידורי  של שידור חי .12.2.1

משודרים , בין אם הם המתקיימים במשכן הכנסתהכנסת  וועדותדיוני  כלשידור חי של  .12.2.2

מוועדות ועדה  ה, או אם החליטחסוי לפי כל דין הדיוןאלא אם כן  בטלוויזיה ובין אם לאו,

כאשר תפריט תוכן אינטרנטי יאפשר ניווט בין הדיונים  הכנסת, כי דיוניה לא ישודרו

 ;השונים

 בנוסף, יכלול אתר האינטרנט לכל הפחות את התכונות הבאות: .12.3

 ,ים ששודרו על ידי הערוץ בטלוויזיה ובאתר האינטרנטשתכלול את כל התכנ VODספריית  .12.3.1

לשימוש מאוחר  שמירתםו ידי משתמשי האתר-על כולל מתן אפשרות להורדת הקבצים

 ;יותר

שתאפשר לאתר תכניות בהתבסס על זו הקיימת באתר הכנסת, פונקציית חיפוש הטמעת  .12.3.2

ים כפי שמופיעות פי מיל גם עלניתן יהיה לאתר דיוני מליאה מועד ונושא; ושידורים על פי 

 בפרוטוקול אותו דיון;

לאורך כל תקופת ( -VOD)בספריית הנפח האחסון של אתר האינטרנט יאפשר צפייה בתכנים  .12.3.3

 ;הרישיון

 יהיה אתר מותאם למכשירי טלפון נייד ולהתקנים ניידים אחרים.האינטרנט אתר  .12.3.4

אם הם משודרים בטלוויזיה ובין אם  ייכללו רק שידורי הכנסת, ביןשל בעל הרישיון אינטרנט אתר הב .12.4

למען הסר ספק, אתר האינטרנט של בעל  בטלוויזיה.או המשודרים לאו, והמישדרים המוספים ששודרו 

  הרישיון לא יכלול פרסומת מכל סוג שהוא.

יובהר כי אתר האינטרנט של בעל הרישיון, לרבות תוצריו, וכן החומרה והתשתית המשמשים  .12.5

הגורמים  ובעל הרישיון אינו רשאי להעבירם לצד שלישי ללא הסכמתשל הכנסת,  להפעלתו, הם קניינה

 .לבעל הרישיון לא תהיה כל טענה בעניין זה לאחר תום תקופת הרישיוןכנסת. ב המוסמכים

 .מחייב המפורט בנספח ג' לנספח ו' על פי מפרט טכנולוגי מינימלי האינטרנט ייבנה ויפעלאתר  .12.6

  תקופת הביניים .13

הכנסת שוקלת לשדרג את מערך הציוד שהיא מעמידה לבעל הרישיון אשר ישמש אותו בהסכם, כקבוע  .13.1

ידי הזוכה במכרז לבין תחילת השימוש בציוד -להפעלת הערוץ. לפיכך, בתקופה שבין קבלת הרישיון על

יידרש בעל בהתאם להסכם, , ככל שהכנסת תחליט על שדרוגו, "(תקופת הביניים)להלן: " המשודרג

טרם תחילת  למציאת פתרונות תפעוליים משלימים בהתאם לקבוע בנספח ו' למכרזון הרישי
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יובהר, כי מציאת פתרונות תפעוליים משלימים כאמור הינה תנאי לקבלת רישיון כאמור  .השידורים

עוד יובהר כי שדרוג מערך הציוד עשוי להביא להפחתת עלויות בעל הרישיון, והכנסת  .להלן 47.2בסעיף 

להפחית את סכום התמורה בהתאם, או להסכים עם  ,אם ראתה לנכון בנסיבות אלה ,שאיתתהיה ר

 , והכול בכפוף להוראות הרישיון וההסכם בנושאים אלההגדלת ההשקעה בתכני הערוץבעל הרישיון על 

 .וכפי שתורה המועצה

לנספח ו',  7עיף הקבוע בסעל פי מפרט  לשם שדרוג המערך, לרכוש את הציוד החדשבעל הרישיון יידרש  .13.2

  ., ככל שתקבעבהסכם שתקבע הכנסתתנאים ובהתאם ל

ובגין  13.1כאמור בסעיף בגין מציאת הפתרונות התפעוליים המשלימים  הכנסת תשפה את בעל הרישיון .13.3

 .הכל בהתאם להוראות ההסכםו, 13.2כאמור בסעיף  רכישת הציוד המשודרג

 תקופת הרישיון .14

וסופה ביום  שתחילתה ביום הענקת הרישיוןתקופה במכרז לזוכה נתן לישיון על פי מכרז זה ייהר .14.1

30.9.2027.  

. נקודת הבדיקה להלן 15ף סעי המועצה תקיים שתי נקודות בדיקה לבעל הרישיון בהתאם להוראות .14.2

 7ממועד מתן הרישיון ונקודת הבדיקה השנייה תיערך בתום  ( שניםארבע) 4בתום הראשונה תיערך 

 ,ההבדיקכל אחת מנקודות על סמך  "(.הבדיקה ימועד)להלן: " ן הרישיון)שבע( שנים ממועד מת

 9 -ו 8 סעיפיםתקן את הרישיון או לבטלו בהתאם לקבוע בל הלהשתמש בסמכות מועצהה תרשאי

האמורות בכל  הלהשתמש בסמכויותי מועצהאין באמור בסעיף זה כדי למנוע מה לנספח ד' למכרז.

 תקופת הרישיון.

בעל הרישיון בכלל מחויבויותיו על פי הרישיון ועל פי מידת הבדיקה תבחן המועצה את ע יבנוסף, במועד .14.3

 שיצורף לרישיון.התוכן  כל דין לרבות עמידתו בחובת ההשקעה כמפורט בנספח

הבדיקה ולא יאוחר י מועדמ כל אחד חודשים לפני 4 -, לא מוקדם ממועצהבעל הרישיון יגיש ל .14.4

 . לנספח ד' למכרז 7.5-7.6פים דו"ח מסכם על פי האמור בסעי ,מועד כל בדיקה לפנימחודשיים 

, והוראת נספח ד' למכרזל  7.7-7.8 לפעול כאמור בסעיפים ת המועצההבדיקה רשאיהליך לצורך ביצוע  .14.5

 .ביםיתחול בשינויים המחו לנספח ד' למכרז 7.9סעיף 

 נקודת בדיקה .15

 לעיל, 14.2כאמור בסעיף במועדי הבדיקה יון בחינת עמידת בעל הרישיון במחויבויותיו על פי הרישלשם  .15.1

 תיוועץ בצוות התיאום.ו לנספח ד' למכרז 7תפעל המועצה בהתאם לסעיף 

השיקולים אותם תשקול המועצה בבחינת עמידת בעל הרישיון במחויבויותיו על פי כל דין לרבות  .15.2

ל הרישיון יעביר את הרישיון, קבועים בנספח ד' למכרז. מבלי לגרוע מהאמור בנספח ד' למכרז, בע

 ו.לרבות הדו"ח המסכם באופן ובמתכונת הקבועים ב  הדיווחים

, הן מן ד' למכרז לנספח 9 -ו  8סעיפים עשות שימוש בסמכותה לפי הוראות ל רשאיתתהא המועצה  .15.3

, בהתייעצות עם משיקולים אחרים שיפורטו והן לנספח ד' למכרז 7.2בסעיף השיקולים המפורטים 

 ובלבד שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בקשר עם תנאים אלה. צוות התיאום, 

לפי כל  הבסמכויותיעשות שימוש ל מועצהכדי למנוע מהלנספח ד' למכרז  7בסעיף לעיל או אין באמור  .15.4

 שיון.יתקופת הרמועד אחר בבכל דין או הרישיון 
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 איסור המחאה על ידי בעל הרישיון .16

ה רשאי להעביר ו/או להמחות את חובותיו ו/או את זכויותיו על פי מכרז זה או על בעל הרישיון לא יהי .16.1

פי הרישיון אלא אם נקבע במפורש אחרת במכרז או ברישיון, או אם ניתן לכך אישור המועצה מראש 

  ., לאחר שנועצה בצוות התיאוםובכתב

 מימון הערוץ  .17

 : לחוק 19עיף כאמור בס שידורי הערוץ, ימומנו מהמקורות הבאים בלבד .17.1

 "(.ההתמורסכום )להלן בסעיף זה: " סכום שהוקצה לכך בתקציבה המאושר של הכנסת (1)

 .תשדירי שירותשידור  (2)

 שידורי הערוץ לרבות כלל הוצאות הערוץ, תקורה, רווח וכיו"ב. –בסעיף זה 

כולל ₪ מיליון  25.2 –עבור שידורי הערוץ בהתאם להסכם יעמוד על סכום שנתי של כ התמורה סכום  .17.2

לרבות באמצעות תחנת שידור לא כולל הסכומים שתעביר הכנסת לבעל הרישיון עבור הפצתו  1מע"מ

פתרונות תפעוליים משלימים ובגין רכישת הציוד מציאת ועבור  והפצתו בלוויין פתוחספרתית 

  הכל בהתאם להוראות ההסכם.המשודרג כאמור לעיל, 

יפחת סכום התמורה בהתאם לשיעור המע"מ  –מע"מ  היה בעל הרישיון גורם שאיננו חייב בתשלום .17.3

האפקטיבי של בעל הרישיון, כפי שיפורט בתכנית העסקית. ככל ששיעור המע"מ ששולם בפועל על ידי 

רשאית לקזז מסכום התמורה את  המציע יהיה נמוך ממה שהציג בתכנית העסקית, תהיה הכנסת

 ., בהתאם לקבוע בהסכםהסכום העודף של המע"מ

הכנסת תהיה רשאית לשנות במהלך תקופת הרישיון את סכום התמורה ואז לקבוע בהסכם,  בהתאם .17.4

לנספח ד' למכרז. החליטה הכנסת על שינוי סכום התמורה, ינהלו הצדדים  37.10הוראות סעיף יחולו 

קבוע בהסכם. במקרה הצורך יתוקנו למו"מ באשר למכלול התנאים הקשורים בביצוע השינוי, בהתאם 

הרישיון )לרבות נספח התוכן( בהתאם. כן מובהר, כי במקרה של גידול בשיעור המע"מ עשויה ההסכם ו

באישור המועצה, להורות לבעל הרישיון לצמצם או לבטל פעילויות,  בהתאם לקבוע בהסכם הכנסת

ככל שיידרש הדבר, על מנת לשמור על סכום התמורה שהקצתה הכנסת לבעל הרישיון, או, לחלופין, 

להחליט כי סכום התמורה יישאר כפי שהיה לפני הגידול  בהתאם לקבוע בהסכם כנסתרשאית ה

בשיעור המע"מ. האמור לעיל יחול גם על  מציע שאינו חייב בתשלום מע"מ והציג בהתאם להוראת 

את המע"מ האפקטיבי שלו במסגרת התכנית העסקית שהגיש. עוד מובהר, כי אם לעיל  17.3סעיף 

המע"מ, יקטן סכום התמורה )הכולל מע"מ( בשיעור ההפחתה. ככל שהמציע תהיה הפחתה בשיעור 

את המע"מ האפקטיבי לעיל  17.3הינו גורם שאינו חייב בתשלום מע"מ והציג בהתאם להוראת סעיף 

שלו במסגרת התכנית העסקית שהגיש, תפחית הכנסת את התקציב בהתאם להשפעה שיש בהפחתת 

 ., והכל בהתאם לקבוע בהסכםשל המציעשיעור המע"מ על המע"מ האפקטיבי 

למען הסר ספק מובהר כי כל עוד לא הותר הדבר עפ"י דין, בעל הרישיון לא יהיה רשאי למכור לצדדים  .17.5

 .שלישיים תכניות שהופקו לצורך שידורן בערוץ, אלא אם כן הדבר הותר על פי דין או ההסכם

                                                           
יובהר כי סכום התמורה הנקוב במסמכי המכרז הוא הערכה בלבד, שכן נכון למועד פרסום מכרז זה, הכנסת טרם אישרה את  1

תקציב הכנסת שיובא לאישור הוועדה תקציב המדינה, ובכלל זה את תקציב הכנסת. הסכום המוערך הוא הסכום שייכלל בהצעת 

המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים. הסכום הסופי ייקבע בעת אישור תקציב הכנסת, במסגרת הדיונים על תקציב המדינה 

יבצעו ₪, מיליון  25.2עדה המשותפת ומליאת הכנסת יהיה נמוך מסכום של ו. ככל שסכום התמורה שיאשרו הו2018-ו 2017לשנים 

 כנסת והמועצה את ההתאמות הנדרשות בהוראות הרישיון וההסכם.מים המוסמכים בגורה
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 מובהר כי :עוד  .17.6

 לרבות תכניות שהפיק בעל הרישיון אך לא שודרו, ,זכויות הקניין הרוחני בשידורי הערוץ .17.6.1

 לחוק. 15בסעיף אמור בכפוף ל היו בבעלות הכנסתי

של  םהמשתתף יעמוד בדרישות הנספח הטכני המצורף כנספח ו' לתנאי המכרז להנחת דעת .17.6.2

ציוד שהינו הינו כנסת. הציוד המפורט בנספח ו' לתנאי המכרז בהמוסמכים גורמים ה

בעל שוכולל אף את הציוד  ,הפעלת הערוץ שיון לצורך יוד לרשות בעל הריעמובבעלות הכנסת 

תחול על בעל  ציוד. האחריות ליידרש לרכוש לבקשת הכנסת לפי הוראות ההסכםהרישיון 

  שיון, בכפוף להוראות ההסכם.יהר

אשר יפורטו להלן, יוטלו על הכנסת או יזכו את בעל הרישיון בתמורה  ,ההוצאות והעלויות .17.6.3

 : נוספת

 הוצאות הפצת הערוץ לציבור באמצעות בעלי הרישיונות לשידורי כבלים ולשידורי לווין. .17.6.4

)א( לחוק הפצת 9הוצאות הפצת הערוץ על פי חוק הפצת שידורים בהתאם לאמור בסעיף  .17.6.5

( 1)ב()9שידורים וכן עשויות לחול על הכנסת עלויות הפצה נוספות, בהתאם לאמור בסעיף 

 לחוק הפצת שידורים.

 ;)א( לחוק14אות הפצת הערוץ בשידור לווייני פתוח בהתאם לסעיף הוצ .17.6.6

, ככל שבעל הרישיון לבעלי מוגבלויות הוצאות בגין הנגשת אתר האינטרנט של בעל הרישיון .17.6.7

 .על פי כל דין חב בה

להיות אחראי להפצת  , בהתאם לקבוע בהסכם,הכנסת תהא רשאית לדרוש מבעל הרישיון .17.6.8

 , וכן בדרכים נוספות ככל שייקבעו לפי דין,המפורטות לעיל כל אחת מהדרכיםהשידורים ב

ולערוך התקשרות מתאימה לשם כך, ובלבד שאותה התקשרות תובא טרם חתימתה לאישור 

הכנסת את ההתקשרות, תישא  גורמים האמוריםהו הגורמים המוסמכים בכנסת. אישר

ההתקשרות, את  ו הגורמים האמורים התקשרות. לא אישרההפצה בהתאם לבמימון 

 בעצמה עם גורם רלוונטי לשם הפצת שידורי הערוץ במתכונת כאמור.הכנסת תתקשר 

הכנסת תישא בעלות השוטפת של מים, חשמל, מיזוג אויר וניקיון האולפן ומשרדי הערוץ  .17.6.9

בכנסת ואחזקת המערכות האמורות. בעל הרישיון יישא בכל הוצאה שלא ננקבה במפורש 

 .בעלות מערכת המחשבים שתשמש אותו בכפוף לאמור בהסכם וכן בהתאם לנספח ו' למכרז

, יישא בעל הרישיון, על וכל הוצאה אחרת שלא ננקבה באופן מפורש מלבד הוצאות ועלויות כאמור .17.7

  חשבונו, בכל העלויות וההוצאות הדרושות להפעלת הערוץ עפ"י הוראות הרישיון.

 שיוןיכללי הפעולה של בעל הר .18

החלטות כל ו מכוחושהותקנו  םכלליהשיונו, הוראות החוק, התקנות ויי תנאי ריפעל על פ רישיוןבעל ה .18.1

וזאת וכן בהתאם להוראות ההסכם בינו לבין הכנסת, שיחולו עליו מעת לעת,  כפי, הרלבנטיות המועצה

 .עליו ועל פעילותו יםהחלוכל הוראת רשות מוסמכת בנוסף לכל דין 

ובכלל זה התנאים המפורטים למניעת ניגוד עניינים  המועצה תקבע ברישיון שיוענק לזוכה תנאים .18.2

, בין היתר, )ד( לחוק8י כאמור בסעיף תקבע הוראות ממשל תאגידוכן  למכרז נספח ד'ל 22 בסעיף

 לנספח ד' למכרז. 23כמפורט בסעיף 
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אין בהוראה כלשהי במכרז זה כדי לפגוע בסמכותו של גוף או רשות המוסמכים על פי דין, לשנות,  .18.3

או  שיוןי, לפני קבלת הרשיוןיבעל הראו לבטל הוראות כלשהן המסדירות את פעילותו של  להתקין

  .לאחר מכן

על קיום כללי האתיקה  בין היתר,יקפיד בשידוריו,  רישיוןמבלי לגרוע מהוראות כל דין, בעל ה .18.4

  הן בעצמו והן על ידי כל הפועלים מטעמו., בכללים ובהחלטות המועצה, שיוןיהמפורטים בר

ימלא אחר הוראות כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בתחום זכויות היוצרים,  רישיוןבעל ה .18.5

 המבצעים והמשדרים.
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 השתתפות במכרז פרק ג':

  להשתתפות במכרזסף  תנאי .19

 חברה בעלת מטרה יחידה

 קיוםשהיא ביצוע וSole purpose company) )חברה בעלת מטרה יחידה במכרז רשאית להשתתף רק  .19.1

 ומרכז עסקיה בישראל., לפי חוק החברות אשר התאגדה כדין בישראל נשוא מכרז זה,שיון יהר

 בעלת מטרה יחידה אשר מתקיים בה לפחות אחד מאלה: חברהבמכרז לא תהא רשאית להשתתף  .19.2

, החליטה על בה המחזיקהבעלת עניין או בעלת השפעה ניכרת או בעלת שליטה החברה או  .19.2.1

או צו הקפאת  ניתן צו לפירוקהמפרק זמני או  ונה לה כונס נכסים אופירוקה מרצון או מ

  .הליכים

הוצא נגד יחיד המחזיק בה צו כינוס או ניתן כנגדו צו הכרזה על פשיטת רגל, על פי פקודת  .19.2.2

 .1980-שיטת הרגל ]נוסח חדש[, תש"םפ

 טלוויזיה בישראלכאמור על ידי מי שרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בהוקמה חברה  .19.3

החוק ורישיון לעניין הרי ש ,בבעלות מלאהוכל עוד מוחזקת היא על ידו  ,( לחוק1))א(8לסעיף בהתאם 

 על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה בישראל תכמי שרשאיהחברה כאמור יחשב זה, ת

 .( לחוק2)ג()8, כאמור בסעיף לחוק (1))א(8לסעיף בהתאם 

על אף האמור בהוראות פי החלטת המועצה שניתנה במקביל לפרסום מכרז זה, הרי שיובהר, כי על  .19.4

רישיונות השידור של בעלי רישיונות מיוחדים למשדרי ערוצים ייעודיים שהעניקה המועצה, יהא רשאי 

בעל רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי להקים חברה בעלת מטרה יחידה בבעלותו המלאה, לצורך 

 .השתתפות במכרז

, על ובמהלך כל תקופת הרישיון הכנסתערוץ קבלת רישיון לשידורי , בנוסף, לשם השתתפות במכרז .19.5

  : אחד מאלהכאמור להיות  מטרה יחידהחברה בעלת 

 ישראל;וויזיה בפי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטל לע יאשהר דיגאת .19.5.1

 תנאים אלה: רשום בישראל ומרכז עסקיו בישראל, ובלבד שמתקיימים בו ה דיגאת  .19.5.2

רקטורים בתאגיד והמנהל הכללי של התאגיד או מי שממלאים תפקידים ידה ברו .19.5.2.1

מבלי לגרוע  ישראליים ותושבים בה; םיחרזא כאמור אף אם תוארם שונה, הם

באמור, עובדי בעל הרישיון המפורטים להלן: סמנכ"ל כספים, עורך ראשי ומפיק 

ר תהא המועצה רשאית לאשר ראשי יהיו תושבי ישראל ואזרחיה. על אף האמו

תושב  ואאשר אינו אזרח סמנכ"ל כספים, עורך ראשי ומפיק ראשי של העסקה 

, אם נוכחה כי העסקת העובד הכרחית לפעילות הערוץ וכן כי אין מדינת ישראל

בהעסקתו משום הפרת תנאי הרישיון והוראות כל דין ובלבד שרוב הדירקטורים 

אמור אף אם תוארם שונה, הינם אזרחים כאמור או מי שממלאים תפקידים כ

 .ישראל יישראליים ותושב

 51% -ו י מי שאינו אזרח ישראלי ותושב בהלא תוחזק ביד ציעבמ הטילש .19.5.2.2

בידי  יוחזקובו,  השליטה עימצאסוג של לפחות מכל  (חד אחוזיםאו םישיחמ)

 שיעור ההחזקה בעקיפין שלבסעיף זה בחינת  .לאאזרחים ישראליים ותושבי ישר

כמכפלה של אחוז האחזקות בכל שלב בשרשרת הבעלות אמצעי השליטה תחושב 

  של המחזיק.
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או בעל שליטה בו אינם מדינת ישראל,  בעל השפעה ניכרת, , בעל עניןציעהמ .19.5.2.3

 רשות שלטונית, חברה ממשלתית או תאגיד שהוקם לפי חוק;

 :הלאמ או בעל שליטה בו אינו אחד בעל השפעה ניכרת, בעל ענין, ציעמה  .19.5.2.4

  ;1992–משמעותה בחוק המפלגות, התשנ"ב כ, הגלפמ 19.5.2.4.1

 שלוח של מפלגה;  וא גיצנ 19.5.2.4.2

–ור לסיעה כמשמעותו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג שקה ףוג 19.5.2.4.3

1973;  

 הקשור למפלגה או לסיעה או נציג או שלוח של גוף כאמור, רחא ףוג  19.5.2.4.4

 םודיץ לקורעהדורי ישב שמתשהל עלול אוההמועצה  תעדל םא

  ;חדות של המפלגה או של הגופים האמוריםהמטרות המיו

-19.5.2.4.1 יים בו אחד מהתנאים האמורים בסעיפים קטניםקתהש ימ .19.5.2.5

 ;בארבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז 19.5.2.4.4

 :ציעורטים להלן אינו בעל שליטה במפמהמ ימ .19.5.2.6

ם או בעל רישיון לשידורי לווין, ילבכ ירכללי לשידו רישיון לעב 19.5.2.6.1

. י שהוא בעל שליטה או בעל ענין בבעל רישיון כאמורלרבות מ

יובהר, כי הממשלה שוקלת, במסגרת חקיקת ההסדרים, לתקן את 

החוק כך שלבעלי הרישיונות כאמור, יתווסף גם בעל רישיון לפי חוק 

 ;הפצת שידורים

ון לשידורי טלוויזיה או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לפי ייכז לעב 19.5.2.6.2

י שהוא מ תוברל 1990 -לטלוויזיה ורדיו, התש"ן חוק הרשות השניה 

 ;כיון או בבעל רישיון כאמוריבעל שליטה בבעל ז

עיתון יומי בעל תפוצה ארצית או תאגיד שהוא המוציא לאור של  19.5.2.6.3

 עיתון כאמור, לרבות מי שהוא בעל עניין או בעל שליטה בהם;

בישראל אינו  ומי אשר נמנה עם שני העיתונים היומיים הנפוצים ביותריעיתון  .19.5.2.7

 ;ציעבעל ענין במ

ו, לא הורשע ב הטילשאו בעל ה ציע, בעל ענין במראשי מנהל כללי, עורך, ציעמה .19.5.2.8

אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה  , בין בישראל ובין מחוצה לה,בעבירה

לצורך בדיקת  ;הכנסתאת שידורי ערוץ לשדר  ,לדעת הוועדהאין הוא ראוי, 

הסכמה יצרף כל אחד מהמפורטים בסעיף זה לעיל,  עמידת המציע בתנאי זה,

 לקבלת מידע מן המרשם הפלילי, בנוסח המצורף כנספח ז' למכרז.

 בנוסף, ולצורך השתתפות במכרז יחולו התנאים הבאים: .19.6

ממשלה זרה; ואולם המועצה  אינו ציעאו המחזיק בסוג כלשהו של אמצעי שליטה במ ציעהמ .19.6.1

בידי במציע עי שליטה צמסוג כלשהו של אמ 10%ד רשאית להתיר החזקה בעקיפין של ע

  .תאגיד, שממשלה זרה מחזיקה בו בסוג כלשהו של אמצעי שליטה

 .להלן ובנספח ד' למכרז 33בסעיף מסמכי ההתאגדות של המציע כוללים הוראות כנדרש  .19.6.2

כאמור בעלת מטרה יחידה  חברהלרבות מייסדי  בעצמו, או באמצעות מי  מטעמו, ציעהמ .19.6.3

 ;רכש את מסמכי המכרז ,19.1 בסעיף
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בו להבטחת עמידת בעל הרישיון בתנאי  מניותהמציע העמיד כתב התחייבות של בעלי ה .19.6.4

 .למכרז 1נספח ג'כבנוסח המצורף  הרישיון ולמילוי התנאים הקבועים בו,

 ;שילם דמי השתתפות במכרז ציעהמ .19.6.5

 ;להלן 31בסעיף המציא את ערבות המכרז, כמפורט  ציעהמ .19.6.6

בכל הנוגע לתאגיד השידור הישראלי, אשר הוקם מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי,  על אף האמור, .19.7

נוכח מאפייניו המיוחדים, החליטה המועצה כי יחולו עליו בעניין זה ו "(התאגיד)להלן: " 2014-התשע"ד

ר, יובה , הכל כמפורט בנספח י' למכרז.הוראות המכרז ונספחיו בשינויים המחויביםובעניינים נוספים 

כי אין באמור כדי לפטור את התאגיד מהתנאים הקבועים בחוק לעניין הזכות להשתתף במכרז לרבות 

 .לקיים מערכת חשבונאית נפרדת לעניין פעילותו כגוף משדר בערוץ הכנסתהצורך 
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 פרק ד': הליכי המכרז

 רכישת מסמכי המכרז .20

 רכש את מסמכי המכרז. טעמובעצמו או באמצעות מי מ ,תנאי להשתתפות במכרז הוא כי המשתתף .20.1

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

 רשאי להפנות לוועדת המכרזים שאלות הבהרה בקשר עמם. 

באמצעות ₪(,  10,000אלפים שקלים חדשים ) עשרתעל מנת לרכוש את מסמכי המכרז יש לשלם סך של  .20.2

"(. לאחר התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז"בבנק הדואר )להלן:  0-24701-8ן מספר הפקדה לחשבו

ביצוע התשלום ובכפוף להצגת טופס ההפקדה המקורי, ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז במשרדי 

, תל אביב, בין 9)מערב(, רח' אחד העם  10מנהלת הסדרת השידורים לציבור, מגדל שלום, קומה 

  , אצל הגב' מיטל אברג'יל.09:00-15:00השעות 

 למען הסר ספק, מובהר כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה. .20.3

מסמכי המכרז ימסור כל רוכש מען אחד, בישראל, לשם קבלת מסמכים והודעות וכן מספר קבלת בעת  .20.4

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

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

 המכרזים ו/או מיועציה.

 דמי השתתפות במכרז .21

 10,000שקלים חדשים ) עשרת אלפיםבסך הגשת הצעה במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות במכרז  .21.1

-0לחשבון בנק מספר דמי ההשתתפות במכרז ישולמו בהפקדה  "(.דמי ההשתתפות במכרז)להלן: "₪( 

הנחיות  -פרק ו' ל, וטופס האישור על הפקדתם יצורף להצעת המשתתף בהתאם בבנק הדואר 24701-8

  .להלן להגשת ההצעה

 .להלן 52 בסעיףדמי ההשתתפות במכרז לא יוחזרו, למעט במקרה בו בוטל המכרז, כאמור  .21.2

 מכרז ולתנאיומתן הבהרות ביחס למסמכי ה .22

 מיוםוזאת לא יאוחר  ,בבקשות הבהרה בנוגע למכרז ולמסמכי המכרזפנות יהיה רשאי ל משתתף .22.1

 .15:00בשעה  27.11.2016

 שאלות ההבהרה יימסרו במסירה אישית במשרדי מנהלת הסדרת השידורים בכתובת המצוינת להלן, .22.2

בפקס, על  ואלהגיש שאלות הבהרה בדואר בנוסף, ניתן יהיה . 27.11.2016 לא יאוחר מיוםכאמור וזאת 

רחוב  ,10מגדל שלום, מבואה מערבית, קומה  ,מינהלת הסדרת השידורים לציבורפי הפרטים שלהלן: 

, ניתן לשלוח במקביל .ובלבד שיגיעו עד לאותו מועד 03-5198141: מספר פקס , תל אביב.9אחד העם 

: דואר אלקטרוני כתובתבגב' מיטל אברג'יל את שאלות ההבהרה גם )אך לא רק( בדואר אלקטרוני ל

MeitalA@moc.gov.il. ה על ידי וועדת המכרזים. לוודא קבלת שאלות ההבהר שתתףבאחריות המ

הוראות המכרז אשר הינם בויציינו בבירור את הסעיפים , בלבד בשפה העברית שאלות ההבהרה יהיו

יהיה מנוע מלהעלות  ,עד למועד האמורבשאלת הבהרה שלא יפנה שתתף מת ההבהרה. מושא שאלו

מכרז, לרבות ברישיון על בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי התאמות במסמכי ה

 .נספחיו

mailto:MeitalA@moc.gov.il
mailto:MeitalA@moc.gov.il


 

 

- 23 - 

לשאלות הבהרה יינתנו בכתב, בשפה העברית, ויישלחו לכל המשתתפים במכרז על פי פרטי  תשובות .22.3

ועדת המכרזים תהיה רשאית להביא על ידם במועד קבלת מסמכי המכרז.  נמסרוההתקשרות ש

בתשובתה את נוסח שאלת ההבהרה, אולם לא תצוין זהות המשתתף שהפנה את השאלה. כל הסבר, 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את -פרשנות או תשובות שניתנו בעל

 הוועדה.

לרבות במקרה שסברה  הבהרה כאמור שאלותלהשיב על  ת,, אך לא חייבתרשאיתהיה  ועדת המכרזים .22.4

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

אלא אם נעשו בכתב על  הועדהלא יחייבו את המכרז . הבהרות או תיקונים של מסמכי להבהרת תוכנו

הבהרות או תיקונים כאמור יימסרו על ידי הועדה לכל המשתתפים אשר רכשו  .ידי מי שמוסמך לכך

שהפנה את השאלה. כל הסבר, פרשנות או תשובה  שתתףאת מסמכי המכרז, אך ללא ציון שם המ

 .פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את הועדה-שניתנו בעל

ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף  המשתתףות שייעשו על ידי לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייג .22.5

, תרשאי ,המוחלט הבהתאם לשיקול דעתהועדה, היה תהמסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, 

 /או תהיהו וכאילו לא נעש םולראות כאמור , תוספת או הסתייגותלהתעלם מכל שינוי, תאך לא חייב

 .לפסול את ההצעה תרשאי

ורק המכרז שינויים במסמכי  , עד למועד האחרון להגשת הצעות, להכניסבכל עת תירשא הועדה .22.6

השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי  הוועדה ואת המציעים.המסמכים הסופיים, יחייבו את 

לפי הפרטים שנמסרו  משתתפי המכרזויובאו בכתב לידיעתם של כל  ומתנאיו המכרז ממסמכינפרד 

 .מראש

, בכל מקרה, ובכלל זה במקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי הסרת ספקל .22.7

ציע לא תהיה ו/או למ משתתףתקבע את הפרשנות המחייבת. לועדה והבהירויות לגבי מסמכי המכרז, 

 כל טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה בגין הפירוש

 .הועדה עם המטיבה לפרשנות עדיפות תינתןלא קבעה הועדה כאמור, הרי ש .הועדהבחרה או הנוסח ש

 בנוהל האמור וטופס טופס כל של המודפס בנוסח יבצע לא שתתףהמ כי בזאת מובהר ,ספק הסר מעןל .22.8

 .כלשהן ותוספות השמטות, שינויים, תיקונים כל המכרז

המועצה ובין לבקשת  , בין לבקשתשתתפיםידרשו המייכול ויובהר, כי טרם הגשת הצעה במכרז,  .22.9

מסגרתו יבקרו, בין היתר, במתקני הערוץ סיור קבלנים בלקחת חלק ב  כנסת,גורמים המוסמכים בה

 תוכן יקבלו הסברים בנושאים הנוגעים לעבודה הפרלמנטרי בחדר השידור בנוה אילןבמשכן הכנסת ו

 .בכנסת

מידע משלים והבהרות צורך מסירת ל משתתפיםת פגישערוך עדת המכרזים תהיה רשאית לוובנוסף,  .22.10

ביחס למסמכי המכרז ולתנאיו. ההשתתפות במפגש כאמור תוגבל לרוכשי מסמכי המכרז בלבד, 

באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו על ידם במועד קבלת מסמכי  שתתפיםוהודעה על כך תימסר למ

 המכרז.

הבהרה, משום חוות דעת השובות לשאלות תבעצם פרסומו, ולרבות באין לראות במכרז זה, לרבות  .22.11

. היתכנותו הכלכליתאו הצלחתו , הפעלתומשפטית או אחרת בשאלה כלשהי הקשורה להקמת הערוץ, 

נדרש להגיע בעצמו לכלל מסקנה בכל שאלה כאמור; בחירתה של ועדת המכרזים בזוכה  שתתףכל מ

 מובהר כי האחריות ,יות האמורבמכרז אף היא אינה בבחינת חוות דעת כאמור. מבלי לגרוע מכלל

 בלבד.בעל הרישיון ועל פעילות הערוץ, תחול על בעל הרישיון המלאה על מימוש תכניתו העסקית של 
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  מועד הגשת הצעות .23

האחרון להגשת  המועד)להלן: " 15:00 , עד השעה15.1.2017במכרז יוגשו לא יאוחר מיום  הצעות .23.1

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

ימים, ובמקרה כזה ייחשב המועד הנדחה  )ארבע עשרה( 14של עד  תקופה נוספתבלהגשת הצעות 

 עדה כמועד האחרון להגשת הצעות. ושנקבע על ידי הו

את ההצעות במכרז יש להגיש במסירה אישית בלבד, במשרדי מנהלת הסדרת השידורים לציבור,  .23.2

  .הצעהה הגשתכנגד קבלת אישור בדבר לעיל,  22.2תובת המצוינת בסעיף בכ

 . ההצעה הגשת בדבר אישור לו יימסר וכי, במועדה הנכון למען הצעתו את להגיש המציע באחריות .23.3

 . הסף על תיפסל - אלקטרוני בדואר או בפקס שתוגש הצעה .23.4

 .הסף על ותיפסל לדיון תובא לא, ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר שתוגש הצעה .23.5

האחרון להגשת הצעות; הצעה  המועד( חודשים מן 9ה תהיה תקפה לפרק זמן של תשעה )הוגשהצעה ש .23.6

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

  להאריך את תוקף הצעתם ואת תוקף הערבות.

עה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם לתנאי תהא רשאית לפסול על הסף הצ עדהוהו .23.7

 ועדה. ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ה הכלהמכרז או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה, 

 בו יחזור לעיל 23.6 בסעיף ותהאמור ותהתקופ ובמשך במקרהלגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי  מבלי .23.8

 שאינה בדרך או/ו לב תום בחוסר יפעל או/ו, אשהי צורה בכל ממנה חלק מכל או מהצעתו המציע

 .המכרז ערבות את לחלט זכאית עדהוהו תהא, מקובלת
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 תוכן ההצעה ':הפרק 

  הוראות כלליות לעניין תוכן ההצעה .24

 מסמכי המכרז.בההצעה תכלול פרטים מדויקים ומלאים בכל הנוגע למידע הנדרש  .24.1

החלטות המועצה או ו המועצה כללי ,התקנות ,לא יהא בהצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות החוק .24.2

 שניתנו על פיהם, מסמכי המכרז או כל דין. ועדת המכרזים

 להלן. 29 בהתאם להוראות סעיףייחתם שתוכן ההצעה יאומת בתצהיר,  .24.3

 דין לעניין התאמתו למקור.-כל מסמך שיצורף להצעה, שאינו מקור, יאומת בידי עורך .24.4

 המכרז מסמכי בגוף שינויידי -על בין, אליהן ביחס הסתייגות כל או המכרז בהוראות שייעשה שינוי כל .24.5

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

 .כלל נערכו לא כאילו האמורים השינויים את יראו, ההצעה את ועדהוה קיבלה. ההצעה

י ההצעה הנדרשים, או הוגשה הצעה שלא בהתאם להנחיות איזה ממסמכלהצעתו המציע א צירף ל .24.6

שלא , מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וועדת המכרזיםרשאית המפורטות במכרז, 

ישלים ו/או יתקן יוסיף ו/או או לחלופין; לבקש כי המציע לפסול את הצעתו של לבדוק את ההצעה ו

עדה להתעלם ו/או הנתונים המפורטים בה; וכן רשאית הומהמסמכים שבהצעתו וו/או יבהיר איזה 

 מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כמפורט , ונספחי ההצעה הצעה שתוגש במכרז תורכב מתשובות המציע לשאלון, נספחי השאלון .24.7

 בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות להלן.וגש כרוכה, . ההצעה תלהלן 34-25בסעיפים 

 השאלון .25

 6 – ללמסמכי המכרז, מכיל רשימה של שאלות ודרישות לגילוי מידע, בחלוקה  נספח א'השאלון,  .25.1

 פרקים כדלהלן: )ששה(

 

 תמצית מנהלים;                  -פרק א'

 זהות המציע לרבות תרשים גרפי של שיעורי האחזקות במציע עד רמת                     -פרק ב' 

 יות;היחידים בקצה שרשרת הבעלו

 פיונו;תפיסת הערוץ וא                  -פרק ג' 

 ניסיון, יכולת מקצועית ויכולת עסקית;                  -פרק ד' 

 פיננסית;עסקית ותכנית                   -פרק ה' 

 אישורים ומסמכים נוספים;                   - 'ופרק 

 תכנית היערכות לתחילת השידורים;    - פרק ז'

 

 

יענה על כל השאלות בשאלון ויצרף את כל המסמכים המבוקשים בו, אלא אם כן נאמר בשאלון  ציעמ .25.2

ישיב על השאלות המפורטות בשאלון לפי סדרן, וללא חריגה מהותית מסדר זה. בכל  ציעאחרת. מ

 את מספר סעיף השאלון אליו מתייחסת התשובה, לרבות כותרת הסעיף. ציעתשובה ירשום המ

לשאלון תערכנה בהתאם להוראות השאלון, ובכל מקום בו מצוינים דפוס או מתכונת  מציעתשובות ה .25.3

 לפיהם יש להשיב, יש להקפיד למלא ככל הניתן אחר הדפוס או המתכונת הקבועים בשאלון.
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תשובה לשאלה לגביה נקבעה בשאלון מתכונת לתשובה, ובמתכונת ניתנו מספר אפשרויות לתשובות, 

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

לפרט את  ציע, לפי העניין, במקום המתאים. ביקש המ"לא"או  "כן", או Xלסמן  ציעעל המ, ולתשובה

 .תשובתו, יוסיף הסבר תמציתי מיד לאחר התשובה

 אינו רשאי לציין סייגים ותנאים בתשובתו לשאלות שבשאלון.  ציעמ .25.4

 רשאי לקבוע הנחות עובדתיות העומדות בבסיס תשובתו ובלבד שהביא להן ביסוס. עציהמ .25.5

כי אותה הנחה  ציע, יציין המציעה עובדתית שאינה ישימה לגבי המנשאלה שאלה המבוססת על הנח .25.6

 עובדתית אינה ישימה לגביו ויציין באופן תמציתי את הסיבה לכך.

 במרווחים וגודל תווי דפוס סבירים.אחד של הדף, המענה לשאלון יוגש כשהוא מודפס, על גבי צד  .25.7

י השאלון יערך וייכרך בנפרד מהפרקים האחרים ובסופו יצורפו נספחי השאלון פרקאחד מכל המענה ל .25.8

 .הרלבנטיים לאותו פרק

ם מספר הפרק בשאלון , יירשהעליונים , בשוליו השמאלייםאחד מעמודי המענה לשאלוןבראש כל  .25.9

 העמוד )"פרק ___' לשאלון, עמ' ____"(. ומספרו הסידורי הרץ של

 נספחי השאלון .26

השאלון מפורטים בגוף השאלון וכוללים מסמכים שיש חובה לצרפם כמו גם מסמכים שצירופם נספחי  .26.1

 הינו בגדר רשות בלבד.

נספחי השאלון יצורפו להצעה בהתאם לפרקי השאלון, כאשר נספחיו של כל פרק יצורפו מיד לאחר  .26.2

 ותו פרק.תשובות המציע לא

ידי המציעים בכותרת: -נספחי השאלון ימוספרו בהתאם למספור הקבוע בשאלון, ויסומנו על .26.3

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

מסמכים, יצרף המציע, בתחילת הנספח, עמוד נפרד המפרט את רשימת המסמכים הכלולים באותו 

   ח. נספ

 הצעהנספחי ה .27

 :עה הינם כל המסמכים המפורטים להלןנספחי ההצ .27.1

כשהוא  ,1א' כנספחאישור המציע לתנאי המכרז, בנוסח המצורף למכרז  – להצעה 1נספח  .27.1.1

 חתום בחתימות מלאות על ידי המציע ובעלי המניות בו;

ורף , בנוסח המצלהלן 29 ההצעה, כאמור בסעיףלאימות תוכן תצהיר  - להצעה 2נספח  .27.1.2

 ;כנספח ג' למכרז

 להלן; 30 בסעיףימה במציע, כאמור אישור עורך דין בדבר זכויות חת - להצעה 3נספח  .27.1.3

 להלן; 31בסעיף תנאי המכרז, כאמור ערבות בנקאית לקיום  - להצעה 4נספח  .27.1.4

  ;הלןל 32כאמור בסעיף  ,המניות במציעהתחייבות בעלי  - להצעה 5נספח  .27.1.5

 1976-על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו יםשהנדר יםאישורה - להצעה 6נספח  .27.1.6

לרבות אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק 

ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים -וכן תצהיר חתום ומאושר על

   ;זרים כדין
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 10,000בגין רכישת מסמכי המכרז )בסך  טופס אישור הפקדת התשלום - להצעה 7נספח  .27.1.7

 ש"ח(;

 ש"ח(; 10,000טופס אישור הפקדת תשלום דמי ההשתתפות במכרז )בסך  - להצעה 8נספח  .27.1.8

עיקרי הרישיון, נספח ד' למכרז, כשהם חתומים בעמוד הראשון והאחרון  - להצעה 9נספח  .27.1.9

ון נבחנו והמציע , המאשרת כי עיקרי הרישימציעתימה מלאה בהתאם לזכויות החתימה בבח

 ;מודע לתנאיהם

 ל מסמך אחר שהמציע נדרש להגישו בהתאם לתנאי המכרז.כ .27.1.10

נספחי ההצעה יוגשו כשהם כרוכים בכרך נפרד מכרכי המענה לשאלון, ומופרדים זה מזה באופן ברור.  .27.2

 בתחילת כרך הנספחים יצרף המציע רשימה של הנספחים הכלולים בכרך.

 להצעה 1ספח נ – אישור המציע לתנאי המכרז .28

כשהוא חתום בחתימות  ,1כנספח א'לתנאי המכרז, בנוסח המצורף למכרז המציע יצרף להצעתו אישור 

 מלאות על ידי המציע ובעלי המניות בו;

 להצעה 2נספח  – תצהיר לאימות תוכן ההצעה .29

 למכרז. ג'כנספח  צורףבנוסח המהמציע יצרף להצעתו תצהיר לאימות הפרטים הכלולים בהצעה, 

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

 להצעה 3נספח  – אישור זכויות חתימה במציע .30

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

, וכי מי שחתם ועל פי כל דין ציעעליה בשם המ אכן מוסמך לחתוםמי שחתם על ההצעה י עורך הדין כ

לעיל( היה מוסמך לעשות כן לאחר שהוסמך לכך במפורש על  29סעיף היר לאימות תוכן ההצעה )על התצ

 .ידי דירקטוריון המציע

 

 להצעה 4נספח  – לקיום תנאי המכרזערבות בנקאית  .31

ערבות  מו, יצרף המציע להצעתולהבטחת כל התחייבויותיו של המציע על פי תנאי המכרז ובקשר עי .31.1

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

 בנספח ב' כמפורטבישראל ונוסחה ותנאיה יהיו מוכר ש"ח(. הערבות תוצא על ידי בנק  300,000)

 . למכרז

. לכל להצעה 4כנספח ההצעה, ויסומן  לעותק המקור של יצורף במעטפה נפרדתהמקורי הערבות כתב  .31.2

 .של כתב הערבותעותק של ההצעה יצורף צילום 

( חודשים מהמועד האחרון להגשת 24וארבעה )עשרים או עד  15.1.2019עד ליום תוקף הערבות יהיה  .31.3

. ועדת , אם תחליט הוועדה להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות, לפי המאוחרהצעות במכרז

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

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

 להלן.  47.1כנדרש 
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בין היתר, במקרים כולו או חלקו, ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט סכום הערבות,  .31.4

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

 למדינת ישראל כלפי המציע:

 חזר בו מהצעתו בכל שלב לאחר הגשת הצעתו, מכל סיבה שהיא. ציעהמ .31.4.1

התברר כי בהצעתו, או שאו חסרים שיון לא הוענק לזוכה בשל כך שנתגלו פרטים מטעים יהר .31.4.2

שנמסרו על לפרטים ובדרך מקובלת ובתום לב בקשר להתמודדותו במכרז שלא נהג כה הזו

 .ידו לוועדת המכרזים

שיון, יהזכייה במכרז בוטלה בשל כך שהזוכה במכרז לא המציא ערבות לקיום תנאי הר .31.4.3

 ועדה.ואו לא עמד בדרישות אחרות של הו/, להלן 47.1 בסעיףכנדרש 

 להצעה 5פח נס – מניות במציעהתחייבות בעלי  .32

ת בעל עמיד בו להבטחת מניותבעלי הבדבר התחייבותם של  התחייבות מכתבי יצרף להצעתו המציע .32.1

נספח כ. מכתבי ההתחייבות יהיו בנוסח המצורף מילוי התנאים הקבועים בולבתנאי הרישיון והרישיון 

 ם במישרין במציע.המחזיקיידי בעלי עניין יופנו למדינת ישראל וייחתמו בידי המציע וב למכרז, 1'ג

לכל עותק נוסף של ההצעה לעותק המקורי של ההצעה ו 5כנספח ההתחייבות המקוריים יצורפו מכתבי  .32.2

  שלהם. יצורף צילום

 ןהרישיוהמועצה תהיה רשאית, מזמן לזמן, לפעול למימוש מכתבי ההתחייבויות, אם מצאה, כי בעל  .32.3

במימוש מכתבי ההתחייבות,  , לפי שיקול דעתה.אינו עומד בתנאי הרישיון ובהוראות כל דין החל עליו

 .רשאית המועצה לפעול על פי האמור בהם

. הוראות כתבי ההתחייבות שיוגשו על ידי הזוכה במכרז יצורפו לרישיון ויהוו חלק בלתי נפרד ממנומ .32.4

 נספח ד' בכל הנוגע לכתבי ההתחייבות, יחולו על בעל הרישיון. 

 מסמכי ההתאגדות של המציע .33

 ההתאגדות של המציע יצורפו במסגרת תשובתו לשאלון.מסמכי  .33.1

את  ,בין היתר ,יכללו המציעמסמכי ההתאגדות של למכרז,  נספח ד'ל 21סעיף  מבלי לגרוע מהוראות .33.2

 ההוראות המפורטות להלן:

על פי תנאי  ושידורהפעלת הערוץ ויעסוק אך ורק בפעילות הנוגעת ל ציעהוראות לפיהן המ .33.2.1

מראש, לאחר  טעונה אישור המועצהאו אחזקה אחרת ות נוספת כל פעילוכי , שיוןיהר

המועצה תהיה רשאית שלא לאשר כל פעילות נוספת היוועצות עם צוות התיאום. מובהר כי 

, או אם הפעילות הנוספת או במסגרת הערוץ של המציע אם קיים חשש כי זו תיפגע בפעילותו

ערוץ בעל רישיון לשידורי בין פעילותו כהאחזקה הנוספת עלולה להביא לחשש לניגוד עניינים 

בכל מקרה, מובהר כי המועצה לא תאשר פעילות  .הכנסת לבין הפעילות או האחזקה כאמור

וכי תנאי לאישור כאמור נוספת או אחזקה נוספת כאמור אם היא אינה קשורה לשידורים, 

 .ערוץ הכנסתורי בשידיהיה קיום מערכת חשבונאית נפרדת לעניין פעילותו של בעל הרישיון 

, כמפורט ונושאי משרה בבעל הרישיון בדבר הגבלות ושינויים באמצעי השליטה הוראות .33.2.2

כמפורט בסעיף  והוראות בדבר דיווח על עבירותלנספח ד' למכרז  19.1-ו  18.1פים בסעי

 .למכרז נספח ד'ל  20.2.3ובסעיף  19.4.2
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תתבצע לאחר , לחוק החברות 307ה לפיה כל חלוקה לבעלי המניות בהתאם לסעיף הורא .33.2.3

עמידת  תוודא את קבלת אישור מראש של המועצה. אישור כאמור יינתן לאחר שהמועצה 

 בעל הרישיון במחויבויותיו על פי הרישיון.

הוראות תקנון ההתאגדות לא יסתרו את הוראות הרישיון וכי הן תכלולנה סעיף  הוראה לפיה .33.2.4

נון ההתאגדות לבין הוראות הרישיון, תגברנה "עליונות" לפיו בכל סתירה בין הוראות תק

 .הוראות הרישיון

 לוח השידורים  .34

 לשאלון. ציעהמ לוחות השידורים יצורפו במסגרת תשובת .34.1

לוחות  נישללו , ויכציעלוחות שידורים המוצעים ייצגו את אופי הערוץ ותפיסת השידורים של המ .34.2

 .הפגרזמן ד ללוח אחוזמן כנס שידורים שבועיים מלאים, מהם לוח אחד ל

ולתכניות  לאירועים ממלכתיים ,ישראל ולימי זכרוןמועדי לוישראל לוחות השידורים יתייחסו גם לחגי 

 .בנאותות הפקה גבוהה

יחד עם  .של שידורי הערוץ בשנתיים הראשונותלוחות השידורים שיצורפו להצעה יחייבו את המציע  .34.3

 מסויםשיגדיר את התנאים בהם יתאפשר שינוי  יקבע מנגנון הוראות הרישיון ונספחיוזאת, במסגרת 

  .םהשידורי ותלוחב

הראשונות, לרבות מתן הסבר  ישדר בשנתיים ציעלוחות השידורים יכללו את כל סוגי התכניות שהמ .34.4

  מיקומם.שיבוץ השידורים בנושאים השונים ולכנית, וכן נימוקים ללכל ת
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 הנחיות להכנת ההצעה ונספחיה :'ופרק 

 ת במכרז תיערך בהתאם להוראות המפורטות להלן.מוגשצעה הה

 שפת ההצעה .35

ברית ונוסחה המחייב יהיה הנוסח העברי בלבד. מונחים לועזיים שייעשה בהם ההצעה תוגש בשפה הע .35.1

 שימוש יובאו בסוגריים לצד תרגומם העברי. 

  שימוש במונחים מוסכמים .36

 –המכרז, ובהעדר הגדרה כאמור  במסמכימציע ישתמש בהצעתו במונחים ובביטויים כהגדרתם  .36.1

 כהגדרתם בתקנות או בכללים. –כהגדרתם בחוק, ואם לא הוגדרו בחוק 

כללי על פי הערוכים  דוחות כספייםיבוססו על  ,ציעבהצעת המ הנכללים , נתונים כספיים וחשבונאיים .36.2

 החשבונאות המקובלים בישראל.

  אופן ציון סכומים .37

יהיו נקובים בשקלים חדשים כשהם צמודים למדד המחירים יע צסכומים הנקובים במכרז ובהצעת המ .37.1

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(  15.9.2016)אשר פורסם ביום  2016אוגוסט לצרכן לחודש 

 "(.המדד הבסיסי)להלן: "

 יש לציין ללא מע"מ. בתכנית העסקית,סכומים המופיעים בהצעה, כגון  .37.2

 חתימה על ההצעה ונספחיה .38

של כל מסמכי ההצעה, לרבות נספחיה, ייחתם בחתימה מלאה, בהתאם לזכויות  העותק המקורי .38.1

החתימה במציע, בעמוד הראשון והאחרון של כל מסמך ונספח. בנוסף ייחתמו ההצעה ונספחיה בראשי 

 בתחתית כל עמוד. ציעתיבות או בחותמת המ

ת מלאה, בהתאם עותקים נוספים יהיו צילום של העותק המקורי אולם ייחתמו בחתימה מקורי .38.2

 לזכויות החתימה במציע, בסוף כל פרק מפרקי המענה לשאלון.

 תכולת ארגזי ההצעה: סוג ומספר עותקי ההצעה .39

 "(:ארגז ההצעהארוזה בארגז סגור המכיל את כל אלו )להלן: "תוגש כשהיא  הצעת כל מציע

להלן )להלן:  ותק המקורי של כל מסמכי ההצעה, כשהם כרוכים בהתאם למפורטעה -מקור  עותק .39.1

 "(:כרכי ההצעה"

שבעה כרכי המענה לשאלון, כרך אחד לכל פרק בשאלון הכולל את המענה לשאלון ואת  .39.1.1

 של אותו פרק. נספחיו

לעיל, ובכלל  27 בסעיףכרך אחד של נספחי ההצעה, המכיל את כל נספחי ההצעה המפורטים  .39.1.2

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

 עותקים צילומיים מלאים של כל כרכי ההצעה.( 4ארבעה ) –עותקים צילומיים  .39.2

, אשר כל אחד מהם מכיל את שבעת פרקי המענה לשאלון, CD( תקליטורי 2שני ) –עותק דיגיטלי  .39.3

. כל תקליטור Microsoft Officeבאמצעות תוכנת בקבצים דיגיטליים המתאימים לקריאה במחשב אישי 

קובץ אחד לכל פרק בשאלון. בעותקים הדיגיטליים אין הכרח לכלול את נספחי  –יכלול שבעה קבצים 

הדוחות הכספיים המוצגים ( המכילים את excelהשאלון, אולם יש לכלול בהם גיליונות אלקטרוניים )

 .במסגרת התכנית העסקית

  –ים ומושחרים נעותקים מסומ .39.4

העולה כדי רואה בו מידע  ציעמידע שהמכל כרכי ההצעה, בו סומן הלא של עותק אחד מ .39.4.1

המידע )בסעיף זה: " 1999 -"סוד מסחרי" כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט

ככל וסומן  .סימון המידע הסודי ייערך באופן המאפשר קריאת המידע המסומן"(. הסודי

 ע מדובר ב"סוד מסחרי" כאמור.מידע כאמור יש לצרף מסמך מלווה ובו נימוק מדו

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

 עותק מסומן".

עותק אחד מלא של כל כרכי ההצעה, בו נמחק או הוסתר המידע הסודי. עותק זה מיועד  .39.4.2

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

החלטת ועדת המכרזים; מובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לחשוף חלקים 

עדה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי על פי הוראות ומהמידע הסודי, במקרה בו תסבור הו

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

 ר את המידע, הזדמנות להביא בפניה את נימוקיו כנגד חשיפת המידע.שמס ציעלמ

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

 עותק מושחר".
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 בדיקת ההצעות: פרק ז'

 פתיחת ארגזי ההצעות .40

, נציגי מינהלת הסדרת ועדת המכרזיםנציג או נציגי המורכב מההצעות ייפתחו על ידי צוות  ארגזי .40.1

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

  :, בין היתרבעת פתיחת ההצעות ייערך פרוטוקול , ובו יירשמו .40.2

 ;מועד פתיחת ההצעות ושעת הפתיחה 

 ;שמות הנוכחים בעת הפתיחה 

 ם;ציעישמות המ 

 תכולתו של כל אחד מארגזי ההצעות. 

 

 ינת עמידת ההצעות בתנאי המכרזבח .41

 לאחר פתיחת ההצעות שהוגשו במכרז, תבחן ועדת המכרזים את עמידתן של ההצעות בתנאי המכרז. .41.1

ועדת המכרזים תפסול על הסף כל הצעה שהוגשה במכרז ואשר איננה עומדת בתנאי הסף הקבועים  .41.2

מסר למציע שהצעתו נפסלה. , והודעה על כך תיבין ביום הגשת ההצעה ובין לאחריה לעיל 19בסעיף 

עדה והגשת ההצעה והוהמציע מחויב להודיע לוועדת המכרזים על כל שינוי שחל לגביו לאחר מועד 

 פסול אותו אך מחמת שנערך שינוי בפרטים.רשאית ל

בנוסף תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שהוגשה במכרז, בכל אחד מהמקרים המפורטים  .41.3

 להלן:

 .עלול להיות נוגד את טובת הציבור ציעמתן הרישיון למ ,כרזיםלדעת ועדת המ ,אם .41.3.1

טחון המדינה או לשלום ימתן הרישיון עלול להוות סיכון לב ,לדעת ועדת המכרזים ,אם .41.3.2

  .הציבור

השתתפותו במכרז, לרבות  קשר עםפעל שלא בתום לב ב אם, לדעת ועדת המכרזים, המציע .41.3.3

 .להלן 53לאמור בסעיף פעולה בניגוד 

, לפי ןהרישיודבר אשר לדעת ועדת המכרזים היה מהווה עילה לביטול  המציעם לגבי נתקיי .41.3.4

 .ןהרישיוניתן היה , אילו כבר נספח ד' למכרז

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה מבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  .41.4

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

הצעה אם ראתה כי נפלה בה טעות על הסף ושלא לפסול רזים רשאית שלא לפסול ועדת המכ .41.5

בהצעה פגם שלדעת הוועדה אינו פגם  , לרבות טעות סופר או טעות חשבונית, או אם נפלתפורמאלי

ועדה רשאית, על פי שיקול ומהותי, ובלבד ששוכנעה כי הטעות היא בתום לב. במקרים אלה תהיה ה

פרק זמן מוגדר לתקן את הפגם. הליך  ציעעל הפגם שנפל בהצעתו ולתת למ ציעדעתה, להודיע למ

 כאמור יירשם בפרוטוקול.
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 סמכויות ועדת המכרזים בבדיקת ההצעות .42

והמומחיות הנדרשת לבחינת ההצעות ו של העניין נשוא המכרז מורכבותהיקפו של המכרז, נוכח  .42.1

בכל , בין היתר, ות והדיון בהן, לפעול, תהיה ועדת המכרזים רשאית, במסגרת בדיקת ההצעהשונות

. כן תהיה ועדת המכרזים רשאית שיקול דעתה הבלעדיאחת מהדרכים המפורטות להלן, וזאת על פי 

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

 ית לעשות כל אלה:ועדה תהיה רשאוה - השלמת והבהרת הצעות, פגישות עם המציעים .42.2

הוסיף מידע אשר נשמט או מידע נוסף או מסמכים נוספים ו/או לגלות אפשר למציעים לל .42.2.1

 ו/או לתקן טעויות שנפלו בשגגה בהצעתם. פרטים מלאים או מדויקים יותר

לרבות  פנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה להשלמת ו/או להבהרת פרטים בהצעתםל .42.2.2

  עדה.ו, בכתב או באמצעות פגישה עם חברי הולמכרז לעניין תשובותיהם לנספח א'

  בפרוטוקול. מוכאמור יירש כיםהלי .42.2.3

 

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

ועדה לא תהיה חייבת לאפשר למציעים להשלים ו/או להבהיר את הצעתם לאחר ושהוגשה. ה

עדה לאפשר השלמות או הבהרות כאמור, כדי לגרוע מחובתם של והו הגשתה, וכי אין בסמכות

המציעים לכלול בהצעתם פרטים מלאים ומדויקים ולצרף לה את כל המסמכים כנדרש על פי 

  הוראות המכרז והשאלון.

 ניהול משא ומתן עם המציעים .42.3

ז, במקביל לנהל מגעים ומשא ומתן עם חלק או כל המתמודדים במכרועדת המכרזים תהיה רשאית 

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

עדה רשאית לנהל תחרות בין המציעים, כולם או חלקם, ולרבות במסגרת הליך ובכלל זה תהיה הו

 ."Best and Final"של 

 עדה ובדיקות עצמאיות על ידי הו .42.4

ו ושלמותו אמיתותאת דוק ממקורותיה שלה או בכל דרך שתבחר, לבועדת המכרזים תהיה רשאית 

. מבלי לגרוע מכלליות האמור ציע, בין במסגרת השאלון ובין בדיון עם מציעכל מידע שימסור מ של

ציין כי הוא קשור עימם. האמור לעיל לא  ציעם אישים וגופים אשר המעלעיל, לבוא בדין ודברים 

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

 קיום מצגות  .42.5

עדה ו/או בפני המועצה, ובכלל ועדה רשאית להזמין את המציעים להציג את הצעתם בפני חברי הווהו

 זה לקיים הליך פתוח של שאלות ותשובות בקשר עם ההצעה והמצגת.

 תיקון מסמכי המכרז  .42.6

לשנות ו/או לתקן ת המכרזים רשאית בכל שלב קודם למועד האחרון להגשת הצעות, תהיה ועד

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

 .נספח ד' למכרזתהיה ועדת המכרזים רשאית לשנות את תנאי המכרז ו/או את תנאי 
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 ניקוד ההצעות ':פרק ח

 כללי .43

 שעמדו בתנאים,ועדת המכרזים את ההצעות  תעריךלאחר בדיקת עמידת ההצעות בתנאי המכרז,  .43.1

 .שיפורטו להלן בהתאם לקריטריוניםותעניק לכל אחת ניקוד 

נקודות. מספר הנקודות המיוחס לכל  1,000הניקוד המקסימלי שתוכל כל הצעה לצבור במכרז הינו  .43.2

 אחד מהקריטריונים בהם תיבחנה ההצעות, יפורט בפרק זה להלן.

  ת והניקודהקריטריונים להערכת ההצעו .44

 נקודות 100  -סה"כ בסעיף זה  –פרטי התכנית העסקית והשאלון  .44.1

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

 :בהתאם לקריטריונים המפורטים להלןההנחות והנימוקים לביסוסה, 

, על כל ציעוהארגונית של המתחזית ההוצאות הנגזרת במישרין מהצעתו המקצועית  .44.1.1

 ולחובת ההשקעה השנתית ההוצאות לתנאי ומחירי השוקתחזית לרבות התאמת  מרכיביה

 נק'(;  50)למכרז   1בהפקות מקומיות המפורטת בנספח ד'

. ועמידתו בכלל הוראות הרישיון ציעהתאמת התכנית העסקית לכל מרכיבי הצעתו של המ .44.1.2

בתכנית העסקית, על כל ממצאיה ולממש את  עמודלציע יכולתו ומחויבותו של המ

ולמקורות המימון לרבות התאמתה לסכום התמורה  מסקנותיה המקצועיות והכלכליות

 ;נק'( 40)הקבועים בחוק 

התייחסות לסיכונים עתידיים אפשריים וכן תוך , במבחני רגישותעמידת התכנית העסקית  .44.1.3

לרבות צרכים  בתחום השידורים לאילוצים טכניים, או להתפתחויות טכנולוגיות אחרות

ייחודיים ומשתנים, הנובעים מלוחות הזמנים הגמישים והדינאמיים של הכנסת, 

תוך פירוט הממצאים והמסקנות וומהתנודתיות החדה המאפיינת את המערכת הפוליטית 

 .נק'( 10)  מן הממצאים העולות

 נקודות 003 - סה"כ בסעיף זה  - יכולת מקצועית ועסקית של הצוות המוביל .44.2

  והידע העומדים לרשותסיון יהיקף הננו היכולות המקצועיות, ההישגים המעשיים, וסעיף זה ייבחב

 המציע, על פי אמות המידה המפורטות להלן.

 סה"כ– או מי שממלא תפקידים כאמור אף שתוארו שונה נושאי משרה בכירים במציע .44.2.1

 . נקודות 020  -הניקוד בתת סעיף זה 

הקיימים בידי נושאי המשרה המפורטים  ידעלניסיון ונתן ניקוד ליכולות, לבתת סעיף זה יי .44.2.2

, השידורים מיבתחוועדה, לנושא המכרז, לרבות ולהלן, בתחומים הרלבנטיים, לדעת ה

  :שמטרתם טיפוח מודעות אזרחית וחיזוק ערכי הדמוקרטיהנושאים סיקור ו כספים, הניהול

  לוי התפקידים הבאים, בנפרד או במצטבר:ניסיון במי - (נקודות 50) המציעמנכ"ל 

נק' לכל שנת  4מיליון ש"ח לכל הפחות ) 20ניהול חברה בעלת מחזור כספי של  (א)
 נק'(; 20 -ניסיון אך לא יותר מ 

נק' לכל שנת  3תפקיד ניהולי בכיר בחברה שתחום עיסוקה הוא שידורי טלוויזיה ) (ב)
 נק'(; 15 -ניסיון אך לא יותר מ

נק' לכל  2בחברה שתחום עיסוקה הוא חדשות ואקטואליה ) תפקיד ניהולי בכיר (ג)
 נק'(;  10 -שנת ניסיון אך לא יותר מ

נק' לכל שנת ניסיון  1תפקיד ניהולי בכיר בחברה שתחום עיסוקה הוא ניו מדיה ) (ד)
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 נק'(; 5-אך לא יותר מ

 
יובהר, כי יינתן ניקוד מקביל למי שמילא שניים או יותר מהתפקידים הנ"ל בו 

 .זמנית
 

תפקיד ניהולי בדרגת סמנכ"ל ומעלה או   -" תפקיד ניהולי בכיר" –לעניין זה 
 עובדים ומעלה. 10לחילופין מי שניהל צוות הכולל 

 

 ניסיון במילוי התפקידים הבאים, בנפרד או במצטבר - נקודות( 50) העורך הראשי 
עיתון,  :לה" הינו כל אחד מאגוף תקשורת" –במסגרת פעילות גוף תקשורת. לעניין זה 

 ערוץ טלוויזיה,  תחנת רדיו ופורטל אינטרנט.
נק' לכל שנת ניסיון אך  4)עורך ראשי או מנהל במחלקת התוכן של גוף תקשורת  (א)

 נק'(; 20 -לא יותר מ

נק'  2בגוף תקשורת ) תוכן בתחום החדשות או האקטואליה יצירה או עריכה של (ב)
 נק'(;  10 -לכל שנת ניסיון אך לא יותר מ

נק' עבור  2או עבורו ) תקשורתמסגרת גוף או פרסומו בתוכן מקורי ושידורו יצירת  (ג)
  נק'(; 10 -כל שנת ניסיון אך לא יותר מ 

נק' לכל שנת  2גוף תקשורת )צוות של לכל הפחות עשרה אנשי תוכן במסגרת ניהול  (ד)
 (.נק' 10 -ניסיון אך לא יותר מ

 

יותר מהתפקידים הנ"ל בו  יובהר, כי יינתן ניקוד מקביל למי שמילא שניים או
 .זמנית

 
 ( נקודות 40מפיק ראשי )-  גוף ניסיון בתפקיד מפיק ראשי של תכנית טלוויזיה או של

תאגיד הרשאי לשדר תכניות "ערוץ טלוויזיה, ": גוף תקשורת" –לעניין זה  .קשורתת
חברת הפקות טלוויזיה המפיקה תכניות המשודרות בטלוויזיה  חדשות על פי כל דין,

 או אחד מערוצי הטלוויזיה המשודרים )חמישה( מיליון ש"ח בשנה 5 לפחות היקף שלב
 . "עובדים 25או פורטל אינטרנט חדשותי המעסיק לפחות 

 
 נק'. 40-ותר מינק' אך לא  8 -כל שנת ניסיון תזכה ב

 

  או מנהלה של חברה חיצונית שנשכרה לצורך ענין זה שהינו בעל ניסיון מוכח מנהל טכני
הנדסי בטלוויזיה כולל ניהול פרויקטים, ניהול -)חמש( שנים בתחום הטכני 5פחות של ל

)עשר( השנים  10במהלך  שוטף של מערך טכני לרבות אולפנים, חדרי עריכה וחדר שידור
 נקודות(; 15)האחרונות 

 3 - תזכה ב )עשר( השנים האחרונות, 10במהלך  )חמש( שנים 5 -כל שנת ניסיון מעבר ל
 נק'. 15-אך לא יותר מות נוספנק' 

  נק'(. 30)סה"כ 
 

 נקודות(; 30סה"כ ) הכספים סמנכ"ל 

בחברה בעלת היקף עסקים של לכל כספים או מנהל של סמנכ"ל  בתפקידמוכח ניסיון 
)עשר( השנים  10במהלך  )חמש( שנים לכל הפחות 5במשך ₪ )עשרים( מיליון  20הפחות 

 .נק'( 20האחרונות )

 2 -)עשר( השנים האחרונות, תזכה ב  10)חמש( שנים במהלך  5 -ר לכל שנת ניסיון מעב
 נק'. 10-אך לא יותר מנוספות נק' 
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אמור, מנכ"ל בעל הרישיון יובהר, כי לא יכהן אדם ביותר מאחד מהתפקידים המפורטים לעיל. על אף ה .44.3

 שנין כל אחד מן גם כעורך ראשי של הערוץ ולא יהא בכך כדי למנוע קבלת ניקוד נפרד בגייכול לכה

 התפקידים אותם ימלא.

יובהר, כי על המציע להתקשר בהסכם או בהסכם עקרונות מחייב להעסקת נושאי המשרה עוד  .44.4

ביטול  .זהלפחות, שתחל ממועד קבלת הרישיון על פי מכרז  שנתייםהמפורטים לעיל במשך תקופה של 

יהיה כפוף  ,משרה במקומו והעסקת נושא נושאי המשרה המפורטים לעילכל אחד מ עם ההתקשרות

  .לקבלת אישור המועצה מראש ובכתב

 

  .קודותנ 100  -סה"כ הניקוד בתת סעיף זה . , חלקם או כולםציעמה חברי דירקטוריון .44.4.1

, )למעט הדירקטורים הבלתי תלויים( למי, מבין חברי דירקטוריון המציעבתת סעיף זה יינתן ניקוד 

 ,בעשר השנים האחרונות טרם פרסום המכרז או יותרחמש( שנים ) 5 במשךבאופן פעיל שעסק 

 בתחומים הבאים:  במצטבר,

  נק' לכל שנת ניסיון בעשר השנים האחרונות מעבר  1, נק' 15)כלכלה/ ראיית חשבון

   (;נק' 20 –נק'; סה"כ  5 -שנות הניסיון אך לא יותר מ 5-ל

 ( שנות  5-עבר לנק' לכל שנת ניסיון בעשר השנים האחרונות מ 1 ,נק'15משפטים

 (;נק' 20 –נק'; סה"כ  5 -הניסיון אך לא יותר מ

 נק'  1 ,נק'15) בתחום האקטואליה )שידורי טלוויזיה ורדיו( עיתונות אלקטרונית

 5 -שנות הניסיון אך לא יותר מ 5-לכל שנת ניסיון בעשר השנים האחרונות מעבר ל

 (;נק' 20 –נק'; סה"כ 

 נק' לכל שנת ניסיון בעשר השנים  1, נק' 15)בערוץ טלוויזיה  נושא משרה

 ; (נק' 20 –נק'; סה"כ  5 -שנות הניסיון אך לא יותר מ 5-האחרונות מעבר ל

  15) טיפוח הדמוקרטיההתרבות או  ,בתחום החינוך משמעותיתפעילות ציבורית 

שנות הניסיון אך לא  5-נק' לכל שנת ניסיון בעשר השנים האחרונות מעבר ל 1, נק'

 (; נק' 20 –ק'; סה"כ נ 5 -יותר מ

 

  נקודות: 500סה"כ  -ותכניו הערוץ איפיון  .44.5

 - תפיסת השידורים הכוללת המונחת ביסוד ההצעה ובלוחות השידורים המוצעים .44.5.1

תפיסת השידורים הכוללת המונחת ביסוד ההצעה ובלוחות השידורים  חלק זה תיבחןב .44.5.2

יינתן, בין שר הניקוד , כאלמכרז 1מפרט הקבוע בנספח ד'לבהתאם  המחייביםהמוצעים 

הכול בזיקה למגוון היבטי ו ,היתר, בהתאם לקריטריונים ולאמות המידה המפורטים להלן

 : נקודות( 500סה"כ ) פוליטית לפעילות אועבודת הכנסת, לפעילות חברי הכנסת 

של הערוץ מיצובו ומאפייניו הכלליים, לרבות  ה מגובשת ביחס לאופי הערוץתפיס .44.5.2.1

 נק'(; 60ובידולו מהערוצים האחרים ) בישראל יימתהקבמפת השידורים 

, ובכלל זה התייחסות למגוון היבטיה של העבודה גיוון ועושר התכנים .44.5.2.2

 נק'(; 60) הפרלמנטרית

 ;נק'( 60בתכנים המוצעים ), מקוריות וחדשנות יצירתיות .44.5.2.3

 ותרבות מיעוטים אתניים ,מיגדרשעוסקים בפריפריה, מתן ביטוי לתכנים  .44.5.2.4

 ;ק'(נ 50) בישראל
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תוך  הגדרת קהל היעד של הערוץ והתאמת אופיו של הערוץ לקהל היעד .44.5.2.5

 נק'(; 50) רה הישראלית ובכלל זה לבני נוער שונות בחב התייחסות לקבוצות

 נק'(; 50רלבנטיות, עדכניות ) .44.5.2.6

מישדרים שמטרתם טיפוח מודעות אזרחית וחיזוק ערכי אופן שילוב  .44.5.2.7

, והכול בזיקה למגוון היבטיה של הינם מתן מידע או העשרניהדמוקרטיה או שע

 נק'(; 50) עבודת הכנסת, לפעילות חברי הכנסת או לפעילות פוליטית

תכניות העוסקות אייטמים וגיוון בפריסה הגיאוגרפית של אתרי צילום של  .44.5.2.8

למגוון היבטי עבודת הכנסת, לפעילות חברי הכנסת או בעלת זיקה  בפעילות

 נק'(; 50) לפעילות פוליטית

 נק'(; 35לקידום הערוץ ותכניו בקרב הציבור הרחב )דרכים  .44.5.2.9

מיתוג הערוץ לרבות לוגו, אריזה גרפית של הערוץ והתכניות השונות, תפיסה  .44.5.2.10

 .נק'( 35ויזואלים )-עיצובית ושימוש באמצעים אודיו

 נק' 100סה"כ –יכולת טכנולוגית  .44.6

ניהול  או הקמה או פיתוח או באפיוןלעיל  44.2.2של מי מנושאי המשרה המפורטים בסעיף ניסיון  .44.6.1

  ;נק'( 40) נגן ותכני וידאו של אתר אינטרנט הכולל ותחזוקה

 נק'. 40 -נק'. ניסיון בכל הפרמטרים יקנה לא יותר מ 10ניסיון בכל אחד מהפרמטרים יקנה 

 , בשים לב לנספח ג' לנספח ו'הגשת מסמך אפיון טכנולוגי מחייב לאתר האינטרנט של הערוץ .44.6.2

יים, מערך שרידות האתר ושירותי גיבוי בהם בדגש על פתרונות לתקיפות ואיומי סייבר אפשרו

 נק'(. 40שיוצגו באתר ) streaming -לצפייה בתכני ה peakישתמש וכן ביקושים בזמני 

ערוץ של  הקמה או פיתוח או באפיוןלעיל  44.2.2של מי מנושאי המשרה המפורטים בסעיף ניסיון  .44.6.3

 ;'(נק 20) כולל הקמת חדר שידור ומערך פוסט פרודקשן טלוויזיה

 הזוכה במכרז בחירת .45

  וועדת המכרזים את הזוכה במכרז. תבחרלאחר סיום בדיקת ההצעות  .45.1

הזוכה במכרז יהיה המציע שהצעתו זכתה לניקוד הגבוה ביותר מבין ההצעות שהוגשו במכרז, אולם  .45.2

כזוכה במכרז אם לא קיבל לפחות מחצית מהניקוד  ציערשאית שלא לבחור במתהיה ועדת המכרזים 

תת הפרק של "תפיסת השידורים הכוללת המונחת ביסוד ההצעה ובלוחות השידורים י בהמקסימל

  .(לעיל 44.5.1 סעיףהמוצעים" )

 .מציעיםלזוכה במכרז וליתר הלצוות התיאום, על החלטתה  ועדת המכרזים תודיע .45.3

פי על אם, שהוגשו במכרז, ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את כל ההצעות  .45.4

 ראויה לזכות במכרז.ה ה כל הצעה, לא נמצאהבלעדי שיקול דעתה

 יחיד.במכרז מציע ועדת המכרזים רשאית לקבוע זוכה במכרז אף אם היה  .45.5
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 הליכים לאחר זכייה :'טפרק 

 הענקת הרישיון .46

בכפוף להוראות כל דין ולהתקיימותם של כל התנאים המפורטים להלן, תעניק המועצה את הרישיון לזוכה 

 במכרז.

  תנאים למתן רישיון .47

בנוסף לכל תנאי המפורט במכרז זה ועל פי דין, מתן הרישיון יהיה מותנה גם בהתקיימותם של כל התנאים 

 :המפורטים להלן

 ןהרישיוערבות לקיום תנאי המצאת  .47.1

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

 ש"ח)מיליון(  1,000,000 של, על סך ןהרישיו, ולקיום תנאי ןהרישיולהפעלת הערוץ במשך כל תקופת 

 יהיו כקבוע בנספח ה'.  לטובת מדינת ישראל. תנאי הערבות

 מציאת פתרונות תפעוליים לתקופת הביניים .47.2

ובמועד  תפעוליים משלימים לתקופת הביניים, טרם תחילתה של תקופה זו, באופןמציאת פתרונות 

 לנספח ו' למכרז. 6.3כאמור בסעיף ובהתאם להסכם שתקבע הכנסת 

 חתימת הסכם עם הכנסת .48

כלפי הכנסת.  רישיוןיחתום על הסכם עם הכנסת בו יוסדרו זכויותיו וחובותיו של בעל ה רישיוןבעל ה

בידי  יובהר כי הנוסח הסופי של ההסכם ייקבעמכרז. ל' חעיקריו של ההסכם האמור מצורפים כנספח 

 כנסת, לאחר קביעת הזוכה במכרז.גורמים המוסמכים בה

 ותנאיו רישיוןמתן ה .49

 לעיל. 14-15, בכפוף לאמור בסעיפים שנים )עשר( 10על פי מכרז זה יינתן לתקופה של  רישיון .49.1

 רישיוןיוענק ה -ולכל הוראות מכרז זה, ובכפוף למילוי הוראות כל דין  47ף בכפוף למילוי הוראות סעי .49.2

יאוחר לא הרישיון לרבות שידור מלא לפי כל תנאי הזוכה יידרש להתחיל בהפעלת הערוץ  במכרז.לזוכה 

 בתיאום עם ועצה,יחד עם זאת, רשאי יו"ר המהשידורים(.  )מועד תחילת 00:01בשעה  3.5.2017 מיום

, ןלפי הוראות הדין והרישיובעל הרישיון חליט על הקלות במחויבויות החלות על להצוות התיאום, 

, בתיאום עם צוות התיאום ובתנאים שיקבעממועד תחילת השידורים  שלא תעלה על חודשייםתקופה ל

נספח ד' למכרז. ל 26 הכל בהתאם להוראות סעיףובלבד שלא יינתנו הקלות לעניין שידורי הכנסת, ו

יות, על פי כל המחויבו, יידחה מועד תחילת השידור המלא יתן הקלות כאמורהחליט יו"ר המועצה ל

 בהתאם.

, לרבות נוסח רישיון. התנאים הסופיים של הרישיוןמכרז הובאו עיקרי תנאיו של התנאי הבנספח ד' ל .49.3

 להלן. 51בסעיף , כמפורט , לאחר קביעת הזוכה במכרזמועצהייקבעו בידי ה נספחיו,
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 שיון כמסמך ממצהיהר .50

שיון יהקמת הערוץ והפעלתו, מקורן ברסמכויותיו, בכל הנוגע לחובותיו ושיון, יכל זכויותיו של בעל הר .50.1

 בלבד. הםוייקבעו על פי ובהסכם

שיון יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או סמכות שלו, או לחובה כלפיו בהתבסס על יהר בעל .50.2

שיון, ינה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ לרבמידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, ה

 שיון, לרבות במסגרת הליכי מכרז זה, ובין לאחר שניתן.יפה, בין לפני שניתן הר בין בכתב ובין בעל

 תנאיו הסופיים המחייבים של הרישיון .51

 תנאיו הסופיים והמחייבים של הרישיון יקבעו על ידי המועצה לאחר קביעת הזוכה במכרז זה. .51.1

והן תנאיו האחרים,  הן תנאיו העיקריים -המועצה רשאית בכל עת לשנות את תנאיו של הרישיון   .51.2

לאחר שניתנה לזוכה בהתייעצות עם צוות התיאום ולהוסיף עליהם או לגרוע מהם. שינוי כאמור ייעשה 

 במכרז או לבעל הרישיון, לפי העניין, הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בנושא השינוי.

, לפי קביעת וכה במכרזהסופי יצורפו פרטים רלוונטיים מתוך הצעתו של הז םבנוסחולהסכם שיון ילר .51.3

, אולם אין בסעיף זה התחייבות וההסכם שיוןי. החלקים שיצורפו יהוו חלק בלתי נפרד מן הרהמועצה

שיון מרכיבים מסוימים של ההצעה, או לכלול מרכיבים מן ההצעה מבלי שייעשה בהם שינוי ילכלול בר

 .וחתימת ההסכם שיוןיאו תיקון, כתנאי להענקת הר

ם במכרז זה, יחייבו את הזוכה במכרז וכן את המדינה והמועצה על פי נוסחם הסופי מסמכים המופיעי .51.4

כפי שייכלל ברישיון. בכל מקרה של סתירה בין תנאי המכרז לבין תנאי הרישיון, יגברו תנאי הרישיון, 

יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין תנאי ההסכם לבין  והזוכה יחויב לפעול בהתאם לתנאי הרישיון.

 אי הרישיון בכל עניין הנוגע לסמכויות המועצה, יגברו הוראות הרישיון.תנ

למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה לשנות מפעם לפעם תקנות או  .51.5

 כללים במסגרת סמכויותיה.
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 הוראות כלליות ':יפרק 

 ביטול המכרז או שינוי .52

 ןרישיומן הכוונה ליתן  ה, לחזור בבהתייעצות עם צוות התיאוםו העל פי שיקול דעת המועצה רשאית, .52.1

 .או להפסיק את הליך המכרז בכל עת מציע שזכה במכרזל

לשנות את תנאי המכרז, כולם או חלקם, בכל  בהתייעצות עם צוות התיאום, ,ועדת המכרזים רשאית .52.2

 מי שרכש את מסמכי המכרז. אופן שייראה לה. על שינוי כאמור, אם ייעשה, תודיע ועדת המכרזים לכל 

 איסור תיאום הצעות והגשת הצעה אחת  .53

אחר כלשהו, בשום  ציעלא יפעל לתיאום הצעתו עם הצעת מבעצמו או באמצעות מי מטעמו, , ציעמ .53.1

 אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערכות או הבנות.

פר גורמים המחזיקים למען הסר כל ספק מובהר כי כל גורם המחזיק, במישרין או בעקיפין, ו/או מס .53.2

 .להגיש הצעה אחת בלבד מאמצעי שליטה כלשהו במשתתף, רשאי 5% -במצטבר, בלמעלה מ

 הסכמה לתנאי המכרז .54

, על נספחיו, לרבות סמכות המועצה לחילוט הערבות המכרזתנאי  כלבעצם הגשת ההצעה מסכים המציע ל

, במקרה של הפרת תנאי הרישיון. לקיום תנאי המכרז ולחילוט הערבות שתינתן לקיום תנאי הרישיון

רשאית  ,שיצורף לרישיון התוכן ובנספחחובות השידור הקבועות ברישיון בכל הנוגע להפרות של יובהר, כי 

את עלות  , בין היתר,לחלט מסך סכום הערבותהמועצה, מבלי לפגוע ביתר סמכויותיה על פי כל דין, 

  .ות כאמורשהיה על בעל הרישיון לשדר בהתאם לחובהשידורים 

 בחינת הוראות המכרז והדין .55

שיון נשוא מכרז יבדק את הוראות הדין הרלבנטיות למכרז ולרמאשר המציע, כי בעצם הגשת הצעה  .55.1

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

 .שיוןיהמכרז והר

במסמכי המכרז השונים שלדעתו קיימת ל סתירה או אי התאמה ועדה בכולפנות ל או מציע משתתףעל  .55.2

אשר לא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד  או מציע הוראות שונות מהוראותיהם. משתתףבאו 

 כל טענה בדבר סתירות או אי התאמות כאמור.

י להגביל עדת מכרזים כדוכי אין במסמכי המכרז ובכל מצג של המועצה כו ,למען הסר כל ספק מובהר .55.3

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

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

 מזמן לזמן.

 הוצאות הכנתה של ההצעה .56

ה וכל ההוצאות האחרות הקשורות למכרז או למסמכי כי כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הצע ,מובהר

לא  ציע, ללא כל קשר לתוצאות המכרז. למען הסר כל ספק מובהר כי למציעהמכרז, יהיו על חשבון המ

כל זכות לשיפוי על נזקיו או הוצאותיו מן המדינה או מכל גורם מטעמה, לרבות מי מעובדיה,  תהא
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ה, בגין או בקשר עם הליך המכרז, קיומו, הפסקתו, שינוי תנאיו שלוחיה, או נציגיה, בשל כל טעם או עיל

 או ביטולו.

 אחריות המציע לבדיקת תנאי המכרז .57

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

חזקתו, הלו, בשאלה כלשהי הקשורה להקמת הערוץ, תפעו או אחרת הבהרה, משום חוות דעת משפטיתה

ערוך בעצמו את כל הבדיקות הנחוצות לדעתו לצורך קבלת החלטות פיתוחו או תוכנו. כל משתתף נדרש ל

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

מובהר כי האחריות בזוכה במכרז אף היא אינה בבחינת חוות דעת כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

 של הזוכה במכרז ועל פעילות הערוץ, תחול על הזוכה במכרז בלבד. תכניתו העסקיתעל מימוש  המלאה

 דיוני ועדת המכרזים .58

מינהלת הסדרת השידורים לציבור תשמש כגוף בודק ומייעץ לוועדת המכרזים ותסתייע ביועצים  .58.1

 ., ככל הנדרשומומחים מטעמה

למנות בנוסף מומחים ויועצים חיצוניים, אשר יסייעו לה בהליך בדיקת ועדת המכרזים תהיה רשאית  .58.2

ועדת המכרזים בצוות התיאום תיוועץ )ג( לחוק, 7נוסף על כך, בהתאם להוראות סעיף  ההצעות.

 בשאלות הנוגעות לאופן נגישות הציבור לתהליכי העבודה הפרלמנטרית.

י מינהלת הסדרת השידורים לציבור, יועצים נציג בדיוני הוועדה יהיו נוכחים, מלבד חברי הוועדה .58.3

 ומזכיר המועצה.אם ימונו,  -ומומחים 


