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 כללי .1

 .מכרזל  24-34פים סעיההנחיות שניתנו בעל פי  ישיב לשאלון, מציעה

 :פרקים כלהלן שישהכל העתק מהעתקי ההצעה יכיל 

 ; מנהלים תמצית  –פרק א' 

 ;מציעזהות ה  –  פרק ב'

  .של המציע תעודת האגד -לשאלון  1נספח ב'

 מסמכי היסוד של החברה. -לשאלון  2נספח ב'

 והסכמים בין בעלי המניות. ההחלטות  -לשאלון  3נספח ב'

 תדפיס תאגיד עדכני מאת רשם החברות. -לשאלון  4נספח ב'

 עתידות במציע. מסמכים בקשר עם זכויות -לשאלון  5נספח ב'

 הסכמים נוספים בעניין זכויות במציע. -לשאלון  6נספח ב'

 תרשים "אילן יוחסין" של המציע. -לשאלון  7נספח ב'

 מסמכי יסוד של שותפויות המחזיקות במציע. -לשאלון  8נספח ב'

 מסמכים שעניינים הקניית שליטה במציע. -לשאלון  9נספח ב'

 ציע.במ השפעה ניכרתניינם הקניית שע מסמכים  - לשאלון 10נספח ב'

עמידת אישור ידי עו"ד המציע בדבר -חוות דעת משפטית חתומה על –לשאלון  11נספח ב'

 בתנאי הסף. המציע

 

 הערוץ ואפיונו; סתתפי  – פרק ג' 

 מסמכים נוספים. -לשאלון  1ג' נספח

 תיאור מפורט של דוגמה לתכנית או ערוץ מחו"ל. –לשאלון  2נספח ג'

 .מידת ביקוש חזויה לשידורי הערוץסקרי  -לשאלון  3ג' נספח

 .שידורים לוחות -לשאלון  4נספח ג'

 

 ניסיון, יכולת מקצועית ויכולת עסקית;  – פרק ד' 

 חוזי העסקה של נושאי משרה במציע. -לשאלון  1נספח ד'

 .ממצים עסקההחוזי ההיות תצהיר המנהל הכללי בדבר  -לשאלון  2נספח ד'

 תצהיר המנהל הכללי בדבר משכם של חוזי ההעסקה; –לשאלון  3נספח ד'
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 פיננסית;עסקית ותכנית   –  'הפרק 

  .התחייבות להשקעה בהוצאות הפעלה  -לשאלון  1נספח ה'

 

 אישורים ומסמכים נוספים. -'  ופרק 

 בעניין הונם של המחזיקים במציע.אישור עו"ד  – 1נספח ו'

 

 .ת השידוריםתכנית היערכות לתחיל -פרק ז' 
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 תמצית מנהלים -פרק א' 

 מנהלים   תמצית .2

, וכן עיקרי וכשירותו להשתתף במכרזבו  אחזקות, מבנה הציעבתמצית המנהלים תסוכם זהותו של המ .2.1

המציע רשאי לכלול בתמצית המנהלים ניתוח קצר של קהל היעד של . , לרבות אפיון הערוץההצעה

 .הערוץ אליו הוא מתכוון לפנות

ויצורף  ,)בגודל אותיות, מרווחים, ושוליים סבירים(עמודים  10לא יעלה על  ית המנהליםתמצאורך  .2.2

 אליה תוכן עניינים כללי וממוספר של ההצעה. 

 :המפורטים להלןסעיפים את ה ,בין היתר ,תמצית המנהלים תכלול .2.3

 ;כללי של המציעתיאור   – 1סעיף 

 ;בעלי המניות במציע – 2סעיף 

 ;מציעבמחזיקים באמצעי שליטה בובעלי עניין בעלי השפעה ניכרת  ,טהבעלי שלי  – 3סעיף 

, מידע בנוגע לנושאי המשרה הבכירים בבעל הרישיון לרבות מנכ"ל, סמנכ"ל כספים  – 4סעיף 

 ;ותמצית ניסיונםומפיק ראשי  עורך ראשי

בתחומים  תמצית הרכב דירקטוריון החברה וניסיונם המקצועי של החברים בו - 5סעיף 

 ; המפורטים במכרז

 .בחירת המציעלפי  – פרטים נוספים – 6 סעיף
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 ציעזהות המ -פרק ב' 

 יפרט את כל המידע הנדרש במתכונת שלהלן: ציעהמ .3

 ציעזהות המ .3.1

 .             בעברית: ציעשם המ

 .                      :)אם קיים( בלועזית ציעשם המ

 .         :ים()אם קי שם מסחרי אחר בעברית  ובלועזית

 .             :(SPC) חברהמספר 

             :(SPC) מועד רישום החברה

 .             מען מרכז העסקים:

 .        . מספר פקס:      מספר טלפון:

 .      :לרבות ל קבלת הבהרות ופניות מצד ועדת המכרזים הנציג המוסמך םש

        .              :קסספר פמ .   טלפון נייד: .    מספר טלפון:

 .            מען לקבלת מסמכים והודעות:

     .              דואר אלקטרוני:

 .            מועד תחילת ניהול עסקים:

 

 :מסמכים אלה כנספחים יש לצרף .3.2

, במקור או (SPCכנדרש במסמכי המכרז ) ציע כחברהשל המ תעודת האגד -לשאלון  1נספח ב' (1)

 כנאמנה למקור על ידי עורך דין.מאושרת 

במקור או מאושרים על ידי עורך דין ( SPC) חברההמסמכי היסוד של  -לשאלון  2נספח ב' (2)

 כנאמנים למקור, כפי שהיו תקפים במועד הגשת ההצעה, ובצירוף כל תיקון שנעשה בהם.

ל ידי של כל ההחלטות שנתקבלו ע -דין -העתקים מאומתים בידי עורך -לשאלון  3נספח ב' (3)

, במישרין או בעקיפין, ציעבמ ובעלי אמצעי שליטה , וכן כל הסכם בין בעלי זכויותציעהמ

, וכל הסכם בין בעלי ויות ובעלי אמצעי השליטה במציעשל בעלי הזכהנוגעים לזכויותיהם 

  .ציע, לבין המציעבמאו בעלי אמצעי שליטה הזכויות כאמור 

 ציעמידע בנוגע להון המ .3.3

 , לרבות המידע כמפורט להלן:ציעמידע הרלוונטי הנוגע להון המכל ה יש לפרט את

 הון רשום: _______ שקלים חדשים, מחולקים למניות בערכים כלהלן: .3.3.1

 

 ערכים נקובים   מניות
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 שקלים חדשים, מחולקים למניות בערכים כלהלן: הון מונפק:__________ .3.3.2

 ערכים נקובים   מניות

        

        

 שקלים חדשים, מחולקים למניות בערכים כלהלן: ון נפרע:__________ה .3.3.3

 ערכים נקובים   מניות

        

        

  ;לשאלון 4נספח ב' – מאת רשם החברותציע יש לצרף תדפיס תאגיד עדכני של המ .3.3.4

 ציעמידע בנוגע לסוגי אמצעי השליטה במ .3.4

ואת הזכויות הנלוות לכל אחד  יעציש לפרט את הסוגים השונים של המניות ואמצעי השליטה במ

או בהסכם  ציע, בהחלטות המציעמהם, תוך הפניה לסעיפים הרלוונטיים במסמכי ההתאגדות של המ

 בין בעלי הזכויות בו. 

 מציעזכויות אחרות ב .3.5

, כגון: אופציות כלשהן, אגרות חוב, או זכויות אחרות הניתנות מציעהאם קיימות זכויות אחרות ב

 חילק או הקצה זכויות אחרות בו?המציע , והאם ציעיטה כלשהם במלהמרה באמצעי של

 לא  כן 

 .              אם כן, פרט:

 חלוקה עתידית של זכויות .3.6

 , בכתב או בעל פה, לחלק מניות, אופציות או זכויות אחרות בו?ציעהאם התחייב המ

 לא  כן 

רטיהם של האמורים לקבל מניות או אם כן, פרט מסמכים, תעודות, חוזים והתחייבויות כאמור, ופ

וכן את סוגי המניות או הזכויות האחרות, שיעוריהן ומועד הקצאתן וכן כל  מציעזכויות אחרות ב

 .               מידע נוסף:

 ציעזכויות עתידיות במ .3.7

עתידיות,  אחזקותפה, הנוגעים ל-האם קיימים מסמכים, תעודות, חוזים או הבנות, בכתב או בעל

  ?ציעבמת כלשהי או בעקיפין, של זכו במישרין

 לא  כן 

, ציעכאמור במ אחזקותאם כן, יש לפרט מסמכים, תעודות, חוזים או הבנות כאמור, לרבות פירוט 

 מכרז(, לרבותל 19שיון )לפי האמור בסעיף ילקבל ר ציעאשר יש בהן כדי להשפיע על כשירות המ
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זכויות  נוי דירקטור,יזכות למנוע מת בנאמנות, מניות ללא זכות הצבעה, בעלות במניות המוחזקו

רשימה מפורטת של כל המסמכים,  לשאלון 5ב'נספח יצרף כציע לסירוב ראשון, או אגרות חוב; המ

דין של כל מסמך כאמור, -התעודות, החוזים, או ההבנות כאמור, וכן העתקים מאומתים בידי עורך

 פה. -שתה בעל, שנעשנעשה בכתב, וכן תיאור של כל הבנה כאמור

 הסכמים .3.8

פה, למעט מסמכים שצוינו לעיל, -האם קיימים מסמכים, תעודות, חוזים או הבנות, בכתב או בעל

 ציעאו קבלת החלטות במציע בקביעת אופן ניהול המ זכויות, לרבות ציעבמ ןת כלשהיוהנוגעים לזכו

 ?ובמוסדותיו

 לא  כן 

ות כאמור, לרבות לגבי הצבעה או לגבי זכות אחרת אם כן, יש לפרט מסמכים, תעודות, חוזים או הבנ

עסקית, או צורך בקבלת הסכמה של גוף כלשהו להחלטות מסוימות, ולרבות כגון למניעת החלטה 

, רשימה מפורטת של כל המסמכים, התעודות, לשאלון 6ב' נספחהסכמי בעלי מניות; יש לצרף כ

די עורך דין של כל מסמך כאמור, שנעשה מאומתים בי החוזים, או ההבנות האמורים, וכן העתקים

 פה. -בכתב, וכן תיאור תוכנה של כל הבנה כאמור, שנעשתה בעל

 

 ציעגופים הקשורים במ .4

 אילן היוחסין .4.1

בכתב של ציון , לרבות ציעבמ אחזקותמלא של ה גרפיתיאור לשאלון  7ב'נספח כיצרף  ציע המ

, וכן ציון של כל תאגיד בו שליטהה ניכרת ופירוט בעלי השפעציון בו,  הישירות והעקיפות אחזקותה

 אחזקה(; באילן היוחסין יצוינו שמו של כל בעל "אילן היוחסין"זכות כלשהי בו )להלן:  ציעאשר למ

הסופית  אחזקה, במישרין או בעקיפין, שיעור הזכות המוחזקת באחוזים, והכל עד לציעכלשהי במ

ותיו של בעל מניות בתאגיד מקנות לו זכויות שונות ככל שאחזק .ציעבידי יחידים של כל בעל זכות במ

בשיעורים שונים )לדוג': שיעור האחזקה בהון שונה משיעור האחזקה בזכויות ההצבעה(, יצוינו 

 שיעורי אחזקותיו של בעל המניות ביחס לכל זכות בנפרד.

או בכל  כלשהי היא באמצעות נאמן, חברת נאמנות, חברת רישומים אחזקהזה, כל אימת ש בסעיף

את פרטיו המלאים של המחזיק ואת זהותם המלאה של הנהנים, עד לרמת  ציעדרך אחרת, יפרט המ

שאינן של בעלי ענין או בעלי  אחזקותניתן לא לציין היחיד. בחברה אשר מניותיה נסחרות בבורסה, 

 .בידי הציבור אחזקותשליטה בחברה, אולם יש לציין את השיעור הכולל של ה

להמציא טעמים ציע אחרים, יידרש המ אחזקותאשר אינם ניתנים להשגה לגבי בעלי לגבי פרטים 

, ציעמיוחדים לאי ציון אותם פרטים. במקרה כאמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מאותו מ

 אשר לא פורטו כאמור. אחזקותלפי שיקול דעתה, פרטים נוספים לגבי  

 ים לגבי אחזקות אשר לא פורטו כאמור.ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש פרטים נוספ
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 פרטים שיש לציין על גופים המנויים באילן היוחסין .4.2

להלן דפרטים כה יין אתיש לצ ,"( הכלול בתרשים אילן היוחסיןגוףלגבי כל יחיד או תאגיד )להלן: "

 )במקרים המתאימים ניתן לענות על סעיפים אלה על ידי הפנייה לסעיפים קודמים(:

 שם הגוף; (1)

מספר זהות, מספר דרכון זר )אם מדובר בגורם זר(, אזרחות ותושבות, מספר חברה או מספר  (2)

 .  תאריך הרישום  ומקום הרישום ספר הרישום, רישום אחר, לפי העניין,

 תחומי העיסוק והפעילות, תאריך תחילת הפעילות ומקום הפעילות; (3)

וגבלים והכלליים, מספר זהות או במקרה של שותפות מוגבלת, יצוינו בנוסף, זהות השותפים המ (4)

מספר דרכון זר שלהם, אזרחותם ותושבותם. יש לצרף כנספחים העתק מהסכם השותפות, 

מסמכי רישום השותפות אצל רשם השותפויות ואישור רואה חשבון מוסמך או עורך דין של 

ספח כנמסמכים כאמור יצורפו  השותפים המוסמכים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה.

 לשאלון.  8ב'

בכדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים לדרוש פירוט  להלן. אין באמור 4.3בסעיף כנדרש פירוט  (5)

 אותו גוף, לפי שיקול דעתה.  אחזקותנוסף או מלא ל

אם פרט מסוים מאלה הנדרשים בסעיף זה אינו ניתן להשגה מטעם סביר, יש לציין זאת במפורש, 

ט אינו ניתן להשגה; אם ניתן המידע המבוקש במענה לשאלה ולציין מהו הטעם לכך שאותו פר

ניתן אחרת, יש לציין הפנייה לאותו מידע לפי מספר הסעיף בשאלון; אין לחזור על מידע שכבר 

 בתשובה לסעיף קודם בשאלון. 

 

  גופים שוניםשל  אחזקותפרטים בדבר  .4.3

גופים המנויים להלן, או שהוא בעל לגבי כל גוף המופיע באילן היוחסין, יש לציין אם הוא אחד מן ה

או שמי מהם בעל עניין, בעל השפעה ניכרת או בעל , או בעל עניין בהם  בעל השפעה ניכרת, שליטה

 :הםבשליטה 

לשידורי  או רישיוןכיון ילשידורי לווין, בעל ז רישיוןלשידורי כבלים, בעל כללי  רישיוןבעל  (1)

  יה; ילפי חוק הרשות השנ טלוויזיה 

 ;1992-כמשמעותה בחוק המפלגות, התשנ"במפלגה  (2)

 ציג או שלוח של מפלגה;נ (3)

 ;1973 -גוף הקשור לסיעה כמשמעותו בחוק מימון מפלגות, התשל"ג (4)

או לסיעה או נציג או שלוח של גוף כאמור גוף אחר הקשור במישרין או בעקיפין למפלגה  (5)

בעליו, מנהליו וחבריו,  באפיונים הבאים: מטרותיו של הגוף, פעולותיו, זהותלמשל,  ,בהתחשב

 ;ייעוד רווחיו והמקורות לכיסוי הפסדיו

)ארבע( השנים האחרונות  4 -ב לעיל (5)-(2מי שהתקיים בו אחד מהתנאים האמורים בסעיפים  ) (6)

 לפני מועד הגשת ההצעה. 



 - 9 - 

 (;תושבות זרה )תוך ציון ארץ האזרחות או התושבות יאזרחות זרה או בעל יבעל (7)

, לרבות פירוט השוק בו נסחרים אמצעי השליטה רות בבורסה כלשהיחברה אשר מניותיה נסח (8)

 ; של החברה

, לרבות מי שהוא תפוצה ארצית או תאגיד שהוא המוציא לאור של עיתון כאמורמי בעל ועיתון י (9)

 .בעל ענין, בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה בהם;

 .נפוצים בישראלעיתון יומי אשר נמנה עם שני העיתונים היומיים ה (10)

 

 ות של מדינת ישראל אחזקפרטים בדבר  .4.4

או  , חברה ממשלתיתרשות שלטונית לגבי כל גוף המופיע באילן היוחסין, יש לציין אם מדינת ישראל,

כן יש לפרט את שיעור וסוג האחזקה.  ות בו, בכל שיעור שהוא.אחזק, הנם בעלי תאגיד שהוקם לפי חוק

שראל לא יחשבו כאחזקות של מדינת ישראל לצורך אחזקות מדינת ישראל באמצעי שליטה בבנקים בי

 סעיף זה.

 ות של ממשלה זרהפרטים בדבר אחזק .4.5

לגבי כל גוף באילן היוחסין יש לציין אם ממשלה זרה הנה בעלת אחזקות בו, בכל שיעור שהוא. כן יש לפרט 

 את זהות המדינה ואת אופן, שיעור וסוג האחזקה.

 

 קיומה של שליטה .4.6

 :ציעשליטה במ שמם וזהותם של בעלי

           . 

           . 

 .     ופירוט אמצעי השליטה, או השליטה באופן אחר:ציע מקור השליטה במ

רשימה מפורטת של כל המסמכים, התעודות, החוזים או ההבנות,  לשאלון 9ב'נספח יש לצרף כ

ך כאמור, שנעשה דין של כל מסמ-, וכן עותקים מאומתים בידי עורךציעשעניינם הקניית שליטה במ

 בכתב, וכן תיאור של כל הבנה כאמור, שנעשתה בעל פה.

 

  השפעה ניכרתקיומה של  .4.7

 :מציעב השפעה ניכרתשמם וזהותם של בעלי 

           . 

           . 

 .    באופן אחר: שפעה, או הההשפעהופירוט אמצעי ה מציעב שפעה הניכרתמקור הה
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פורטת של כל המסמכים, התעודות, החוזים או ההבנות, רשימה מ לשאלון 10ב'יש לצרף כנספח 

דין של כל מסמך כאמור, -, וכן עותקים מאומתים בידי עורךציעבמ השפעה ניכרתשעניינם הקניית 

 ל כל הבנה כאמור, שנעשתה בעל פה.שנעשה בכתב, וכן תיאור ש

 ציעדירקטורים ונושאי משרה במ אחזקות .4.8

יש לפרט בטבלה: שם, ובד המחזיק בזכות כלשהי בחברה, ביחס לכל דירקטור, נושא משרה, או ע

  , אזרחות, תושבות, אופי הזכויות המוחזקות ושיעורן.מספר זהות או מספר דרכון זר

 ציעבידי המ אחזקות .4.9

 בהם. זכויות באמצעי שליטהבעל הינו ציע יש לפרט האם קיימים תאגידים אחרים אשר המ (1)

 בתאגיד כאמור.  ההשפעה הניכרתאו השליטה  והיקפה או אופן אחזקהיש לפרט את סוג ה (2)

והיקפה או  אחזקהבתאגיד אחר, את סוג ה ציעעתידיות של המ אחזקותיש לפרט, ככל הידוע,  (3)

 אופן השליטה.

 

 פרטים נוספים .5

 הרשעה בעבירות .5.1

 :הורשע בעבירה פלילית, בין בישראל ובין מחוצה להלהלן המפורטים מן האם מי 

 יםתפקידכל אחד מה, בעל השליטה במציע או מי שממלא בעל עניין במציעהל כללי, עורך, המציע, מנ

 כאמור שתוארו שונה.

 .(במידה ומי מהמפורטים לעיל הוא תאגיד, יימסר המידע לגבי מנהלו של התאגיד וכל בעל עניין בו) 

 לא  כן 

מן  ועדת המכרזים תהא רשאית לפנות למשטרת ישראל לשם קבלת מידעמבלי לגרוע מהאמור, 

 המרשם הפלילי אודות עברו הפלילי של כל נושאי המשרה במציע המפורטים לעיל.

לקבלת מידע מן המרשם הפלילי לרבות כל אחד מהגורמים המפורטים לעיל יצרף הסכמה המציע 

 .נספח ז למכרזבבנוסח הקבוע 

 חוות דעת משפטית .5.2

ת ומנומקת, חתומה בידי חוות דעת משפטית מפורט ,לשאלון 11ב'כנספח , יצרף להצעתו מציעה

 19המפורטים בסעיף התנאים כל  ציעדין המטפל בהגשת המכרז, המאשרת כי נתקיימו במ-עורך

  מכרז. הועדה תהא רשאית לדרוש תיקון נוסח חוות הדעת, כפי שתראה לנכון.ל

 פרט שאינו ניתן להשגה .5.3

רש ויפרט מדוע אותו פרט במפו מציעאם פרט מסוים אינו ניתן להשגה מטעמים סבירים, יציין זאת ה

 .אינו ניתן להשגה
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 פרטים נוספים .5.4

 מידע, פרטים ומסמכים נוספים הנוגעים לפרק ב' זה. ציעלפי דרישת ועדת המכרזים ימציא המ
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 ת הערוץ ואפיונושתפי  -פרק  ג' 

 כללי  .6

 פרטים אלה יובאו להרחיב ולהוסיף פרטים, שלא נדרשו במפורש בשאלון.ציע בפרק זה רשאי המ .6.1

פרטים שלא נדרשו לגבי בסוף התשובה הישירה לשאלה שנשאלה ויש לזהותם בכותרת משנה: "

 ".סעיף מס'_________ בשאלון

כי הרחבת התשובה עשויה לתת בידי הוועדה נתונים  מציעהרחבה כאמור תינתן רק אם סבר ה

  ופרטים חשובים להבנת הצעתו והערכתה.

נטיים אחרים. מובהר, כי תותר הגשה וואאו נתונים רל לצרף מסמכים מציעלפרק זה יהיה רשאי ה .6.2

ושלא יהיה  דקות 10לה על יעובלבד שאורכם הכולל לא  ,ויזואלים-אודיואו  ויזואליים של אמצעים

מסמכים או נתונים מכרז לרבות בשאלון. ליף את המענה בכתב הנדרש במסמכי הבהם כדי להח

 .לשאלון 1נספח ג'רלוונטיים אחרים שיצורפו יסומנו כ

המציע לצרף לוחות השידורים אותם נדרש לבין בפרק זה  מציעהצעת הנדרשת הלימה בין מובהר כי  .6.3

 .למכרז 34 בסעיףכמפורט , להצעתו

 

 תפישת הערוץ ואפיונו  .7

 ותפישת השידורים מיצוב הערוץ .7.1

 ת השידורים הכוללת המונחת ביסוד ההצעה.שאור מילולי ממצה של תפיייציג ת ציעהמ

וך התייחסות למטרת ן הערוץ המוצע, וזאת תואפיושל תפישת השידורים שלו יג תיאור יצ מציעה

 .מכרז זהו החוק

 של הערוץ לקהל היעד. אופיותפיסתו לגבי קהל היעד של הערוץ המוצע והתאמת המציע יציג את 

ערוצי תכניות או מתכונות )פורמטים(, נטיות של אביא דוגמאות רלווציע ולהרשאי לה ציעהמ

 שלהן  תוך הדגשת המאפיינים המיוחדים ,, העוסקים בתכנים בהם עתיד הערוץ לעסוקוויזיהטל

 .אפיונו הרצוי של הערוץעל תפישת השידורים שלו ועל , מציע, לדעת הלמדיםהמ

הדוגמא של  מפורט אורית , לשאלון 2ספח ג', כניצרף –ערוץ מחו"ל  תכנית או כדוגמא מציעהביא ה

 מפעילי הערוץ,  וכן לוח שידורים שבועי אופייני של אותו ערוץ. וט לגבירפי, ובמקרה של ערוץ

  .של מחקרים שערך לביסוס תוכן הצעתוגם תוצאות , לשאלון 3נספח ג', כיהא רשאי לצרף מציעה

 שידורי הערוץ .7.2

על פי  , בין היתרבערוץ התכניות ולוח השידורים לגבי השידורים שלו  תשתפייישום יפרט את  מציעה

 מטרים הבאים:הפר

קהל היעד לשידורי הערוץ, לפי חתכים של גיל התאמת לוח השידורים לאפיון והגדרה של  .7.2.1

  ובלבד שההגדרה תהא מנומקת כהלכה; מציענטית לדעת הלפי כל הגדרה רלוואו 

  בישראל. ולתרבות למיעוטים אתניים ,גדרלמ סוגי התכנים שנותנים ביטוי לפריפריה, .7.2.2
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ינם מתן יטיפוח מודעות אזרחית וחיזוק ערכי הדמוקרטיה או שענסוגי התכנים שמטרתם  .7.2.3

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

 .לפעילות פוליטית

הזר והמקומי )דרמה, תעודה או מגזין( שישובצו לשידור בערוץ, ככל סוג תכניות הרכש  .7.2.4

  .שישנן כאלה

רכשות מחו"ל לבין תכניות המופקות בישראל )ובכלל זה תכניות היחס בין תכניות הנ .7.2.5

מהפקה מקומית(. ככל הנדרש, המציע יפרט את המתכונות השונות של התאמת תכניות 

 נרכשות מחו"ל לערוץ ויבהיר את שיקוליו ונימוקיו למתכונות המוצעות.

 שוטפיםעדכונים  מנת להעביר-"א( עלכאיזה מערך בכוונתו להפעיל )המציע יפרט  .7.2.6

ככל שישנם, בדבר הפעילות הפרלמנטרית המתבצעת  (,Scrollבאמצעים טקסטואליים )

בשידור חי ובין בין  במהלך שידורי הערוץ הן בטלוויזיה והן באינטרנט, באותה עת בכנסת

 בשידור שאינו חי.

בכלל כך כיצד הדינאמיות שלו ו ,המציע יפרט כיצד תבוא לידי ביטוי הרלבנטיות של הערוץ .7.2.7

פרלמנטריות  השלכותבעלי ים או חריג יםמיוחד לאירועיםתגובה בזמן אמת בכוונתו ליתן 

 .עניין מהותי לציבור שיש בהם משמעותיות

בידולו הביא לפת השידורים הקיימת, לרט כיצד בכוונתו למצב את הערוץ במהמציע יפ .7.2.8

 לים מגוונים.ולעירוב קהל הצופים בשידורים באופן פעיל תוך פנייה לקהמערוצים אחרים 

לפי הקטגוריות המפורטות  ,התכניות שיופקו לצורך שידור ראשון בערוץ וכמותפירוט  .7.2.9

 להלן, בהיקף שבועי: 

 :שידורי הכנסת .7.2.9.1

פירוט אופן סיקור המליאה ומתכונת המידע העובדתי שילווה את  (1)

 הדין ולמסמכי המכרז;השידורים, בהתאם להוראות 

מתכונת המידע ו שישודרו בשידור חי פירוט אופן סיקור דיוני ועדות הכנסת (2)

הדין ולמסמכי  להוראותהעובדתי שילווה את השידורים מן הועדות בהתאם 

 ;המכרז

 אירועים ממלכתיים;פירוט אופן סיקור  (3)

 :מישדרים מוספים .7.2.9.2

את מכלול התוכניות המוצעות על ידו במסגרת המישדרים יפרט  מציעה

את התכניות הבאות,  פחותלכלול לכל ה מציעהמוספים. בהקשר זה מתבקש ה

 :למכרז 1ד' כמפורט בנספח

 ה'; -תוכנית בוקר יומית בימים א' (1)

 חדשות הכנסת; (2)

 ת;ת סיכום שבועיתכני (3)
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 תכניות בשפות נוספות; (4)

 דיווח חי על האירועים וההתרחשויות בכנסת במתכונת "אולפן פתוח"; (5)

 ;תכניות בנאותות הפקה גבוהה (6)

 ;כרוןישראל ולימי ז מועדי ל,ישרא חגיתכניות שיהלמו ויתנו ביטוי ל (7)

 

יציג לגבי כל התוכניות הכלולות בהצעתו פירוט מלא לגבי תוכנן, הסוגה )ז'אנר(, מתכונת השידור  מציעה

האדם אשר יעסוק בהפקת כל עלות הפקה וכח  התאמתן למאפייני הערוץ בהתאם למטרת החוק, )פורמט(,

 תוכנית.

הצעתו במכרז; מובהר, כי אין צורך להציג מראש הכלולות ב תכניותהיציין את מקורות הרכש של  מציעה

יבהיר ברמת פירוט מירבית את מידת הזמינות של  מציעחוזים חתומים עם ספקי תוכן למיניהם, אולם ה

 והן ברמת המחיר.סוגה מקורות הרכש שציין, הן ברמת ה

 

 שידורים לדוגמאלוח  .7.3

לוח אחד לזמן ו ם לוח אחד לזמן כנסלוחות שידורים שבועיים מלאים, מהשני  יציג מציעה .7.3.1

ישראל ולימי זיכרון וכן לאירועים  מועדיישראל,  חגיפגרה. לוחות השידורים יתייחסו גם ל

 ממלכתיים.

ע שידור ומספר שעות ועל שב תבססכל לוח י; לשאלון 4ג' נספחכיצורפו  השידורים ותלוח  .7.3.2

 שבת(.-וע )ששיבין ימי חול לבין ימי סוף השב , תוך הבחנההשידור ביממה

ולכלול את התוכניות  מציעאמור לבטא את תפישתו המקצועית של ה שידוריםלוח ה

תוך התייחסות לסדרי עבודתה של הכנסת ולשגרת  והכל, לעיל 7.2ו בסעיף ידשהוצעו על 

 פעילותה.

 מציע. היםהשידורים המוצע ותלוחהתכניות ב על פיהם שובצועקרונות הסביר את י מציעה .7.3.3

  :ין היתריתייחס, ב

שבו לוחות השידורים נותנים ביטוי למאפייני הערוץ בהתאם למטרת לאופן  .7.3.3.1

 החוק;

 ;המישדרים המוספיםו שידורי הכנסת ץולמתכונת שיב .7.3.3.2

חגי ללמתכונת שבה הוא מתכוון לתת ביטוי בלוחות המישדרים הקבועים שלו  .7.3.3.3

שניתן  ככל ובפעילות הכנסת, וכן לאירועים מיוחדים בלוח השנה מועדי ישראלו

 )כגון: ימי זכרון, אירוח אח"מים וכו'(; לחזותם

בפריסה הגיאוגרפית של אתרי צילום של  למתכונת שבה הוא מתכוון לגוון .7.3.3.4

 ;אייטמים ותכניות העוסקות בפעילות פרלמנטרית

 למדיניות שיבוץ השידורים החוזרים.  .7.3.3.5
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 קידום הערוץ .7.4

בקרב הציבור ובכלל זה: יחסי ציבור, כניו ולתיפרט כיצד בכוונתו לקדם את המודעות לערוץ  מציעה

(, קדימונים לתקנות בפרט 9בכלל ולסעיף שיתופי פעולה עם גופים אחרים )בכפוף להוראות הדין 

 ב.לתוכניות בשידורי הערוץ וכיו"

 מיתוג הערוץ .7.5

גרפית ה תואריז, של הערוץ לוגוהמיתוג הערוץ לרבות המציע יפרט מהן הדרכים בהן ישתמש לשם 

-ושימוש באמצעים אודיו שלו עיצוביתהתפיסה ה, שישודרו בו התכניות השונותושל  רוץהע של

 .ויזואלים

 אתיקה בשידורים .7.6

הקבועות על פי  האתיקהיישומן של הוראות להבטחת שיפעיל הנהלים והאמצעים יפרט מהם  מציעה

ים מטעמו קרב העוסקי הערוץ, ואת דרך הטמעת הוראות אלה בבשידור ,לרבות בכללים ,כל דין

 בהפעלת הערוץ.

  מציעה היכולת הטכנולוגית של .7.7

מסמך אפיון טכנולוגי מחייב לאתר האינטרנט של הערוץ בדגש על פתרונות לתקיפות המציע יגיש 

 peakואיומי סייבר אפשריים, מערך שרידות האתר ושירותי גיבוי בהם ישתמש וכן ביקושים בזמני 

, והכל בהתאם לדרישות המפרט הטכני של אתר האינטרנט תרשיוצגו בא streaming -לצפייה בתכני ה

 במכרז.   , לעניין זה,כמפורט בנספח ג' לנספח ו' למכרז ובשים לב לפרק הניקוד
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 ניסיון, יכולת מקצועית ויכולת עסקית -פרק ד' .8

 הניסיון המקצועי .8.1

 נושאי משרה במציע 

מי שממלא את  )אום להלן התפקידים הבכירים המפורטיבעלי חמשת המציע יפרט את רשימת  .8.1.1

 (: תוארם שונהאף אם להלן המפורטים תפקידים ה

  מנהל כללי; (1)

 עורך ראשי; (2)

 מפיק ראשי; (3)

 הנדסי; -טכניתחום האו מנהלה של חברה חיצונית שנשכרה לצורך ה מנהל טכני (4)

 סמנכ"ל כספים. (5)

 יפורטו הפרטים הבאים: ,לעיל 8.1.1בסעיף קטן  המנוילגבי כל בעל תפקיד  .8.1.2

 ושם משפחה; שם פרטי (1)

 ;ותושבותאזרחות  (2)

 אקדמית ו/או אחרת; השכלה הכשרה מקצועית, (3)

היבטים טכנולוגיים של אולפני טלוויזיה , הניהול, השידורים מיבתחוניסיון מקצועי  (4)

מודעות אזרחית וחיזוק ערכי  וסיקור נושאים שמטרתם טיפוח כספיםוחדרי עריכה, 

 ; המנויים בפרק הניקוד במכרז, והכל בהתאם ועל פי הקריטריונים הדמוקרטיה

  ;לתפקיד נוספים הרלוונטייםניסיון מקצועי בתחומים  (5)

 המלצות, ככל שישנן. (6)

, לעילעל המציע להתקשר בהסכם או בהסכם עקרונות מחייב להעסקת נושאי המשרה המפורטים  .8.1.3

, שתחל ממועד קבלת הרישיון על פי לפחותשנתיים בהיקף של משרה מלאה במשך תקופה של 

ההעסקה של בעלי התפקידים ואנשי המקצוע  את חוזי לשאלון 1נספח ד'יצרף כהמציע זה.  מכרז

את  חירהשעל ידי הצדדים. המציע יהיה רשאי ל שלעיל, כשהם חתומים 8.1.1אשר בסעיף 

 .הסכומים הנקובים בתנאי העסקתו של כל בעל תפקיד ואיש מקצוע

שניתנה בידי תקשרות וכן את הסנקציה חוזי ההעסקה יפרטו את התנאים המאפשרים ביטול הה

יובהר,  .מועד קבלת הרישיוןמ שנתיים לפני תום  ל ביטול ההתקשרותמקרה שכל אחד מהצדדים ב

יהיה כפוף לקבלת אישור  נושאי המשרה המפורטים לעיל,ההתקשרות עם כל אחד מכי ביטול 

 .המועצה מראש ובכתב

על ידי המנהל הכללי של המציע, מאושר על ידי  תצהיר חתום ,לשאלון  2'דנספח , כהמציע יצרף .8.1.4

שהועברו לידי המועצה הם החוזים הממצים את כל  חוזי ההעסקה האמוריםלפיו  עורך דין,

ההסכמות וההבנות עם בעלי התפקידים המוזכרים וכי אין בנמצא חוזים, הבנות או הסכמות 

 .כאמור אשר לא הוצגו בפני המועצה
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מאושר על ידי , מציעתצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של ה) וןלשאל 3נספח ד'כיצרף  מציעה .8.1.5

עורך דין, בדבר קיומם של חוזי ההעסקה, תוך ציון מפורש כי חוזי ההעסקה ומכתבי ההתקשרות 

שניתנה בידי כל , ופירוט הסנקציה שנתיים ממועד קבלת הרישיוןית של מינימלהנם לתקופה 

 .ההתקשרותל ביטול מקרה שאחד מהצדדים ב

  דירקטוריון המציע .8.2

ברשימה את חברי הדירקטוריון של המציע, וביחס לכל אחד מהם יציין את כל המציע יפרט  .8.2.1

 הפרטים הבאים:

 שם פרטי ושם משפחה; (1)

 ;ותושבותאזרחות  (2)

 אקדמית ו/או אחרת; השכלה הכשרה מקצועית, (3)

עיתונות ( ניסיון מקצועי מוכח בתחומים הבאים: )א( כלכלה / ראיית חשבון )ב( משפטים )ג (4)

ציבורית ה( פעילות ) נושא משרה בערוץ טלוויזיה)ד(  אלקטרונית בתחום האקטואליה

פרט את מספר שנות . המציע יטיפוח הדמוקרטיהמשמעותית בתחום החינוך, התרבות או 

הניסיון של הדירקטור בכל אחד מהתחומים האמורים וכן יתאר את המסגרת בה נרכש 

 ם שבוצעו. וטיב התפקידי , מהותהניסיון

  .רלבנטיים נוספיםבתחומים מוכח ניסיון מקצועי  (5)
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  התכנית העסקית והפיננסית -' הפרק 

 התכנית העסקית .9

 כללי .9.1

תעשה במתכונת התכנית הפיננסית  מציעפיננסית של ה-הצגת הפעילות המקצועית והעסקית

ההצעה.  זה להלן, ותכלול פירוט מלא של ההיבטים העסקיים עליהם מבוססת המפורטת בפרק

לאפיון  הותתמוך בה, לרבות התאמת מציעהת המוצגת בפרק זה תסביר את הצעהתכנית הפיננסית 

התאמת ההוצאות לתנאי ול םלמימון השידורי ,הערוץ, למבנה הארגוני, לאמצעי ההפקה והשידור

, לרבות לגבי כל אחד מהנושאים המפורטים בפרק זה, יש להציג נתונים מפורטים. מחירי השוקלו

רשאי לצרף כל מידע, הנחה או תחזית  מציע. העלויות כל תוכנית שהוצעה במסגרת לוח השידורים

יציין בפירוט את הנתונים  מציעה .בנוסף למפורט מטה, אשר לדעתו יש להגישם כדי לתמוך בהצעה

  התומכים בתחזיותיו ובהנחותיו.

על הכנסת או יזכו את  יוטלו כי למכרז 17.6.3בסעיף אשר נקבע במפורש מלבד הוצאות ועלויות 

, על חשבונו, בכל העלויות וההוצאות הדרושות להפעלת הערוץ מציעשא היי –בתמורה נוספת  מציעה

 . רישיוןעפ"י הוראות ה

 ומשידור תשדירי שירות הכנסתהסכום שהוקצה לכך בתקציבה המאושר של שידורי הערוץ ימומנו מ

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

לצדדים שלישיים תכניות שהופקו לצורך שידורן בערוץ, למעט מתן היתר לשידורן בידי גורמי שידור 

 . לתקנות 9אחרים כאמור בסעיף 

)לרבות תקופת בתקופת הרישיון  שנות הרישיון )עשר( 10 -אחת מכל התכנית הפיננסית תתייחס ל

  .רגנות לשידורים(ההתא

 בהתאם להוראות ההסכם. סכום התמורה יועבר לבעל הרישיון

)מובהר כי לבעל  הערוץ מתקציב 5%לפחות  שלרווח  לכלול הצגת מציעתוכנית העסקית שיציג ההעל 

  .הרישיון לא מובטח רווח כזה או אחר כתוצאה מהפעלת הערוץ(

 .לכל יום ENG צוותי הת שלושלמצבת כח האדם של הערוץ תכלול לפחו מציעהצעת ה

 הצגת התכנית העסקית תיעשה בשים לב לניקוד התכנית העסקית במכרז.

 חות כספיים"דו .9.2

 להצעתו מציעה יצרףבהתבסס על כל הנתונים הרלוונטיים הנובעים או הקשורים למסמכי המכרז, 

 .חות רווח והפסד"חות כספיים חזויים )פרופורמה(: מאזנים, דו"דו

חות ". הסכומים הנקובים בדועל פי כללי החשבונאות המקובלים בישראלפיים ייערכו חות הכס"הדו

יפרט את עיקרי  מציע. הרישיוןחות ייערכו בנפרד עבור כל שנה בתקופת ה"הדו .יהיו בשקלים חדשים

חות, ובפרט יתייחס למקרים בהם לבחירת "המדיניות החשבונאית בהם השתמש בהכנת הדו

 יש השפעה מהותית על תוצאות התחזית.המדיניות החשבונאית 

בתכנית העסקית ניתן לכלול הוצאות שהוצאו בגין הכנת המכרז, אם אלה יכללו בהוצאות הנהלה 

 הראשונה. רישיוןוכלליות של שנת ה
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 חות הכספיים"ביאורים לדו .9.3

פירוט המתאר את ההנחות שבבסיס התחזית, ולרבות  מציעחות הכספיים יצרף ה"לכל סעיף בדו

 : רוט על פי הסעיפים הבאיםפי

 מאזן )א(

 ימי אשראי, ספקים, התפתחות ההון החוזר; (1)

 .תכנית השקעות, לרבות השקעה ראשונית וכן השקעה שוטפת לאורך התחזית (2)

לרבות תנאי  מבנה ההון, לרבות ההון העצמי, הלוואות בעלים, הלוואות מבנקים (3)

  יבידנד;וגורמי מימון אחרים, עתודות, מדיניות חלוקת ד אשראי

 

 חות רווח והפסד"דו )ב(

 :והוצאות מודל הכנסות (1)

 למכרז. 17 סעיףתוך התאמה ל ההכנסות מודל יפרט את מציעה

 פירוט הקשר בין מודל ההכנסות לתכנים שישודרו בערוץ וללוח השידורים; .א

 פירוט הקשר בין מודל ההכנסות לתכנית ההשקעות.    .ב

 הוצאות הפעלה: (2)

  הישירות הכרוכות בהפקת התוכן ושידורו, לרבות: יפרט את כל ההוצאות מציעה

עלות הפקת השידורים בהתאם לסוג ההפקה, רכישת זכויות שידור, תרגום או דיבוב  (א)

 ;ומשדרים מבצעים ,ותשלומים בגין זכויות יוצרים

הל הכללי, סמנכ"ל הכספים, העורך המנ שכר עלויות שכר, לרבות פירוט עלויות (ב)

  ;ושאי תפקידים דומים במהותם, שתוארם שונה()או נ הראשי והמפיק הראשי

לרבות רכישת השקעות הוניות הכרוכות בהפקת התוכן ושידורו, הוצאות פחת בגין  (ג)

 מכרז.ל להסכם ונספח ו'ציוד והכל בהתאם 

יציין את מצבת כח האדם של הערוץ, תוך מתן פירוט ביחס לתוכניות המציע  (ד)

 מרכזיות.

 לנספח 5 כמפורט בסעיףקעה בהפקות מקומיות, יציג את עמידתו בחובת ההש המציע (ה)

 .למכרז 1ד'

 בכל סעיף יש לציין הוצאות הקשורות בבעלי עניין ו/או צדדים קשורים;

  קדימונים לתוכניות בשידורי הערוץ וכיו"ב.לרבות הוצאות שיווק  (3)

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות, לרבות שכר עובדי מנהלה ושכר טרחה עבור שירותים  (4)

 ים )כגון: שירותים משפטיים, רו"ח(, הוצאות משרדיות וכד';מקצועי
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 מיסים על הכנסה. (5)

 דוחות על תזרימי מזומנים  .9.4

, מימון ות השקעההמציע יפרט בסעיף זה את תזרימי המזומנים השנתיים מהפעילות השוטפת, מפעילוי .1

יבידנדים, בעלים )בצורת הלוואות ו/או השקעות בעלים(, תשלומים להחזרי הלוואות, תשלומי ד

 והתייחסות שנתית לשינויים בהון החוזר.

לכל פריט מן הפריטים הנ"ל יציין המציע את המקורות הספציפיים, את התנאים לפיהם הם מתקבלים  .2

 .או משולמים, לפי העניין, ואילו בטחונות ניתנים לצורך קבלת האשראי

 ניתוחי רגישות ותרחישים .9.5

התייחסות לסיכונים עתידיים אפשריים וכן תוך ננסית המציע יערוך ניתוחי רגישות לתכנית הפי .9.5.1

לרבות צרכים ייחודיים  לאילוצים טכניים, או להתפתחויות טכנולוגיות אחרות בתחום השידורים

ומשתנים, הנובעים מלוחות הזמנים הגמישים והדינאמיים של הכנסת, ומהתנודתיות החדה 

 .מן הממצאים והמסקנות העולותתוך פירוט הממצאים ו המאפיינת את המערכת הפוליטית

מובהר כי, תוצאות ניתוחי הרגישות נועדו לבחון את ההיתכנות הכלכלית של הערוץ, ואין הן באות  .9.5.2

ערוך ניתוחי רגישות נוספים, על יהמציע  התחייבויותיו. לסייג תשובות אחרות של המציע, או את

 בסיס הנחות אותן יפרט.

 הפקות מקומיותהתחייבות להשקעה ב .9.6

פקות מקומיות שיעור של להשקיע בה ותחייבותשתלבות ההאודות ירוט פ ,לשאלון 1נספח ה'כ ,ציע יצרףהמ

החל ממועד קבלת  עם התכנית העסקית, ,שתעביר לו הכנסתלא כולל מע"מ  מסכום התמורה 84%לפחות 

 .ועד תום תקופת הרישיון הרישיון
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  אישורים ומסמכים נוספים -פרק ו'  .10

 לפי דיני המדינה שבה עורך דין כיאישור של  בנוסףלגבי גוף זר המחזיק במציע, יצורף  -זר גוף  10.1

צו כינוס או צו הכרזה על   -לא ניתן נגדו: אם הוא יחיד מתנהלת פעילותו העיקרית של אותו גוף זר, 

 .ניתן צו לפירוקה ולאמונה לה כונס נכסים לא  -פשיטת רגל; ואם הוא חברה 

 (4)4.2כאמור בסעיף מסמכים ותעודות בנוסף גם בי שותפות המחזיקה במציע יצורפו לג -שותפות  10.2

כן, יצורף -כמו ות;ואישור עורך דין או רואה חשבון לגבי היקף ערבותם של השותפים בשותפ, לעיל

 אישור עורך דין לפיו לא ניתן כנגדה צו כינוס או צו לפירוקה.

לא הוצא נגדו צו כינוס לפיו  ידי עורך דין-על מאומתצהיר יצורף תהמחזיק במציע לגבי יחיד  -יחיד  10.3

 .1980-ולא ניתן כנגדו צו הכרזה על פשיטת רגל, על פי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, תש"ם

 .1נספח ו'ככל שיצורף מסמך בעניין כל אחד מהגופים המנויים לעיל , הוא יסומן כ

 

 כללי חשבונאות

  המקובלים בישראל.זה יהיו ערוכים על פי כללי החשבונאות חות הכספיים המוגשים בפרק "הדו
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 כנית היערכות לתחילת השידוריםת –' זפרק  .11

יפרט כיצד בכוונתו להיערך לתחילת שידורי הערוץ, במידה ויזכה במכרז ויקבל את הרישיון המציע  .11.1

ות הנדרשות כנית ההיערכות יפרט המציע את מכלול הפעולבמסגרת ת "(.תכנית ההיערכות)להלן: "

, החל ממועד ההודעה על הזכייה לרבות בתקופת הביניים לצורך תחילת שידוריו המלאים של הערוץ

במכרז ועד לתחילת שידורי הערוץ המלאים. בתשובתו יביא המציע בחשבון, בין היתר, את הוראות 

 5 בסעיפיםבחלק א' לנספח ד' למכרז, לרבות הרישיון הנוגעות לתקופת ההקמה של הערוץ, כמובא 

העברת חומרי  ותלרבנספח ו' למכרז ב ותהוראות הקבועוכן יתייחס ל ,האמורנספח ל 27 - 24  -ו

אופן ובמועד שתקבע חדר השידור, וזאת טרם תחילת השידורים, הכל בהארכיון של שידורי הערוץ ו

 .הכנסת

אבני הדרך  מבלי לגרוע מכלליות האמור, המציע יכלול בתוכנית ההיערכות לוחות זמנים להשלמת .11.2

 :, ככל שנדרשותהמפורטות להלן

 ; שידוריםרכש והפקת תוכן בהתאם ללוח ה .11.2.1

 גיוסי כוח אדם;  .11.2.2

את פתרונות תפעוליים משלימים לתקופת ילרבות מצ הנדסית-טכניתהשלמת היערכות  .11.2.3

 ;לנספח ד' למכרז 25 -ו 5פים ובסעי למכרז 13 בסעיףהביניים כאמור 

 ;ו' למכרז כפי שמפורט בנספחרכש ציוד ייעודי  .11.2.4

 קביעת תכנית לקידום הערוץ ותכניו בקרב הציבור הרחב; .11.2.5

תכנית מיתוג הערוץ לרבות לוגו, אריזה גרפית של הערוץ והתכניות השונות, תפיסה  .11.2.6

 ;יםיויזואל-עיצובית ושימוש באמצעים אודיו

 .הקמת אתר האינטרנט והעלאתו לאוויר בהתאם למפרט הקבוע במכרז .11.2.7

קופת ההיערכות, כפי שיפורטו על ידי המציע, יחייבו את המציע ויצורפו לוחות הזמנים הנוגעים לת .11.3

 כנספח לרישיון.
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 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 
 1/  2016מכרז מס' 

 לשידור ערוץ הכנסתשיון ילמתן ר
 
 

 מכרזלקיום תנאי הנוסח ערבות בנקאית  -נספח ב' 
 

 

 לכבוד

  משרד התקשורת -מדינת ישראל 
 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 תל אביב, 9אחד העם רחוב 

 

 בות בנקאית מספר ..........ערהנדון: 

 

"המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם,  -[ )להלן במכרז המציעשם *]על פי בקשת 

המחירים לצרכן לחודש  צמוד למדד ש"ח(, 300,000שלוש מאות אלף שקלים חדשים )עד לסכום כולל של 

"(, סכום הערבות" -)להלן  י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(על יד 15.9.2016)אשר פורסם ביום  2016אוגוסט 

 .לשידור ערוץ הכנסתשיון י, למתן ר1/2016בקשר למכרז מספר 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום נקוב בדרישה עד לסכום הערבות, תוך 

 עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם.

בלתי מותנית, ובכלל זה, אין אתם חייבים לפרט, לבסס אוטונומית ו התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא

 ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

חודשים  24תום  –או, ככל שמועד הגשת ההצעות יידחה ] 15.1.2019 –עד ליום ה בתוקף ערבות זו תהיה 

 יישא בכל הוצאה הכרוכה במימושה או בהארכתה של ערבות זו. ; המבקשת הצעות[מהמועד האחרון להגש

*]אופציונלי: ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה, למעט לרשות רגולטורית אחרת אשר תבוא במקום משרד 

 מסר לנו על כך הודעה בכתב ומראש[.יוין, ובלבד שתוהתקשורת או המועצה לשידורי כבלים ולשידורי ל

 

 בכבוד רב,

 

  בנק ___________



  

 מדינת  ישראל
 

 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין
 
 1/  2016מכרז מס' 

 לשידור בערוץ הכנסתשיון ילמתן ר
 
 

 לתנאי המכרזובעלי מניותיו  המציעאישור  נוסח –1א'נספח 

 
 

 לכבוד

  משרד התקשורת -מדינת ישראל 
 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 תל אביב, 9אחד העם רחוב 

 
 .ג.נ.,א

 
 לשידור בערוץ הכנסתשיון ימכרז למתן ר הנדון:

 

מציעבהמחזיקים במישרין ובעלי המניות  המציע]_______________________ אנו הח"מ  א.
*[ מסכימים 1

לכל התנאים המפורטים במכרז, על כל נספחיו, לרבות עדכונים ושינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב 

הינו נכון  ,הנוגע אלינו ,כן הננו מאשרים כי המידע אשר נמסר בהצעה "(. כמומסמכי המכרז)להלן: "

עדת ווהמועצה בשבתה כומדויק וכי לא הושמט כל מידע אשר עשוי להשפיע על מתן ניקוד להצעה על ידי 

מסמך או  ,אין כל הסכם, מזכרלמיטב ידיעתנו מכרזים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מאשרים כי 

, אשר לא צורף או הוזכר מציעה באחזקאו  , השפעה ניכרתבכתב ובין בעל פה, שעניינו שליטה הבנה, בין

 באופן מפורש בהצעתנו זו.

הננו מצהירים כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנו את השיטה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז,  ב.

וההערכות הנדרשת ובהתאם  כות בכךהעלויות הכרושיון, יבדקנו את כל הגורמים המשפיעים על ביצוע הר

לכך ביססנו את הצעתנו זו. הננו מצהירים כי לא נציג תביעות כלשהן הנוגעות לאי הבנה או אי ידיעה של 

מסמכי המכרז וכן כי לא נציג תביעות כלשהן הנוגעות לשיטה אשר נקבעה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז. 

נתן להצעתנו על פי אמות המידה המפורטות במכרז, יינתן הננו מצהירים כי ידוע לנו כי הניקוד אשר יי

 על פי התרשמותה של ועדת המכרזים מהצעתנו, ושיקול דעתה הבלעדי. בחלקו

 מהמועד האחרון אשר ייקבע להגשת הצעות במכרז. תשעה חודשיםהצעתנו תהיה בתוקף למשך  ג.

                                                           

1
י המניות הישירים במציע יחתום על התחייבות נפרדת, ובמסגרתה יאשר את האמור בהצעת המציע ככל הנוגע לאישיות כל אחד מבעל  

, מסמכים או הבנות שאותו בעל מניות צד להם ולכל שינוי בעובדות המהותיות אותו בעל מניות, להסכמים, מזכריםהמשפטית של 

אי אותו בעל מניות להצהיר לפי מיטב ידיעתו. המציע עצמו יחתום על אישור נפרד, הנוגעות לאותו בעל מניות. לגבי פרטים אחרים רש

 בנוסח המבוקש לעיל ובכל הנוגע לחברה המציעה.
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שיון והמכרז. אנו מסכימים ילהוראות הר הננו מתחייבים לפעול בהתאם להתחייבויותינו בהצעתנו ובכפוף ד.

, כולן יכלול את התחייבויותינו בהצעה , בין היתר,באופן אשר יתוקנולמכרז  ושיון אשר צורפיהר עיקריכי 

 .או חלקן

אנו מתחייבים כי כל עוד לא פורסם הזוכה במכרז, וכל עוד עומדת הצעתנו בתוקף, כאמור בסעיף ג' לעיל,  ה.

מכרזים בכתב על כל שינוי בעובדות מהותיות שפורטו בהצעה זו, מיד עם קרות השינוי, אנו נודיע לועדת ה

, לרבות מציעות האחזק, שינוי במציענוי בנושאי משרה בלרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שי

 . מציעות בבעלי מניות באחזקשינוי 

אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים להמציא לידכם את הערבויות הנקובות במכרז וכל מסמכים וראיות  ו.

 נוספים אשר יידרשו על ידכם.

 ,ערוכה לפקודתכם ,בלתי מותניתאוטונומית וכבטחון לקיום הצעתנו אנו מצרפים בזאת ערבות בנקאית  ז.

הננו מצהירים כי ידוע לנו כי בכל מקרה בו נפר  בהתאם לדרישות המכרז.ש"ח  300,000 -בסכום השווה ל

זכאית, מבלי  מדינת ישראלדרישה כלשהי מדרישות המכרז או אם נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, תהיה 

, לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי מוערך ומוסכם מראש של הנזקים המדינהלפגוע ביתר זכויות 

 שנגרמו בשל הפרת התחייבויותינו. 

אנו מתחייבים שלא לגלות את פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעה של ועדת המכרזים על הזוכה  ח.

 במכרז.

אנו מאשרים כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפותנו במכרז, לרבות התשלום עבור הזכות להשתתף במכרז,  .ט

בוע החזר הוצאות או השתתפות הן על חשבוננו בלבד, וכי אנו מוותרים מראש על כל דרישה או זכות לת

בהן או שיפוי על נזקים בגין כל טעם ועילה, מהמדינה או מכל גורם מטעמה, לרבות מי מעובדיה, שלוחיה 

 או נציגיה, בגין או בקשר עם הליך המכרז, קיומו, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

 חול הדין הישראלי בלבד. שיון והערוץ ייאנו מאשרים ומסכימים כי בכל הנוגע למכרז, הר י.

 
 

 בכבוד רב,

 

     

 מציע*ה

 מציע*בעלי המניות ב

 
 

 אישור עורך דין

על  י__ חתמו בפני_______מאשר בזה כי ביום ___ _____________מ.ר  אני הח"מ עו"ד _____________,

רשאים לחתום  הינםוכי המוכרים לי באופן אישי, , _______________________התחייבות זו ה"ה ________

, וחתימתם מחייבת את החברה "(החברה)להלן: " _____________________ולהתחייב בשם חברת ____

 .לעניין זה

 
               __________              ____________              ____________  
 חתימת עו"ד        חותמת עו"ד        תאריך           
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 1/  2016מכרז מס' 

 לשידור ערוץ הכנסתשיון ילמתן ר
 
 

 מכרזלקיום תנאי הנוסח ערבות בנקאית  -נספח ב' 
 

 

 לכבוד

  משרד התקשורת -מדינת ישראל 
 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 תל אביב, 9אחד העם רחוב 

 

 בות בנקאית מספר ..........ערהנדון: 

 

"המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם,  -[ )להלן במכרז המציעשם *]על פי בקשת 

המחירים לצרכן לחודש  צמוד למדד ש"ח(, 300,000שלוש מאות אלף שקלים חדשים )עד לסכום כולל של 

"(, סכום הערבות" -)להלן  י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(על יד 15.9.2016)אשר פורסם ביום  2016אוגוסט 

 .לשידור ערוץ הכנסתשיון י, למתן ר1/2016בקשר למכרז מספר 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום נקוב בדרישה עד לסכום הערבות, תוך 

 עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם.

בלתי מותנית, ובכלל זה, אין אתם חייבים לפרט, לבסס אוטונומית ו התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא

 ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

חודשים  24תום  –או, ככל שמועד הגשת ההצעות יידחה ] 15.1.2019 –עד ליום ה בתוקף ערבות זו תהיה 

 יישא בכל הוצאה הכרוכה במימושה או בהארכתה של ערבות זו. ; המבקשת הצעות[מהמועד האחרון להגש

*]אופציונלי: ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה, למעט לרשות רגולטורית אחרת אשר תבוא במקום משרד 

 מסר לנו על כך הודעה בכתב ומראש[.יוין, ובלבד שתוהתקשורת או המועצה לשידורי כבלים ולשידורי ל

 

 בכבוד רב,

 

  בנק ___________
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 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 

 1/2016מכרז מס' 

 לשידור בערוץ הכנסתשיון ילמתן ר

 

 תצהיר – ג'נספח 

 

____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ____________ת.ז _ ____________________,אני הח"מ ____

 כן, מצהיר בזאת כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה 

 (."המציעלהלן: "_____)_________________אני משמש כמנהל כללי של _______ .1

לאחר  ,ערוץ הכנסת ילשידורשיון יבמכרז למתן ר המציעהנני נותן תצהירי זה בתמיכה להצעת  .2

 .המציעשהוסמכתי לכך במפורש בידי דירקטוריון 

טב ידיעתי, כי הנתונים, הפרטים והמצגים הכלולים לאחר בדיקה, חקירה ודרישה הנני מצהיר למי .3

נכונים ומדויקים וכי לא הושמטו מהשאלון ולא הוסתרו כל פרטים שגילויים )נספח א' למכרז( בשאלון 

 נדרש בשאלון.

לכל תנאי המכרז על נספחיו, לרבות  המציעבמכרז, מסכים  המציעהנני מצהיר כי בעצם הגשת הצעת  .4

עניין, לחילוט הערבות לקיום תנאי המכרז ולחילוט הערבות שתינתן לקיום תנאי סמכות המועצה, על פי ה

 שיון.ישיון, במקרה של הפרת תנאי הריהר

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור לעיל אמת.  .5

______________ 

 חתימה         

 

 

 ציעאישור עורך הדין של המ

___  __________________מ.ר_______, עורך הדין של ___ ,____________________עו"ד  ,אני הח"מ

, י ב_____________________במשרדי, הופיע בפני_____ מאשר בזה כי ביום ______, "(ציעהמ)להלן: "

/ המוכר לי באופן ____ ____________ת.ז __, אשר זוהה על ידי באמצעות ______/גב' ____________מר

ם הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, הצהיר יעליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונש ולאחר שהזהרתיו כיאישי, 

 י כי זהו שמו וזו חתימתו וכל האמור בתצהיר לעיל אמת. יבפנ

, מוסמך מר ולהחלטות שנתקבלו בו כדין המציע אשר, כי בהתאם למסמכי ההתאגדות שלמהריני  ,כן-כמו

 .המציעם בש_____ לחתום על תצהיר זה ___________

            ________________ 

 עו"דחתימה וחותמת             



  

 מדינת  ישראל
 

 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין
 

 1/  2016מכרז מס' 

 הכנסת ערוץשיון לילמתן ר
 
 

 המציע של מניותבעלי ההתחייבות   - 1ג' נספח

 

 

 לכבוד

 משרד התקשורת - מדינת ישראל

 

 .ג.נ.,א

 

 התחייבות כתבמ: הנדון

 

 __________ ___ העמיד לרשותלמתחייבים כלפיכם הח"מ, ____________________, אנו  (1)

חלקנו היחסי בסכום כולל של , החברה או לגרום לכך כי יועמד לרשות (,"החברה" להלן:)

ובכלל זה  ,והבטחת מילוי התנאים הקבועים בו בתנאי הרישיוןעמידה שם למיליון שקלים 

ים לדרוש . ידוע לנו כי אתם תהיו זכא"(שיוןיהר" :)להלןלמילוי הוראות הדין החלות עליה 

 מאתנו קיום התחייבות זו. 

  

כתב התחייבות זה, משמעו השיעור, באחוזים, של הון המניות שבידינו מ" לעניין חלקנו היחסי" 

 .החברהמתוך סך כל הון המניות המונפק של 

 

עמידה בתנאים אלה -בתנאי הרישיון, וכי אי החברהידוע לנו כי תוקף הרישיון מותנה בעמידת  (2)

 שיון ולביטול הרישיון.ישל הר להפרה מהותיתעשוי להיחשב 

 

, כולו או מקצתו, אם כהון מניות נפרע, אם במתן ערבויות חברההאמור ל הסכוםהעמדת  אופן (3)

 בעת מימוש התחייבותנו;על ידנו לגייס כספים ואם כהלוואת בעלים, ייקבע  הלשיאפשרו 

 

שיון, יידוע לנו שהתחייבותנו זו תעמוד בתוקפה כל עוד יעמוד בתוקפו הר כימאשרים  הרינו (4)

, או בעל תפקיד אחר אשר יבוא המועצהללא הסכמת  בכל מקרה לא נהיה רשאים לבטלהו

  על פי כל דין. הבמקומ
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    .בחברה מניותהתחייבות זו תעמוד בתוקף אך ורק כל עוד נהיה בעלי  (5)

                       

 

 

            _____________________ 

 [בחברה מניותבעל ה]שם             

 

 _________________ החותמים:מות ש

 ________________________ :תפקיד

 

 

 

 אישור עו"ד

___ ______________________ הה"__________, מאשר בזה כי __________ דעו" ,מ"הח אני

הינם כי , וכן _______________ביום  על ההתחייבות דלעיל,חתמו בפני  המוכרים לי באופן אישי,

 מניות]שם בעל ה ______________________ חברתלחתום ולהתחייב בשם ומוסמכים רשאים 

 .לעניין זהחתימתם מחייבת את החברה כי , ו"(החברה)להלן: " [מציעב

 

 

              __________              ____________             ____________  

 דעו" חתימת      דעו" חותמת         תאריך   
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 רישיוןהענקת ה

 

על פי כל דין,  הוסמכויותי ,2003 –הכנסת, התשס"ד ערוץ לחוק שידורי  5 סעיףלפי  הבתוקף סמכות
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 ומנהל  דין  והוראות  פרשנות הגדרות, א': פרק

 

 הגדרות .1

זה תהיה למלים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם משתמע מן  רישיוןב

 או מהקשרו מובן אחר: הכתוב

 ;1952 – בחוק האזרחות, התשי"ב כהגדרתו - "אזרח ישראל"

 ידי הכנסת-הנערכים עלאירועים ממלכתיים  -"אירועים ממלכתיים" 

  במשכן הכנסת או מחוץ למשכן;

 ;חוק)ד( ל10סעיף ב םכהגדרת -" טה,  "שלי"אמצעי שליטה"

 מי שקיבל רישיון לשידור ערוץ הכנסת; - שיון"י"בעל הר

 )ד( לחוק;10כהגדרתו בסעיף  -"בעל עניין" 

 דוריילשכללי  בעל רישיון"

 -" כבלים

 א לחוק התקשורת;6כהגדרתו בסעיף 

 מג לחוק התקשורת;6כהגדרתו בסעיף  -לשידורי לווין"  רישיון"בעל 

ההסכם שנחתם בין בעל הרישיון לבין הכנסת בו  -הסכם""ה

מוסדרות זכויותיו וחובותיו של בעל הרישיון 

 אשר יצורף כנספח ו' לרישיון., כלפי הכנסת

 לחוק התקשורת; 1כהגדרתה בסעיף  "החזקה" או "אחזקה"

לחוק  6אשר מונה כאמור בסעיף  יו"ר המועצה -" או "יו"ר המועצה"ר""היו

או ממלא מקומו ועובד המועצה התקשורת, 

 שיו"ר המועצה הסמיך לפעול מטעמו;

 ;2006-כללי שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ז -"הכללים"

 כהגדרתה בחוק התקשורת; -"המועצה"

שפרסמה המועצה למתן  1/2016מכרז מס'  -"המכרז" 

 שיון לשידור בערוץ הכנסת;יר
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י הכנסת הכנסת שבו ישודרו שידורערוץ  -"הערוץ" 

 והמישדרים המוספים בטלוויזיה ובאינטרנט;

בישראל, ושרוב  הלצורך שידור הקשהופתכנית  -"הפקה מקומית" 

הם תושבי  האנשי הצוות שנטלו חלק בהפקת

 ;המתגוררים בה דרך קבע ,ישראל

 לחוק התקשורת; 1יב6כהגדרתה בסעיף  -"השפעה ניכרת" 

 –כנסת, התשס"ו תקנות שידורי טלוויזיה מה - "התקנות"

2005; 

מי שהוא בעל השפעה ניכרת בה הוא גם בעל  -"חברה אחות"

 השפעה ניכרת בחברה אחרת;

 ברה אחות;חחברה אם, חברה בת או  -"חברה אם"

 ברה אחות;חחברה אם, חברה בת או  -"חברה בעלת זיקה"

חברה אשר חברה אחרת מקיימת בה השפעה  -"חברה בת"

 ניכרת;

 כהגדרתם בכללי התקשורת; - "חגי ישראל"

 ;1999 -חוק החברות, התשנ"ט   -"חוק החברות" 

חוק שידורי טלוויזיה )כתוביות ושפת סימנים(,  -"חוק הכתוביות" 

 ;2005-תשס"הה

חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור  -"חוק הפצת שידורים" 

 ;2012-ספרתיות, התשע"ב

 –, התשמ"ב ושידורים( קבזתקשורת )חוק ה -"חוק התקשורת"

1982; 

 כהגדרתם בכללי התקשורת; -"ימי זכרון"

התקשורת )בזק ושידורים( )בעל רישיון כללי  -"כללי התקשורת" 

, או , וכללים נוספים1987 -, התשמ"ח לשידורים(

כפי שתקבע המועצה,  כללים שיבואו במקומם,
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, וכן כל החלטות המועצה וכפי שיחולו מעת לעת

 ת שנתקבלו מכוח הכללים;הרלבנטיו

עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, כללים להגבלת  -"כללים להגבלת עוצמת הקול" 

 ;(2009בקדימונים ובשידורים אחרים, התשס"ט )

כללי סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים  -"כללי סיווג וסימון" 

)שידור פרסומות וקדימונים ומתן התראה(, 

 .2005-תשס"ה

קופה בה הכנסת מכונסת בהתאם להוראות ת -"כנס"

 ;1994 –לחוק הכנסת התשנ"ד  9סעיף 

א לפקודת סדרי השלטון 18כמשמעותם בסעיף  -"מועדי ישראל" 

 ;1948 –והמשפט, התש"ח 

 התקשורת; לחוק 1כהגדרתו בסעיף  -"מוקד שידור"

דר במרווח זמן שבין שני ומישדר קצר המש -( filler"מילואה" )

 ;מישדרים

יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים  -"מישדר" 

שידורי הכנסת, וכן  ובמתכונת הערוכה לשידור

 ;לרבות תשדיר שירות, קדימון, או מילואה

מישדרים, העוסקים בענייני הכנסת, או מישדרים  -"מישדרים מוספים" 

שמטרתם טיפוח מודעות אזרחית וחיזוק ערכי 

מידע או העשרה, הדמוקרטיה, או שעניינם מתן 

והכל בזיקה למגוון היבטי עבודת הכנסת, 

 לפעילות חברי הכנסת או לפעילות פוליטית;

מנהל כללי,  דירקטור בלתי תלוי,  דירקטור, -"נושא משרה"

מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן 

מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי, מנהל כללי, 

י, כמנהל מי שמכהן כעורך ראשי, כמפיק ראש

 ,כמנהל הכספים ,כמנהל השיווקהתכניות, 

או מי שממלא איזה מהתפקידים  כמנהל הטכני

 ;כאמור אף אם תוארו שונה

 כהגדרתה בחוק החברות; -"עסקה חריגה"
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תקופה בה הכנסת אינה מכונסת בהתאם  -"פגרה" 

 ;1994 –לחוק הכנסת התשנ"ד  9להוראות סעיף 

שמונה על ידי יושב ראש הכנסת,  צוות התיאום -"צוות התיאום"

 לחוק; 6על פי הוראות סעיף 

 ;לחוקא 13 בסעיף וכהגדרת -"(Promo"קדימון")

מישדר המוסר מידע על אפיק אחר או מישדרים  -( cross promo"קדימון צולב")

 בו;

 לכללים; 1כהגדרתו בסעיף  -"קרוב" 

 1תקופה בת שלושה חודשים שתחילתה ביום  -"רבעון" 

 באוקטובר; 1ביולי,  1באפריל,  1ינואר, ב

רישיון לשידורי ערוץ הכנסת שיוענק לזוכה  -"רישיון" 

 במכרז;

של ישיבות מליאת הכנסת, של ישיבות  םשידורי -"שידורי הכנסת"

 ועדות הכנסת ושל אירועים ממלכתיים ;

 שידור נוסף של תכנית טלוויזיה ששודרה בערוץ; - "חוזר"שידור 

 שידור ראשון של תכנית טלוויזיה בישראל; -ראשוני" "שידור 

 )ד( לחוק;10כהגדרתה בסעיף  -"שליטה" 

 31 -בינואר, וסופה ב 1 -שנה שתחילתה ב -"שנה קלנדרית" 

 ;בדצמבר של אותה שנה

 כהגדרתן בכללי התקשורת;  -"שעות צפיית שיא" 

בחוק מרשם  ת המונח "תושב"כמשמעו - "תושב ישראל"

 ;1965 –סין, התשכ"ה האוכלו

 כהגדרתה בחוק הפצת שידורים; –"תחנת שידור ספרתית" 

יחידת שידורים בעלת תוכן שידורי הכנסת וכן  -"תכנית"

 והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור
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למעט תשדיר דקות לפחות, אך  15שאורכה 

 ;קדימון או מילואה ,שירות

ימון ואיסור שידורים מזיקים, תקנות סיווג, ס -"תקנות סיווג וסימון" 

 .2002-תשס"ג

 ו בחוק.כהגדרת -"תשדיר שירות" 

 

 פרשנות .2

לעיל או  1, ולא הוגדרו בסעיף )לרבות בנספחיו( רישיוןלים, מונחים וביטויים המופיעים בימ .2.1

, תהא להם המשמעות שניתנה להם בחוק, בתקנות ובכללים שהותקנו מכוחו, או רישיוןבגוף ה

 , אלא אם משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.1981 -, התשמ"א בחוק הפרשנות

מונחים המוגדרים בדרך של הפניה להוראת חוק, ובאותה הוראת חוק כלול מונח נוסף  .2.2

תיחשב הגדרת המונח הנוסף שבמכרז כחלק מההגדרה שבהוראת החוק,  –המוגדר במכרז זה 

 אף אם בחוק קיימת הגדרה אחרת לאותו מונח נוסף.

שיון זה ניתנו לשם נוחות הקריאה בלבד, ואין להשתמש בהן לצורכי יכותרות הסעיפים בר .2.3

 .רישיוןפרשנות או הסבר תוכנו של תנאי מתנאי ה

אין בהם  ,, או חלקו של תנאירישיוןביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי מתנאי ה .2.4

התנאי  זולת אםחר בו, או תנאי א כולו, רישיוןשל ה כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו המחייב

עקרון )" או במטרתו רישיוןכרוכה בשינוי מהותי בתוכן ה רישיוןהינו מהותי והפרדתו מה

 ."(העפרון הכחול

בכל מקום ברישיון זה בו נמסרה לאדם או לגוף סמכות או רשות לפעול או להימנע מלפעול  .2.5

ה לפעול או להימנע בעניין מסוים, לא תפורש סמכות זו כמטילה על אותו אדם או גוף חוב

 מלפעול באותו עניין.

 

 שמירת דינים והוראות .3

הוראות בכפוף ל רישיוןבכל עניין הנוגע להקמת הערוץ, לתפעולו ולשידורו, יפעל בעל ה .3.1

מבלי לפגוע בכלליות  .רישיוןועל פי הוראות כל דין החל על ביצוע פעולותיו מכח ה רישיוןה

שהותקנו על פיו, כפי  והכלליםאות החוק, התקנות על קיום הור רישיוןהאמור, יקפיד בעל ה

שיחולו מעת לעת, ועל קיום הוראות המועצה. הוראות דין כאמור, כפי שיהיו מעת לעת, 

 זה. רישיוןלרבות תרופות בגין הפרתם, ייראו כחלק בלתי נפרד מ

הם, , בכל הקשור לסוגי השידורים, מתכונתם, נושאי3.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .3.2

 , להחלטותיה ולהוראותיהםכפוף לכללי רישיוןתכנם, רמתם היקפם ומועדיהם, יהיה בעל ה

 . ולהוראות ההסכם ,, כפי שיהיו מעת לעתשל המועצה
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 שיון, הסכמה או ויתור של המדינה, על פי כל דיןיזה אינו מהווה היתר, פטור, אישור, ר רישיון .3.3

לפעול על פי כל דין וכל הוראת רשות מוסמכת שיון מן החובה י, ואינו פוטר את בעל הראחר

או הסכמה לפי כל דין אחר,  שיון, היתר, אישוריכל רהחלה עליו ועל פעילותו לרבות קבלת 

 .הכנסתערוץ לביצוע השידורים ב רישיוןהנדרש לצורך פעילותו כבעל 

דין,  כדי לפגוע בסמכותו של גוף או רשות המוסמכים על פינספח זה באין בהוראה כלשהי  .3.4

, לפני קבלת בעל הרישיוןלשנות, להתקין או לבטל הוראות כלשהן המסדירות את פעילותו של 

 או לאחר מכן. שיוןיהר

כל ו שיוןיעל פי תנאי הר ושידורהפעלת הערוץ ואך ורק בפעילות הנוגעת לבעל הרישיון יעסוק  .3.5

ת עם צוות מראש, לאחר היוועצו טעונה אישור המועצהאו אחזקה אחרת פעילות נוספת 

המועצה תהיה רשאית שלא לאשר כל פעילות נוספת אם קיים חשש כי זו התיאום. מובהר כי 

, או אם הפעילות הנוספת או האחזקה הנוספת במסגרת הערוץ של המציע תיפגע בפעילותו

ערוץ הכנסת לבין בעל רישיון לשידורי עלולה להביא לחשש לניגוד עניינים בין פעילותו כ

בכל מקרה, מובהר כי המועצה לא תאשר פעילות נוספת או  .אחזקה כאמורהפעילות או ה

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

 .ערוץ הכנסתבשידורי מערכת חשבונאית נפרדת לעניין פעילותו של בעל הרישיון 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בתחום זכויות בעל הרישיון ימלא אחר הוראות כל דין, לרבות, ו .3.6

 .היוצרים, המבצעים והמשדרים

, יחולו אף על כל מי שמבצע פעולות עבור בעל רישיוןחובה או איסור החלים על בעל ה .3.7

, רישיוןכל דין ותנאי הכי כל מי מטעמו יפעל על פי הוראות  יוודא רישיון, ובעל הרישיוןה

 וההסכם. 

מחויב בחתימת הסכם עם הכנסת בו יוסדרו זכויותיו  רישיוןבעל ה שיון זה, יהיהיבנוסף לר .3.8

בעל הרישיון כפוף להוראות ההסכם ועליו למלא אחר כלפי הכנסת.  רישיוןוחובותיו של בעל ה

יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין תנאי ההסכם לבין תנאי הרישיון בכל עניין  הוראותיו.

 .ת הרישיוןהנוגע לסמכויות המועצה, יגברו הוראו
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 היקפו, תוקפו וביטולו - רישיוןפרק  ב: ה

 רישיוןהיקף ה .4

, ובכפוף להוראות בכפוף לכל הוראותיו ותנאיו, כלהלן ,רישיוןזה מתיר לבעל ה רישיון .4.1

 :ההסכם

שומרת על זכותה, יובהר, כי המועצה את ערוץ הכנסת. ולשדר  , לערוךלהפיקלהקים,  .4.1.1

ת את מספר האפיק בו ישודר הערוץ ובמקרה כאמור, בהתאם לדין, לקבוע או לשנו

 תבקש את אישורו של יושב ראש הכנסת.ככל שנדרש, 

רשת מצעות בא ,לשידורי כבליםהכללי  רישיוןהשל בעל  ולשדר את הערוץ למנויי .4.1.2

ין יערוץ מערוצי הלוואמצעות לשידורי לווין, ב רישיון, ולמנוייו של בעל הםהכבלים של

( בהתאם לחוק הפצת DTTבאמצעות תחנת שידור ספרתית )ץ לשדר את הערו, שלו

במתכונת של שידורים באמצעות לווין, המיועדים וכן לשדר  שידורים ולתקנות מכוחו

לקליטה ישירה לא מפוענחת בידי כל אדם, או במתכונת אחרת כפי שתקבע המועצה 

 .)א( לחוק14באישור ועדת הכנסת בהתאם לסעיף 

זה אינו מעניק היתר או הרשאה לכל פעולה אחרת, ככל  רישיוןלעיל,  4.1למעט האמור בסעיף  .4.2

 שיון לפעולות כאמור.ישנדרש היתר, אישור או ר

 15בסעיף בכפוף לאמור  ,יובהר, כי זכויות הקניין הרוחני בשידורי הערוץ יהיו בבעלות הכנסת .4.3

   .ולהוראות ההסכם לחוק

 תקופת הביניים .5

ג את מערך הציוד שהיא מעמידה לבעל הרישיון אשר הכנסת שוקלת לשדרכקבוע בהסכם,  .5.1

ידי הזוכה במכרז לבין -ישמש אותו להפעלת הערוץ. לפיכך, בתקופה שבין קבלת הרישיון על

 "(, ככל שהכנסת תחליט על שדרוגו,תקופת הבינייםתחילת השימוש בציוד המשודרג )להלן: "

יים משלימים בהתאם לקבוע יידרש בעל הרישיון למציאת פתרונות תפעול בהתאם להסכם,

עוד יובהר כי שדרוג מערך הציוד עשוי להביא  בנספח ו' למכרז טרם תחילת השידורים.

להפחתת עלויות בעל הרישיון, והכנסת תהיה רשאית, אם ראתה לנכון בנסיבות אלה, להפחית 

את סכום התמורה בהתאם, או להסכים עם בעל הרישיון על הגדלת ההשקעה בתכני הערוץ, 

 .וכפי שתורה המועצה והכול בכפוף להוראות הרישיון וההסכם בנושאים אלה

 7הקבוע בסעיף בעל הרישיון יידרש לרכוש את הציוד החדש לשם שדרוג המערך, על פי מפרט  .5.2

 , ככל שתקבע.בהסכם שתקבע הכנסתלנספח ו', ובהתאם לתנאים 

המשלימים ובגין רכישת הכנסת תשפה את בעל הרישיון בגין מציאת הפתרונות התפעוליים  .5.3

 ., הכול בהתאם להוראות ההסכםהציוד המשודרג

 רישיוןתקופת ה .6

שתחילתה ביום הענקת הרישיון וסופה תקופה זוכה במכרז לנתן לישיון על פי מכרז זה ייהר .6.1

בעל הרישיון יחל בשידוריו המלאים על פי כל הוראות הדין והרישיון ביום  .30.9.2027ביום 

 .00:01בשעה  3.5.2017
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. נקודת להלן 7ף סעי בהתאם להוראותהמועצה תקיים שתי נקודות בדיקה לבעל הרישיון  .6.2

)ארבע( שנים ממועד מתן הרישיון ונקודת הבדיקה השנייה  4הבדיקה הראשונה תיערך בתום 

כל אחת על סמך  ."(הבדיקה ימועד)להלן: " )שבע( שנים ממועד מתן הרישיון 7תיערך בתום 

תקן את הרישיון או לבטלו בהתאם ל הלהשתמש בסמכות מועצהה תשאיר ,ההבדיקמנקודות 

להשתמש  מועצהבאמור בסעיף זה כדי למנוע מה אין להלן. 9 -ו 8 סעיפיםלקבוע ב

 .האמורות בכל תקופת הרישיון הבסמכויותי

מחויבויותיו על פי כלל בעל הרישיון במידת עאת המועצה תבחן הבדיקה  יבמועדבנוסף,  .6.3

 התוכן שיצורףבנספח עמידתו בחובת ההשקעה כמפורט פי כל דין לרבות ועל הרישיון 

 לרישיון.

הבדיקה ולא יאוחר  ימועדכל אחד מחודשים לפני  4 -, לא מוקדם ממועצהבעל הרישיון יגיש ל .6.4

  להלן. 7.5ף בסעי, דו"ח מסכם על פי האמור מועד כל בדיקה לפנימחודשיים 

להלן, והוראת  7.8 -ו  7.7לפעול כאמור בסעיפים  הת המועצהבדיקה רשאיהליך לצורך ביצוע  .6.5

 .ביםיתחול בשינויים המחולהלן  7.9סעיף 

 נקודת בדיקה .7

תיוועץ לעיל,  6על פי הרישיון כאמור בסעיף  במחויבויותיועמידת בעל הרישיון בבחינת  .7.1

 המועצה בצוות התיאום. 

  את אלה: היתר,בנקודת הבדיקה תבחן המועצה, בין  .7.2

 על פיו, הוראותוהכללים שהותקנו מילא אחר הוראות החוק, התקנות  רישיוןבעל ה .7.2.1

  .לרבות ההסכם שיוןיותנאי הר המועצה

 במסגרת המכרז.ו דישניתנו על  התחייבויותה חרבעל הרישיון מילא א .7.2.2

, בהתאם למחויבויותיו לפי בעל הרישיון מסוגל להמשיך ולשדר את הערוץ ברמה גבוהה .7.2.3

 .והוראות הרישיון דין

ולהגברת המודעות  שיון פעל לשיפור שידורי הערוץ, לגיוונם, להעלאת איכותם,יהרבעל  .7.2.4

 .הציבורית לערוץ ולתכניו

 תרומת הערוץ לייעוד המיוחד ולמאפיינים המיוחדים שנקבעו לערוץ. .7.2.5

 טובת הציבור. .7.2.6

, הן מן זה לנספח 9 -ו 8סעיפים עשות שימוש בסמכותה לפי הוראות ל המועצה רשאית .7.3

בהתייעצות עם צוות , משיקולים אחרים שיפורטו והן 7.2בסעיף ורטים השיקולים המפ

שיון הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בקשר עם תנאים יובלבד שנתנה לבעל הרהתיאום, 

 אלה. 

חולו תנאי רישיון במשך כל תקופת הרישיון, ילמעט אם נקבע במפורש אחרת על ידי המועצה,  .7.4

 . זה, לרבות כל שינוי בהם

 את אלה:יכלול  לעיל, 6.4בסעיף המסכם כאמור הדו"ח  .7.5



 

 

- 13 - 

שיון, המהווה סיכום של כל יבתקופת הר של בעל הרישיון פעילותו כולל סיכוםדו"ח ה .7.5.1

 .הבדיקהזה, עד למועד  רישיוןהדו"חות השנתיים שהגיש על פי 

השוואת הנתונים המפורטים בדו"ח לגבי כל שנה עם נתוני השנה שקדמה לה ועם  .7.5.2

 זה, והסברים לשינויים יוצאי דופן בנתונים. רישיוןפי המחויבויות על 

לשיפור איכותם רמתם  רישיוןפעולות שנקט או ביצע בעל הוה סקירה בדבר האמצעים .7.5.3

 והיקפם של השידורים.

סקירה כללית בדבר עמידת בעל הרישיון בהוראות הדין והרישיון וסקירה מפורטת  .7.5.4

 ת, תקנות וכללי סיווג וסימוןהכתוביובדבר עמידת בעל הרישיון בהוראות חוק 

עוצמת הקול, וכן בדבר עמידת בעל הרישיון במחויבויות הקבועות  ם להגבלתכלליהו

התוכן  ובנספחברישיון, וביחס להיקפים ולמתכונת השידורים המפורטים ברישיון 

 .לרישיוןשיצורף 

 .השידורים שממועד הבדיקה ועד תום הרישיון תתקופתכנית שידורים מתוכננת ל .7.5.5

 

מנהל הדו"ח המסכם יכיל פרטים עדכניים ומדויקים וייערך במתכונת של תצהיר מטעם  .7.6

 צוות התיאום.להתייחסות  העתק הדו"ח המסכם יועבר .הערוץ והעורך הראשי

 הבדיקה, ימועדכל אחד מעל פי הרישיון עד לעמידת בעל הרישיון במחויבויותיו לצורך בחינת  .7.7

קבע ת, תוך תקופה שלה ולצוות התיאום להמציא רישיוןלדרוש מבעל ה המועצה תרשאי

 - מועצהה תרשאי ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ;קבע, כל ידיעה וכל מסמךתובאופן ש

שיון לצרף לדו"ח המסכם כל מסמך לשם אימות הנתונים המפורטים ילדרוש מבעל הר .7.7.1

 בו, להשלים את הדו"ח או למסור כל נתון נוסף שאינו כלול בו.

ולהשיב על שאלות או להציג מסמכים שברשותו  השיון להופיע בפנייל הרלהזמין את בע .7.7.2

 הקשורים לנתוני הדו"ח. ,או בשליטתו

  .השידורים המתוכננת לתקופה הנוספת תכניתאת  בפניהשיון להציג ילדרוש מבעל הר .7.7.3

יה וחוות דעת יחות, סקרי צפ"להביא בחשבון נתונים, דו מועצהה תרשאי ה,במסגרת שיקולי .7.8

 -הכנסת )להלן שיון, לרבות יזולת בעל הר אחרים , נערכו או ניתנו על ידי גורמיםשנאספו

 "(.דוחות חיצוניים"

שיון לדרישה או הזמנה כאמור ילא נענה בעל הרמבלי לגרוע מיתר סמכויות המועצה בעניין,  .7.9

פעול בהתאם ל מועצהה תרשאי ,לעיל 7.8הוראות סעיף פעל בהתאם לולא  7.7בסעיף 

  להלן. 9עיף להוראות ס

תודיע על כך בכתב להלן,  9 -ו 8פעול בהתאם לסמכותה בהתאם לסעיפים החליטה המועצה ל .7.10

 .החלטתה, תוך מתן נימוקים לרישיוןלבעל ה

 הרישיון לפי כל דין או הבסמכויותיעשות שימוש ל מועצהאין באמור בסעיף זה כדי למנוע מה .7.11

 שיון.יתקופת הרמועד אחר בבכל 
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 שיוןיתנאי הר תיקון .8

את תנאי  תקןל או לבקשת צוות התיאום, רישיוןביוזמתה, לבקשת בעל ה ,תרשאי מועצהה .8.1

קודם לכן לבעל  ובלבד שנועצה בצוות התיאום ונתנהלהוסיף עליהם או לגרוע מהם,  ,רישיוןה

בנסיבות ומן השיקולים הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו,  וזאת,  בין היתר,  רישיוןה

 :המפורטים

 לשדר את ערוץ הכנסת; רישיוןשינוי בהתאמתו של בעל החל  .8.1.1

כי שיון כדי להבטיח את רמת השידורים הניתנים לפיו וכדי להבטיח ינדרש תיקון הר .8.1.2

 ערוץ; ה לשמאפיינים המיוחדים ה ואת השידורים הולמים את מטרות החוק

 שיון;יהמחייב תיקון הרהוראות לפיו חל שינוי בחוק או ב .8.1.3

ממשלה ו/או המועצה בתחום השידורים, לרבות הבמדיניות  בחקיקה אושינויים  .8.1.4

 מועצה;ה אחרות של החלטות

נסיבות המרעות באופן מהותי את תנאי הפעילות של הערוץ ו/או את יכולתו של בעל  .8.1.5

הרישיון להוסיף ולקיים את הערוץ על פי תנאי הרישיון, ולרבות נסיבות שאינן 

 באחריותו או בשליטתו של בעל הרישיון.

 יקולים שבטובת הציבור.ש .8.1.6

להלן ולדעת המועצה נתקיימו נסיבות  9בסעיף התקיימה אחת העילות המנויות  .8.1.7

 המצדיקות תיקון תנאי הרישיון חלף הפעלת סמכויותיה בהתאם לאותו סעיף. 

אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה לשנות את תנאי הרישיון, להוסיף עליהם או לגרוע  .8.2

בהתאם לסמכותה על פי כל דין לאחר היוועצות בצוות התיאום, ון, מהם, בכל תקופת הרישי

 .או לבקשת צוות התיאום ו/או לבקשת בעל הרישיון

למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה לשנות מפעם לפעם תקנות  .8.3

 .או כללים במסגרת סמכויותיה

  או התלייתו , הגבלתושיוןיביטול הר .9

ביטול )להלן לעניין סעיף זה: " שיוןיאת הר , להגביל או להתלותלבטל תרשאי מועצהה .9.1

 במקרים הבאים:לחוק  9י הוראות סעיף לפ"( הרישיון

בעל הרישיון הפר את הוראות הרישיון שהפרתן נחשבת להפרה מהותית בהתאם    .9.1.1

  ( לחוק.3)9כאמור בסעיף  שיצורף כנספח לרישיון, ט' למכרזלקבוע בנספח 

ים בבעל הרישיון אחד או יותר מן התנאים המכשירים אותו להיות בעל חדלו להתקי .9.1.2

יובהר, כי הממשלה שוקלת, במסגרת חקיקת  .לחוק 8לרבות הוראות סעיף   הרישיון

לחוק כך שלבעלי הרישיונות המפורטים בו, יתווסף גם  8ההסדרים, לתקן את סעיף 

 בעל רישיון לפי חוק הפצת שידורים.

במקרה שאחד מבין שני התנאים הקבועים בסעיף לעיל,  9.1.2 על אף האמור בסעיף .9.1.3

אשר הכשיר אותו להיות בעל הרישיון, חדל להתקיים אך מתקיים במלואו  ,)א( לחוק8

 .לא יבוטל הרישיון, התנאי השני
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חברה או שותפות שהיא בעלת עניין המחזיקה, אם  שיוןילבטל את הר תרשאי מועצהה .9.1.4

, החליטה על בבעל הרישיוןיותר מאמצעי השליטה  או 10%במישרין או בעקיפין, 

או צו  ניתן צו לפירוקה מפרק זמני או פירוקה מרצון או מונה לה כונס נכסים או

באופן המעלה, לדעת המועצה, חשש ביחס ליכולתו של בעל הרישיון להקפאת הליכים 

רין או ככל שהמחזיק בשיעור כאמור, במיש לעמוד בתנאי הרישיון או בכל חלק ממנו.

הוצא נגדו צו כינוס או ניתן כנגדו צו הכרזה על , יחידהינו  בעל הרישיוןבעקיפין, ב

 .1980-]נוסח חדש[, תש"םפשיטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל 

אחוזים( לפחות מכל סוג של  )חמישים ואחד 51%()ב( לחוק, 2)א()8מבלי לגרוע מסעיף   .9.1.5

  בידי אזרחים ישראליים ותושבי ישראל. שליטה בבעל הרישיון, אינם מוחזקיםאמצעי 

ראשי  עובדי בעל הרישיון המפורטים להלן: מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, עורך ראשי ומפיק   .9.1.6

אינם תושבי ישראל ואזרחיה, אלא אם כן אישרה המועצה העסקה של אחד מבעלי 

לאמור התפקידים המצוינים לעיל אף אם אינו אזרח ותושב מדינת ישראל בהתאם 

 .להלן 18 בסעיף

בעל הרישיון או המחזיק בסוג כלשהו של אמצעי שליטה בבעל הרישיון הוא ממשלה    .9.1.7

מסוג כלשהו של אמצעי  10%אלא אם המועצה אישרה החזקה בעקיפין של עד  זרה,

שליטה בבעל הרישיון בידי תאגיד, שממשלה זרה מחזיקה בו בסוג כלשהו של אמצעי 

 .שליטה

 להלן. 21 בסעיףדרש שיון אינם כוללים הוראות כנעל הרימסמכי ההתאגדות של ב .9.1.8

 להלן. 42בסעיף ום תנאי הרישיון כמפורט בעל הרישיון לא השלים את הערבות לקי .9.1.9

שם עמידה בתנאי לבו מניות של בעלי ה התחייבות יכתבלא העמיד בעל הרישיון  .9.1.10

 הרישיון והבטחת מילוי התנאים הקבועים בו לכל אורך תקופת הרישיון.

חובת ההשקעה בהפקות מקומיות, כפי שקבוע בנספח התוכן בעמד שיון לא בעל הרי .9.1.11

  .לרישיון שיצורף

לבעל  , תינתןרישיון, בנסיבות העניין, אינה מחייבת ביטול הלוטיעילת הבכי  מועצהה הנוכח .9.2

  . שיוןיהזדמנות נאותה לתקן את המעשה או המחדל המהווה עילה לביטול הר רישיוןה

הזדמנות  רישיוןיתן לבעל הת, ורישיוןאת ה לבטל העל כוונת רישיוןהודיע לבעל ת המועצה .9.3

 תורשאי הלהופיע בפני רישיוןלהזמין את בעל ה תרשאי מועצהה נאותה להשמיע את טענותיו.

על שאלות, להציג מסמכים או למסור ידיעות ומסמכים, ככל הנדרש  א לדרוש ממנו להשיביה

 לצורך בירור עילת הביטול.

לדרישה או הזמנה כאמור, בתוך התקופה שנקבעה לכך, פעמיים לפחות,  רישיוןל הלא נענה בע .9.4

 שיון.ישלח לבעל הרתבהודעה ש שיוןילבטל את הר מועצהה תרשאי

, וממועד זה יחדל בעל לכניסת הביטול לתוקףאת המועד  מועצהקבע התבהודעת הביטול  .9.5

להורות ת עם צוות התיאום, , לאחר היוועצומועצהה תמלשדר. למרות האמור, רשאי רישיוןה

 .אחרתאגיד שיון ליזה, עד למתן ר רישיוןשיון להמשיך בשידוריו לפי ילבעל הר
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 ערבות השינוי תנאי הרישיון או חילוט  .10

לחלט את  המועצה ת, רשאילעיל 9 בסעיףאו  לחוק 9התקיימה אחת העילות המפורטות בסעיף 

, כולה או חלקה. ההליכים המפורטים שיוןרילהבטחת קיום תנאי ה רישיוןהערבות שנתן בעל ה

לעניין מובהר כי הוראת סעיף זה  יחולו, בשינויים המחויבים, על חילוט הערבות.לעיל  9בסעיף 

, שיוןיביטול הרחילוט הערבות אין בה כדי לגרוע מסמכויות המועצה לעניין שינוי הרישיון או 

 .לעיל 9אמור בסעיף הגבלתו או התלייתו כ
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 הגבלות –נכסים ואמצעי שליטה לוקה, חפרק ג': 

 חלוקה לבעלי המניות .11

לחוק החברות אלא לאחר קבלת  307בעל הרישיון לא יבצע חלוקה לבעלי המניות בהתאם לסעיף 

עמידת בעל הרישיון  מור יינתן לאחר שהמועצה תוודא אתאישור מראש של המועצה. אישור כא

 .הרישיוןבמחויבויותיו על פי 

 רישיוןעבוד או עיקול של האיסור העברה, ש .12

, לרבות זכות מהזכויות המוקנות בו, אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול או לעשיית רישיוןה

ובכלל כך בעל הרישיון לא יהיה רשאי  כל פעולה אחרת המקנה בו זכות כלשהי לצד שלישי

נקבע במפורש אחרת  להעביר ו/או להמחות את חובותיו ו/או את זכויותיו על פי הרישיון אלא אם

ולעניין התמורה שמשלמת הכנסת לבעל  ברישיון, או אם ניתן לכך אישור המועצה מראש ובכתב

 .גם באישור צוות התיאום –הרישיון 

 בלעדיות  העדר .13

שיון זכות לבלעדיות בביצוע פעולה כלשהי מהפעולות המותרות ישיון זה אינו מקנה לבעל הריר

אותן פעולות, או חלקן, ן הכנסת להתיר לגורמים אחרים לבצע מעל פיו, ואין בו כדי למנוע 

 שיון זה.יבהיקף ובמתכונת זהים, דומים או שונים מהקבוע בר

 התקשרות עם אחר .14

, בכל מקרה בו רישיון, יהיה חייב בעל הלעיל 12בסעיף מבלי לגרוע מכלליות המגבלה הקבועה  .14.1

ם גורם הנמנה על הגורמים אשר מתקשר בהסכם לביצוע פעולות הכלולות ברישיון, עהוא 

"(, לקבל את האחר)להלן: "לחוק  8 שיעור החזקתם בבעל הרישיון מוגבל כאמור בסעיף

 "(.עם אחר הסכםאישור המועצה להסכם ההתקשרות בינו לבין האחר )להלן בסעיף זה: "

לעניין התקשרות כאמור הנוגעת לרכישת ציוד לפי הוראות ההסכם, תיוועץ המועצה בצוות 

  בטרם קבלת החלטה. התיאום

בתנאים, לרבות בתיקון  הההתקשרות או להתנות את אישוראת המועצה רשאית שלא לאשר  .14.2

את עם אחר . המועצה תשקול בין היתר באיזו מידה מבטיחים תנאי ההסכם עם אחר ההסכם

בות קיומן של הוראות רישיון זה והוראות כל דין ואת קיום חיוביו של בעל הרישיון לפיו )לר

(, את מהות הפעולות שיבוצעו תכניותומבלי לגרוע מכלליות האמור, את איכות השידורים וה

 ואת היקפן. האחרעל ידי 

 ישיון ומאחריותו לביצוע השידוריםאחר כדי לגרוע מחובותיו של בעל הרהאין בהתקשרות עם  .14.3

חל על פעילותו, ואין או על פי דין ה ההסכם בין בעל הרישיון לבין הכנסתעל פי , על פי הרישיון

 .עם אחר בה כדי לגרוע מסמכות המועצה בכל הנוגע לפעילות על פי ההסכם

בעל הרישיון ידווח למועצה אחת לשנה, באופן שתורה לו המועצה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .14.4

וכן על כל עסקה בין חברה בעלת זיקה שערך במהלך השנה הקלנדרית, עם  חריגה על כל עסקה

לא הייתה העסקה בתנאי  .חברה בעלת זיקהבעל הרישיון או ה בבעל הרישיון לבין נושאי משר

 שוק, תורה המועצה, לאחר התייעצות עם צוות התיאום, על הצעדים שיינקטו.
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 ושינויים הגבלות -כוח אדם נושאי משרה וב אמצעי שליטהפרטי בעל הרישיון,  .15

 פרטי בעל הרישיון .16

ישיותו המשפטית, התאגדותו, מקום רישומו, מענו אבעל הרישיון לרבות על פרטים על  .16.1

 א'כנספח  יצורפו , ונושאי המשרה שלובאמצעי השליטה בו חזקההרשום, השליטה בו, ה

 .שיוןילר

להלן ודיווחי בעל הרישיון כאמור בסעיף   19.1-ו  18.1 ,17.2 אישורי המועצה כאמור בסעיפים .16.2

 בלתי נפרד ממנו. ויהוו חלק א' לרישיון להלן יצורפו לנספח 16.3

או לרישיון  א' נספחבבפרטים האמורים  שיון ידווח בכתב למועצה על כל שינוייבעל הר .16.3

שיון שאינם טעונים אישור המועצה מראש ובכתב, יבהחזקות באמצעי שליטה בבעל הר

, ובלבד שהמידע אודות השינויים השינוי מועדימים מ 14תוך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 .להשגה באופן סביר על ידי בעל הרישיון האמורים ניתן

 נושאי משרה .17

והמנהל הכללי שלו או מי שממלאים תפקידים כאמור אף  ןהרישיורקטורים בבעל ידה ברו .17.1

מבלי לגרוע באמור, עובדי בעל ישראליים ותושבים בה;  םיחרזא אם תוארם שונה, יהיו

אזרחים ישראליים שי יהיו הרישיון המפורטים להלן: סמנכ"ל כספים, עורך ראשי ומפיק רא

סמנכ"ל כספים, עורך של . על אף האמור תהא המועצה רשאית לאשר העסקה ם בהתושביו

, אם נוכחה כי העסקת העובד תושב מדינת ישראל ואאשר אינו אזרח ראשי ומפיק ראשי 

 .הכרחית לפעילות הערוץ וכן כי אין בהעסקתו משום הפרת תנאי הרישיון והוראות כל דין

תקופה של שנתיים לפחות מעת קבלת הרישיון, יועסקו בתפקידים המפורטים בסעיף  במשך .17.2

, אלא אם תאשר בעת הענקתו לרישיוןא'  לעיל, האישים ששמותיהם יצוינו בנספח 17.1

  המועצה אחרת מראש ובכתב.

"קבוצת מיעוט"  –לעניין זה  .שלו האדם כוח במערך מיעוט קבוצות לשילוב יפעלבעל הרישיון  .17.3

מי שהוא או מית, הנוצרית, הדרוזית והצ'רקסית, מוסל-הערבית"נשים, בני האוכלוסיה  –

 ".ואנשים עם מוגבלות שאחד מהוריו נולדו באתיופיה

  בנושאי משרהשינויים  .18

, סמנכ"ל כספים, או מפיק ראשי, ראשידירקטור, מנכ"ל, עורך  :של , לרבות החלפה,מינויכל  .18.1

  .ובכתב אישור המועצה מראשטעון  שיון, שתוארו שונהכאמור בבעל הרימי שממלא תפקיד 

במועד המוקדם לאישור המועצה מראש תוגש  לעיל 18.1 שינוי כאמור בסעיףבקשה לאישור  .18.2

פרטי השינוי  הרלבנטיים לרבות:תכלול את כל הפרטים ו, ביותר האפשרי בנסיבות העניין

מס' הבאים: שמו המלא,  וטיהמבוקש וככל שמדובר במינוי של נושא משרה חדש, גם את פר

השידורים,  מיאזרחות ותושבות, הכשרה מקצועית, השכלה, ניסיון מקצועי בתחוזהות, 

ניסיון מקצועי בתחומים אחרים הרלבנטיים לתפקידו. כן יצורף לבקשה הסכם ו הניהול

או מי שממלא  ראשיהעורך ההמנהל הכללי או כאמור היה נושא המשרה  .ההעסקה החדש

גם כתב הסכמה חתום כדין של נושא המשרה   -מור בבעל הרישיון שתוארו שונהתפקיד כא
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המתמנה למסירת מידע מהמרשם הפלילי, בנוסח שצורף למסמכי המכרז או בנוסח אחר 

 שיאושר על ידי יו"ר המועצה.

על ידה או על  ושיידרש וכל מסמך כל מידע למועצהבעל הרישיון יגיש בנוסף לכל האמור לעיל,  .18.3

 .הבקשה לאישור השינוייםלצורך בחינת  ו"ר המועצהידי י

התקבל אישור המועצה  בטרם, 16-18סעיפים לא יהא תוקף לכל שינוי בעניינים המפורטים ב .18.4

של בעל הרישיון יכללו הוראות  מסמכי ההתאגדות. , ככל שנדרש אישור מראש ובכתבכנדרש

תקבלו בניגוד לאמור בסעיף מתאימות, להנחת דעת המועצה, לעניין בטלותן של החלטות שנ

 זה.

ידווח בעל הרישיון למועצה מיד עם ביצוע  -נתנה המועצה אישור לשינוי כמבוקש לפי סעיף זה .18.5

 יום. 60השינוי או על אי ביצועו ככל ולא בוצע בתוך 

 העברת אמצעי שליטה .19

, ללא אישור מראש ובכתב של במישרין או בעקיפין, בבת אחת או בחלקים שינוילא יעשה  .19.1

   -בכל אחד מאלה המועצה, 

 בשליטה בבעל הרישיון. .19.1.1

ומעלה מכל סוג של אמצעי  10%באחזקת אמצעי שליטה בבעל הרישיון בשיעור של  .19.1.2

 שליטה בבעל הרישיון.

באחזקת אמצעי שליטה בבעל הרישיון אשר כתוצאה ממנה יהפוך אדם לבעל עניין, בעל  .19.1.3

עניין, בעל השפעה ניכרת או בעל השפעה ניכרת או בעל שליטה בו, או יחדל להיות בעל 

 שליטה בו;

מכל סוג של  51%בבעל הרישיון אם כתוצאה ממנו לא יוחזקו  אמצעי שליטהבאחזקת  .19.1.4

 ל.אבו בידי אזרחים ישראליים ותושבי ישרהשליטה אמצעי 

התקבל אישור המועצה  לעיל, בטרם 19.1 בסעיףלא יהא תוקף לכל שינוי בעניינים המפורטים  .19.2

של בעל הרישיון יכללו הוראות מתאימות, להנחת דעת המועצה,  ההתאגדות מסמכי. שכנדר

 לעניין בטלותן של החלטות שנתקבלו בניגוד לאמור בסעיף זה.

, אישור בתנאיםאת מתן ההתנות סרב לאשר את השינוי המבוקש ו/או לל תרשאי מועצהה .19.3

בעל במצעי שליטה ובאהכל לפי שיקול דעתה. למען הסר ספק, לא יאושרו שינויים בשליטה 

והתנאים לחוק  8ו להתקיים בו הוראות סעיף אם כתוצאה מהשינויים, יחדל הרישיון

 .לעיל 9, כמפורט בסעיף שהכשירו אותו לקבל את הרישיון

 לאישור כמפורט להלן:תוגש  19.1כאמור בסעיף חזקות אבקשה לאישור שינוי ב .19.4

בין היתר, את  אשר יכלול,ן שיצורף לרישיו לרישיון 1א' נספחלהבקשה תוגש בהתאם  .19.4.1

הנעבר, הנדרשים לצורך בדיקת עמידת בעל הרישיון בעל המניות לגבי כל הפרטים 

ות באמצעי שליטה בו, החזקה , לרבות השליטה בו,לעיל 9בסעיף בתנאים הקבועים 

 .ות של הגוף הנעבר בגופים אחריםהחזקו
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כתב נעברים, לפי העניין, ה ין או השליטהיהענבעלי  יצרף לבקשתו עבורבעל הרישיון  .19.4.2

או , כנספח ז'הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי, בנוסח שצורף למסמכי המכרז, 

בנוסח אחר שיאושר מראש על ידי יו"ר המועצה, חתום כדין על ידי בעל המניות הנעבר 

  או נושא המשרה המתמנה, לפי העניין.

או האופן של השינויים  הסכם, האירועהלבקשה יצורפו פרטים מהותיים על אודות  .19.4.3

והמועצה רשאית לדרוש את ההסכם וכל פרט הנחוץ לדעתה לפי שיקול  המתוכננים

  דעתה הבלעדי.

כפי שתהיה לפני השינוי ות אמצעי השליטה בו, חזקהבבקשה יתאר בעל הרישיון את  .19.4.4

מצבת ההחזקות בבעל הרישיון עד אור יכלול תרשים גרפי של ילאחר השינוי. הת

יחידים, לפני ואחרי השינוי המבוקש, ובצירוף שיעורי ההחזקה של כל למחזיקים ה

 .הגורמים המפורטים בתרשים, בכל סוג של אמצעי שליטה

קבל על עצמו את התחייבויות לפיו הוא מבעל המניות הנעבר לבקשה יצורף אישור מאת  .19.4.5

שלקח על עצמו בעל המניות  וחובות נוספיםערבות  בעל המניות המעביר, לרבות

 .כלפי בעל הרישיון מעבירה

על ידה  ושיידרש וכל מסמך כל מידע למועצהבעל הרישיון יגיש בנוסף לכל האמור לעיל,  .19.4.6

 .הבקשה לאישור השינוייםלצורך בחינת  או על ידי יו"ר המועצה

ידווח בעל הרישיון למועצה מיד עם ביצוע  -אישור לשינוי כמבוקש לפי סעיף זה  נתנה המועצה .19.5

 יום. 60אי ביצועו ככל ולא בוצע בתוך השינוי או על 

 חישוב שיעור ההחזקה .19.6

  במלואה.התאגיד  שליטה שבידיהאמצעי  תאחזקלבעל שליטה בתאגיד תיוחס  .19.6.1

מכפלה של אחוז כ חושבבתאגיד י אחזקתושיעור  למחזיק שאינו בעל שליטה בתאגיד, .19.6.2

 של המחזיק. האחזקות בכל שלב בשרשרת הבעלות

רשאית, בהתאם לשיקול דעתה,  המועצהמור, תהיה בבחינת שיעור האחזקות כא .19.6.3

אין לו  מועצהלהתעלם מקיומו של תאגיד, זולת המשתתף, שבהתאם להחלטת ה

פעילות כלכלית משמעותית משל עצמו, או שאינו מתנהל באופן עצמאי, ולבחון את 

ישירות לגבי מי שמחזיק באמצעי שליטה  - בעל הרישיוןאחזקת אמצעי השליטה ב

 .ותו תאגידכלשהם בא

מבלי לגרוע מהאמור מהגדרת "החזקה", כל מגבלה על אחזקת אמצעי שליטה במשתתף  .19.6.4

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

 סייגים וכשירות .20

, לחוק 8אי הכשירות הקבועים בסעיף שיון תנישיון יתקיימו בבעל הריבמשך כל תקופת הר .20.1

 .ללעי 9 בסעיףוהסייגים הקבועים 
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שיון בכתב, למועצה, מיד עם היווצרותו של חשש ימבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידווח בעל הר .20.2

, בהתאם התקיים בו תנאי מתנאי הכשירות או יחל להתקיים בו סייג מן הסייגיםלכי יחדל 

 לעיל. 20.1בסעיף למפורט 

מתנאי בעל הרישיון ידווח למועצה מיד עם היוודע לו על הפסקת התקיימות כל תנאי  .20.2.1

 .20.1בסעיף הכשירות או החל להתקיים בו סייג מן הסייגים, המפורטים 

שיון אינו עומד יבעל הר שבעקבותיו שינוי כלשיון זה, יבלי לגרוע מכל הוראה בדין או בר .20.2.2

מנת לשוב ולעמוד -ככל הנדרש עללאלתר,  שיוןי, יפעל בעל הרלעיל 20.1סעיף  בתנאי

 . בתנאים האמורים

לחוק  8ובת בעל הרישיון לעמוד בתנאי הכשירות המפורטים בסעיף מבלי לגרוע מח .20.2.3

הדיווח על שינוי באמצעי שליטה בבעל הרישיון או על שינוי ומחובת  לעיל 9 ובסעיף

בכתב  ידווח בעל הרישיון לעיל, 19.1 –ו  18.1 בנושאי המשרה בו כמפורט בסעיפים

ון, מנהלו הכללי, העורך בעל הרישי הורשעאם  , מיד עם היוודע לו הדבר,למועצה

 ("בעלי חובת הדיווח" -שלו, בעל עניין בו או בעל שליטה בו )בסעיף זה הראשי

בין בישראל ובין מחוצה לה, למעט עבירה על פי פקודת התעבורה, אולם  בעבירה,

בעל הרישיון יכלול בהסכם  .א לפקודת התעבורה64או  64לרבות עבירה לפי סעיפים 

 שלו במסמכי ההתאגדותהמשרה המפורטים בסעיף זה או ההתקשרות עם נושאי 

 לידע אותו מיד עם הרשעה בעבירה כאמור. בעלי חובת הדיווח סעיף המחייב את 

  מסמכי ההתאגדות של בעל הרישיון .21

 את ההוראות המפורטות להלן: ,בין היתר ,יכללובעל הרישיון מסמכי ההתאגדות של  .21.1

ו על שידורהפעלת הערוץ ורק בפעילות הנוגעת ליעסוק אך ובעל הרישיון הוראות לפיהן  .21.1.1

מראש.  טעונה אישור המועצהאו אחזקה אחרת כל פעילות נוספת וכי , פי תנאי הרישיון

עילות נוספת אם קיים חשש כי זו המועצה תהיה רשאית שלא לאשר כל פמובהר כי 

 .במסגרת הערוץבעל הרישיון של  פגע בפעילותות

 פיםאמצעי השליטה, כמפורט בסעינושאי משרה ויים בבדבר הגבלות ושינו הוראות  .21.1.2

 .20.2.3 כמפורט בסעיפיםוהוראות בדבר דיווח על עבירות  לעיל 19.1 –ו  18.1

תתבצע לאחר  ,לחוק החברות 307הוראה לפיה כל חלוקה לבעלי המניות בהתאם לסעיף  .21.1.3

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

 .שיון במחויבויותיו על פי הרישיוןעמידת בעל הרי

כל מי שמחזיק במישרין או בעקיפין באמצעי שליטה בבעל הרישיון,  הוראה המחייבת .21.1.4

לעיל ולמסור לו כל מידע הנדרש  19.1 כאמור בסעיףלהודיע לבעל הרישיון על כל שינוי 

 .לקיום חובתו על פי הסעיף האמור

ות עם נושאי המשרה בבעל הרישיון, המפורטים הוראה לפיה בכל הסכם ההתקשר .21.1.5

, לידע האמורבסעיף , כהגדרתם בעלי חובת הדיווח , המחייבת את לעיל 20.2.3בסעיף 

 .20.2.3 לסעיףאותו מיד עם הרשעה בעבירה בהתאם 

ובעניינים  18.1יף בסעלא יהא תוקף לכל שינוי בעניינים המפורטים הוראה לפיה  .21.1.6

 קבלת אישור המועצה כנדרש. טרם 19.1המפורטים בסעיף 
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לפחות וכי לשנתיים הוראה לפיה תקופת כהונתו של המנהל הכללי של הערוץ תיקבע  .21.1.7

)שבעים אחוזים( מן הדירקטורים, לשם קבלת החלטה בדבר  70%יידרש רוב של 

מספר הדירקטורים בבעל הרישיון אינו העברתו של המנהל הכללי מתפקידו ובמקרה ש

עה בדירקטוריון, יחושב הרוב הנדרש לפי זכויות ההצבעה ולא משקף את זכויות ההצב

 .לפי מספר הדירקטורים

הדירקטורים הבלתי תלויים בבעל הרישיון, לא יועברו מתפקידם אלא הוראה לפיה  .21.1.8

 מחברי הדירקטוריון, בכפוף לאישור המועצה. 75%ברוב של 

א אישור המועצה לפיהן החלטות שנתקבלו ללמתאימות, להנחת דעת המועצה, הוראות  .21.1.9

 מראש ובכתב בכל עניין בו נדרש אישור כאמור, בטלות.

לא יסתרו את הוראות הרישיון וכי הן תכלולנה  ההתאגדות הוראות תקנון הוראה לפיה .21.1.10

סעיף "עליונות" לפיו בכל סתירה בין הוראות תקנון ההתאגדות לבין הוראות הרישיון, 

  הוראות הרישיון. נהתגבר

 

 גוד ענייניםבעלות צולבת וני .22

 9סעיף הקבועים בבהוראות ובתנאים שיון זה יעמוד בעל הרישיון בכל תקופת תוקפו של רי .22.1

 לעיל.

או בעל שליטה בבעל  , בעל השפעה ניכרתבעל הרישיון, נושא משרה בו, גוף שהוא בעל עניין .22.2

ל או בע בעל השפעה ניכרת ,הרישיון הוא בעל עניין הרישיון או נושא משרה בו, גוף שבעל

שליטה בו או נושא משרה בו, וכל אחר מטעם בעל הרישיון לא יהיו צד להסכם כלשהו, הסדר 

, או לצמצם את התחרות בתחום השידוריםאו הבנה, אשר נועדו או עלולים, לדעת המועצה, 

לקדם את ענייניו של גוף כלשהו באמצעות פעילותו של בעל הרישיון על פי הרישיון וזאת מבלי 

 .תם וחובתם הנוספת על פי כל דיןלגרוע מאחריו

ומנהל  , המפיק הראשי, העורך הראשיהכספיםהמנהל הכללי של בעל הרישיון, סמנכ"ל  .22.3

שונה, לא ימלאו תפקיד נוסף כלשהו  תוארם אלו, אף אם יםתפקיד יםאו מי שממלא תכניותה

בלו אישור יועסקו על ידי גורם כלשהו, בישראל או מחוצה לה, אלא אם קי בבעל הרישיון ולא

עניינים לתפקידם מהמועצה, וכן לא יעסקו בכל עיסוק העלול להעמידם במצב של ניגוד מראש 

 .אצל בעל הרישיון

עורך הראשי רשאי לשמש כיהיה  המנהל  הכללי של בעל הרישיון, 22.3בסעיף האמור אף על  .22.4

 .שיוןישל כל שידורי בעל הר

אחרת עם חברי כנסת, עובדי כנסת, שיון ימנע מהעסקה ומכל התקשרות עסקית יבעל הר .22.5

של  קרוביהםשלוחים, גופים קשורים למפלגה או לסיעה או  שרים, מפלגה ו/או נציגים,

 הגורמים המפורטים בסעיף זה.

שהיא ביצוע וקיום (sole purpose company) בעל הרישיון יהיה חברה בעלת מטרה יחידה  .22.6

של  מסמכי ההתאגדות לקיום השידורים.וביצוע פעילות בקשר עם הערוץ או בקשר הרישיון 

הפעלת הערוץ הוראה לפיה בעל הרישיון יעסוק אך ורק בפעילות הנוגעת ל ובעל הרישיון יכלל

 טעונה אישור המועצהאו אחזקה אחרת פעילות נוספת כל  וכיעל פי תנאי הרישיון,  ושידורו

אית שלא לאשר כל המועצה תהיה רשמראש, לאחר היוועצות עם צוות התיאום. מובהר כי 

, או אם במסגרת הערוץ של המציע פעילות נוספת אם קיים חשש כי זו תיפגע בפעילותו
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בעל הפעילות הנוספת או האחזקה הנוספת עלולה להביא לחשש לניגוד עניינים בין פעילותו כ

בכל מקרה, מובהר כי  .ערוץ הכנסת לבין הפעילות או האחזקה כאמורהרישיון לשידורי 

א תאשר פעילות נוספת או אחזקה נוספת כאמור אם היא אינה קשורה לשידורים, המועצה ל

וכי תנאי לאישור כאמור יהיה קיום מערכת חשבונאית נפרדת לעניין פעילותו של בעל הרישיון 

 .ערוץ הכנסתבשידורי 

או פעילות מתחייב לשמור על הפרדה מוחלטת בין ערוץ הכנסת לבין פעילותו  רישיוןעל הב .22.7

ערוץ" ה מבחינת "הפנים של, ככל שפעילות כזו קיימת, שדרמו אפיק מכגוף ניין בו בעל ע

מבלי לפגוע באמור לעיל, בטלוויזיה או מאפיינים חזותיים של אתר האינטרנט;  ומראה המסך

לא יהיה דבר במראה הערוץ )מבחינת עיצובו, אריזתו וכיו"ב(, שיזכיר את  מובהר בזאת כי

שיון, ככל שהוא משמש גם כגוף מפיק או משדר תכניות יהרן בבעל עניימראה המסך של בעל 

בטלוויזיה. הערוץ ימוצב וימותג, בכל תחום, כ"ערוץ הכנסת" בלבד, ללא זהות עם גוף משדר 

 .בטלוויזיה ובאינטרנט אחר

בשידור חי,  הכנסת ושל תכנית הבוקרמגישים שיועסקו בערוץ הכנסת, כמגישים של חדשות  .22.8

 על ידי בעל בשידור חי ישים במסגרת תכניות חדשות המופקות או משודרותלא יופיעו כמג

. בנוסף, , ככל שהוא משמש גם כגוף מפיק או משדר תכניות בטלוויזיהשיוןיהר השליטה בבעל

שיון, כמגישים של חדשות או אקטואליה יהרהשליטה בבעל מגישים שיועסקו על ידי בעל 

בשידור חי במסגרת  הכנסת ושל תכנית הבוקרשות בשידור חי, לא יופיעו כמגישים של חד

 ערוץ הכנסת.    

בעל שליטה בבעל הרישיון לא ישמש בתפקיד במערכת התוכן של בעל הרישיון לרבות בתפקיד  .22.9

עורך ראשי, מנהל תכניות ומפיק ראשי. העורך הראשי, מנהל התכניות והמפיק הראשי של 

 בעל הרישיון לא יהיו בעלי שליטה בו.

ישיון לרבות בעל שליטה, בעל השפעה ניכרת בו ובעל עניין בו וכל נושא משרה בבעל בעל הר .22.10

הרישיון, לא יקבל טובת הנאה או תשלום כלשהו, במישרין או בעקיפין, בקשר עם שידורי 

ידי הכנסת שהינו חלק מסכום התמורה שמשלמת -הערוץ. לעניין זה, תשלום שהתקבל על

לשם מימון הערוץ, לא ייחשב כטובת הנאה או כתשלום הכנסת, במסגרת תקציבה המאושר, 

 שאינם כדין.

בעל הרישיון לא יעשה שימוש בשידוריו לצורך קידום דעותיו וענייניו הפרטיים של בעל  .22.11

הרישיון או של כל בעל עניין או נושא משרה בו. בעל הרישיון ילווה בגילוי נאות על מהות 

ל מידע או התייחסות הנוגעים לענייניו הפרטיים או זיקתו של בעל הרישיון לתוכן מישדר הכול

המסחריים שלו ויוודא כי לא תינתן העדפה בתיאור המידע או באופן שידורו לענייניו כאמור 

ענייניהם הפרטיים ו/או המסחריים של אחרים, ובכלל כך מתחרים באותו תחום שהוא על פני 

 נושא המישדר.

ת עיתונאים, פרשנים ומגישים כאורחים, אף כאורחים אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע הופע .22.12

קבועים, בערוץ הכנסת או כמגישי פינות או תכניות קבועות, תוך ציון מקום עבודתם, 

וזיהויים באופן שיבהיר לצופים את מקום עבודתם כעיתונאים, פרשנים או מגישים, ואת 

של עיתונאים או הכנסת בערוץ העובדה שהם אינם חלק מצוות ערוץ הכנסת. היקף הופעתם 

לא יעלה על היקף הופעתם של  על ידי בעל השליטה בבעל הרישיוןמגישים המועסקים 

אין כמו כן, עיתונאים אחרים, לרבות עיתונאים המועסקים על ידי ערוצי טלוויזיה אחרים. 

בהוראות סעיף זה כדי להגביל את הופעתם של בעלי תפקידים כאמור המועסקים בערוץ 

בין כעובדים ובין כנותני שירות(, כאורחים, אף כאורחים קבועים, בערוץ טלוויזיה הכנסת )
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אחר, ובלבד שהם יזוהו באופן שיבהיר לצופים את מקום עבודתם כעיתונאים, פרשנים או 

 מגישים בערוץ הכנסת.  

 בעל הרישיון יבטיח כי כל המועסקים על ידו, בין כעובדים ובין בדרך אחרת, יעמדו בדרישות .22.13

סעיף זה, ויחתמו עם תחילת העסקתם על ידו על התחייבות מתאימה. המועצה רשאית לקבוע 

גם התחייבות לעמוד בהוראות ההסכם  ,בין היתר ,, שיכלולאת נוסח ההתחייבות כאמור

 לא קבעה המועצה את נוסח ההתחייבות כאמור, רשאית הכנסת .לעניין איסור ניגוד עניינים

  .בהתאם להוראות ההסכם לקבוע נוסח כאמור, והכל

 

 הוראות ממשל תאגידי .23

 , יחולו על בעל הרישיון ההוראות הבאות:לעיל 22סעיף ובמבלי לגרוע מהאמור בכללים  .23.1

רוב הדירקטורים בבעל הרישיון והמנהל הכללי של בעל הרישיון או מי שממלאים תפקידים  .23.2

 17.1ולו הוראות סעיף יהיו אזרחים ישראלים ותושבים בה ויח כאמור אף אם תוארם שונה,

 לעיל. 

מי שעיסוקיו האחרים עלולים, לדעת המועצה, ליצור ניגוד  לא יכהן כדירקטור בבעל הרישיון .23.3

עניינים מהותי עם תפקידו כדירקטור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יכהן כדירקטור בבעל 

 הרישיון אחד מאלה:

ם,  אלא אם אישרה זאת אחרי בגופי תקשורתמי שמשמש כנושא משרה או כעורך  .23.3.1

 המועצה מראש ובכתב;

מי שמחזיק באמצעי שליטה בבעל רישיון לשידורי כבלים, בבעל רישיון לשידורי לווין או  .23.3.2

בבעל זיכיון או בעל רישיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, 

. יובהר כי לאחר תיקון חוק הפצת שידורים, ככל שיתוקן, יתכן ויתווסף 1990-התש"ן

 ;לרשימה האמורה גם בעל רישיון לפי חוק הפצת שידורים

מי שמשמש דירקטור בתאגיד הרשאי על פי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטלוויזיה  .23.3.3

 בישראל;

נם אזרחים ישראליים שהי דירקטורים בלתי תלויים 2בדירקטוריון בעל הרישיון, יכהנו  .23.4

 כמשמעותו בחוק החברות. –" דירקטור בלתי תלוילעניין סעיף זה, " .ותושבים בה

כשירותם  ללית של בעל הרישיון, לאחר בחינתידי האסיפה הכ-דירקטורים כאמור ימונו על

בהתאם לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל ידי הדירקטוריון -המקצועית על

ובכפוף  2005-ונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ומומחיות חשב

  לקבלת אישור המועצה מראש.

אותם ימנה  הדירקטורים הבלתי תלוייםכל מחברי הדירקטוריון בבעל הרישיון ו 40%לפחות  .23.5

 , יעמדו בתנאי הכשירות להלן:עילל 23.4 בסעיףבעל הרישיון כמפורט 

למעבידו או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו,  לקרובו, לשותפו, לו,אין  - לעניין דירקטור .23.5.1

, לבעל השליטה בעל הרישיוןשקדמו למועד המינוי, זיקה ל במועד המינוי או בשנתיים

קיום  - "זיקה" -ן סעיף קטן זה ילעני .או לתאגיד אחר  במועד המינוי,בבעל הרישיון 

ל או שליטה, וכן כהונה כנושא סקיים או מקצועיים דרך כלקשרים ע יחסי עבודה, קיום
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עולה על שלושה חודשים שבמהלכם  משרה, למעט כהונה כדירקטור לתקופה שאינה

תאגיד שבעל השליטה בו,  - "תאגיד אחר". הציעה החברה לראשונה מניות לציבור

 .וה באו בעל השליטבעל הרישיון למועד המינוי, הוא  במועד המינוי או בשנתיים שקדמו

, בבעל הרישיון קרוב של בעל השליטהלא ימונה מי שהוא  – טור בלתי תלוילעניין דירק  .23.5.2

מעבידו, למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או ל, ווכן מי שיש לו, לקרובו, לשותפ

מו למועד המינוי, זיקה דשק ם, במועד המינוי או בשנתייולתאגיד שהוא בעל השליטה ב

במועד  ,בו או לקרוב של בעל השליטהיון בעל הריש, לבעל השליטה בבעל הרישיוןל

 25%-במי שמחזיק  בבעל הרישיון ו/אושליטה על ב המינוי, או לתאגיד אחר. ככל שאין

גם זיקה למי שהוא, במועד המינוי,  –או יותר בכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית 

 בחמישה)מי שמחזיק יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי 

או נושא ( יות המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בההמנ אחוזים או יותר מהון

ם יחסי וקי –" זיקה. לעניין סעיף קטן זה, "המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא 

שעומדת להציע לראשונה מניות  בחברה למעט כהונה של דירקטור שמונה, הרמש

יד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו גתא -"תאגיד אחר"  .לציבור

 .בעל הרישיון או בעל השליטה בולמועד המינוי, הוא 

יחיד שיש לו,  בלתי תלוילא יכהן כדירקטור  ,23.5.2טן בלי לגרוע מהוראות סעיף קמ .23.5.3

וא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא לקרובו, לשותפו, למעבידו, למי שה

ה זיקה אליו לפי הוראות בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסור

גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן  23.5.2 סעיף קטן

ם או ; קוימו קשרילחוק החברות )ב(244יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 

התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור, יראו בכך, הפרת תנאי מן התנאים 

מיד . בנסיבות כאמור, ידווח בעל הרישיון הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור

  בו נודע לו הדבר.)שבעה( ימים מהמועד  7 -למועצה ולא יאוחר מ

ינים עם תפקידו ייצור ניגוד עניוצרים או עלולים לאינם האחרים  תפקידיו או עיסוקיו .23.5.4

  בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן כדירקטור.ואין  כדירקטור,

 ,בעל הרישיון אם אותה שעה הוא מכהן כדירקטור בחברה אחרתלא ימונה דירקטור ב .23.5.5

  . בלתי תלויבה דירקטור בבעל הרישיון מכהן כדירקטור 

חבר  סגן שר,מי שהוא שר,  ויו/או כדירקטור בלתי תל בבעל הרישיון כדירקטורלא יכהן  .23.6

בחר כחבר כנסת או חבר בהנהלה פעילה יכנסת, ראש רשות מקומית או אזורית, מועמד לה

  .או קרוב של גורמים כאמור לשכה או מזכירות של מפלגה פוליטית במרכז,

 70%לפחות ויידרש רוב של לשנתיים תקופת כהונתו של המנהל הכללי של הערוץ תיקבע  .23.7

ם( מן הדירקטורים, לשם קבלת החלטה בדבר העברתו של המנהל הכללי )שבעים אחוזי

במידה ומספר הדירקטורים בבעל הרישיון אינו משקף את זכויות ההצבעה מתפקידו. 

תקנון . בדירקטוריון, יחושב הרוב הנדרש לפי זכויות ההצבעה ולא לפי מספר הדירקטורים

 עיף זה.ההתאגדות של בעל הרישיון יכלול הוראה כמפורט בס
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מחברי  75%ברוב של  הדירקטורים הבלתי תלויים בבעל הרישיון לא יועברו מתפקידם אלא .23.8

במידה ומספר הדירקטורים בבעל הרישיון אינו משקף בכפוף לאישור המועצה. הדירקטוריון ו

את זכויות ההצבעה בדירקטוריון, יחושב הרוב הנדרש לפי זכויות ההצבעה ולא לפי מספר 

 קנון ההתאגדות של בעל הרישיון יכלול הוראה כמפורט בסעיף זה.ת הדירקטורים.

לעיל, רשאית המועצה לשנות  8מבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין לרבות הוראות סעיף  .23.9

שנועצה  לאחרלרבות הוראות בנושא ועדת ביקורת, זה או להוסיף עליהן,  סעיףהוראות 

 זדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.בצוות התיאום ונתנה קודם לכן לבעל הרישיון ה
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 י הערוץמישדרפרק ד: הקמת הערוץ, הפעלתו ו

  הקמת הערוץ - חלק א'

 לרישיון, ויתארו את אבני הדרך המרכזיות בהקמת 2לוחות הזמנים להקמת הערוץ יצורפו כנספח ב'

ות הרישיון ועד לתחילת השידורים המלאים על פי הורא , שתחילתם במועד הענקת הרישיוןהערוץ

  .00:01בשעה  3.5.2017 ליום , שנקבעהוההסכם

 הגשת דו"חות בתקופת ההקמה .24

שיון יבעל הררשאית המועצה, ביוזמתה או לבקשת צוות התיאום, לדרוש מבתקופת הקמת הערוץ 

 חות, המפרטים את אופן ביצוע הקמת הערוץ בפועל, ביחס ללוח הזמנים הקבוע. כל סטייה"דו

מועד ב ,ע תלווה בהסבר והערכה בדבר השלמת הפיגור. כל דו"ח כאמור יוגשמלוח הזמנים הקבו

שהוגש,  שיון לערוך מחדש דו"חיתורה המועצה. היו"ר, רשאי לדרוש מבעל הר םהמתכונת עליוב

שיון מהגשת דו"ח מסוים, י. כמו כן, רשאי היו"ר לפטור את בעל הרלהגיש דו"ח מיוחד או להשלימו

 תעביר לצוות התיאום, לבקשתו, העתק מכל דו"ח שיוגש לה כאמור.המועצה  .כולו או חלקו

 

 גופים משדרים למנויים העברת שידורי הערוץ למוקדי השידור של .25

לשידורי כבלים, באמצעות הכללי  שיוןיהרשל בעל  ושיון יועברו למנוייישידוריו של בעל הר .25.1

, ן שלויות ערוץ מערוצי הלווילשידורי לווין באמצע רישיוןה, למנוייו של בעל ורשת הכבלים של

שיון הכללי לשידורי כבלים ובעל יובהתאם לחובתם של בעל הר רישיוןבשים לב להוראות ה

 בכפוף, ספרתית שידור תחנתבאמצעות  וכןדורים ן להעביר את השיישיון לשידורי לווייהר

או  י מוצפןיני בלתיבשידור לווהערוץ ידורי שופצו י ,כמו כן .שידורים הפצת חוק להוראות

 .לחוק 14במתכונת אחרת להעברת השידורים בהתאם להוראות סעיף 

בעל הרישיון יעמוד בכל הוראות הנספח הטכני אשר יצורף לרישיון. בכפוף לכל אישור או  .25.2

 יעביר שיוןיהרהיתר נדרש על פי דין ובכפוף לדרישות הרישיון לרבות הדרישות הטכניות, בעל 

רישיון לשידורי  ושל בעל לשידורי כבליםרישיון כללי  של בעלאת שידוריו למוקדי השידור 

 .וכן למוקד השידור הלוויני הבלתי מוצפן לווין

 

  סיוןישידורי נ .26

)כאמור  החל ממועד תחילת השידורים סיון של הערוץיביקש בעל הרישיון לקיים שידורי נ .26.1

שידורי עלת המבוקשת והמטרות להפ תכנית, יפנה למועצה ויפרט את ה(עילל 6בסעיף 

 סיון. יהנ

חליט על הקלות במחויבויות לה, צוות התיאוםיו"ר המועצה רשאי, לאחר שהתייעץ עם  .26.2

שלא תעלה על חודשיים ממועד תקופה ל, לפי הוראות הדין והרישיוןבעל הרישיון החלות על 

 , ובלבד שלא יינתנו הקלות כאמור לגבי שידורי הכנסתבתנאים שיקבעתחילת השידורים, ו

בבחינת הבקשה לשידורי ניסיון יהיה היו"ר רשאי להביא בחשבון . "(שידורי הניסיוןלן: ")לה

 את מכלול הנסיבות והשיקולים הרלבנטיים לדעתו, לרבות כל אלו:  
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בעל הרישיון הגיש למועצה את כל הדיווחים הנדרשים במהלך תקופת ההקמה,  .26.2.1

 לשביעות רצונה של המועצה;

 ; ך ביצוע השידוריםח אדם מיומן לצורולרשותו כ .26.2.2

  ;לרשותו עומדים האמצעים הדרושים לצורך ביצוע השידורים .26.2.3

בידו הסכמים עם מפיקי תוכן או בעלי זכויות שידור לגבי תכנים התואמים את אופי  .26.2.4

 וייעודו; הערוץ

או צוות  השלמות או תיקונים בנספחי הרישיון על ידי המועצה ,במידה שנדרשו שינויים .26.2.5

, לפי צוות התיאום לשביעות רצונם של המועצה או שלהושלמו  , נספחים אלההתיאום

 ;העניין

כי האות המגיע  ובעל רישיון לשידורי לווין לשידורי כבלים בעל רישיוןמאת אישור  .26.2.6

דרישות התאם לאיכות טובה, במתכונת אחידה, בלמוקדי השידור שלהם, הנו ב

 ם.ובהתאם להוראות ההסכ לרישיוןשיצורף ג'  שבנספחהטכניות 

בעל הרישיון הניח את דעת המועצה כי ננקטו על ידו כל הפעולות הנדרשות במסגרת  .26.2.7

  .כנדרש בפרק ז' לשאלון, היערכותו לתחילת השידורים

 וןהניסישידורי ח המסכם את "יגיש בעל הרישיון דואו צוות התיאום, על פי דרישת המועצה  .26.3

 אמור ככל שיוגש לה.המועצה תעביר לצוות התיאום העתק מדו"ח כ הם.ותוצאותי

תקציביות הפחתות עלתה תקופת שידורי הניסיון על פרק זמן של חודש ימים, תבצע הכנסת  .26.4

 .בהסכם, הכל כפי שיקבע מסכום התמורה

החליט יו"ר המועצה לאשר את שידורי הניסיון, יידחה בהתאם מועד תחילת השידור המלא  .26.5

 מחויבסיון, מכל סיבה שהיא, ישידורי נלכאמור אישור בלא  ,בהר כי. מולעיל 6בסעיף הקבוע 

  .וביתר דרישות הרישיון לעיל 6בסעיף בלוח הזמנים הקבוע בעל הרישיון לעמוד 

 אישור הפעלה .27

שיון לא יתחיל בשידור הערוץ אלא לאחר שקיבל אישור הפעלה מאת המועצה. יבעל הר .27.1

 המועצה תיוועץ בצוות התיאום בטרם תעניק את אישור ההפעלה.

לא  "(הבקשה לאישור הפעלהיון יגיש למועצה בקשה לאישור הפעלה )להלן: "בעל הריש .27.2

יום )לעת הזו  ללעי 6בסעיף לא הקבוע ימים לפני מועד תחילת השידורים המ 30 -יאוחר מ 

 ימים לפני המועד 30או עם תום שידוריו של בעל הרישיון הקודם(  ,00:01בשעה  3.5.2017

שידורי ניסיון. יו"ר המועצה רשאי לאשר לבעל אשר הנדחה נוכח החלטת יו"ר המועצה ל

 הרישיון להגיש את הבקשה לאישור הפעלה בלוח זמנים קצר יותר.

 :הבקשה לאישור הפעלה תכלול את כל אלו .27.3

סיון יח המסכם את שידורי הנ"ב הקמת הערוץ. הדו"ח יכלול בין היתר דוצח על מ"דו .27.3.1

ים לצורך בחינת עמידת בעל במידה שהתקיימו, וכן פרטים הדרוש ,ותוצאותיהם

, ולרבות פרטים אודות עמידת בעל השידוריםהרישיון בהתחייבויותיו, לרבות לוחות 

 .לעיל 26.2בסעיף הרישיון בדרישות כאמור 
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בהתאם  הינו לעיל, 25.2בסעיף , כאמור אישור כי האות המגיע למוקדי השידור .27.3.2

 . הערוץ בהתאם לאיכות הנדרשת לצורך שידורלסטנדרטים שנקבעו ו

 שיון בהפעלת הערוץ.יח האדם והציוד הטכני העומדים לרשות בעל הרופירוט מצבת כ .27.3.3

של רצונם אישור בדבר התאמתו, השלמת התקנתו, והפעלתו של הציוד הטכני, לשביעות  .27.3.4

 .הגורמים המוסמכים בכנסת

 .י המועצהעל יד ושיידרשנוספים  כל מסמך וכל דו"ח, נתון או ידיעה .27.3.5

בדוק כי נעשו כל הפעולות , לעובדיההמועצה, או מי מ תר ההפעלה רשאיצורך מתן אישול .27.4

 ףבסעיכאמור שידורים עבודה ולוחות  תכניותלקראת הפעלת הערוץ, לרבות אישור  הנדרשות

זאת המועצה, וכי לרשות  הזה במידה ודרש רישיוןכי שונו, הושלמו או תוקנו נספחי  להלן, 38

 רשים להפקת הערוץ ושידורו.עומדים האמצעים הנד רישיוןבעל ה

על  שיידרש למועצה כל מסמך וכל דו"ח, נתון או ידיעה רישיוןלצורך בדיקה זו יגיש בעל ה

 .במתקניואו מי מטעמה ביקור של המועצה  רישיוןבמידת הצורך יאפשר בעל ה .היד

לשידור  דרושים האשר לדעת המועצה כי קיימים ליקויים או לא מתקיימים תנאים תהרא .27.5

להתנות את מתן אישור ההפעלה בתיקון ליקויים או בקיומם של  רוץ, רשאית המועצההע

שיון לעמוד בהם יתנאים שתקבע, ויכולה המועצה לקבוע תנאים להפעלה, אשר על בעל הר

בקביעת תנאים להפעלה  לאחר מועד תחילת השידורים, תוך פרק זמן שייקבע על ידה.

 , תיוועץ המועצה בצוות התיאום.הנוגעים לציוד שישמש את בעל הרישיון

 שיון.ילעמוד בכל דרישות הר רישיוןאין באישור המועצה כדי לגרוע מחובת בעל ה  .27.6

 

 הפעלת הערוץ ושידוריו  -חלק ב' 

 מימון הערוץ  .28

 שידורי הערוץ, ימומנו מהמקורות הבאים בלבד:  .28.1

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

 שידור תשדירי שירות. (2)

 

מובהר כי כל עוד לא הותר הדבר עפ"י דין, בעל הרישיון לא יהיה רשאי  ,למען הסר ספק .28.2

למכור לצדדים שלישיים תכניות שהופקו לצורך שידורן בערוץ, למעט מתן היתר לשידורן 

 . או אם הכנסת הסכימה לכך בהתאם להוראות ההסכם לתקנות 9 תקנהבכאמור 

זכו את בעל הרישיון בתמורה והעלויות אשר יפורטו להלן יוטלו על הכנסת או י ההוצאות .28.3

 :נוספת

 .באמצעות בעלי הרישיונות לשידורי כבלים ולשידורי לווין אות הפצת הערוץ לציבורהוצ .28.3.1
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)א( לחוק 9 בהתאם לאמור בסעיףהוצאות הפצת הערוץ על פי חוק הפצת שידורים  .28.3.2

( 1)ב()9בהתאם לאמור בסעיף ככל שיחולו, ספות, הפצת שידורים וכן עלויות הפצה נו

 .לחוק הפצת שידורים

 .)א( לחוק14הוצאות הפצת הערוץ בשידור לווייני פתוח בהתאם לסעיף  .28.3.3

הוצאות בגין הנגשת אתר האינטרנט של בעל הרישיון לבעלי מוגבלויות, ככל שבעל  .28.3.4

 .הרישיון חב בה על פי כל דין

יון להיות אחראי להפצת השידורים בכל אחת הכנסת תהא רשאית לדרוש מבעל הריש .28.4

לעיל ולערוך התקשרות מתאימה לשם כך,  28.3.4 -28.3.2מהדרכים המפורטות בסעיפים 

ו ובלבד שאותה התקשרות תובא טרם חתימתה לאישור הגורמים המוסמכים בכנסת. אישר

 ובמימון עלות ההתקשרות. לא אישרהכנסת את ההתקשרות, תישא  הגורמים האמורים

רלוונטי לשם בעצמה עם גורם הכנסת כנסת את ההתקשרות, תתקשר גורמים האמורים בה

 הפצת שידורי הערוץ במתכונת כאמור.

הכנסת תישא בעלות השוטפת של מים, חשמל, מיזוג אויר וניקיון האולפן ומשרדי הערוץ  .28.5

 ,רשבכנסת ואחזקת המערכות האמורות. בעל הרישיון יישא בכל הוצאה שלא ננקבה במפו

 .ולהוראות ההסכם בהתאם לנספח ו' למכרזהכל 

מלבד הוצאות ועלויות כאמור וכל הוצאה אחרת שלא נקבעה במפורש, יישא בעל הרישיון, על  .28.6

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

חייב בגילוי כל הסכם, ון מבלי לגרוע מחובות הדיווח הקבועות בפרק ז' להלן, יהא בעל הרישי .28.7

הערוץ על פי דרישת יו"ר המועצה או על פי של פעילות הבנה, מסמך וכיו"ב הנוגע למימון ה

דרישת גורם מוסמך על פי דין, לרבות למסור העתק מכל הסכם ומסמך נלווה הנוגע לקבלת 

ף אודות מימון כאמור. בנוסף יהיה בעל הרישיון חייב להמציא, על פי דרישה, כל מידע נוס

מקורות המימון בערוץ או מידע הנוגע לביטחונות או מקורות כספיים או הצהרות או 

למען הסר ספק, מובהר כי מקורות המימון של הערוץ אישורים של נותני המימון, ככל שקיים. 

 לחוק. 19פי הקבוע בסעיף  להן אך ורק ע

 והבטחת איכותם  שידוריםהחובת קיום  .29

 , באורח תקין, רציףרישיוןעל פי ה , בטלוויזיה ובאינטרנט,הערוץשיון יפעיל את יבעל הר .29.1

במשך כל  שעות ביממה 24 הערוץ ישדר. במשך כל השנה שיוןיוסדיר לאורך כל תקופת הר

מועדי מוצאי חגי ווצאי שבת ומומועדי ישראל חגי ובימי שישי ובערבי ימות השבוע, לרבות 

ופות פגרת הכנסת, ובלבד שלא יקוימו , הן בתקופות שהכנסת מכונסת והן בתקישראל

בהם יפסיק בעל הרישיון את שידוריו, סמוך לפני מועד שידורים בשבת ובמועדי ישראל, 

של  אתר האינטרנט  V OD -למעט ספריית ה, כניסת השבת או המועד ועד סמוך לאחר צאתם

 של הערוץ ופונקציית החיפוש בספריה אשר ימשיכו להיות זמינים בכל עת.

ו' בנספח את הציוד המפורט  רישיוןקיום שידורי הערוץ תעמיד הכנסת לרשות בעל ה לשם .29.2

יובהר,  שיון, ובהתאם לתנאי ההסכם.יהשימוש בציוד המפורט יהיה באחריות בעל הר. למכרז

כי ככל שתחליט הכנסת על שדרוג טכנולוגי של ציוד או שיטות השידור, יידרש בעל הרישיון 
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 ותו לטכנולוגיית השידור הנבחרת, באישור הכנסת ובמימונהלהתאים את הציוד שבבעל

  .כקבוע בהסכם

, לשידורי לווין רישיוןבעל , לשידורי כבלים רישיוןיעביר למוקדי השידור של בעל  רישיוןבעל ה .29.3

ולכל מוקד אחר  ספרתית שידור תחנתבאמצעות  למוקד השידור של מערך הפצת השידורים

בהתאם לדרישות  , במתכונת אחידה,ת שידור באיכות טובהאו שיידרש לכך על פי כל דין,

את יתאים  רישיון. בעל הובהתאם להוראות ההסכם רישיוןלשיצורף ' גהטכניות שבנספח 

 את רציפות העברת שידוריו בטיחהאות המשודר על ידו ואת ציוד המישק, באופן אשר י

 למוקדי השידור האמורים. 

השינויים הנחוצים באות השידור ובציוד, אם חל את כל  גם יעשה, על חשבונו, רישיוןבעל ה .29.4

 שינוי במאפיינים הטכניים של מוקדי השידור, באופן שיבטיח את רציפות העברת השידורים

 כאמור. 

 up -שירות הלמאפיינים הטכניים של גם שיון אחראי להתאמת האות המשודר על ידו יבעל הר .29.5

link להפצה לוויינית פתוחה ובלתי מוצפנת.  שבאמצעותו יועברו שידורי ערוץ הכנסת 

הציוד והאמצעים המשמשים לשידורי הערוץ, כל תחזק את הפעיל ולל רישיוןעל בעל ה .29.6

שיבטיח פעולה רצופה של הערוץ, והעברה נאותה של שידוריו  באופןבטלוויזיה ובאינטרנט, 

ני בלתי מוצפן, שידורי הערוץ בשידור לוויהמחויבים על פי כל דין לרבות למוקדי השידור 

על פי כל והפצה או העברה של השידורים בכל אמצעי נוסף או שיטת שידור נוספת או אחרת, 

 דין.

תוסדר בהסכם, אך אין  רישיוןחובת החזקת הציוד שבבעלות הכנסת העומד לשימוש בעל ה .29.7

 זה.  רישיוןעל פי  רישיוןבאמור בהסכם כדי לגרוע מאחריות בעל ה

קות שוטפות לבקרת איכות האות המועבר למוקדי השידור, בהתאם יבצע בדי רישיוןבעל ה .29.8

ה, וכן על פי דרישתלמועצה שיון. תוצאות הבדיקות יועברו ילר שיצורף 'נספח גבלמוגדר 

  .לצוות התיאום

 רישיון, לפטור את בעל הובהתאם להוראות ההסכם הכנסת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי .29.9

אם המחויבים על פי כל דין  השידור אל מוקדי השידור מן הצורך להעביר בעצמו את אות

כדי להעביר אות שידור  דור לווייני פתוח )בלתי מקודד(מצאה כי די בהפצת שידורי הערוץ בשי

טובה, להנחת דעתה, גם אל מוקדי השידור האמורים. בכל מקרה, לא יהיה בהחלטה באיכות 

ח את איכות קליטת השידור, כאמור להבטי רישיוןכאמור כדי לגרוע מחובותיו של בעל ה

 להלן. 

יקיים ניטור רציף של איכות השידור, כפי שהוא משודר על ידו וכפי שהוא נקלט  רישיוןבעל ה .29.10

ו/או משודר ו/או מועבר בפועל, בכל מתקן, אמצעי או תשתית תקשורת שנעשה בהם שימוש 

כנסת, ועד לאמצעים להעברת השידורים או הפצתם, החל ממתקני הערוץ המצויים במשכן ה

 . , והכל בהתאם להוראות הרישיון וההסכםלציבור המשמשים להפצת השידורים

, רישיוןמובהר, כי האמור חל לא רק על מתקנים, אמצעים ותשתיות אשר בבעלות בעל ה .29.11

בשימושו או בשליטתו, אלא גם על מתקנים, אמצעים ותשתיות ששידורי ערוץ הכנסת 

ים באמצעותם, מכוח התקשרויות בין צדדים שלישיים )בין אם משודרים, מועברים או מופצ

הם צד להתקשרויות עם צדדים שלישיים כאמור ובין אם לאו(, והכל  רישיוןהכנסת או בעל ה
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כדי להבטיח את קליטת שידורי ערוץ הכנסת על ידי הציבור, ברצף ובאיכות ראויה, בהתאם 

 נספחיו. בבהסכם ולאמור נספחיו, ובזה ו רישיוןלסטנדרטים ו/או לתקנים שייקבעו ב

אחראי  רישיון, יהיה בעל הוכפי שיקבע בהסכם 29.11במסגרת חובת הניטור האמורה בסעיף  .29.12

לאיתור תקלות בזמן אמת; זיהו מקורן; דיווח מיידי אודותן לצוות התיאום )בהתאם 

א תיקונן בידי אם התקלה תלויה בו, או וידו רישיוןלהוראותיו(; ולתיקונן המיידי בידי בעל ה

 רישיון. לשם כך, יהיה על בעל הרישיוןהגורם האחראי להן, אם התקלה אינה תלויה בבעל ה

לעשות מראש את כל התיאומים והסידורים הנדרשים, עם כל הגורמים שבשליטתם מצויים 

מתקנים, אמצעים או תשתיות תקשורת המשמשים בפועל, במישרין או בעקיפין, לשידור, 

 ה של שידורי ערוץ הכנסת. העברה או הפצ

מובהר, כי גם אם יתברר שמקורה של תקלה פלונית במתקן, אמצעי או תשתית תקשורת  .29.13

, אלא בשליטתו של גורם אחר המעורב בהעברת שידורי ערוץ רישיוןשאינם בשליטת בעל ה

לפעול לאלתר לתיקונה המיידי של התקלה בידי  רישיוןהכנסת או בהפצתם, יהיה על בעל ה

והכל כפי  ם שבשליטתו מצויים המתקן, האמצעי או תשתית התקשורת הרלוונטייםהגור

 . שיקבע בהסכם

באחריות לתקלה שארעה במתקן, אמצעי או תשתית תקשורת שאינם  רישיוןשא בעל הילא י .29.14

כנסת כי התקלה לא נגרמה גורמים המוסמכים בשל ה םבשליטתו, אם יוכיח להנחת דעת

מי מטעמו(, וכי עשה כל שלאל ידו, בנסיבות העניין, כדי להביא במעשה או מחדל שלו )או של 

לתיקון התקלה במהירות האפשרית על ידי מי שהמתקן, האמצעי או התשתית מצויים 

 בשליטתו. 

 

 אתר אינטרנט  .30

על פי מפרט טכנולוגי בסיסי מחייב דרש להקים ולתפעל אתר אינטרנט יבעל הרישיון י .30.1

 רז.המפורט בנספח ג' לנספח ו' למכ

יופעל באופן מלא לא יאוחר מתום ארבעה חודשים ממועד האינטרנט של בעל הרישיון אתר  .30.2

תחילת שידורי בעל הרישיון. המועצה רשאית, בהתייעצות עם צוות התיאום, בנסיבות חריגות 

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

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

 .התמורה, בגין התקופה שעד למועד הפעלת אתר האינטרנט באופן מלא

  אתר האינטרנט של בעל הרישיון יכלול רק את השידורים הבאים: .30.3

 ו;הטלוויזיה שלשידורי וכפי שמשודר בהערוץ במקביל שידורי  של שידור חי .30.3.1

, בין אם הם משודרים המתקיימים במשכן הכנסתהכנסת  ועדותדיוני  שידור חי של כל .30.3.2

ועדה , או אם החליטה חסוי לפי כל דין הדיוןאלא אם כן  בטלוויזיה ובין אם לאו,

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

 ;הדיונים השונים
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 ל הפחות  את התכונות הבאות:בנוסף, יכלול אתר האינטרנט לכ .30.4

שתכלול את כל התכנים ששודרו על ידי הערוץ בטלוויזיה ובאתר  VODספריית  .30.4.1

ידי משתמשי האתר ושמירתם -על כולל מתן אפשרות להורדת הקבצים ,האינטרנט

 ;מאוחר יותרבפורמטים המתאימים לשימוש 

ר לאתר שתאפש בהתבסס על זו הקיימת באתר הכנסת,פונקציית חיפוש הטמעת  .30.4.2

תכניות ושידורים על פי מועד ונושא; דיוני מליאה ניתן יהיה לאתר גם על פי מילים כפי 

 שמופיעות בפרוטוקול אותו דיון;

( לאורך כל -VODנפח האחסון של אתר האינטרנט יאפשר צפייה בתכנים )בספריית ה .30.4.3

 ;הסכם, והכל בהתאם לקבוע בלמכרז נספח ג' לנספח ו' לרבות על פי תקופת הרישיון

 אתר האינטרנט יהיה אתר מותאם למכשירי טלפון נייד ולהתקנים ניידים אחרים. .30.4.4

ייכללו רק שידורי הכנסת, בין אם הם משודרים בטלוויזיה של בעל הרישיון אינטרנט אתר הב .30.5

למען הסר ספק, אתר  בטלוויזיה.או המשודרים ובין אם לאו, והמישדרים המוספים ששודרו 

 יון לא יכלול פרסומת מכל סוג שהוא.האינטרנט של בעל הריש

יובהר כי אתר האינטרנט של בעל הרישיון, לרבות תוצריו, וכן החומרה והתשתית המשמשים  .30.6

ובעל הרישיון אינו רשאי להעבירם לצד שלישי ללא הסכמת להפעלתו, הם קניינה של הכנסת, 

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

 הרישיון.

 

 שמירת עותקים מוקלטים .31

 ם כפיאמצעיב, באופן רצוף,  )לרבות קדימונים( את כל שידורי הערוץ יקליט רישיוןבעל ה .31.1

לאחר חודשים לפחות. ( 3שלושה ) שיקבע יו"ר המועצה, וישמור על הקלטות אלה לתקופה של

  חוק.ל 17סעיף שלושה חודשים יחולו על הקלטות כאמור הוראות 

עותק של כל  או לכנסת לפי הוראות ההסכם,ימסור למועצה, על פי דרישתה,  רישיוןבעל ה .31.2

המועצה לא תעשה בעותק כאמור כל שימוש, ולא תמסור הקלטה השמורה אצלו כאמור. 

מראש ובכתב, למעט שימוש לצורכי  רישיוןאותו לידי גורם כלשהו, ללא אישורו של בעל ה

. העותק יהיה בפורמט או אמצעי רישיוןל המועצה על פעולות בעל המעקב וביקורת פנימיים ש

 אשר תקבע המועצה. 

 

  תיקון תקלות .32

 ובכפוף להוראות ההסכם, יחולו ההוראות הבאות: , לעיל 29מהוראות סעיף מבלי לגרוע  .32.1

, בטלוויזיה או שיון יתקן כל תקלה הגורמת לפגיעה בזמינות שידורי הערוץיבעל הר .32.1.1

באופן מלא או חלקי, או באיכות השידורים, מיד עם קרות  שלו,באתר האינטרנט 

שיון בתוך זמן יתתוקן על ידי בעל הר תקלה שאינה פוגעת בשידורי הערוץ, התקלה.

 . סביר
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או אתר כי מערכת השידור  או המועצה ו נציגי צוות התיאוםשערכ נמצא בבדיקה .32.1.2

דרישות הטכניות והביצועים על פי התקנים, ה יםפועל םאינ רישיוןשל בעל ההאינטרנט 

 .יהיאת הפעולות הדרושות לתיקון הסט רישיוןאו על פיו, יבצע בעל ה רישיוןהקבועים ב

על הפעולות שעליו לנקוט ועל  רישיוןורות לבעל הלה םרשאיהמועצה או צוות התיאום 

  המועד להשלמתן.

קלה, אופייה, דרך הסיבה לת -שיון ינהל יומן תחזוקה ובו יפורטו פרטי התקלות יבעל הר .32.2

 גילויה, פרק הזמן בו נמשכה התקלה והצעדים שננקטו לתיקונה.

תוך זמן סביר גם ולצוות התיאום  מיידית רישיוןבעל המבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, ידווח  .32.3

באופן מלא או  , בטלוויזיה ובאינטרנט,למועצה על כל תקלה שגרמה לפגיעה בזמינות שידוריו

. בדיווח יימסר מידע מלא ומפורט אודות האירוע, לרבות יותרו דקות א 5במשך חלקי 

  מיקומו, ההפרעה שנגרמה, היקפה והצעדים שננקטו להפסקת האירוע ולהמשך שידור תקין.

 

  קבלת תלונות הציבור .33

ממונה על תלונות הציבור, אשר תפקידו יהא לקבל את תלונות הציבור, ימנה  רישיוןבעל ה .33.1

 תוך זמן סביר.לבודקן ולהשיב עליהן ב

  .למועצהעל כך לצוות התיאום ויקיים רישום של תלונות הציבור, וידווח  רישיוןבעל ה .33.2

את דרכי ההתקשרות עם בעל התפקיד  לרבות באתר האינטרנט שלו שיון יפרסםיבעל הר .33.3

 , ועם המועצה.33.1האמור בסעיף 

 

 שידורים במקרי חירום .34

על עקיף, שייגרם לו כתוצאה מקבלת הוראה שיון לא יפוצה על כל נזק, ישיר או יבעל הר .34.1

 .לכללים 31בסעיף  כאמורשידור הודעות חירום 
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 פרק ה': תוכן השידורים

 אופי הערוץ והשידורים .35

, שבו ישודרו שידורי הכנסת והמישדרים המוספיםנשוא רישיון זה יהיה ערוץ הכנסת ערוץ  .35.1

נגישות לדיוני הכנסת ולמגוון ר כדי לאפש בישראל, והכל הרחבציבור צפיית הלאשר יתאימו 

ובכללם את מעמד יבטי עבודתה, לטפח מודעות אזרחית ולחזק את ערכי הדמוקרטיה ה

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

לרבות  ,לשם ביצוע שידורים כאמור, יערוך בעל הרישיון הכשרות מתאימות לגבי עבודתה.

, ובכלל זה לפי מתווה שיחליט עליו צוות הכנסת ה הפרלמנטרית שלהנוגע לעבודתבכל 

  .לפי הוראות ההסכם התיאום בנושא תהליכי העבודה הפרלמנטרית

שידורי בעל הרישיון יעסקו באופן נרחב בליבת העבודה הפרלמנטרית על מגוון היבטיה,  .35.2

ללם את מעמד הכנסת כבית לרבות טיפוח מודעות אזרחית, חיזוק ערכי הדמוקרטיה ובכ

 הנבחרים של המדינה והכל בהתאם למטרות החוק.

 יקפיד על סיקור וייצוג מאוזנים והוגניםבאופי התכניות, ועושר  יפעל לגיווןבעל הרישיון  .35.3

רלבנטיות, . בנוסף, אופי הערוץ ישמור על ויפעל למקוריות, חדשנות ויצירתיות בשידורים

 השלכותבעלי ים או חריג יםמיוחד לאירועיםגובה בזמן אמת גמישות, דינאמיות ותעדכניות, 

יביאו למיצובו של . שידורי הערוץ עניין מהותי לציבור שיש בהם פרלמנטריות משמעותיות

 ולבידולו מערוצים אחרים תוך פנייה לקהלים מגוונים. ,הערוץ במפת השידורים הקיימת

תוך נאמנות לאמת העובדתית  ,ומקצועי ןהוג, אמין יהיהבעל הרישיון יבטיח כי התוכן שישדר  .35.4

ייתן  – ודברי הרקע לשידורי הכנסתולחובת הדיווח לציבור, ולעניין המישדרים המוספים 

מידע קולי  –" דברי רקעלעניין זה, " ביטוי הולם למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור.

  אנושי מטעם בעל הרישיון )שדרן( המלווים את שידורי הכנסת.

. מבלי אתיקה מקצועיתעקרונות ועמידה בדיוק איזון, דורי הערוץ ייערכו תוך הקפדה על שי .35.5

הוראות סעיף זה  האתיקה הקבועות בכללים.הוראות לגרוע מהאמור, יחולו על בעל הרישיון 

ראות המועצה תהיה רשאית למובהר, כי  יחולו על בעל הרישיון ועל כל הפועלים מטעמו.

כמפורט  במסגרת הליך הפרה וביטול הרישיון ה מהותית של הרישיוןשל סעיף זה כהפרהפרה 

 לעיל. 9 בסעיף

בעל הרישיון יבטיח כי תוכן המישדרים המוספים לא יכלול פגיעה חמורה בכבוד הכנסת כבית  .35.6

הנבחרים של המדינה, אלא אם כן התוכן הוא בעל ערך חדשותי או חינוכי המצדיק, בנסיבות 

אין בהוראות אלה כדי  בד שהפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש.העניין, את שידורו, ובל

 למנוע סיקור עובדתי של הנעשה בכנסת או של פעילות חברי הכנסת.

שיון ישמור בשידוריו על עקרונות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, יבעל הר בכפוף לכל דין, .35.7

 לרבות הזכות לבטא דעות חריגות ולא אהודות.

  שיון לא יימנע מלשדר מידע שקיים עניין ציבורי בשידורו.יבעל הר בכפוף לכל דין, .35.8

להיות נוגד את עלול ה ,בעקיפין ויעשה שימוש כלשהו במישדרים, במישרין א בעל הרישיון לא .35.9

 .טובת הציבור
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, בין היתר לפי הוראות ההסכם בעל הרישיון יפעל לקידום הערוץ ותכניו בקרב הציבור הרחב .35.10

 בעניין זה.

עלול להוות סיכון ה ,בעקיפין ויעשה שימוש כלשהו במישדרים, במישרין א שיון לאבעל הרי .35.11

 .טחון המדינהילב

ניו יבעקיפין, לקידום עני ויעשה שימוש כלשהו במישדרים, במישרין א בעל הרישיון לא .35.12

 - לרבות עובדיו ומנהליו ואם הוא תאגיד -" בעל רישיוןין זה, "יהפרטיים או המסחריים; לענ

  .כל מי שהוא בעל ענין בולרבות 

 

 , כתוביותשפת הערוץ .36

 ., בדיבור, בדיבוב או בכתוביותעברית, יהיו בשפה השדירי השירותתלרבות  ,כל שידורי הערוץ .36.1

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

 בשפה העברית.

ליאת הכנסת וועדות הכנסת ילוו בכיתוב הכולל מידע ודברי כל שידורי הטלוויזיה של דיוני מ .36.2

  .למכרז 1הסבר על מהות הדיונים האמורים, בהתאם להוראות כמפורט בנספח ד'

בעל הרישיון יתרגם את שידורי הטלוויזיה שאינם משודרים בשידור חי לעברית או לערבית,  .36.3

שידוריו בכתוביות בהתאם  )ג( לחוק, וכן ילווה את11לפי העניין בהתאם להוראות סעיף 

יובהר, למען הסר ספק כי גם שידורי הכנסת  ובתקנות. הכתוביות לשיעורים הקבועים בחוק

כתוביות על פי השיעורים הוגם המישדרים המוספים חבים בחובות הליווי הקבועות בחוק 

 המפורטים בחוק זה.

 

 שידוריםמתכונת ותוכן ה .37

זיה ובאינטרנט, וכן שירותים הנלווים להם במישרין, ערוץ ייכללו שידורים בטלוויהבשידורי  .37.1

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

 .הידודיים

שידורי הכנסת ומישדרים מוספים לכל הפחות בהיקף בשידור ראשוני בערוץ ישודרו  .37.2

 .למכרז 1'דבנספח ובמתכונת כמפורט 

כללו שידורים של ישיבות מליאת הכנסת, ישיבות ועדות הכנסת, אירועים רוץ ישידורי הע .37.3

יני הכנסת, או מישדרים שמטרתם טיפוח מודעות יבענ ממלכתיים, מישדרים העוסקים

נם מתן מידע או העשרה לרבות תכניות בשפות יאזרחית וחיזוק ערכי הדמוקרטיה, או שעני

 אולפעילות חברי הכנסת בטי עבודת הכנסת, והכול בזיקה למגוון הי הערבית והרוסית,

 .פוליטית לפעילות

יכללו מגוון ייתנו מענה הולם לייעוד המיוחד ולמאפיינים שנקבעו בסעיף זה ושידורי הערוץ  .37.4

מתכונת בלוח השידורים, ב שיבואו לידי ביטויהערוץ וייעודו, אופי התואמות את  ,של תכניות

בעל רישיון לא שידוריו לרבות בתקופת פגרת בחירות ב. למען הסר ספק, נושאיהןבהתכניות ו



 

 

- 37 - 

לעניין פרסום  1959-ה לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט16יחרוג מהוראות סעיף 

 סקרים.

 מיעוטים אתניים ,הערוץ ייתנו ביטוי הולם לתכנים שעוסקים בפריפריה, מיגדרשידורי  .37.5

 אוסת, לפעילות חברי הכנסת , והכול בזיקה למגוון היבטי עבודת הכנבישראל ותרבות

 .פוליטית לפעילות

בפריסה הגיאוגרפית של אתרי צילום של אייטמים ותכניות  שידורי הערוץ יכללו גיוון .37.6

 .המתקיימת מחוץ למשכן הכנסת העוסקות בפעילות פרלמנטרית

כרון, תתאם את אופיים של מועדי ישראל ובימי זישראל, בערוץ בחגי מתכונת השידורים  .37.7

 ביטוי הולם. ו ותיתן להםימים אל

בעת צילום ושידור של ישיבות מליאת הכנסת, ישדר בעל הרישיון את מי שקיבל רשות דיבור  .37.8

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

י למנוע מבעל הרישיון לצלם ולשדר במקביל התרחשויות אחרות במליאת הכנסת, במהלך דבר

 הדובר.

באמצעים  במהלך שידורי הערוץ הן בטלוויזיה והן באינטרנט, יעביר בעל הרישיון .37.9

עדכונים שוטפים, ככל אך ורק (, בין בשידור חי ובין בשידור שאינו חי, Scrollטקסטואליים )

יובהר, כי הכנסת שוקלת  .שישנם, בדבר הפעילות הפרלמנטרית המתבצעת באותה עת בכנסת

די לחייב את בעל הרישיון להעביר בשידוריו, באמצעים כאמור, גם עדכונים לתקן את החוק כ

 שוטפים שעניינם חדשות כלליות בענייני היום, ככל שיש בהם עניין מיוחד לציבור הרחב.

משא  רישיוןהיה והכנסת תחליט על שינוי תקציב הערוץ הקבוע בהסכם, ינהלו הכנסת ובעל ה .37.10

ע בהסכם. במקרה וקבלם בביצוע השינוי, בהתאם באשר למכלול התנאים הקשורי ומתן

 שיון בהתאם.ילר התוכן שיצורף נספחהצורך יתוקן 

המתקיימים  הכנסת ועדות דיוני כל)ד( לחוק ולהוראות התקנות, 6בכפוף לאמור בסעיף  .37.11

חסוי  הדיוןאלא אם כן  במלואם, ,ערוץאתר האינטרנט של הב ווישודר יצולמובמשכן הכנסת 

מבלי לגרוע מהאמור,  .מוועדות הכנסת, כי דיוניה לא ישודרועדה והחליטה  ו אם, אלפי כל דין

תשודר  באתר האינטרנט של הערוץ המשודרות הכנסת לכל הפחות ועדה אחת מבין ועדות

 .1ר חי בשידורי הטלוויזיה של הערוץ ויחולו, בין היתר, הוראות נספח ד'במקביל ובשידו

 , ניתן יהיה לשדר בערוץ תשדירי שירותכללי התקשורתו הכללים, בכפוף להוראות התקנות .37.12

 וקדימונים אך לא ניתן יהיה לשדר בו קדימונים צולבים.

 

 שידורים לוחות .38

בשנתיים  ל הרישיוןעביחייבו את  ,לרישיון 1ב' כנספחלרישיון אשר יצורפו לוחות השידורים  .38.1

סטות מן האמור בהם ל רשאייחד עם זאת, בעל הרישיון יהיה . של שידורי הערוץ הראשונות

 במקרים הבאים:

בעל הרישיון יהיה רשאי להסיר תכנית מסוימת מלוח השידורים  –החלפת תכנית  .38.1.1

, על פי שיקול דעתו בעלת מאפיינים דומים מאותה סוגהכנית אחרת כולהחליפה בת
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המקצועי וללא קבלת אישור המועצה, ובלבד שבעל הרישיון ידווח על ההחלפה ליו"ר 

 ראש ובכתב.המועצה, מ

יהיה רשאי לשנות את שעות השידור של התכניות המפורטות שיון יבעל הר –שינוי שיבוץ  .38.1.2

בלוחות השידורים בתקופת כנס ופגרה, למעט התכניות שזמני השידור שלהן קבועים 

, על פי שיצורף לרישיון 1נספח ב'בולשבצם בסדר אחר מן האמור למכרז  1בנספח ד'

קבלת אישור המועצה, ובלבד שבעל הרישיון ידווח על  שיקול דעתו המקצועי וללא

 ההחלפה ליו"ר המועצה, מראש ובכתב.

 1נספח ב'בבעל הרישיון יהיה רשאי לשנות את תמהיל התכניות האמור  –שינוי בתמהיל  .38.1.3

בזמן כנס ופגרה, לרבות שינוי ביחס שבין שעות השידור מהסוגות שיצורף לרישיון 

באישור יו"ר  –אחת בתכנית מסוגה אחרת וכיו"ב השונות, החלפת תכנית מסוגה 

 המועצה, מראש ובכתב.

 תכנית עבודה ולצוות התיאום שיון יגיש למועצהיבעל הר, 38.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .38.2

 תכניותכל ה תכנון הפקת או רכישתיפורט  ה, בנה, שלושה חודשים לפני תחילת כל ששנתית

 )ככל הניתן( , נושאיהן, מבצעיהן הראשייםתכניותות . הפירוט יכלול, שמבשידורי אותה שנה

הוצאות ומועד  תכניתומקורן. כן יכלול הפירוט תכנון השקעה בהפקות, אופן הכנתן, יוצריהן, 

בבדיקת תכנית העבודה  שידור מתוכנן ו/או כל פירוט אחר כפי שיידרש על ידי המועצה.

 ובאישורה תיוועץ המועצה בצוות התיאום.

לתקן את  רישיוןלהורות לבעל ה , בין ביוזמתה ובין לבקשת צוות התיאום,יתהמועצה רשא .38.3

הוראות החוק, לרבות ל תכניתמחדש, על מנת להתאים את ה ה, או לערכתכנית העבודה

, ובלבד שהודיעה שיוןילר התוכן שיצורף נספחלרבות  שיוןיהרמטרותיו, התקנות, הכללים ו

ם לאחר מועד הגשת תכנית העבודה, ונתנה לבעל לא יאוחר מחודשיי רישיוןעל כך לבעל ה

 שיון הזדמנות נאותה להגיב להוראה ולאחר ששקלה את ההוראה מחדש לאור התגובה. יהר

לוח  לפני כל תקופת כנס ופגרה יום מראש 45יעביר למועצה ולצוות התיאום  רישיוןבעל ה .38.4

ומתכונת כפי שייקבע על שידורים תקופתי בהתאם למועדי כינוס ופגרת הכנסת, על פי פירוט 

ידי המועצה. לוח השידורים יפרט את שיבוץ כל התכניות לפי משבצות שידור, לרבות 

, או לוח השידוריםלתקן את  רישיוןהמועצה רשאית להורות לבעל השמותיהן, ונושאיהן. 

הוראות החוק, לרבות מטרותיו, התקנות, ללוח השידורים מחדש, על מנת להתאים את  ולערכ

זמן סביר מראש, ונתנה  רישיון, ובלבד שהודיעה על כך לבעל העל נספחיו רישיוןוה יםהכלל

הזדמנות נאותה להגיב להוראה ולאחר ששקלה את ההוראה מחדש לאור  רישיוןלבעל ה

 התגובה. 

ידווח למועצה ולצוות התיאום על כל שינוי מתכנית העבודה השנתית או מלוח  רישיוןבעל ה .38.5

להורות ליהם דווח כאמור בסעיף זה לעיל, והמועצה תהיה רשאית השידורים התקופתי ע

מחדש, על מנת  ם, או לערכתכנית העבודה או את לוח השידוריםלתקן את  רישיוןלבעל ה

זמן  רישיוןם, ובלבד שהודיעה על כך לבעל האו לכללי רישיוןלתנאי ה תכניתלהתאים את ה

להגיב להוראה ולאחר ששקלה את הזדמנות נאותה  רישיוןסביר מראש, ונתנה לבעל ה

 ההוראה מחדש לאור התגובה.
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דורים יעביר למועצה ולצוות התיאום )בדיעבד( את הדו"חות הבאים: דו"ח שי רישיוןבעל ה .38.6

, ודו"ח תלונות רבעוני. הדו"חות יוגשו בפירוט ובפורמט כפי בתום כל תקופת כנס ופגרה

 שייקבע על ידי המועצה. 

צה דו"ח שנתי מסכם לכל החובות והמכסות השנתיות של הערוץ יעביר למוע רישיוןבעל ה .38.7

 ימים ממועד תום כל שנת שידורים קלנדארית, וזאת כפי שתקבע המועצה. 45בתוך 

 ין לפרסם אותו.יים השבועי לכל גורם המעונמישדריאפשר נגישות שווה ללוח ה רישיוןבעל ה .38.8

 ום בעיתונות.לוח השידורים השבועי יועבר למועצה במועד העברתו לפרס

בפירוט ובפורמט )שידור בפועל(  AS-RUNדו"חות  רישיוןלבקשת המועצה, יעביר בעל ה .38.9

 .או מי מטעמה שתקבע המועצה

על פי סעיף זה לגבי לוח השידורים בשל נסיבות  ון מחובותיושיימובהר כי, סטייה של בעל הר .38.10

ין באמור לעיל, לפטור את זה. א רישיוןשל כוח עליון לא תיחשב כהפרה לצורכי קיום הוראות 

ולהיערך לשידורים בעת חירום כגון מלחמה או עיתות  שידוריםמהכנת לוח  רישיוןבעל ה

 מיוחדות אחרות.

 איסור שידורי פרסומת .39

למען הסר ספק, אתר האינטרנט של בעל  לא תיכלל פרסומת.בטלוויזיה ובאינטרנט בשידורי הערוץ 

 א.הרישיון לא יכלול פרסומת מכל סוג שהו

 

 ים לצפייה מוקדמתמישדרהגשת  .40

זה נדרש אישור המועצה מראש  רישיוןאו תנאי  הכללים בכל מקרה בו על פי הוראת המועצה, 

אלא לאחר  או המישדר תכניתאת ה רישיון, לא ישדר בעל האו מישדר תכניתשל  הלשידור

 , ובהתאם לאישור.ושאושר
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 וערבות אחריותפרק ו: 

  אחריות -' אחלק 

 שיוןיאחריות בעל הר .41

או עקב השימוש  רישיוןישא באחריות, על פי כל דין, לכל נזק, בקשר לשימוש בי רישיוןבעל ה .41.1

 בו.

בכל האמצעים הסבירים למניעת נזק, ואם נגרם נזק  רישיון, ינקוט בעל הרישיוןבביצוע ה .41.2

פצה את את הנזק על חשבונו וי רישיון, יתקן בעל הרישיוןכאמור כתוצאה מן השימוש ב

 הניזוק, בכפוף לכל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מדינת ישראל, המועצה ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים כלפי  .41.3

, ו/או מי מטעמו, רישיוןצד שלישי כל שהוא בשל נזק שנגרם עקב מעשה או מחדל של בעל ה

בגין כל נזק או ישפה את מדינת ישראל  רישיוןהקשורים בהפעלת הערוץ ו/או שידורו. בעל ה

 רישיוןתביעה כאמור ובלבד שמדינת ישראל הודיעה לבעל הפסק דין בהוצאה שיגרמו לה עקב 

; לעניין להתגונן כנגדה רישיוןלבעל ה ואפשרהעל כל תביעה כאמור בסמוך לקבלת התביעה 

לרבות פסק בורר וכן חיוב בתשלום במסגרת הליכי גישור או פישור.  –סעיף זה, "פסק דין" 

מען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי לא ינוהלו הליכי פישור, גישור או בוררות עם ל

 .רישיוןהדורש או התובע, אלא בהסכמת בעל ה

אחריות נוספת, מעבר לאחריותו  רישיוןעל בעל ה מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל .41.4

 על פי כל דין, או כדי לצמצם את אחריותו על פי כל דין.

 

 רישיוןערבות למילוי תנאי ה - 'בחלק 

 קיומה של הערבות .42

, לרבות חובותיו על פי הוראות רישיוןכבעל להבטחת כל התחייבויותיו וחובותיו, בפעילותו  .42.1

בידי המועצה ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת  רישיון, הפקיד בעל הזה רישיוןותנאי  הדין

אין בהוראה זו  .תצורף כנספח ה' לרישיון, אשר ₪)מיליון(  1,000,000 מדינת ישראל, בסך של

חובתו להעמיד ערבות בנקאית  –לפי ההסכם, ובכלל זה  רישיוןכדי לגרוע מחובותיו של בעל ה

  בלתי מותנית נוספת לטובת הכנסת, על פי הוראות ההסכם.

קפו, יהיה בידי המדינה ולאחר תום ת ה, ובמשך שנרישיוןהכי בתקופת אחראי  רישיוןבעל ה .42.2

 שיהיה מקובל על המועצה.  בנוסח ,42.1בסעיף כאמור  יותערבו

או בשנה  רישיוןתקופת ה מהלךנפרע סכום הערבות כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, ב .42.3

כתב ערבות בנוסח זהה, ובסכום המשלים את סכום  מועצהל רישיוןשלאחריה, ימסור בעל ה

  להשלמת סכום הערבות. דרישה , מיד עם קבלת₪)מיליון(  1,000,000של  הערבות לסך
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, רישיוןתנאי ה הווה הפרה מהותית שלי 42.3אי השלמת סכום הערבות כאמור בסעיף  .42.4

לבטל,  ה, לחלט כל יתרה מסכום הערבות, וזאת בנוסף על סמכותתהיה רשאית מועצהוה

 .רישיוןלהגביל או להתלות את ה

 

 מטרת הערבות .43

על ידי בעל  והוראות המועצה יוןרישהערבות תשמש, בין היתר, להבטחת מילוי תנאי ה .43.1

, וכן לפיצוי ולשיפוי המדינה על כל נזק, תשלום, אובדן הפסד או הוצאה שנגרמו או רישיוןה

, כולם או רישיוןעקב אי מילוי תנאי ה –בעקיפין  במישרין או –להיגרם למדינה שעלולים 

 ., הגבלתו או התלייתורישיוןמקצתם, במועדיהם ובמלואם או עקב ביטול ה

, רישיוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו של בעל ה .43.2

, ולהבטחת תשלומים שהתחייב בהם בעל לרבות ההשקעות בערוץ ובהפקות מקומיות

תשלום תמלוגים או תשלום עיצום כספי שהוטל עליו בשל הפרת תנאי  , לרבותרישיוןה

 ת החוק או הכללים.ואו הורא רישיוןב

 

 חילוט הערבות .44

בחלק זה, בשל הפרה של  להורות על חילוט הערבות כולה או חלקה, כאמור תרשאי מועצהה .44.1

 –, הוראות החוק והכללים או הוראות המועצה שניתנו לפיהם. בסעיף זה רישיוןתנאי ה

 הן הפרה בפועל והן הפרה צפויה. ;"הפרה": הן הפרה מהותית, הן הפרה שאינה מהותית

, כי אם לא יקיים את התנאים הקבועים רישיוןערבות, תינתן התראה לבעל הלפני חילוט ה .44.2

הזדמנות  רישיוןלבעל ה מועצהיתן התבהתראה, עד המועד שייקבע בה, תחולט הערבות, וכן 

  .לטעון את טענותיו בעניין

להורות כי יחולט מן הערבות סכום הדרוש לשם מילוי  מועצהה ת, רשאירישיוןה בוטל .44.3

 .רישיוןו של בעל ההתחייבויותי

 

 כתבי התחייבות .45

עמידת בעל הרישיון  להבטחתבבעל הרישיון  מניותלרישיון יצורפו כתבי התחייבות של בעלי ה .45.1

 בתנאי הרישיון ולמילוי התנאים הקבועים בו.

המועצה תהיה רשאית, מזמן לזמן, לפעול למימוש מכתבי ההתחייבויות, אם מצאה, כי בעל  .45.2

במימוש  , לפי שיקול דעתה.י הרישיון ובהוראות כל דין החל עליואינו עומד בתנא ןהרישיו

 .מכתבי ההתחייבות, רשאית המועצה לפעול על פי האמור בהם

בכל מקרה בו ימומשו כתבי ההתחייבות, כולם או חלקם, תהא המועצה רשאית לדרוש מבעל  .45.3

   ידי המועצה.   -הרישיון להשלימם באופן מידי, במתכונת ובאופן שיידרש על
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אין בו כדי לגרוע על פי מכתבי ההתחייבות, כולן או מקצתן,  מניותמימוש התחייבויות בעלי ה .45.4

לתבוע בכל דרך את קיומם של חיובים בהם , מזכות המדינה, לרבות באמצעות יו"ר המועצה

ואין בו כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד  על פי הרישיון או על פי כל דין התחייב בעל הרישיון

)ובכלל זה למועצה( על פי כל דין ועל פי רישיון זה, במקרה של אי עמידת בעל הרישיון  למדינה

 במחויבויותיו על פי הרישיון ועל פי כל דין.

 

 שמירת סעדים .46

האפשרות לחלט את הערבות, אין בהם לגרוע מסמכות המועצה לנקוט כן חילוט הערבות ו .46.1

 שיון, ובכללם:יאמצעים אחרים כלפי בעל הר

 כללים. עיצום כספי מכוח הסמכה בחוק או בליו עלהטיל  .46.1.1

 שיון.ילשנות את תנאי הר .46.1.2

 שיון, להגבילו או להתלותו.ילבטל את הר .46.1.3

 לפעול למימוש כתבי ההתחייבות המצורפים לרישיון. .46.1.4

כלפי המדינה, לתשלום מלוא  רישיוןאין בסכום הערבות כדי להגביל את אחריותו של בעל ה .46.2

 ועל פי כל דין.  רישיוןתשלומם חלה עליו על פי ההנזקים שנגרמו לה, ואשר חובת 

המועצה, לתבוע בכל דרך את קיומם  חילוט הערבות, אין בו כדי לגרוע מזכות המדינה, לרבות .46.3

 או על פי כל דין. רישיוןעל פי ה רישיוןשל חיובים בהם התחייב בעל ה

 ", כולה או חלקה.הערבות" -ין פרק זה ילענ .46.4
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 פרק ז':  פיקוח ודיווח

 סמכות פיקוח .47

בכל הנוגע לביצוע  רישיון, רשאים לפקח על פעולותיו של בעל הההמועצה או מי מטעמ .47.1

 וכל דין.המועצה  התקנות, הכללים,  הוראותוקיום הוראותיו, הוראות החוק,  רישיוןה

, בכל הנוגע לביצוע הפיקוח על הישתף פעולה עם המועצה, וכל מי שהוסמך על יד רישיוןבעל ה .47.2

כל מידע  , במועד שנקבע לכךימסור להם לפי דרישתם ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור פעולותיו,

" מסמךאו נתון וכל מסמך שברשותו או בשליטתו, אשר נדרש לשם ביצוע הפיקוח. לעניין זה "

 לרבות מידע השמור במחשב או בכל מדיה אחרת, ולרבות קלטת. -

, לכך, להיכנס השהוסמך על ידמועצה עובד הו אעל מנת לבצע את הפיקוח רשאים המועצה,  .47.3

סבירה לכל מתקן, משרד בכל עת  ,ובתיאום עם הגורמים המוסמכים בכנסת בהודעה מראש

, לבדוק כל מתקן או רישיוןלשם ביצוע פעולותיו על פי ה רישיוןאו אולפן המשמש את בעל ה

 .47.2יף לביצוע השידורים ולעיין בכל מסמך כאמור בסעאת בעל הרישיון ציוד המשמש 

ינהל מעקב ממוחשב לפי דרישת המועצה על ביצוע שידוריו ועל כל הפרטים  רישיוןבעל ה .47.4

 זה. רישיוןהנדרשים בדיווח על פי הוראות 

יעביר למועצה דיווחים הנוגעים למכסות וחובות הערוץ גם באופן ממוחשב וזאת  רישיוןבעל ה .47.5

 כפי שתקבע המועצה.

 במועד שננקב בפנייה.המועצה  ישיב על כל פנייה של רישיוןבעל ה .47.6

 

 חות"חובת הגשת דו .48

זה או כל דו"ח  רישיוןחות המפורטים ב"את הדו , לפי העניין,שיון יגיש למועצהיבעל הר .48.1

, אף אם אינו מפורט רישיוןשיידרש על ידי המועצה, הדרוש לה לביצוע הפיקוח על בעל ה

 זה. רישיוןב

שים ומועדי הגשתם, אך כל עוד לא נקבעה המועצה רשאית לקבוע את מתכונת הדו"חות הנדר .48.2

 את מתכונת הדו"ח. רישיוןמועצה יקבע בעל הה או בהוראת רישיוןמתכונת לדו"ח, ב

דו"ח יוגש כשהוא מודפס וערוך בצורה נוחה לקריאה, נושא את תאריך עריכתו, וחתום בידי  .48.3

 . , או בידי מנהל הערוץרישיוןהמנהל הכללי של בעל ה

המועצה מועד אחר להגשתו, יוגש במועדים  בהוראות מטעםאו  שיוןרידו"ח שלא נקבע ב .48.4

חודש שלאחריו; דו"ח שלישוני יוגש לתום הלגבי כל חודש, עד  כלהלן: דו"ח חדשי יוגש

, דו"ח רבעוני קדם לוחודש, ויתייחס לשלישון שתום הבחודשים ינואר, מאי וספטמבר, עד ל

 ;לחודש, ויתייחס לרבעון שחלף 21 -עד היום ה יוגש בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר,

 לאחר תום השנה. 30 -דו"ח שנתי יוגש עד היום ה
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בכתב כי הוא פטור מהגשת דו"ח מסוים, למקרה מסוים  רישיוןהיו"ר רשאי להודיע לבעל ה .48.5

שהוגש, אם מצא כי  לערוך מחדש דו"ח רישיוןאו דרך כלל, וכן רשאי הוא לדרוש מבעל ה

 לכלול בדו"ח. רישיוןאשר לדעתו היה על בעל ה חסרים בו פרטים

זה, יישמר  בסודיות,  רישיוןעל פי הוראות  רישיוןכל דו"ח ו/או מידע שיימסר ע"י בעל ה .48.6

 בשים לב, בין היתר, לסודות מסחריים והמקצועיים הכלולים בדו"ח או במידע שנמסר.

 

 סוגי דו"חות ודיווחים .49

את הדו"חות הבאים, למועצה  רישיוןזה, ימציא בעל ה וןרישימבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר ב

 כשהם ערוכים בשפה העברית:

  .רישיוןל 24סעיף , ככל שנתבקש להגישם על פי דו"חות על הקמת הערוץ .49.1

, יוגש ארבעים וחמישה יום טרם תחילת תכניותלוח שידורים תקופתי לגבי תכנון ושיבוץ ה .49.2

 התקופה )כנס או פגרה לפי העניין(.

, תוגש שלושה חודשים הפקה המקומיתהעבודה שנתית, לגבי תכנון עמידה במכסות  תכנית .49.3

  לנדרית.דורים קלפני כל תחילת שנת שי

ירוט שיידרש פב ,שנתיים מבוקרים וחתומים בידי רואה חשבוןלבקשת המועצה יוגשו דו"חות  .49.4

 שיון, המתייחסים לחובת ההשקעה בהפקות מקומיות ולהוצאות בעל הריידי המועצה-על

 אחרים.ובכלל זה דיווח על היקף ההסתייעות בגופים 

 יוגש מדי רבעון. –דו"ח תקלות בהפעלת הערוץ  .49.5

 .מיידי - , בטלוויזיה או באינטרנטח על הפסקה בשידורי הערוץדו" .49.6

 יוגש מדי רבעון. – 38.6דו"ח תלונות על תפקוד הערוץ כאמור בסעיף  .49.7

 דו"ח סיכום שנתי. .49.8

המצריך אישור מראש בהתאם לסעיפים  שיוןיצעי שליטה בבעל הרחזקת אמבהשינוי דו"ח על  .49.9

 .16.3, או אישור בדיעבד בהתאם לסעיף 19.1 -ו 18.1, 17.2

 דו"חות כספיים מבוקרים של בעל הרישיון. .49.10

רוע ישעות ממועד התרחש הא 72הדיווחים שלהלן יוגשו באופן מיידי ובכל מקרה בתוך  .49.11

 האמור:

 או על מימושם. רישיוןמנכסי בעל ההטלת עיקול או שעבוד על נכס  .49.11.1

 .רישיוןתביעה מהותית בשל נושאה או בשל סכומה, שהוגשה נגד בעל ה .49.11.2

 לע יאשהר דיגאתכ רישיוןדו"ח על כל עניין שיש בו כדי להשפיע על כשירותו של בעל ה .49.11.3

 ישראל.וויזיה בפי דין להפיק ולשדר תכניות חדשות בטל

ועל כל הפרה מהותית של הוראות  רישיוןל הכל עניין שיש בו כדי להשפיע על תקפו ש .49.11.4

 .רישיוןה
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 פרק ח': שונות

 רישיוןנספחים ל .50

)יתכן שינוי  הבאיםהמחייבים הנספחים שיוענק לבעל הרישיון יצורפו, בין היתר, שיון ילר .50.1

  :(וכותרתם בסדר הנספחים

 

 .לרבות פירוט זכויות החתימה בבעל הרישיון שיוןיפרטי בעל הר - נספח א'

 .מתכונת בקשה לאישור שינוי בשליטה ובאחזקת אמצעי שליטה - 1א'נספח 

 מתכונת ואפיון הערוץ. -'בנספח 

 .לוחות השידורים - 1נספח ב'

 לוחות זמנים להקמת הערוץ. - 2נספח ב'

 מפרט טכני. - 'גנספח 

 בבעל הרישיון. מניותכתבי התחייבות של בעלי ה - 1ג'נספח 

 .שיוןישל הר רשימת הפרות מהותיות - 'דנספח 

 ערבות בנקאית לקיום תנאי הרישיון. - נספח ה'

 לבין הכנסת. רישיוןההסכם בין בעל ה – 'ונספח 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. שיוןיהנספחים לר .50.2

 

 וההסכם כמסמכים ממצים  רישיוןה .51

יו בכל , חובותיו וסמכויותרישיוןעל פי כל דין, זכויותיו של בעל ה רישיוןבכפוף לחובות בעל ה .51.1

 ובהסכםזה  רישיוןהקמת הערוץ, תפעולו, מתן שירותים באמצעותו ושידורו, מקורן בהנוגע ל

 .וייקבעו על פיהם בלבד

בהתבסס על מידע, הבטחה,  חובה יהיה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או רישיוןעל הב .51.2

או  רישיוןל נה, פרוטוקול, פרסום, דיון או הצהרה שנעשו מחוץבהתחייבות, מצג, הצעה, ה

 .ובין לאחריו רישיון, בין בכתב ובין בעל פה, בין לפני שניתן הההסכם

  .רישיוןלא יסתרו את הוראות השלו, כי הוראות תקנון ההתאגדות  יוודא רישיוןבעל ה .51.3
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 רישיוןהחזקת מסמכי ה .52

עט למ באתר האינטרנט שלוו לעיון הציבור במשרדו רישיוןיחזיק את מסמכי ה רישיוןבעל ה

את  רישיוןיצרף בעל ה רישיון. אם שונו תנאי המסחרי-נספחים חסויים או הכוללים מידע סודי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל המועצה רשאית לפרסם את  האמורים. רישיוןנוסח השינוי למסמכי ה

אינו חייב להציג לעיון  רישיוןעל הבאתר האינטרנט של המועצה. על אף האמור, ב רישיוןתנאי ה

 המפורטים להלן: רישיוןור את מסמכי ההציב

 שיון.יפרטי בעל הר - נספח  א'

 מפרט טכני. – נספח ג'

 .בבעל הרישיון מניותכתבי התחייבות של בעלי ה - 1נספח ג'

 

 שמירת אחריות .53

זה, לרבות שימוש בסמכות כאמור, כדי להטיל עליה  רישיוןאין בסמכות הנתונה בידי המועצה לפי 

, ואין בה כדי לפגוע או לגרוע, להסיר או רישיוןזה על בעל ה רישיוןלת על פי אחריות כלשהי המוט

 ועל פי כל דין. רישיוןלפעולותיו, על פי ה רישיוןלמעט מאחריות בעל ה

 

 משלוח הודעות .54

זה, או לביצועו, תינתן בכתב, ותימסר ביד, או תישלח בפקסימיליה  רישיוןהודעה בכל הנוגע ל .54.1

או בדואר קביל תישלח בדואר. הודעה שנשלחה בפקסימיליה ובמאו בדואר אלקטרוני 

חזקה שנתקבלה ביום העסקים הראשון שלאחר יום המשלוח, וכנגד אישור אלקטרוני 

משלוח, והודעה שנשלחה בדואר רשום חזקה שהגיעה לתעודתה ביום העסקים השלישי 

 מועד המשלוח. שלאחר

 לח בדואר רשום, באמצעות היו"ר.למועצה תימסר או תיש רישיוןכל הודעה מאת בעל ה .54.2

 שיון לצורך קבלת הודעות הוא: ימענו של בעל הר .54.3

 ......................................מען:

 ..........................: מס' פקסימיליה

או במספר הפקסימיליה  , בדואר אלקטרונייודיע למועצה על כל שינוי בכתובתו רישיוןבעל ה

 . , לכל הפחותפני מועד השינוישלו, שבעה ימים ל

 



 

 

 

 

 ישראל  מדינת

 לוויןלשידורי כבלים ולשידורי  המועצה

 

 

 

 

 

 

 מדינת  ישראל

 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 

 

 

 1/  2016מכרז מס' 

 

 למתן רישיון 

 לשידור בערוץ הכנסת

 

 מתכונת השידורים בערוץ –'1ד'נספח 
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  כללי .1

ים מישדרכנסת וההשידורי את שמטרתו לשדר הינו ערוץ  שיוןירהערוץ נשוא ה 1.1

כדי וזאת  ,לציבור הרחבלהפיצם ובטלוויזיה ובאינטרנט מן הכנסת המוספים 

עבודתה, לטפח מודעות אזרחית מגוון היבטי לאפשר נגישות לדיוני הכנסת ול

ובכללם את מעמד הכנסת כבית הנבחרים של  ולחזק את ערכי הדמוקרטיה

 .קיפות לגבי עבודתהובדרך שתבטיח שהמדינה, והכל בזיקה לעבודת הכנסת 

 2כללו את שידורי הכנסת ומישדרים מוספים, כהגדרתם בסעיף שידורי הערוץ י 1.2

  לחוק.

 הערוץ ימלא בשידוריו אחר העקרונות הבאים: 1.1

עיסוק נרחב בליבת העבודה הפרלמנטרית על מגוון היבטיה, לרבות מתן  1.1.1

ביטוי לערכי הדמוקרטיה, למודעות אזרחית, לחשיבות הכנסת כבית 

חוקקים של המדינה ולמקומה בציבוריות הישראלית, והכל בהתאם המ

 ;למטרות החוק

 גיוון באופי התכניות; 1.1.2

 סיקור וייצוג מאוזנים והוגנים; 1.1.1

ים או חריג יםמיוחד לאירועיםגמישות, דינאמיות ותגובה בזמן אמת  1.1.1

  ;עניין מהותי לציבור שיש בהם פרלמנטריות משמעותיות השלכותבעלי 

 .גווניםפנייה לקהלים מ 1.1.1

 

 .כל דיןשיון ימלא בשידוריו אחר הוראות יבעל הר 1.1

 מקומית  ההפקמשידורי הכנסת ראשוני של  שידורחובות  .2

אשר ייוחדו לקטיגוריות מהפקה מקומית  בשידור ראשוניהערוץ ישדר תכניות  

 הבאות, בהיקפים המפורטים להלן:

 שידורי מליאה  2.1

 ה בהתאם לחוק ולתקנות.המליאדיוני שיון ישדר את יבעל הר 2.1.1

, אלא בהתאם להוראות את שידור דיוני המליאהבעל הרישיון לא יהיה רשאי לקטוע  2.1.2

רשאי בעל בנוסחן הנוכחי יובהר כי, על פי התקנות  .החוק ולתקנות שנקבעו מכוחו

, לצורך לקטוע את השידור של דיוני מליאת הכנסת, המועבר בשידור חיהרישיון 

כנסת. ואולם, ייתכן שוועדת הכנסת תחליט על תיקון התקנות, כך שידור חדשות ה

שבעל הרישיון לא יהיה רשאי לקטוע את שידור דיוני המליאה לשם שידור מהדורת 

 חדשות הכנסת.
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 )בזמן כנס ופגרה( שידורים מוועדות הכנסת 2.2

שידורי בהועדות בכל אחד מהימים בו מתקיימות ועדות במשכן הכנסת, ישודרו  2.2.1

ין בזמן כנס ב .בשידור חי ובשידור ראשון שאינו שידור חי ,לוויזיה של הערוץהט

 09:00-11:00ה' וביום ד' בין השעות  -בימים א', ב', ג' ו  11:00עד  09:00שעות ה

ישודרו כל דיוני הוועדות שיתקיימו, והכל אלא אם כן החליטו נציגי צוות ובזמן פגרה 

לגרוע מהאמור לעיל, ישודרו כל דיוני הוועדות מבלי  אחרת.בעל הרישיון התיאום ו

אלא אם כן הדיון  המתקיימות במשכן הכנסת באתר האינטרנט של ערוץ הכנסת

  .וועדה מוועדות הכנסת, כי דיוניה לא ישודרוחסוי לפי כל דין או אם החליטה 

הן בשידורי  םבמלואאת השידורים מוועדות הכנסת  ישדריובהר, כי הערוץ 

ולא יהיה רשאי לקטוע את דיוני הוועדות  והן בשידורי האינטרנטהטלוויזיה 

ובכפוף למען הסר ספק,  ., אלא בהתאם להוראות לפי החוקבשידורים כאמור

( חדרי שמונה) 8 -בשידורי האינטרנט ישודרו ועדות הכנסת מלהוראות ההסכם, 

 ככל שיתקיימו, על ידי בעל הרישיון ( כולל ניתוב חיmulti cameraהוועדות במקביל )

 שלא מתקיים אחד הסייגים לאי שידור הוועדות כאמור בסעיף זה.בלבד ו דיונים

מבלי לגרוע מהאמור, לכל הפחות ועדה אחת מבין הוועדות המשודרות באתר 

על האינטרנט של הערוץ תשודר במקביל ובשידור חי בשידורי הטלוויזיה של הערוץ. 

, הכנסת תהיה רשאית לקבוע  מתכונת אף האמור לעיל, מובהר כי בהתאם להסכם

אחרת להפעלת המצלמות וכן לשנות את מספר חדרי הוועדות שמהם ישודרו במקביל 

דיוני הוועדות באתר האינטרנט של בעל הרישיון. ככל שתקבע הכנסת, בהתאם 

להסכם, מתכונת אחרת כאמור, ישונה סכום התמורה בהתאם למנגנון הקבוע 

 בהסכם. 

ביר למועצה, מידי שבוע )לא יאוחר מיום ה'( את לוח השידורים בעל הרישיון יע 2.2.2

שנקבע שיש לשדרן בשידורי הטלוויזיה של הערוץ, בשבוע  המתוכנן של הוועדות

או חבר צוות התיאום  צוות התיאוםשל אישור ללוח השידורים יצורף  .העוקב

בעל  ערוץ.בשידורי הטלוויזיה של ה הוועדות שנקבע לשדרןהן כי אלה  שהוסמך לכך

כאמור, בסמוך  בלוח השידורים שיחולו שינוייםהרישיון יעדכן את המועצה בדבר 

 לאחר השינוי.

שהוחלט לשדרן ולא שודרו, הכנסת דיווח על וועדות  יעביר בעל הרישיון אחת לרבעון  2.2.1

או הפסקתו לפי החלטת יושב ראש  של מי מהוועדות האמורותבעקבות ביטול דיון 

או חבר , בצירוף אישור צוות התיאום או מכל סיבה אחרת רותמי מהוועדות האמו

 לאי שידורן.צוות התיאום שהוסמך לכך 

, את רשימת כל הוועדות ששודרו בכל אחד בנוסף, יעביר בעל הרישיון, אחת לרבעון 2.2.1

הן לכך שאלו  כאמורה' באתר האינטרנט של הערוץ בצירוף אישור -מהימים א'

 .של הערוץ שדר באתר האינטרנטהוועדות שנדרש בעל הרישיון ל
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החליט יושב ראש מי מוועדות הכנסת על ביטול או הפסקת הסר ספק, מובהר כי למען  2.2.1

משום לא יראו בכך שהיה אמור להיות משודר,  ,דיון של ועדה בראשה הוא עומד

 הפרה של הוראות סעיף זה, ובלבד שבעל הרישיון העביר אישור מאת צוות התיאום

 כאמור בדבר ביטול הדיון או הפסקתו. תיאום שהוסמך לכךאו חבר צוות ה

 

ילווה בכיתוב בשידורי הטלוויזיה של הערוץ הכנסת  וועדותמדיוני המליאה ושידור מ 2.2.2

 הוראות שלהלן:הכולל מידע ודברי הסבר על מהות הדיונים בהתאם ל

את הצופים בנוגע לנושאים שעל סדר  ןשיעדכף מתחל כיתוב במהלך השידור יוצג

והצגת תקציר של כל אחד מהנושאים  המשודרת וועדהמליאה או הומה של הי

תוך ציון ) לדבר החקיקה הנדוןתמציתית ובכלל זה התייחסות  ,העיקריים הנידונים

בו  , לשלב(וכו'תקנות, צווים  – משנה-חקיקתבחקיקה ראשית או אם מדובר ב

יצוין בכיתוב כן, -מו. כלנושא הדיוןתמציתי רקע והחקיקה, יוזמי החקיקה  נמצאת

 רשידובואם מדובר או בשידור חוזר,  , בשידור ראשון שאינו חיאם מדובר בשידור חי

 בנוגע לזהות הדובריםמידע יכלול  הכיתובמועד קיום הישיבה.  –שאינו שידור חי 

מבלי הישיבה, לשון בה השתמשו הדוברים במהלך , תוך היצמדות לועיקרי דבריהם

 .ו במהלך הישיבהנאמרדברים שנוגע ללהביע עמדה כלשהי ב

במידע קולי אנושי  ות הכנסתבעל הרישיון רשאי ללוות את שידורי המליאה או ועד 2.2.2

עה, נקיטת עמדה, מהעברת מידע שיש בו משום הבעת ד , אך זה יימנעמטעמו )שדרן(

פרשנות או שיפוט ערכי לדברי הנואמים, להתרחשויות או למהלך הדיון. ליווי במידע 

במליאה שמיעת דברי הנואם הפגיעה ביצמצם, ככל הניתן, את ר ייעשה באופן שכאמו

 .המשודרת או בוועדה

בלי לגרוע ממחויבות בעל הרישיון לשדר ועדות בשידור ראשון שאינו שידור חי,  2.2.8

ערוץ הכנסת יקבלו שידורי הטלוויזיה של ב ראשוניהוועדות שאינן מועברות בשידור 

המשודרות בשידורי הטלוויזיה של  הערוץ השונות ביטוי בולט והולם בתכניות

 .הערוץ

בעל הרישיון ישדר בשידורי הטלוויזיה של הערוץ, בשידור ראשוני שאינו חי, עד עשרה  2.2.9

של צוות החלטה דיונים בשנה של ועדות הכנסת שייערכו מחוץ למשכן הכנסת, על פי 

)ד( לחוק, תוך 2 נציג בעל הרישיון בהתאם להוראות סעיףבהתייעצות עם התיאום 

וסיקור עיקרי הדיון  לכל הפחות ENG מצלמות 2באמצעות  צילום כל הישיבה

ודובריו המרכזיים. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע ממחויבויות בעל הרישיון לעניין 

  .שידור דיוני ועדות לפי הוראות החוק והרישיון

בהתאם  ,לשדרםקשה ביהכנסת שממלכתיים האירועים את כל הבעל הרישיון ישדר  2.2.10

ובלבד שמספרם של אירועים כאמור לא יעלה על עשרה בשנה. ( לחוק, 2)ב()11לסעיף 

 .שדר אירועים ממלכתיים נוספיםצלם ולכדי למנוע מבעל הרישיון ל אין באמור לעיל
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 מוספים מישדרים .3

 .מקומית ההפקמישדרים מוספים משל  שידור ראשוניחובות  1.1

מהפקה מקומית בשידור ראשוני בשידורי הטלוויזיה של הערוץ ישדר בעל הרישיון  

 הבאים: המישדרים המוספיםכל את 

שעות  21, בהיקף של שנתי בממוצע ,בכל שבוע תכניות 10, לפחות במהלך תקופת כנס 1.1.1

בעל הרישיון לשם שידורן  ידי אחר בעבור-ידי בעל הרישיון או על-שיופקו על, לפחות

 ; בערוץ

 12, בהיקף של שנתי בממוצע ,תכניות בכל שבוע 10לך תקופת פגרה, לפחות במה 1.1.2

לשם  בעל הרישיון ידי אחר בעבור-ידי בעל הרישיון או על-שיופקו על, שעות לפחות

 ;שידורן בערוץ

 הבאות: את התכניות , בין היתר, , יכללו1.1.2 –ו  1.1.1המפורטות בסעיפים התכניות 

  ה-בימים א'תכנית בוקר יומית,  1.1.1

תכנית בוקר יומית שתחל לא יאוחר ה' -בעל הרישיון ישדר בכל יום בין הימים א' 

, כהגדרתם ישראל ובערבי חגיישראל  בחגי שלא לשדרהאך רשאי , 08:10מהשעה 

אשר  תעסוק בהרחבה בפעילות הצפויה באותו יוםהבוקר תכנית  .בכללי המועצה

 לפעילות או, לפעילות חברי הכנסת למגוון היבטי עבודת הכנסתזיקה תהיה ב

 . פוליטית

לפני השעה מוועדות הכנסת על אף האמור לעיל, במקרה בו יתחיל שידור דיון ועדה  

, יהיה פטור בעל הרישיון משידור תכנית הבוקר, ובלבד שאי שידור תכנית 08:10

 בכל. פעמים בשנה 1לא יעלה על  כאמור הבוקר בשל הקדמת שידור של דיון ועדה

בויותיו כמפורט טור את בעל הרישיון מלעמוד במחוי, כדי לפאין באמוראופן, 

  לעיל. 1.1.2 –ו  1.1.1בסעיפים 

 הכנסתחדשות  1.1.1

בשידור  דקות 21 לפחות בת יומיתמהדורת חדשות ישדר בעל הרישיון ה' -בימים א'

ומי של תהווה סיכום יהמהדורה . , כהגדרתן בנספח ד' למכרזצפיית שיאשעות בחי 

, לפעילות חברי הכנסת או הכנסת עבודתמגוון היבטי ל זיקה להם שיש נושאים

 לפעילות פוליטית.

שישודרו  ,בזמן כנס, המהדורה תכלול לפחות שני אייטמים ליום בממוצע חודשי

יהיו בזיקה למגוון אייטמים אלה  .בשידור ראשוני ושצולמו מחוץ למשכן הכנסת

ועדות דיוני לרבות  פוליטית לפעילות אות חברי הכנסת היבטי עבודת הכנסת, לפעילו

 סיורי ועדות.וכן  הכנסת שנערכו מחוץ למשכן
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שידור  ןכך שזמ בזמן פגרה, רשאי בעל הרישיון לקצר את מהדורת חדשות הכנסת 

, כדי לפטור את בעל הרישיון אין באמוראך  פחותדקות לכל ה 11המהדורה יעמוד על 

  לעיל. 1.1.2בסעיף מפורט מלעמוד במחויבויותיו כ

לקטוע את השידור של רשאי בעל הרישיון בנוסחן הנוכחי תקנות העל פי יובהר כי 

לא ואולם, , לצורך שידור חדשות הכנסת. דיוני מליאת הכנסת, המועבר בשידור חי

לא  ,21:00מעבר לשעה שודרה מהדורת חדשות הכנסת עקב התארכות דיוני המליאה 

שיון לשדר את המהדורה באותו יום אך יראו את המהדורה כאילו יהיה חייב בעל הרי

  לנספח זה. 1 -ו 1.1 שודרה לצורך העמידה בהוראות סעיפים

 

ועדת הכנסת תחליט על תיקון התקנות, כך שבעל הרישיון לא וייתכן שיובהר, כי 

 יהיה רשאי לקטוע את שידור דיוני המליאה לשם שידור מהדורת חדשות הכנסת. 

 

  שבועיות תכניות סיכום 1.1.1

תוך  המתייחסת לדיונים שנערכו בוועדות באותו שבוע, ומסכמת אותןת שבועית ניתכ

 ותרבות מיעוטים אתניים, תכנים שעוסקים בפריפריה, מיגדרהתייחסות קבועה ל

 .בישראל

 התכניות מיוחדות לתקופת פגר   1.1.2

טיה, לרבות סיכום פעילות תכניות עומק הסוקרות את עבודת הכנסת על מגוון היב

תכניות שייתנו ביטוי רחב יותר לעבודת הכנסת הכנסת וועדותיה במושב החולף, וכן 

 התומכת בעבודה הפרלמנטרית.

 

  תכניות בשפות נוספות   1.1.2

 .דקות 10באורך של בשפה הרוסית  מוסף שבועי מישדר

אשר  ,ת כל אחתדקו 10בשפה הערבית באורך של ים מוספים שבועיים מישדרני ש 

 בכללי התקשורת. ןבשעות צפיית שיא, כהגדרת ישודרו

 

  :"דיווח חי על האירועים וההתרחשויות בכנסת במתכונת "אולפן פתוח 1.1.8

הן בזמן כנס והן  שעות שבועיות של תכניות "אולפן פתוח" 1 בערוץ ישודרו לפחות 

ת ומתכונת התכנית תהיה יכללו דיווח חי על ההתרחשויות בכנס. התכניות בזמן פגרה

בפורמט של דיווח כאמור בעיצומה של הפעילות בכנסת ובזירה הפוליטית. כמו כן, 

   .ות עדכונים שוטפים מוועדות הכנסתיכללו התכני
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, יופחתו ממכסת השעות י ישראלוערבי חג י ישראל כי בשבוע בו חלים ימי חג יובהר, 

באמור לעיל, כדי לפטור אין  .שעתייםר השבועית שלעיל, בזמן כנס ובפגרה, לכל היות

   .לעיל 1.1.2 –ו  1.1.1את בעל הרישיון מלעמוד במחויבויותיו כמפורט בסעיפים 

 

 בנאותות הפקה גבוהה תכניות 1.1.9

, מקומית תכניות מהפקה)שתי(  2בעל הרישיון יפיק וישדר מידי שנה לכל הפחות 

וזאת )ששים( דקות,  20כל שעה בת ל₪ )מאה אלף(   100,000הפקתן עולה על  עלותש

יובהר, כי במסגרת תכנית כאמור, ניתן להפיק ולשדר גם  ₪. 900,000של  בסך כולל

  סדרה.

צולמו לא מזמן שידורה מבוסס על חומרים אשר  10%תכנית שלפחות רק יובהר, כי  1.2

לצורך עמידה בהוראות כמישדר מוסף , תימנה ושודרו במסגרת שידורי הכנסת

 .1-ו  1.1ים סעיפ

 

 

 ומועדי ישראל וימי זיכרון חגי 1.1

ובימי זיכרון, תתאם את אופיים של ימים אלו  ומועדי ישראלמתכונת השידורים בערוץ בחגי 

 ותיתן להם ביטוי הולם.

 

 עדכונים פרלמנטריים באמצעים טקסטואליים .1

מצעים בא במהלך שידורי הערוץ הן בטלוויזיה והן באינטרנט, יעביר בעל הרישיון

(, בין בשידור חי ובין בשידור שאינו חי, עדכונים שוטפים, ככל Scrollטקסטואליים )

 בדבר הפעילות הפרלמנטרית המתבצעת באותה עת בכנסת.אך ורק שישנם, 

כי הכנסת שוקלת לתקן את החוק כדי לחייב את בעל הרישיון להעביר  ,יובהר

עניינם חדשות כלליות בענייני בשידוריו, באמצעים כאמור, גם עדכונים שוטפים ש

 היום, ככל שיש בהם עניין מיוחד לציבור הרחב.

 

 תומקומי ותהפקחובות השקעה ב .1

בשידור המשודרות ה מקומית הפקתכניות משיון ביקיע בעל הרמדי שנה יש 1.1

 בשידוריו )שידורי הכנסת והמישדרים המוספים( בשידורי הטלוויזיה ראשוני
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מסכום  81% -סכום שלא יפחת מ רוץ,של העהאינטרנט הוועדות באתר 

 .ללא מע"מ ,ידי הכנסתהתמורה אשר ישולם על 

 ואזר מוסף  מישדרעל אף האמור לעיל, רשאי בעל הרישיון לרכוש ולשדר  1.2

של רכש כולל הכספי . ההיקף הבלבד או מגזין תעודה, דרמהמסוג מקומי 

, עילההשקעה בהפקות מקומיות כמפורט למסכום  1% לא יעלה עלכאמור 

בזמן  שעות בממוצע בשבוע 1שלא יעלה על ראשוני שעות שידור  בהיקף של

רכש כאמור  שעות בממוצע בשבוע בזמן פגרה. 2כנס ובהיקף שלא יעלה על 

 . 1.1.2 -ו 1.1.1יבוא במניין התכניות והשעות הנדרשים בסעיפים 

נויים בצורה מעמיקה בנושאים שמת העוסק"תכנית  -לעניין סעיף זה, "מגזין" 

 ."ים מוספיםמישדרבהגדרת 

מקומיות של תכניות המשודרות בשידור ת ו, השקעה בהפק1.1לצורך סעיף  1.1

הערוץ ובשידור הוועדות באתר האינטרנט של  בשידורי הטלוויזיה של ראשוני 

כוללות בין הבהפקת התוכן ו ות הכרוכותישירההוצאות התשקף את הערוץ, 

 היתר:

ו כל הוצאות הפקת התכנית לרבות דהיינ עלות הפקת השידורים, 1.1.1

יוצרים, רכישת זכויות שידור, דיבוב ותשלומים בגין זכויות 

 כניות, קבלני משנה וכדומה.מבצעים ומשדרים, קניית ת

ובכלל כך  להפקה ישירעלויות שכר בגין כוח אדם שאחראי באופן   1.1.2

עלויות שכר העורך ראשי של אתר האינטרנט של הערוץ ושל 

ל שידורי הוועדות המשודרות באתר  האינטרנט נתבים ש-במאים

עלויות שכר של עובדי המנהלה המשמשים גם להפקה  של הערוץ. 

ייוחסו בהתאם לחלקיות היקף העבודה לצרכי הפקה  ישירה

 .ישירים

 שינוי בתקציב הערוץ .6

יתוקן נספח זה בהתאם, ככל  במקרה של שינוי בתקציב הערוץ הקבוע בהסכם, 

שיון הזדמנות נאותה להשמיע את יבד שניתנה קודם לכן לבעל הרשהדבר יידרש, ובל

  טענותיו.



 

  
 מדינת  ישראל

 
 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 
 1/  2016מכרז מס' 

 לשידור ערוץ הכנסתשיון ילמתן ר
 

 שיון ירלקיום תנאי הנוסח ערבות בנקאית - 'הנספח 

  
 

 לכבוד

 משרד התקשורת -מדינת ישראל 

 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 תל אביב, 9אחד העם רחוב 
 

 רבות בנקאית מספר ..........עהנדון: 

"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי המבקש" :על פי בקשת ]שם בעל הרשיון[ )להלן .1
המחירים לצרכן לחודש , צמוד למדד "חש)מיליון(  1,000,000 דרישתכם, עד לסכום כולל של

 :)להלן יסטיקה(על ידי הלשכה המרכזית לסטט 15.9.2016)אשר פורסם ביום  2016אוגוסט 
 , שהוענק למבקש.לשידור ערוץ הכנסתשיון י"(, בקשר לרסכום הערבות"

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום נקוב בדרישה עד לסכום  .2
 הערבות, תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם.

מותנית, ובכלל זה, אין אתם חייבים לפרט,  בלתיאוטונומית והתחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא  .3
 לבסס ולהוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 שנים ממועד הענקת הרישיון 11 –+ שנה )תום תקופת הרישיון ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .4
 .()כולל(

 המבקש יישא בכל הוצאה הכרוכה במימושה או בהארכתה של ערבות זו. .5

ה בכתב כאמור בערבות זו אין פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס, דריש .6
 מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב,         

 בנק ___________                     



1 

 

 

 
 
 
 

 
 דינת  ישראלמ

 מועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויןה
 
 
 1/2016מכרז מס' 

 שידור ערוץ הכנסתלשיון ימתן רל
 
 

  נספח טכני –ספח ו' נ
 
 
 



2 

 

 

 כללי .1

שידורי הערוץ, הכוללים  ביצועכנסת תעמיד לרשות בעל הרישיון שטחים לצורך ה 1.1

אולפן, שני דסקים וכן חדרי עבודה מרוהטים לצורכי העבודה העיתונאית. הכנסת 

 תישא בעלות השימוש במים, חשמל, מיזוג אויר וניקיון השטחים האמורים.

ב, אולם בעל הרישיון ידאג על וכנסת קיימות תשתיות למערכות הטלפוניה והמחשב 1.1

זה טלפונים, מחשבים, מדפסות, סורקים( ויישא  חשבונו לכל ציוד הקצה )ובכלל

 .  הטלפון , ובכלל זה יישא בעלות שיחותבעלות תחזוקתם והפעלתם

לנספח זה וברשימת  1כנסת תעמיד לרשות בעל הרישיון ציוד טכני כמפורט בסעיף ה 1.1

הציוד המצורפת אליו. האחריות לאחזקתו, תפעולו ותחזוקתו של כל הציוד, תהיה 

 הרישיון, בהתאם להסכם.על בעל 

 
 

 של ערוץ הכנסת הקיים המערך הטכני  .2

, המצויים במשכן הכנסתחדרי בקרה  1 - מערך השידור בערוץ הכנסת מורכב מאולפן ו

 .במשכן הכנסתיכולת שידור מהמליאה ומאולם נגב  המאפשרים

 

 ריכה.חדרי ע 1 -חדר קליטות/הקלטות, חדר גרפיקה ו  ,חדשותקיים בכנסת דסק  ,בנוסף

 

בעל הרישיון במתקני חדר השידור של ערוץ הכנסת וארכיון הערוץ ממוקמים בנווה אילן 

הגוף המשדר )להלן: " לשידור ערוץ הכנסת, חברת החדשות הישראלית בע"מהנוכחי 

 ."(הנוכחי

 

בתקופת בכוונת הכנסת להעתיק את חדר השידור ואת הארכיון למשכן הכנסת. יובהר, כי 

 הנוכחי, הגוף המשדר, ככל  שאינו להעתקה כאמור, יהיה בעל הרישיוןעד הביניים 

שלא יפחתו באיכותם  ,, לרבות חדר שידורימיםחראי למציאת פתרונות תפעוליים משלא

הוראות וב להלן 6.1 הנוכחי, הכל כמפורט בסעיף הגוף המשדרבהם נקט שמהפתרונות 

 הסכם.ה

 

 ידור של ערוץ הכנסת:להלן פירוט הציוד הטכני המשמש את מערך הש

 

 :חדרי בקרה 1 .1

 .GV Kayak DD 2MEשולחנות ניתוב דיגיטאלים  1 .1.1

 .(BetaCam  /DV  /Harmonic Omneon GV Turboמשותף ) VTRחדר  .1.1

 .בכל קונטרול ORAD מחולל כותרות מתוצרת .1.1

 .LS9 הכוללים מעבד קול דיגיטלי חדרי סאונד 2 .1.1

 .משותף / תאורה CCUחדר  .1.1
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 .CRTמסכי  .1.6

 .מרכזיתמטריצה  .1.1

 .למצלמה אחתפרומפטר  .1.1

 

 .מצלמות 3הכולל  אולפן  .1

 ציוד תאורה באולפן כמפורט בנספח א' לנספח זה. .1

 .מצלמות רובוטיות במליאה 1 .1

 דיגיטלי כחלק ממערך התפעול של הכנסת שמזין גם את ערוץ הכנסת.חדר סאונד  .1

 ".נגבבאולם ועדות "מצלמות רובוטיות  4 .6

שמהווה חלק ממערך  DSPמוזן ממערכת סאונד אנלוגי שהכולל מעבד קול סאונד  חדר .1

 .פיצולי מיקרופוניםכולל  התפעול של הכנסת

   .(עמדות יהיו בבעלות בעל הרישיון ובמימונובעמדות דסק חדשות )מחשבים   -20כ  .1

 .(BetaCam  /DV /P2חדר קליטות ) .9

 .FCחדרי עריכה  3 .11

 .גרפיקה חדר .11

 .(המשדר הנוכחי הגוף)ציוד של  ENG סטים של ציוד 2-3 .11

 בנווה אילן:גוף המשדר הנוכחי השבמתקני חדר שידור  .11

 ;Harmonic Omneonשרתי  .11.1

 ;QMCשולחן  .11.1

 ;Inscriberמחולל כותרות  .11.1

 ;Screenמערכת תימלול סמוי  .11.1

11.1. BetaCam ,DV. 

 בנווה אילן:גוף המשדר הנוכחי השבמתקני  יםארכיון גלם ושידור .11

 קלטות. LTO5 130ספרית  .11.1

 .XenDataשרת  .11.1

 

 (.הגוף המשדר הנוכחימהמערכת בבעלות  30%ארכיון וחדר שידור )כ לניהול Daletמערכת  .11

 :גוף המשדר הנוכחיתמסורות בין ערוץ הכנסת ל .16

 

 הנוכחי. גוף המשדרכנסת להמ SDIחוזי אפיקי  3 .16.1

 .לכנסת הנוכחי גוף המשדרמה SDIחוזי  אפיקי 2  .16.1

   100של בזק בנפח ותמסורת   Harmonic חברת של ע"י ציודדחוס  חוזי .16.1

 גה.מ          
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מגה הוט להעברת קבצים בין שרתי האומניון  100של  תמסורתקו  .16.1

(Omneon) קו ומשמש כגיבוי ל קבצי גרפיקה, בין הכנסת לנווה אילן,ו

 בזק.חברת הראשי של  תמסורתה

 

 כשירותו ומצב טכני נוכחי של הציוד  .3

 

 של פרסומו למועד נכון, הטכני ןמצבו בערוץ הכנסתיות סקירה של המערכות הטכנולוגיות העיקר

  :זה מכרז

 

 מליאה ואולם נגב:האולפן, אולם  – מצלמות  .1

המכלולים ו SONYמתוצרת  DXC-D50WSPLו  DXC-990Pהמצלמות מדגמים  .1.1

  אינן מיוצרות עוד.ש SDת יהנלווים אליהם הינן מצלמות ברזולוצי

 במצב תקין.והן שנים  11 - ערוץ הכנסת כלשם שידורי  מופעלות המצלמות .1.1

 מליאה ואולם נגב:האולפן, אולם  – עדשות .1

 לעבודה מיועדיםהמכלולים הנלווים אליהם ו Fujinonהעדשות מדגמים שונים מתוצרת  .1.1

 . עוד מיוצרים אינם ,SDת  יברזולוצי

 במצב תקין. והן שנים  11 - ערוץ הכנסת כמופעלות לשם שידורי העדשות  .1.1

 מליאה ואולם נגב:האולם רובוטיקה למצלמות מערכת  .1

. אינם מיוצרים עוד Vintenמתוצרת חברת  הנלוויםמערכת הרובוטיקה והמכלולים  .1.1

 , הבלאי בהן הוא גבוה ותמיכתשנים 11 -כניות הפועלות כ מדובר במערכות מיצוין כי 

 מוגבלת. בהן היצרן 

 חצובות באולפן: .1

 שנים. 11 -עלות כומדובר במערכות מכניות הפ ,Vintenהחצובות באולפן מתוצרת חברת  .1.1

 ( בחדרי הבקרה השונים, בחדר השידור ובאולפן:Monitor מסכי חוזי ) .1.1

 .ואינם מיוצרים עוד  CRTבטכנולוגייתם מתוצרת חברות שונות המסכי .1.1

 . הפעיליםרוב המסכים יצוין כי יש צורך להחליף את  .1.1

 .HDת יובטכנולוגי 16:9המסכים ברובם לא תומכים ביחס מסך  .1.1

 שולחנות ניתוב בחדרי הבקרה בכנסת: .1

 SD תיתומכים רק ברזולוציהמכלולים הנלווים אליהם ו GVהשולחנות מתוצרת חברת  .1.1

 .במצב תקין השולחנות. ואינם מיוצרים עוד

 " בחדר הבקרה, בחדר קליטות ובחדר השידור:VTRמערכות הקלטה ונגינה על סרט "  .6

 .ומופעל בעשר השנים האחרונות SDת יתומך ברזולוצי SONYהציוד מתוצרת  .6.1

יצוין כי יש  .מצבם של רוב המכשירים תקיןבמכשירים אלו נדרשת תחזוקה תקופתית. 

 קושי להשיג חלקי חילוף.
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 שרתי הקלטה ונגינה מקובץ בחדרי הבקרה ובחדר שידור: .1

 שניםה 11 -ומופעלים ב Harmonic Omneonמכלול השרתים מתוצרת חברת  .1.1

 .האחרונות

 .נתמכים ע"י היצרןואינם  אינם מיוצרים עודכל חלקי המכלול כולל כוננים קשיחים  .1.1

 בלבד. SDת יהמערכת תומכת ברזולוצי .1.1

 בחדרי הבקרה: CGמחוללי כותרות  .1

מערכות הכותרות בחדרי הבקרה מתוצרת אורעד מופעלות ע"י תוכנת שליטה בבעלות  .1.1

 קבלן חיצוני.

 .SDת יהמערכות תומכות ברזולוצי .1.1

 המערכות תקינות ועובדות. .1.1

 מחולל כותרות בחדר שידור: .9

 ואינה מיוצרת עוד. שנים 1-רסת תוכנה בת כ כוללת ג Inscriberהמערכת מתוצרת  .9.1

 חלקי חילוף או תמיכה בחומרה.לה ואין להשיג  ,המערכת מבוססת על חומרה ישנה .9.1

 .SDית יהמערכת תומכת ברזולוצ .9.1

 בנווה אילן:של הגוף המשדר הנוכחי  שידורמטריצה מרכזית ומטריצה בחדר  .11

 שניםה 11 -מופעלים ב Quartzנלי השליטה מתוצרת חברת אהמטריצות ופ .11.1

 .האחרונות

 .SDת יהמטריצות תומכות ברזולוצי .11.1

 נלי הבקרה תקינים ועובדים.אהמטריצות ופ .11.1

 חדרי סאונד וציוד סאונד: .11

 .Yamahaבחדרי הסאונד מצוידים במערבלי קול דיגיטליים מתוצרת   .11.1

 מצב מערבלי הקול תקין ועובד. .11.1

 בנוסף ישנו ציוד סאונד נלווה כגון מיקרופונים, רמקולים ועוד. הציוד במצב .11.1

 תקין .

 פטר:מטלפרו .11

 .BDLהמערכת מתוצרת  .11.1

 המסך המחובר למצלמה תקין ועובד. .11.1

 תקינה ודורשת החלפה של המחשב ת של הטלפרומפטר אינהחשבמומערכת המה .11.1

 ע"י מערכת חלופית של המערכת הממוחשבת מופעלת )כרגעעודית יוהחומרה הי 

 (.גוף המשדר הנוכחיה 

 תאורה באולפן: .11

 .DANORמערכת דימרים ובקרה מתוצרת  .11.1

 המערכת תקינה ועובדת. .11.1

 .כמפורט בנספח א' לנספח זהפנסים שונים מיצרנים שונים  .11.1
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 אינטרקום: .11

 ששודרגה במהלך השנים. ClearComמערכת מתוצרת  .11.1

 מטריצה מרכזית, פנלים לתקשורת, יחידות ניידות ומתאמיםהמערכת כוללת  .11.1

 שונים.

 תקינה ועובדת.המערכת  .11.1

 עמדות עריכה וגרפיקה בכנסת: .11

 .Final Cutותוכנות עריכה  Macהמערכות מופעלות על מחשבי  .11.1

  .המערכות עובדות ותקינות .11.1

 מערכת ניהול שידור בחדר שידור: .16

 שנים. 11 -בת כ חומרה ומופעלת על  Daletהמערכת מתוצרת חברת  .16.1

 .שנים ולא עודכנה 11-הותקנה לפני כרסת התוכנה במערכת ג .16.1

 המערכת תקינה ועובדת. .16.1

 " :Glueמערכות נלוות " .11

 המערכות מתוצרת חברות שונות. .11.1

 המערכות תקין ועובד. מכלל מכלולי 91% -כ  .11.1

 ארכיון: .11

  יתיספרכן ו שאינה פועלת עוד,  SONYשלמערכת מכילה ספריית קלטות ישנה ה .11.1

כוללת שהחליפה את ספריית הקלטות האמורה ו Quantomקלטות חדשה של 

 .של היצרן שירות ותמיכה

 הכולל תוכנת  HSMשרתפועל  Quantomת הקלטות מתוצרת יספריבמקביל ל .11.1

XenData שיש לגביה אחריות ושירות. 

 המערכות תקינות ועובדות. .11.1

 נווה אילן:של הגוף המשדר הנוכחי ב חדר השידורתמסורת בין הכנסת לקווי  .19

 . Harmonicהמערכת מתוצרת חברת  .19.1

 .SDית יהמערכת תומכת ברזולוצ .19.1

 המערכת תקינה ועובדת. .19.1

 שמיעה:לאנשים עם מוגבלות בכתוביות  .11

 .Screenהמערכת המופעלת מתוצרת חברת  .11.1

  המערכת תקינה ועובדת. .11.1

 :חדרי וועדות )שאינן אולם "נגב"( 11-פירוט ציוד טכני ב .11

 ; ismart AMC 2001מסוג  PTZ HDמצלמות  1 .11.1

 ;ismart CKB-02בקר של המצלמות מסוג  .11.1

 BLACKMAGIC ATEM TVתוכנה(מערכת ניתוב מצלמות )מבוסס  .11.1

 STUDIO; 
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 מחוברים למערכת סאונד אוטומטית  GOOSENECKמיקרופונים  11 -כ  .11.1

 ; SYMETRIXמבוססת   DSPדיגיטלית 

 מערכת הגברה מקומית בחדר כולל חיבורים לעיתונאים ומקורות הקלטה  .11.1

 ;ושידור חיצוניים 

 כולל יכולת החדרת  VMIXמערכת שידור וידאו וסטרימינג מבוסס על תוכנת  .11.6

 ;כתוביות 

 וכולן 1116הותקנו במחצית הראשונה של שנת  ותעדווה יהמערכות בכל חדר .11.1

 .CRESTRON חב' מבוססות מערכת בקרה

 

 יוד בבעלות הכנסתצ .4

 לנספח זה.  נספח א'כפירוט של הציוד שבבעלות הכנסת מצורף 

 ציוד בבעלות הגוף המשדר הנוכחי .5

 .לנספח זה נספח ב'כפירוט של הציוד שבבעלות הגוף המשדר הנוכחי מצורף 

 תקופת הביניים .6

 , ובכלל זהלשדרג את מערך הציוד שלה המשמש לשידורי ערוץ הכנסתבכוונת הכנסת  6.1

 .HDטכנולוגיית לעבור לשידור ב

 הציודככל שתחליט הכנסת על שדרוג כאמור, יהיה על בעל הרישיון לרכוש את  6.1

  .בהתאם להסכם . הכנסת תשפה את בעל הרישיון, על פי מפרט שתקבע הכנסתהחדש

לדאוג לפתרונות  בתקופת הביניים כהגדרתה במכרז, יהיה על בעל הרישיון 6.1

בהתאם להוראות  ידי הכנסת-דרשו עלי, ככל שיהבאים שלימיםהמתפעוליים ה

 :ההסכם

 הבא: מפרט הטכניהחדר שידור, על פי  6.1.1

o 2 ערוצי שרת לנגינה; 

o 1 ערוץ שרת להקלטה; 

o שולחן MASTER כולל מטריצה; 

o מחולל כותרות ; 

o מכשירי VTR לפי הצורך BetaCam, DV ; 

o תוכנת אוטומציה; 

o תקשורת אינטרקום לאולפן בכנסת ; 

o ציוד מדידה לוידאו / אודיו כנדרש ; 

o כנדרש קפיציוד הי ; 
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o   כתוביות סמויות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה מערכת Screen    

 ;(בבעלות הכנסת)

o מערכות גיבוי ויתירות לשרידות מקסימלית. 

 הבא:מפרט העל פי  ENG שלושה סטים של ציוד 6.1.1

o  מצלמה HD  1מבוססת כרטיסיP; 

o מיקסר סאונד; 

o  בוםמיקרופון; 

o מיקרופון דינמי, מיקרופון נק ; 

o חצובה; 

o  פנסled ;נטען 

o .סט תאורה בסיסי 

תמסורת בין חדר השידור  – בכנסתחדר השידור לא ימוקם בתקופה שבה  6.1.1

 הבא:מפרט הלכנסת, על פי 

o 1 אפיקי חוזי SD-SDI מכנסת לחדר שידור כקו ראשי וקו גיבוי 

 ; ספק אחר י”ואי אחר ועובת 

o 1  אפיק חוזי SD-SDI )מחדר שידור לכנסת )חוזר לצרכים שונים. 

 

לא יפחתו ם המשלימים המפורטים לעיל, ייובהר, כי הפתרונות התפעולי 6.1.1

גוף לויאפשרו  ,הנוכחיהגוף המשדר בהם נקט שבאיכותם מהפתרונות 

ו, ככל שלא ייבחר שוב בתום תקופת הרישיון שניתן ל ,המשדר הנוכחי

 במתקניו המצויות  ותהטכנולוגי המערכותהפעלת לסיים את  ,במכרז

 . כיום הוא מפעילשאותם 

יציג בעל הרישיון  .האמורים הפתרונותהכנסת תקצה תקציב ייעודי למימון  6.1.1

בהתאם להוראות  לאישור הכנסת מראש את עלות ומהות הפתרונות

 הכנסת. םתישא בה, לפי אותן הוראות , וככל שיאושרוההסכם

להעתקת והמרת קבצי הארכיון של  הביניים קופתתב אחראיעל הרישיון ב 6.1.6

הגוף  עם מלא פעולה לשיתוף ובכפוף  שידורי הערוץ, על פי הנחיות הכנסת

 .הכנסת לבין בינו זה בעניין להוראות בהתאם הנוכחי המשדר

ארכיון הקיים )הנמצא ה ברת מתקןעהכן, אחראי בעל הרישיון ל–כמו  6.1.1

חדר השידור אל או  ,אל הכנסתבנוה אילן( במתקני הגוף המשדר הנוכחי 

 .לפי הוראות ההסכם ינייםשייבחר לתקופת הב
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 הציוד שדרוג במסגרתציוד שהכנסת מבקשת לרכוש  מפרט .7

 : תמיכה בשפה העברית.  1.1

דורשות שימוש בשפה העברית יותאמו לשימוש במסגרת השדרוג, כל המערכות ה

 .כתיבה מימין לשמאלל , ובכלל זהעבריתבשפה ה

 
  אולפן:.  1.1

 
 כולל עדשות. ,באולפן DH ערוצי מצלמה 1

 .רחבה, אחת מהן עדשה עדשות רגילות 1

  .םיראשים רובוטי 1

 שני פדסטלים )תושבות למצלמה( רגילים.

 .רובוטי מלאפדסטל 

 כולל מצלמה ותאורה מתאימים. ,שפת הסימניםתרגום לעמדת מצלמה ל

 המאותכך שכולן יהיו  ובאולם נגב, מליאהה , באולםכל המצלמות באולפןהחלפת 

 .CCCובאותה מערכת שליטה  תוצרת

כך שכולן יהיו  באולפן, באולם המליאה ובאולם נגב,ת הרובוטיקה ומערכ החלפת כל

 .חדרי הבקרה 1-עמדות שליטה זהות ב 1ת וובעלמאותה תוצרת 

אולם באולפן, ב ,CCCהרובוטיקה ועל ה מערכות על  PI אמצעות פרוטוקולשליטה ב

 .המליאה ובאולם נגב

 כניסות. 11 לפחותו HVMכולל  1.1EMשולחנות ניתוב זהים  1

 א.כולל אלפ בכל שולחן ניתוב, בציםק נינג 1לפחות 

 PIהכוללת ממשקים אופטיים, ממשקי  ,כניסות/יציאות 111 לפחותמטריצה של 

 .IHPכולל יחידות קצה מרוחקות וממשקי ופאנלים פיזיים, 

בלי לגרוע  ECWIPVPLMMלמערכת מסכים האמורה המטריצה  ממשק ישיר של

 מכמות היציאות.

 ומתחנות מחשב. PIב  האמורה מטריצההשליטה על 

 ממשק של המטריצה לשולחן ניתוב 

 61של עד כ  חדר בקרה, עם יכולת תצוגהבכל  ECWIPVPLMMמערכת מסכים 

 .UMDו  אודיו, TALLYמקורות, שעונים שונים, 

 (.VIMבשני חדרי הבקרה )שרת ראשי המחוברים לערוצי נגינה  1לפחות 

 LINE UPת יויכולת בני SMCIממשק למערכת  תבעל  VIMתוכנה לניהול ה

 /עצמאי

 .חדר בקרהלכל  DHב  CCמערכות  1

 .SMCIלמערכות  CCות ה כחיבור מער

להיות בעל ממשקים מוכחים למערכות אוטומציה לניהול  בחייכאמור כל הציוד 

 שידור.

ללא  ,ולכל הציוד באולפן SMCIכולל ממשק ל  ,מערכת אוטומציה לניהול שידור

 .מסוים או לדגם מסוים הגבלה ליצרן
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 .חדר בקרהעמדת הפעלה בכל 

 מגיש.ה אפשרות הפעלה על ידיכולל  ,קיים רלטלפרומפטממשקים 

 GLUE כנדרש. 

 

 :שידור חדר

 מערכתבאמצעות עמדת מחשב וחיבור ל המחובר לחדרי הבקרהחדר שידור 

ECWIPVPLMM. 

 נדרשת לניהול שידור רצף.החומרה ה , הכוללת אתתוכנת אוטומציה

 .ערוצי שרת לניגון 1

 לדגימות VIMכולל שליטה על  ,ערוצי שרת להקלטה 1

 .TICKERהכוללת  CCמערכת 

 ,נת לשידור הרצף וצרובה על המסךרמסונכים, הבשידורכתוביות מערכת לשילוב 

 .לכתוביות סמויות על פי דרישהכולל אופציה 

כולל יכולות להחדרת לוגו אנימטיבי  EEIIMMשולחן ניתוב לשידור 

(MULTIPLAYER KEY  ) ו- VV אפקטים.  

כל המערכות והציוד כאמור יאפשרו הפעלה באמצעות מערכת האוטומציה וכן יהיו  

 בעלי שרידות.

 ארכיון.הממשק למערכת  

 כולל מנגנון אוטומטי להעתקות לפי דרישה. SEIממשק למאגר קבצים 

 שליטה על מטריצה ראשית.

GLUE .כנדרש 

 

 :מערכות תומכות

מוכחים לכל מערכות האולפן כוללת ממשקים , הלניהול שידור SMCIמערכת 

 .ולל אפשרות לחיבור מרחוקלכל הפחות, כ 11-ל 11בין ובכמות משתמשים 

 , שיהיהניהול הקלטותלכולל תוכנת שליטה ו ,לשרת מרכזי DHערוצי דגימה ב 1-1

 .SMCIבעל ממשק למטריצה ולמערכת 

 מחוברים לשרת מרכזי.ה DHחדרי עריכה ב  1

 בכל חדר עריכה. ,וידאוובה מובנ תרגוםיכולת הוספת כתוביות 

 מחובר לשרת מרכזי.החדר גרפיקה משולב בחדר עריכה 

וחיבור  EEEכולל מערכת לניהול תוכן  ,111Iלפחות שרת מרכזי בעל נפח של 

 לארכיון.

 יכולות עריכה בעמדות עיתונאי בדסק.

ת יאוטומצילכולל ממשקים  אופן אוטומטי,מערכת להמרת פורמטים של קבצים ב

 הליכים.ת

 .תאוטומטי CCתוכנת 

 GLUE .כנדרש 

 :מליאהאולם ה
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 .DHערוצי מצלמות  6 

 ם.יראשים רובוטי 6  

 

 :)למעט אולם נגב( ועדותחדרי הו

ו  ICEעדות )וחיבור מטריצה מרכזית כולל סאונד לכל מערכות הו

ECWIPVPLMM.) 

 בקרה.ם בחדרי הבצורה דינמית למסכי ECWIPVPLMM של יציאת יכולת ניתוב

בחדרי שולחנות ניתוב אל עמדת שליטה או ממשק משולחן הניתוב בחדרי הבקרה 

 ועדות.הו

 . PI באמצעות פרוטוקול מחדרי הבקרה ותרובוטיהמצלמות היכולת שליטה על 

מערכת  באמצעותתתבצע ש ,ועדות לקבצים באיכות שידורדיוני הוהקלטה של 

VEPV לשרת וידאו והעתקת הקבצים מהדיסק המקומי   - לדיסק מקומי ,ימתיהק

 מרכזי לצורך עריכה ושימוש חוזר.

 

 :מערכת לשידורים ניידים

 .IIPמצלמות רובוטיות  1

 נוספת. MSCחיבור למצלמת 

 שלט למצלמות.

 שולחן ניתוב.

 .ECWIPVPLMMמסך  

 יכולת הקלטה מקומית.

 .AUDIO CONFERENCEומערכת מערכת סאונד מתאימה 

 .ולחדר הבקרה חיבור אינטרקום לצלם ולחדר שידור

 ומארזים לנשיאה. , כבליםארגזים

 

 :ממשכן הכנסת שאינם שידורי מליאה וועדותשידורים 

המתבצע , כולל אינטרקום וסאונדלסיב אופטי,  MSCמצלמות מערכת לחיבור 

 מקלט אופטי. תוצרי המערכת יאפשרו חיבור לחדר השרתים.-באמצעות משדר

 

 :מפרט ניידת שידור

 ציוד

 TALLYומערכת  CCUלכל הפחות, כאשר כל מצלמה כוללת  HD מצלמות 1

LIGHT. 

 מערכת ניתוב תמונה.

 מערכת סאונד כנדרש, כולל ציוד היקפי.

 מקורות לכל הפחות. 1הקלטת ניגון + 

 גרפיקה. – CGעמדת 

 . INTERCOM –מערכת קשר פנים 
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 (.חשמלחיבור לדק' ללא  11 למשך חזיק שידור)המ UPSגיבוי 

. בנוסף, נדרשת התייחסות בהמרה לשידור ברזולוציה   SDל  HDחיבור והמרה מ 

 במערכת הגרפית. 1:1 -וב 16:9של 

  .לווייני אפשרות לחיבור לסיב אופטי/קו תמסורת ושידור

 

   צוות

 טכני מפקח 

 במאי/נתב 

  צלמים 1 

 CCU  

 CGמפעיל  

 מפקח סאונד 

 

 







































 

 נספח ג' לנספח ו' )מפרט טכני( - מפרט טכני בסיסי לאתר האינטרנט של ערוץ הכנסת

 

 

 מפרט טכני בסיסי עבור אתר האינטרנט של הערוץ:

 כגון קרוסופטימי בסביבת הפועלים התוכן ניהול מכלי אחד באמצעות יוקם האתר :SharePoint, 

Umbraco בכנסת המוסמכים הגורמים ידי-על שיאושרו אחרים או. 

 כגון בפתרונות שימוש תוך, האתר שרידותל מלא מענה לתת צריכה האתר שרתי ארכיטקטורת  

NLB,Cluster ועוד. 

 ברשת הקיימים האיומים לכלל תיאבטח מענה לתת צריכה האתר של המידע אבטחת ארכיטקטורת 

 לב בשים וזאת, ועוד WAF מנגנון ,והחיצונית הפנימית ברשת FW ולכלול DDOS לאיומי מענה כגון

, סייבר ואיומי לתקיפות אחת מספר יעד גם היא ישראל מדינת של המייצג הגוף בהיותה שהכנסת לכך

 אתר ליצור מנת על מועד מבעוד שעולה ותרחיש איום לכל הולם מענה לתת הרישיון בעל על ומשכך

 (.24/7) ומאובטח שריד זמין

 ל מרחוק מאובטחת גישה תתאפשר באתר התוכן למזיני – CMS (מנגנוניב שימוש תוך SSO, פתרונות 

 (.הכנסת ידי על שיאושרו אחרים פתרונות או Mag 2600 Juniper כגון

 של חישוב בסיס על מקסימאליים עומס בזמני גם המשתמשים לכלל ונגיש זמין להיות האתר לע 

 .Peak  -ב משתמשים 10,000 של שיא עם זמנית וב (Concurrent) משתמשים 5,000

  ה תכני עבור לרבות, הבסיסי האתר אחסון שטח- VOD ,הניתנים, בייט פטה שני  על עמודל צריך 

 .בהסכם לקבוע בהתאם, והרחבה לשידרוג

 קבצי שחזורל היותר כלל שעתיים של מענה שייתן כך שחזור+  יבויג וןנמנג לכלול צריך האתר VOD ,

טכנית ובכלל זה טיפול בשידורים /תקלה האתר שרתי של מחדש העלאה עבור היותר לכל שעה חציו

 .תקולים, בשידורים אשר אינם מלאים ומופיעים באופן חלקי ושידורים חסרים 

 הבאים בפרמטרים מלאה תאימות בעל יהיה האתר : 

o המובילים לדפדפנים מלאה תמיכה (כגון: edge,chrome,IE11,safari.) 

o (.רספונסיבי) ולטאבלט למובייל מותאם 

o דין כל פי על בה חב הרישיון שבעל ככל, האתר להנגשת אפשרות. 

 בטרם מידע אבטחת סקר ויעבור הכנסת ידי על שיוגדרו כפי מחמירים אבטחה בתקני יעמוד האתר 

 (.PT בדיקות) לאויר עלייתו ואחרי לפני

 ה שידור של ידאווהו נגן של עבודה תחילת ושל האתר עמודי טעינת של התגובה זמניLive-  צריכים 

 .שניות 3-5 להיות



 כגון עצמאי וידאו נגן לכלול צריך האתר JW או  Kaltura הגורמים ידי-על שיאושר אחר מסוג או 

 :.בכנסת המוסמכים

 הנגן מפרט: 

o ידי-על שיוגדרו כפי, הנפוצים הדפדפניםו הניידים המכשירים סוגי בכל לתמוך הנגן על 

 ..בכנסת ךלכ המוסמכים הגורמים

o ב להצגה אפשרות להיות צריכה לנגן -Full screen mode . 

o ב  חיים שידורים ייצוא אפשרות להיות צריכה לנגן-Embed. 

o בפורמט התכנים בהצגת לתמוך הנגן על HD. 

o שונים מקורות 10 בין חי בשידור בניתוב לתמוך הנגן על. 

o במועד שימוש לטובת הגולשים למחשבי גבוהה באיכות קבצים הורדת לאפשר הנגן על 

 .יותר מאוחר

 

 

 על מקרה לובכ לעת מעת להתעדכן עשויים בו המוזכרים הרכיבים לרבות הטכני המפרט כי, יובהר

 שירותים לקבלת בהסכם יתקשר בטרם בכנסת המוסמכים הגורמים אישור את לקבל הרישיון בעל

 .ציוד רכישת או מספקים



 

 

 

  

 מדינת  ישראל

 

 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 

 1/  2016מכרז מס' 

 הכנסתשיון לערוץ ילמתן ר

 

 הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי  - נספח ז'

 1981 -לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א  8 -ו 6מכוח סעיפים 

 

_____ נותן/ת בזאת את הסכמתי אני הח"מ __________________ מס' ת"ז ____________

י, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת יאודות מידע פלילישטרת ישראל תמסור מלכך ש

השתתפותי במכרז למתן רישיון  צורךל, מועצה לשידורי כבליםל 1981 –השבים, התשמ"א 

, בהתאם להחלטת המועצה בשבתה בע כהצעה הזוכהתו תיקהצעמציע של שידורי ערוץ הכנסתל

. יובהר כי כוועדת מכרזים ולבחינת עמידת בעל הרישיון בהוראות הרישיון בכל תקופת הרישיון

לצורך ביצוע מעקב תקופתי מזמן לזמן הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל 

  .יאחר שינויים שחלו במידע הפלילי אודותי

חנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במאגר תהובא לידיעתי כי אני זכאי עפ"י החוק לעיין ב

  המידע הפלילי.

]הובהר לי בזאת כי ככל שיש לחובתי רישום פלילי, אני רשאי/ת לצרף מידע אודות שיקומי או  

שנקבעו  הי האישיות, על מנת שיילקחו בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידינסיבות

 [בחוק.

מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני 

 .1981 –להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 תאריך: _______________                                                      חתימה: _________________ 
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 הכנסת

 הלשכה המשפטית
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  הסכםה עיקרי –' חנספח 
בין הכנסת לבין בעל הרישיון לשידור בערוץ 

 הכנסת
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(, קובע כי המועצה לשידורי החוק –להלן ) 2003–הכנסת, התשס"דערוץ שידורי וחוק   הואיל:

 רישיוןבחר את הגוף המשדר ותעניק לו ( תהמועצה –להלן כבלים ולשידורי לווין )

להלן למכרז שפרסמה המועצה ) ד'שעיקריו מפורטים בנספח  ,לשידורים בערוץ הכנסת

 ;(המכרז –

 

לשידור  רישיוןשהתחייב לבצע את כל הוראות הדין וה רישיוןוהמועצה בחרה בבעל ה והואיל:

ן התחייב להפעלת ערוץ ( וכרישיוןה –להלן בערוץ הכנסת שהוענק לו על ידי המועצה )

 הכנסת בתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו;

 

מצהיר כי הינו תאגיד רשום כדין וכי הינו בעל מיומנות, כישורים,  רישיוןובעל ה :והואיל

אמצעים, ידע, יכולת וכוח האדם הביצועי הנדרשים לביצוע השירותים נשוא הסכם 

 זה;

 

מהות השירותים נשוא הסכם זה היא הפעלה של ערוץ  מודע לכך כי רישיוןובעל ה והואיל:

התקנות, הכללים וההוראות החוק,  הוראותעל פי  בטלוויזיה ובאינטרנט,הכנסת 

 והסכם זה; רישיוןהשנקבעו לפיו, 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 כללי .1

 

 מההסכם.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1 

למען הסדר הטוב מובהר ומוסכם בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין נספחים 

 להסכם זה לבין הוראות ההסכם, יגברו הוראות הנספחים על הוראות הסכם זה.

  

למען הסר ספק, מובהר כי טיוטת הסכם זה המצורפת למסמכי המכרז כוללת את 

סופי של ההסכם הנוסח על ה הזוכה במכרז יידרש לחתוםעיקרי ההסכם בלבד, וכי 

להצעה שהגיש  ,בין היתר ,בהתאםלאחר בחירת הזוכה במכרז,  שתגבש הכנסת

 של הכנסת.הבלעדי לפי שיקול דעתה , והכול במכרז

 

  :שהם חלק בלתי נפרד ממנו ,להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים .1.2 

 נספח תמורה; -נספח א'  )א(  

 טכני;נספח ציוד  -' בנספח  (ב)  

 נספח תכנית שיווקית;  -' גנספח  (ג)  

 נספח אישור רואה חשבון או עורך דין; -' דנספח  (ד)  

 נספח ביטחון ואבטחת מידע; -' הנספח  (ה)  

 נספח הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות; -' ונספח  (ו)  
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 ;רישיוןנספח ספקים עימם יתקשר בעל ה -' זנספח  (ז)  

 נספח אישור על עריכת ביטוחים; -' חנספח  (ח)  

 נספח ערבות ביצוע. - ט'נספח  (ט)  

 

 פרשנות והגדרות .2

 

  –בהסכם זה  .2.1 

 בעל הרישיון לשידור בערוץ הכנסת; –"בעל הרישיון"   

כמשמעותם  -לשידורי לווין"  רישיוןכללי לשידורי כבלים", "בעל  רישיון"בעל   

 ורת;בחוק התקש

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

, או מטעמו, במתן השירותים לפי רישיוןלרבות מי שמועסק על ידי בעל ה -"עובד"   

 מעביד;-יחסי עובד רישיוןהסכם זה, אף אם אין בינו לבין בעל ה

 כמשמעותו בחוק; -"צוות התיאום"   

  "EPGשירות ה" ,"-EPG" -  שירות מדריך השידורים האלקטרוני, הכולל מידע

 .בטלוויזיהחזותי הנוגע לפירוט ולבחירת מישדרים ושירותים המשודרים 

אחר  במקום או זה בסעיף הוגדרו שלא ככל בהסכם זה, וביטויים מונחים מילים, .2.2 

להם בחוק, בתקנות ובכללים אשר הותקנו  שיש להם המשמעות תהא בהסכם זה,

 , לפי העניין.1981-או בחוק הפרשנות, התשמ"א רישיוןחו, במכו

 

 נציגי הצדדים .3

 

; ואולם, מובהר כי מתן תיוצג הכנסת על ידי צוות התיאוםלצורכי הסכם זה  .3.1 

הסכמת הכנסת לשינויים בהוראות הסכם זה, לרבות לעניין התמורה הכספית על 

 כנסת וחשב הכנסת )שתי חתימות(.פיו, טעונה מסמך בכתב, חתום על ידי מנכ"ל ה

הערוץ, וכל פעולה הכללי של מנהל הלצורכי הסכם זה הוא  רישיוןנציג בעל ה .3.2 

 . רישיוןשתבוצע על ידו תיחשב כפעולה שבוצעה כדין על ידי בעל ה
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 רישיוןהצהרות והתחייבויות בעל ה .4

 

 מצהיר ומתחייב בזה כלהלן: רישיוןבעל ה 

ו מוסמך ומורשה לספק את השירותים בהתאם לכל דין כי הינ .4.1 

שיונות, יולהוראות הסכם זה, וכי ימשיך להחזיק בכל הר

ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין למתן השירותים במשך 

כל תקופת הסכם זה, וכי יהיה עליו לקיים את התנאים שהכשירו 

 אותו להגיש הצעה במכרז במשך כל תקופת ההסכם; 

, לעמוד רישיוןכי יש לו הידע, היכולת והאמצעים, לפעול כבעל ה .4.2 

בהוראות הסכם זה ולספק לכנסת את השירותים כמפורט 

צע הערכה מדויקת של העלויות ביבהסכם זה על נספחיו, וכי הוא 

בתכנית  שפורטהזית העלויות תח, וכי הכרוכות בתפעול הערוץ

מכלול  ון אתמביאה בחשב, צורפה להצעתו במכרזהעסקית ש

הצרכים בניהול הערוץ, לרבות צרכים ייחודיים ומשתנים, 

הנובעים מלוחות הזמנים הגמישים והדינאמיים של הכנסת, 

  ומהתנודתיות החדה המאפיינת את המערכת הפוליטית.

כי בחן את כל הנתונים ואת תוכנן של הוראות הדין, הסכם זה על  .4.3 

נטיים, וכי אין במשפטיים הרלנספחיו וכל התנאים העובדתיים וה

כל מניעה חוקית או חוזית להתקשרות בהסכם זה ולביצוע כל 

 התחייבויותיו על פיו;
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תקנות בכי ידוע לו שלפי החוק, ועדת הכנסת מוסמכת לקבוע  .4.4 

נושאים כל אחד מהבלעניין שידורי ערוץ הכנסת,  מדיניות

וק, יו"ר הכנסת לח 20, וכן כי לפי סעיף לחוק 4המפורטים בסעיף 

רשאי, בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת הכנסת, 

החוק להתקין תקנות לביצוע הוראות החוק, למעט בנושאים ש

 . קבע דרך אחרת לקביעתם

בנוסף לכך, רשאית המועצה לקבוע כללים, וכן ליתן הוראות, 

לעניין השידורים בערוץ הכנסת ואופן הפעילות של הגוף המשדר, 

מתחייב לשתף פעולה  רישיוןלחוק. בעל ה 5מפורט בסעיף הכל כ

עם הגורמים המוסמכים ובפרט עם צוות התיאום, וכן עם הכנסת 

ובמועצה, לצורך הפעלת הערוץ ובכלל זה להשתתף בישיבות  בה

נטיים לפי העניין, וכן לפעול בככל שיידרש, עם אנשי המקצוע הרל

ורים, ככל שישונו בהתאם לשינויים, לתיקונים ולרגולציה האמ

. , בכפוף למתן זכות טיעוןאו שייתוספו, ללא צורך בהסכמתו

לא תהיה כל טענה שהיא ביחס לדרך שנבחרה  רישיוןלבעל ה

להסדיר נושא בהתאם לאמור לעיל, או כל טענה אחרת בשל כך 

והחתימה  רישיוןשהוראות מכל סוג כאמור נוספו לאחר מתן ה

  על הסכם זה. 

 

, במקצועיות, במהימנות, בשקידה ראויה מתחייב לבצע כי הוא .4.5 

את השירותים על פי הנדרש בהסכם זה,  ובמומחיות הנדרשת,

ונספחיו ואת הוראות כל דין, לרבות  רישיוןולקיים את הוראות ה

אותם הוראות הכנסת, שניתנו לפי דין, מעת לעת, בנוגע ל

סכם והכל בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בה ,שירותים

 ובהוראות הרישיון.זה 

מתחייב בזה, לספק את השירותים המפורטים בהסכם זה  כי הוא .4.6 

שיונות, ההוראות והנהלים יבהתאם לכל הדינים, ההיתרים, הר

לרבות בנושאי ביטוח על עדכוניהם מעת לעת, הנוגעים לעניין, 

, , והכל באחריותו ועל חשבונו בלבדוהכשרה מקצועית של עובדיו

 אם כן הוסכם בכתב ובמפורש אחרת. אלא

 ביצוע השידורים והבטחת איכות הפצתם וקליטתם  .5

 

 מישדריםמתחייב לשדר את שידורי הכנסת ואת ה רישיוןבעל ה .5.1 

 .ונספחיו רישיוןהמוספים בהתאם למפורט ב

המוספים  מישדריםישדר את שידורי הכנסת ואת ה רישיוןבעל ה .5.2 

טכנית הגבוהות ביותר, ויעשה והועית מקצהוברמה באיכות 

 .'בשימוש בציוד כמפורט בנספח 
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יהיה אחראי  רישיוןבעל הממוקם בכנסת,  אינוחדר השידור ככל ש .5.3 

אל חדר השידור  של ערוץ הכנסת הטלוויזיה שידוריאת להעביר 

ידו, ולקיום תקשורת בין האולפנים בכנסת לבין חדר שיופעל על 

למעט , הכרוכות בכךנסת תישא בכל העלויות והכהשידור כאמור, 

שבין חדר השידור לבין עלויות בעד קווי תמסורת וציוד הקצה 

  הכנסת.

, הפצתם בטלוויזיה יבטיח את העברת שידורי הערוץ רישיוןבעל ה .5.4 

וקליטתם על ידי הציבור, באורח תקין, רציף וסדיר לאורך כל 

ל השנה, למעט בשבתות )לרבות הארכתה( במשך כ רישיוןתקופת ה

 את שידוריו רישיוןבהם יפסיק בעל השובמועדי ישראל, 

, סמוך לפני כניסת השבת או המועדים ועד סמוך לאחר בטלוויזיה

 צאתם. 

שעות ברציפות בימות החול,  24במשך טלוויזיה בהערוץ ישדר 

את , על חשבונו, בעל הרישיון יפעיל ויתחזק במשך כל ימות השנה.

בטלוויזיה האמצעים המשמשים לשידורי הערוץ, כל הציוד ו

את תקינותו ואת קיום שיבטיח מקצועי באופן  ובאינטרנט,

 .ההוראות האמורות, ובכלל זה יפעל לפי הנחיות היצרן

נוסף על האמור, בעל הרישיון יבטיח כי אתר האינטרנט שלו יפעל 

 באופן תקין ורציף, בהתאם להוראות החוק והרישיון.

( של אתר Storageמתחייב כי נפח האחסון )הרישיון  בעל .5.5 

האינטרנט שלו יספיק לשלוש שנים לפחות ממועד התחלת 

 .(נפח האחסון הבסיסי –)להלן  השידורים

הגיע שלו אתר האינטרנט נפח האחסון של ראה בעל הרישיון כי 

, יודיע על כך ללא דיחוי לצוות הבסיסימנפח האחסון  75%-ל

 התיאום.

דרוש מבעל ות התיאום הודעה כאמור, רשאית הכנסת לקיבל צו

לרבות לשם שידור , הבסיסינפח האחסון הרישיון להגדיל את 

בתמורה נוספת תכנים ששודרו לפני מועד קבלת הרישיון, וזאת 

נספח א' ו 16סעיף  בהתאם להוראותשתוסכם בין הצדדים, 

 להסכם זה.
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הכללי  הרישיוןשל בעל  וישיון יועברו למנויישידוריו של בעל הר .5.6 

, למנוייו של בעל ולשידורי כבלים, באמצעות רשת הכבלים של

, ן שלויבאמצעות ערוץ מערוצי הלווי ,לשידורי לוויןהכללי רישיון ה

 הפצת חוק הוראותלפי , תוספרתי שידור תותחנבאמצעות  וכן

  .2012–באמצעות תחנות שידור ספרתיות, התשע"ב שידורים

בשידור לווייני בלתי מוצפן או הערוץ ו שידורי כמו כן, יופצ

 14במתכונת אחרת להעברת השידורים בהתאם להוראות סעיף 

הוצאות הפצת שידורי הערוץ כאמור יוטלו על הכנסת,  לחוק.

 .17בכפוף להוראות סעיף 

לשידורי כבלים  רישיוןיעביר למוקדי השידור של בעל  רישיוןבעל ה

אות שידור באיכות טובה, במתכונת  לשידורי לווין רישיוןובעל 

ובהתאם להוראות  רישיוןבאחידה, בהתאם לדרישות הטכניות 

יתאים את האות המשודר על ידו  רישיוןהסכם זה ונספחיו. בעל ה

, באופן אשר יבטיח את רציפות העברת שידוריו קישהמואת ציוד 

 למוקדי השידור האמורים. 

כל השינויים הנחוצים גם יעשה, על חשבונו, את  רישיוןבעל ה

באות השידור ובציוד, אם חל שינוי במאפיינים הטכניים של 

מוקדי השידור, באופן שיבטיח את רציפות העברת השידורים 

 כאמור. 

אחראי להתאמת האות המשודר על ידו גם  רישיוןבעל ה

שבאמצעותו יועברו  up link -למאפיינים הטכניים של שירות ה

  צה לוויינית בלתי מוצפנת.שידורי ערוץ הכנסת להפ

 5.7. 

 

 רישיוןהכנסת רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפטור את בעל ה

מן הצורך להעביר בעצמו את אות השידור אל מוקדי השידור של 

אם  -לשידורי לוויין  רישיוןלשידורי כבלים ושל בעל  רישיוןבעל 

)בלתי בשידור לווייני פתוח מצאה כי די בהפצת שידורי הערוץ 

כדי להעביר אות שידור באיכות טובה, להנחת דעתה, גם  מקודד(

 רישיוןאל מוקדי השידור האמורים. פטרה הכנסת את בעל ה

 רישיוןכאמור, לא יהיה בכך כדי לגרוע מחובותיו של בעל ה

להבטיח את איכות קליטת האות המשודר, באמצעות ניטורו, 

  .5.8 ףיעסבכאמור 
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קיים ניטור רציף של איכות האות המשודר, כפי י רישיוןבעל ה . 5.8 

שהוא משודר על ידו וכפי שהוא נקלט, משודר או מועבר בפועל, 

בכל מתקן, אמצעי או תשתית תקשורת שנעשה בהם שימוש 

, החל ממתקני הערוץ בטלוויזיה להעברת השידורים או להפצתם

המצויים במשכן הכנסת, ועד לאמצעים המשמשים להפצת 

  לציבור הרחב.השידורים 

מובהר, כי האמור חל לא רק על מתקנים, אמצעים ותשתיות אשר 

, בשימושו או בשליטתו, אלא גם על מתקנים, רישיוןבבעלות בעל ה

אמצעים ותשתיות ששידורי ערוץ הכנסת משודרים, מועברים או 

מופצים באמצעותם, מכוח התקשרויות בין צדדים שלישיים )בין 

הם צד להתקשרויות עם צדדים  יוןרישאם הכנסת או בעל ה

שלישיים כאמור ובין אם לאו(, והכל כדי להבטיח את קליטת 

שידורי ערוץ הכנסת על ידי הציבור הרחב, ברצף ובאיכות ראויה, 

ונספחיו, ובהסכם  רישיוןבהתאם לסטנדרטים ולתקנים שייקבעו ב

 זה ונספחיו, או מכוחם.

 5.9. 

 

אחראי  רישיוןיה בעל הבמסגרת חובת הניטור האמורה, יה

לדיווח מיידי אודותן לאיתור תקלות בזמן אמת, לזיהוי מקורן, 

בין בעצמו,  –ולתיקונן המיידי  לצוות התיאום בהתאם להוראותיו,

לעשות  רישיוןלשם כך, יהיה על בעל ה ובין באמצעות אחרים.

מראש את כל התיאומים והסידורים הנדרשים, עם כל הגורמים 

יים מתקנים, אמצעים או תשתיות תקשורת שבשליטתם מצו

המשמשים בפועל, במישרין או בעקיפין, לשידור, העברה או הפצה 

 .בטלוויזיה של שידורי ערוץ הכנסת

 5.10. 

 

מובהר, כי גם אם יתברר שמקורה של תקלה פלונית במתקן, 

, אלא רישיוןאמצעי או תשתית תקשורת שאינם בשליטת בעל ה

הטלוויזיה של המעורב בהעברת שידורי  בשליטתו של גורם אחר

לוודא את תיקונה  רישיוןערוץ הכנסת או בהפצתם, יהיה על בעל ה

המיידי של התקלה בידי הגורם שבשליטתו מצויים המתקן, 

 האמצעי או תשתית התקשורת הרלוונטיים.

באחריות לתקלה שארעה  רישיוןישא בעל היעל אף האמור, לא 

שורת שאינם בשליטתו, אם יוכיח במתקן, אמצעי או תשתית תק

להנחת דעתה של הכנסת כי התקלה לא נגרמה ממעשה או ממחדל 

שלו )או של מי מטעמו(, וכי עשה כל שניתן, בנסיבות העניין, כדי 

להביא לתיקון התקלה במהירות האפשרית על ידי מי שהמתקן, 

  האמצעי או התשתית מצויים בשליטתו.
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 5.11. 

 

יחולו על העברת שידורי ערוץ הכנסת באתר הוראות סעיף זה לא 

לפי שיקול או בכל אמצעי טכנולוגי אחר  האינטרנט של הכנסת

אשר תיעשה על ידי הכנסת, על  ,)כגון אפליקציה(הכנסת  דעתה של

  חשבונה, ותחת פיקוחה.

 רישיוןהתחייבויות נוספות של בעל ה .6

 

ות נוספות, לבצע משימ רישיוןהכנסת רשאית לבקש מבעל ה .6.1 

ובהסכם זה, אם המשימות קשורות  רישיוןמעבר למפורט ב

ובלבד שתנאי ההתקשרות בקשר למשימות  ,בביצוע השידורים

משימות ככל שאין ב, ובין הצדדים להסכם זה יוסכמואלה 

כדי לפגוע במחויבויותיו של בעל הרישיון לפי כאמור נוספות ה

 הרישיון.

לשידורי ושיונות לשידורי כבלים יהר יעביר לבעלי רישיוןבעל ה .6.2 

 , לפי שיקול דעתה של הכנסת,וכן לגורם אחרלווין, מבעוד מועד, 

את פרטי את שידורי ערוץ הכנסת בטלוויזיה, לפי דין המפיץ 

 הגורמיםשל  EPG-לשם הצגתם בשירות ה כמפורט להלן,המידע 

 האמורים:

 שמות המישדרים; )א(  

 ומו של כל מישדר;שעת תחילתו ושעת סי )ב(  

 סוגו של כל מישדר; )ג(  

 תיאור )תקציר( של כל מישדר. )ד(  

 ירת חומר והשימוש בושמ .7

 

ההקלטות של שידורי הכנסת ושל  את ישמור רישיוןל הבע .7.1 

ששודרו בטלוויזיה, וכן את קבצי דיוני  המוספים מישדריםה

 יםתשרבאמצעות  ,הוועדות ששודרו באתר האינטרנט שלו

, באופן שיוגדר מעת ב'נספח בגם כארכיון כמפורט  יםהמשמש

 . הכנסתלעת 

בעל הרישיון ימסור ללא דיחוי את ההקלטות של שידורי הכנסת 

, וכן ליחידות ולמחלקות לצוות התיאום והמישדרים המוספים

 .השונות בכנסת, לבקשתן, ככל שהדבר דרוש להן לשם עבודתן
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רשאי לגבות אינו  רישיוןבעל ה ,12.1 סעיף תוארוהלבכפוף  .7.2 

או להפיק  רישיוןהתשלומים כלשהם הנובעים מפעילותו כבעל 

התמורה למעט הכנסה כלשהי מהערוץ או משידורי הערוץ, 

גביית סכומים עבור הקלטות שלהלן ו 17המשולמת לו לפי סעיף 

  .לחוק 19ובכפוף להוראות סעיף  לחוק)ג( 15לפי הוראות סעיף 

 

 ושיווק הערוץ דום השידוריםקי .8

 

יפעל לקידום השידורים והערוץ, בהתאם להוראות  רישיוןבעל ה .8.1 

 להסכם זה. ג'שיונו ולנספח יר

ככל שיהיה צורך בקבלת אישור גורם כלשהו לצורך ביצוע  .8.2 

, מתחייב בעל רישיוןהתחייבות שיווקית כלשהי של בעל ה

 לדאוג לכך. רישיוןה

לפעול ליצירת שיתופי פעולה עם גורמי  מתחייבשיון ריבעל ה 8.3 

ל, לרבות תקשורת נוספים רבים ככל האפשר, הן בארץ והן בחו"

רשתות טלוויזיה ורדיו הפועלות מחוץ לישראל, ערוצי טלוויזיה 

לם, וכן באינטרנט. בכפוף להוראות פרלמנטריים ברחבי העו

 פעולה בעניין שיתוףמתמשכת לתקנות, כל התקשרות  9תקנה 

כאמור תובא, טרם סיכומה, לאישור צוות התיאום, שישקול 

המוצע למטרתו, אופיו  נימוקים של התאמת שיתוף הפעולה

ויעודיו של הערוץ ולשיקולים ציבוריים הנוגעים למעמדה של 

שעניינה שיתוף פעולה ואולם, לעניין התקשרות כאמור הכנסת.  

תכנית שהפיק בעל פעמית לקבלת -פעמי, ובכלל זה בקשה חד-חד

טרם סיכומה של ידווח בעל הרישיון לצוות התיאום הרישיון, 

להחליט שלא להתערב בעריכת רשאי , והצוות אותה התקשרות

והכל , התקשרות זו אשרלא להתקשרות זו, לאשרה בתנאים או ש

  מהשיקולים המפורטים לעיל.

ראות הסכם זה לעניין שיתופי פעולה יחולו גם על שיתופי וה

עולה עם גורמים שאינם גורמי תקשורת, לרבות עם מוסדות פ

 להשכלה גבוהה.   

ת סעיף זה, מובהר כי גם הכנסת רשאית ליזום ובלי לגרוע מהורא 8.4 

אחרים, לפי שיקול דעתה,  םשיתופי פעולה בין הערוץ לבין גורמי

חומרים שהופקו על ידי הערוץ  ישדרו אותם גורמים שבמסגרתם 

 יתן לבעל הרישיון הוראות בקשר לכך., ולאו עבורו
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 שידורים באינטרנט  .9

 

בלי לגרוע ממחויבויות בעל הרישיון להעביר את שידוריו  .9.1 

ישתף  רישיוןבעל ה ,באינטרנט לפי הוראות החוק והרישיון

פעולה עם הכנסת לצורך העברת שידורי הערוץ גם באתר 

הערוץ בזמן אמת. האינטרנט של הכנסת, שבו יועברו כל שידורי 

 הכנסת תישא בכל העלויות הכרוכות בהעברת השידורים באתר

 .האינטרנט שלה

כי אין בשידורי בעל הרישיון במסגרת  למען הסר ספק, יובהר

אתר האינטרנט שלו כדי לפגוע בצורה כלשהי בזכותה של 

את שידורי ערוץ הכנסת באינטרנט, באפליקציה  העבירהכנסת ל

 לוגי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.או בכל אמצעי טכנו

העלול להטעות באתר האינטרנט של בעל הרישיון לא יהיה דבר  .9.2 

את הציבור לחשוב כי מדובר באתר של הכנסת או המזוהה עם 

 .הכנסת, או דבר העלול לבזות או לפגוע בכנסת בדרך כלשהי

נוסף על האמור, אתר האינטרנט של בעל הרישיון לא יכלול דבר 

עלול להטעות את הציבור לחשוב כי מדובר באתר של גורם ה

התאגיד שבעל הרישיון הוא בבעלותו שידור אחר, ובכלל זה של 

 .המלאה

של דיוני  Feed)) השידור החילבעל הרישיון את  תעבירהכנסת  9.3 

 9.4בהתאם להוראות סעיף )הן על ידו  ועדות הכנסת שצולמוכל 

, בעל הרישיון על ידיגם דורם , לצורך שיוהן על ידי הכנסת(

, בהתאם להוראות לפי החוק באתר האינטרנט שלוובטלוויזיה 

בעל הרישיון  יבצע , העברת השידור החי כאמורלשם  והרישיון.

את ההתאמות הנדרשות בחדר הבקרה שלו כדי לאפשר תאימות 

 (.Signalשל האות )

האינטרנט  בלי לגרוע ממחויבותו של בעל הרישיון לשדר באתר 9.4 

בהתאם  המתקיימים במשכן הכנסת שלו את כל דיוני הוועדות

יפעיל במקביל את לחוק, בעל הרישיון  )ב(11סעיף להוראות 

חדרי ועדות, וישדר  8-המצלמות )ניתוב חי( המותקנות ב

על . ( את הדיונים מחדרי אותן ועדותMulti Cameraבמקביל )

לפי שיקול  ,אית, מובהר כי הכנסת תהיה רשאף האמור לעיל

להחליט כי הפעלת המצלמות כאמור תהיה דעתה הבלעדי, 

באחריותה, וכן לשנות את מספר חדרי הוועדות שמהם ישודרו 

החליטה הכנסת כאמור, רשאית היא במקביל דיוני הוועדות. 

לשנות את סכום התמורה בהתאם, ובכלל זה להפחיתו, לפי 

 הוראות הסכם זה.
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 הפעלת הערוץומשאבים ב כוח אדם .10

 

מתחייב לספק את השירותים על ידי אנשים  רישיוןבעל ה .10.1 

בהפעלת מיומנים היטב ובעלי ניסיון בתחום מקצועם, בעלי ידע 

למתן השירותים, ככל שיש צורך  יםהרלבנטי הציוד והאמצעים

בידע כאמור, במספר מספיק למתן השירותים האמורים, שיכלול 

 רישיוןשפורטה בהצעת בעל הלפחות את מצבת כוח האדם 

  במכרז.

בלי לגרוע ממחויבויותיו של בעל הרישיון כאמור, צוות התיאום   

בנושאים  מתווה להדרכה והשתלמותרשאי להחליט על 

שתערוך הכנסת , הקשורים לתהליכי העבודה הפרלמנטרית

כי כל עובדיו ישתתפו בעל הרישיון מתחייב  עובדי בעל הרישיון.ל

עם תלמות כאמור והוא ישתף פעולה באופן מלא בהדרכה ובהש

 הכנסת בנושא זה.

בתפקיד כלשהו  רישיוןכל האנשים שיועסקו על ידי בעל ה .10.2 

ובמעמד כלשהו יועסקו על חשבונו הוא, ועליו בלבד תחול 

האחריות לגבי תביעותיהם, הנובעות מיחסיו אתם במהלך כל 

 תקופת הסכם זה. 

חייב לשפות את הכנסת בגין כל סכום שתיאלץ מת רישיוןבעל ה .10.3 

לשלמו לפי פסק דין של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד 

או הטוען כי הוא עובדו, נגד הכנסת, וכן בגין  רישיוןבעל ה

הוצאות ושכר טרחה שתוציא הכנסת לשם הגנה מפני תביעה 

הודעה על התביעה  רישיון, ובלבד שניתנה לבעל הכאמור

 .להתגונן מפניהואפשרות 

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה על ידי הכנסת,  .10.4 

או לכל אחד מעובדיו,  רישיוןלפקח, להדריך, או להורות לבעל ה

אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן, ולכן לא 

ולכל עובדיו, זכויות של עובד המועסק על  רישיוןתהיינה לבעל ה

והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או  ידי הכנסת,

הטבות אחרות מהכנסת בקשר לביצוע הסכם זה, או הוראה 

שניתנה על פיו, בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת 

 מתן השירותים על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.
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מתחייב לשלם לכל העובדים המועסקים על ידו  רישיוןבעל ה .10.5 

קופת ההסכם לא פחות משכר השווה לשכר המינימום במהלך ת

בתוספת כל הזכויות הסוציאליות המתחייבות על פי כל דין. אין 

 רישיוןמעביד בין בעל ה-בהוראה זו כדי להצביע על יחסי עובד

, והיא לא רישיוןלבין הכנסת, או בין הכנסת לבין מועסקי בעל ה

מגוף הפועל נועדה אלא כדי להבטיח לכנסת קבלת השירותים 

 בהתאם להוראות הדין. 

בתשלום כל מס או תשלום חובה בגין  רישיוןישא בעל היכמו כן 

דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, מס הכנסה, מס שכר, דמי 

טיפול ארגוני, תשלומים לקרנות פיצויים או קרנות פנסיה וכן כל 

 העסקת עובדים. לתשלום אחר החל לפי דין על מעביד בקשר 

יחשב מיצוי של הוראות הדין החלות על היחסים בין יבלי שהדבר  .10.6 

מתחייב בעל הרישיון למלא אחר לבין עובדיו,  רישיוןבעל ה

הוראות החוקים החלים עליו בקשר להעסקת עובדים, וכן אחר 

הוראות כל הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים על נותני 

 שירותים נשוא הסכם זה.

 6ימציא לכנסת, מדי  רישיוןסכם בזה, שבעל המו )א( .10.7 

, 'ד בנספחחודשים, אישור רואה חשבון בנוסח המפורט 

בהתאם להוראות  לעובדיומשלם  רישיוןלפיו בעל ה

 .10.6-ו 10.5 סעיפים

הכנסת רשאית לדרוש, כתנאי מוקדם לתשלום התמורה  )ב(  

עבור מתן השירותים  רישיוןעל פי החשבון שיגיש בעל ה

 ידו, הגשת אישור רואה החשבון הנזכר לעיל.   על

לא יציב בכנסת עובדים שקצין הכנסת, לפי  רישיוןבעל ה )א( .10.8 

שיקול דעתו, פסל אותם, מנימוקים שבתחום 

סמכויותיו לפי כל דין, ממתן שירותים לפי הסכם זה, 

 ו'.  בנספחבהתאם לאמור 

ותים לפי מתחייב שלא לספק את השיר רישיוןבעל ה )ב(  

הסכם זה באמצעות מי שהורשע בעבירה, אשר לדעת 

הכנסת, מפאת מהותה, חומרתה ונסיבותיה, אין הוא 

הכנסת או בביצוע ערוץ  ראוי לעסוק בקיום שידורי

הוראות הסכם זה. הכנסת תהיה רשאית לדרוש כי בעל 

יעביר לידיה הרשאה ממי שעוסק מטעמו במתן  רישיוןה

מן המרשם הפלילי לעניין השירותים, לקבלת מידע 

סעיף זה, כתנאי למתן השירותים על ידו או להמשך מתן 

 '.    ז בנספחהשירותים, כמקובל בכנסת וכאמור 
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, המשמש כקבלן רישיוןלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי בעל ה .10.9 

עצמאי למתן שירותים, יהיה אחראי על פי דין כלפי עובדיו, וכלפי 

השירותים, בגין מוות, נזק גופני או נזק  מי שעוסק מטעמו במתן

לרכוש שייגרם לעובדיו או מי מטעמם, בין במישרין ובין בעקיפין, 

כתוצאה מתאונה שאירעה בעת העבודה, או בקשר אליה, או 

 בנסיעה לעבודה ובחזרה ממנה.

לתבוע  רישיוןלמען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי למנוע מבעל ה

ו בגין האחריות המוטלת עליו כאמור ממי שיפוי או פיצוי על נזקי

שגרם במישרין או בעקיפין לתאונה כאמור; ואולם, לא יגיש בעל 

תביעה כאמור כלפי הכנסת או מי מטעמה, אלא אם כן  רישיוןה

 הנזק בגינו מוגשת התביעה נגרם בזדון. 

יישא באחריות ובסיכונים הכרוכים בבטיחות  רישיוןבעל ה .10.10 

א יטפל ויסלק כל דרישה או תביעה בשל נזק שנובע עובדיו, והו

 מסיכון כאמור.

 

 זכויות קניין .11

 

מצהיר, מאשר ומתחייב כי ידוע לו שכל זכויות  רישיוןבעל ה .11.1 

הקניין, לרבות זכויות קניין רוחני כהגדרתן בחוק, בין אם הן 

טעונות רישום ובין אם לאו, בשידורים ובכל התכנים שיופקו על 

הן ב"שידורי הכנסת" והן אף אם לא שודרו בפועל, די הערוץ, י

שדרים המוספים", בשידורי ה"חובה" ובשידורי ה"רשות", מיב"

עבור  רישיוןוכן בכל תוצרי העבודות או השירותים שיבצע בעל ה

 יהיו בידי הכנסת בלבד. -הכנסת על פי הסכם זה 

שם הערוץ, ה"לוגו",  כייובהר בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .11.2 

אתר האינטרנט של בעל הרישיון, , וכן ו"אריזתו" של הערוץ

לרבות תוצריו, וכן החומרה והתשתית המשמשים להפעלתו, הם 

קניינה של הכנסת, ובעל הרישיון אינו רשאי להעבירם לצד שלישי 

ללא הסכמת הכנסת. לבעל הרישיון לא תהיה כל טענה בעניין זה 

 הסכם.הלאחר תום תקופת 

 

למען הסר ספק מובהר, כי התמורה המשתלמת לבעל הרישיון על  .11.3 

פי הסכם זה נועדה, בין היתר, להקנות לכנסת את הבעלות 

המלאה בתוצרי עבודתו. הוראה זו תחול על כל צורת טביעה שבה 

נשמר החומר עליו חל הסכם זה, לרבות מדיה מגנטית, קלטות, 

 של שימור.סרטים, נייר וכל צורה אחרת 
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בנושא הוראות מובהר כי הכנסת רשאית ליזום, בכל שלב, קביעת  .11.4 

וכן  בתקנות ובכללים על ידי מי שהוסמך לכך,, זכויות קניין רוחני

לעניין זה  רישיון, לאחר ששמעה את טיעוני בעל הלתקן הסכם זה

ולהוסיף בו הוראות בכל הקשור לזכויות  ובתיאום עם המועצה,

וחני, לרבות השימוש בזכויות האמורות על ידי בעל ן הריהקני

וגורמי שידור אחרים, וכן ביחס לזכויות צד ג', שיצירה  רישיוןה

  מוגנת שלו נכללת בשידורי הערוץ.

לא יהיו טענות כלשהן ביחס לחומרים  רישיוןמובהר, כי לבעל ה .11.5 

שהופקו על ידי הערוץ או עבורו, ככל שהכנסת תחליט לתיתם 

חרים, ובכללם לגורמי שידור אחרים, במסגרת שיתופי פעולה לא

שהכנסת יזמה לפי שיקול דעתה, והיא רשאית ליתן לבעל 

 הוראות בקשר לכך.  רישיוןה

 

 איסור הסבת זכויות .12

 

מתחייב שלא למסור, לא להעביר, לא להמחות ולא  רישיוןבעל ה .12.1 

תיו לפי הסכם זה, להסב לאחר או לאחרים, את זכויותיו או חובו

וכן הוא מתחייב לא לשתף איש או גוף אחר בעניין מהותי הקשור 

קיבל על כך את כן בביצוע השירותים לפי הסכם זה, אלא אם 

 . ובכפוף להוראות הרישיון הסכמת הכנסת בכתב ומראש

שיתופו של איש או גוף אחר בביצוע השירותים לא פוטר את בעל  .12.2 

אחראי  -ורק הוא  -ות של השירותים והוא מביצוע נא רישיוןה

 למילוי כל תנאי הסכם זה.

 

 סודיות .13

 

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא  רישיוןבעל ה .13.1 

שיגיע אליו,  מידע פניםלמסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל 

במישרין או בעקיפין, בקשר עם ביצוע הסכם זה, או במהלך או 

יצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר ביצועו, עקב ב

 אלא באישור מפורש מראש של הכנסת.

מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו  רישיוןבעל ה .13.2 

על פי סעיף זה מהווה לא רק הפרת הסכם זה, אלא עלול להוות 

הפרטיות, ולפי חוק הגנת  1977-עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז

 , לפי העניין.1981-התשמ"א
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מתחייב להחתים את עובדיו ושלוחיו על הצהרה  רישיוןבעל ה .13.3 

לפיה  ,'ונספח  בנוסחוהתחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות 

יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת 

ב או , שתגיע אליהם, אגמידע פניםכל ידיעה שהיא  כל אדם

בקשר, או במהלך ביצוע הסכם זה. הצהרות הסודיות יועברו 

לפני  -ימים ממועד חתימת הסכם זה, ובכל מקרה  7לכנסת תוך 

 תחילת העסקתו של כל עובד, וכתנאי להעסקתו.

רק בשל  רישיוןמידע שהגיע לבעל ה -בסעיף זה, "מידע פנים"  .13.4 

סביר להניח כי  מעמדו או תפקידו כנותן שירותים לכנסת ואשר

ללא מעמדו או תפקידו האמור לא היה מגיע לאותו מידע 

 במסגרת עבודתו העיתונאית.

 איסור ניגוד עניינים  .14

 

 מצהיר ומאשר כי: רישיוןבעל ה 

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות  )א( 

 אחרת שלו לבין התחייבויותיו על פי הסכם זה;

הוא יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי  (ב) 

התחייבויותיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד או התחייבות 

, במישרין או בעל שליטה בבעל הרישיון רישיוןאחרים של בעל ה

או בעקיפין, והוא מתחייב בזאת להודיע לכנסת על כל חשש 

פי הסכם זה לבין  לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיו על

 ;ולפעול לפי הנחיותיה פעילות אחרת שלו

הוא מתחייב בזאת לא לתת לכל צד שלישי כל שירות, בקשר  (ג) 

לשירותים הניתנים לכנסת על פי ההסכם, או כל שירות אחר 

בקשר לכל פעולה אחרת הנוגעת, במישרין או בעקיפין, לשירותים 

בתמורה ובין שלא  אלה, בין שהשירות או המידע כאמור ניתן

בתמורה, פרט לשירותים מטעם הכנסת החלים עליו במפורש על 

פי הסכם זה, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתה של הכנסת מראש 

הכנסת רשאית להורות לבעל הרישיון להחתים את  ובכתב;

עובדיו על התחייבות בלתי חוזרת להימנע מניגוד עניינים כאמור 

סכם זה, בנוסח כפי שתקבע, ככל בהוראות הכללים, הרישיון וה

שהמועצה לא תורה על נוסח התחייבות כאמור לפי הוראות 

, או אם נוסח ההתחייבות שהורתה עליו המועצה אינו הרישיון

 .כולל התחייבות לקיים את הוראות ההסכם בנושא ניגוד עניינים

 

 רישיוןה התלייה או הגבלה של, תקופת ההסכם וביטול .15
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מתחייב להתחיל במתן השירותים לכנסת על פי  רישיוןהבעל  .15.1 

. ________, החל ביום רישיוןהסכם זה, בהתאם לתנאי ה

ויימשכו  רישיוןהשידורים על פי ההסכם יחלו בהתאם לתנאי ה

 תקופת ההסכם(.  -)להלן  רישיוןעד לתום תקופת ה

, יתבטל רישיוןהאו החוק להוראות בהתאם  רישיוןבוטל ה .15.2 

יחולו הוראות הסכם זה,  – רישיוןהוגבל ההותלה או כם זה; הס

לרבות ההוראות בעניין תשלום התמורה, באופן שיתאים 

 .רישיוןב השנקבעהתליה או להגבלה ל

, הכנסת לא תהיה חייבת לשלם רישיוןה בוטל, הותלה או הוגבל .15.3 

  .כך שלבפיצוי או תשלום כלשהם  רישיוןלבעל ה

זכאי  רישיוןכאמור, יהיה בעל ה רישיוןהאו הוגבל ותלה ה, בוטל .15.4 

לתמורה היחסית בעד התקופה של מתן השירותים על ידו בפועל 

לפי העניין, או לתשלום , ההגבלה, ההתלייה או הביטולעד למועד 

 . יחסי לשירותים הניתנים על ידי בעל הרישיון בתקופת ההגבלה

כאמור כדי לגרוע  רישיוןה שלהתלייה או הגבלה  ,בביטולאין  .15.5 

מכל סעד, פיצוי או תרופה אחרת העומדים לכנסת כלפי בעל 

 , לרבות קיזוז ועכבון כאמור בהסכם זה ולפי כל דין.רישיוןה

 

  התמורה .16

 

תמורת ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו  .16.1 

סכום בולשביעות רצון הכנסת, מתחייבת הכנסת לשלם תמורה 

 –)להלן  המאושרשלא יעלה על הסכום שאושר לכך בתקציבה 

 התמורה(. הערכת הסכום נקובה במסמכי המכרז.

לשם מימון העלויות הכרוכות בהיערכות לביצוע השידורים   

 , לפי בקשתו,בערוץ הכנסת, תעביר הכנסת לבעל הרישיון

סכום התמורה המשולם בעד  על שלא יעלהמקדמה בסכום 

ישיון ימציא לכנסת ערבות , ובלבד שבעל הרחודשיים תקופה של

בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים 

בלתי מוגבלת בתנאים, להנחת דעתה של הכנסת, בסכום ולצרכן 

בעל הרישיון ישיב לכנסת מחצית שיועבר כמקדמה כאמור; 

מסכום המקדמה עד תום שנת הרישיון הראשונה, ואת המחצית 

עד תום שנת הרישיון השנייה. הסכום שיוחזר יהיה  –ייה השנ

ד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית וצמ

, ולעניין זה המדד הידוע במועד החזרת המקדמה לסטטיסטיקה

 המקדמה. העברתהבסיסי יהיה המדד הידוע במועד 

 .בנספח א'אמור להתמורה תשולם בהתאם  .16.2 
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לנספח א' הינה סופית, וכוללת כל ב בהתאם התמורה שתחוש .16.3 

הוצאה, ישירה או עקיפה, מכל סוג שהוא, שהוראות הסכם זה 

 מחייבות הוצאתה, או שהוצאתה דרושה לצורך מתן השירותים.

בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף זה, מובהר כי התמורה 

וכוללת גם  ,11 ףיעסבהאמורה מכסה את זכויות הקניין כאמור 

 צאות הבאות, והכל לשביעות רצונה המלא של הכנסת: את ההו

הפעלת כל הציוד האמור, קבלת ההוצאות לצורך אחזקת הציוד, 

, למעט החלפת שירות עבורו, תיקונו או החלפתו במידת הצורך

הציוד שבבעלות הכנסת שיש להחליפו בשל בלאי סביר או בשל 

 ; נזק שנגרם על ידי הכנסת או מי מטעמה

קידום שידורי וכות במילוי התחייבויותיו לעניין ההוצאות הכר

 ;8ף יעסהערוץ כאמור ב

 ,נפח האחסון של אתר האינטרנט של בעל הרישיון בעדההוצאות 

 המספיק לתקופה של שלוש שנים מיום התחלת השידורים.

על אף האמור בסעיף זה, תוספת להתחייבויות המפורטות 

 וספת תשלום.בת רישיוןובהסכם, תזכה את בעל ה רישיוןב

 

עוד יובהר כי שדרוג מערך הציוד כאמור בהסכם זה עשוי להביא  .16.4 

להפחתת עלויות בעל הרישיון, והכנסת תהיה רשאית, אם ראתה 

לנכון בנסיבות אלה, להפחית את סכום התמורה בהתאם, או 

להסכים עם בעל הרישיון על הגדלת ההשקעה בתכני הערוץ, 

 שיון וההסכם בנושאים אלה.והכול בכפוף להוראות הרי

אישרה המועצה הקלות במחויבויות בעל הרישיון לפי הוראות 

לרישיון, לתקופה העולה על חודש ממועד התחלת  26סעיף 

השידורים, תהיה הכנסת רשאית להפחית בהתאם את סכום 

 התמורה החודשי.

אתר האינטרנט של בעל הרישיון לא יפעל אם נוסף על כך, 

פי הוראות החוק והרישיון ביום התחלת במתכונת מלאה ל

תהיה הכנסת וכל עוד לא יפעל במתכונת מלאה, השידורים, 

סכום מחצית מההחודשי הפחית מסכום התמורה ל רשאית

ל אתר ששל עלויות ההפעלה השוטפת לאותה תקופה היחסי 

סכום  -עלויות ההפעלה השוטפת" "האינטרנט; לעניין זה, 

 בתוספת מע"מ. ,לשנה שיםשקלים חד 500,000-השווה ל
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ת הפעולות א הכנסת רשאית לדרוש מבעל הרישיון לבצע .16.5 

ואם ביצוע ת, ופעמי-חד ותהכרוכות בהוצא ,המפורטות להלן

להעביר לו את התשלומים בעד  –הפעולות מחייב התקשרות 

תובא לאישור , התקשרות לשם כךאם יערוך ביצוען, ובלבד ש

 רם סיכומה:הגורמים המוסמכים בכנסת ט

 )א( אריזה גרפית ומיתוג מחדש של ערוץ הכנסת;

)ב( איפיון ופיתוח אתר האינטרנט של בעל הרישיון, לפי 

 המפרט כאמור בהוראות הרישיון;

 )ג( העתקת הארכיון מנווה אילן והעברתו לכנסת;

ביצוע ההתאמות הנדרשות בארכיון לשם העתקתו  )ד(

 לחדר השידור שיוקם בכנסת;

 ת מערכת תמלול סמוי לכנסת;)ה( העתק

 ( תיקון מערכת טלפרומפטר.ו)

 .מובהר כי הכנסת רשאית שלא לאשר התקשרות כאמור

 5.6כאמור בסעיף ההוצאות הכרוכות בהפצת שידורי הערוץ  .16.6 

יוטלו על הכנסת או יזכו את בעל הרישיון בתמורה נוספת, 

ת שידורי הפצעלויות לעניין ואולם,  בהתאם להוראות סעיף זה.

ין, יהערוץ במסגרת שידורי בעלי הרישיונות לשידורי כבלים ולוו

 תישא הכנסת בעלויות בעד קווי תמסורת וציוד קצה בלבד.

, הכנסת רשאית לדרוש 16.3בלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף 

מבעל הרישיון להיות אחראי להפצת השידורים בדרכי ההפצה 

לפי שיקול דעתה הבלעדי,  , כולן או חלקן5.6המפורטות בסעיף 

ולערוך התקשרות מתאימה לשם כך, ובלבד שאותה התקשרות 

תובא, טרם סיכומה, לאישור הגורמים המוסמכים בכנסת. לשם 

עריכת התקשרות כאמור ואישורה על ידי הכנסת כאמור, יציג 

הצעות מחיר או מספר אחר של הצעות  3בעל הרישיון לפחות 

ל ספקים שונים, והכנסת תהיה מחיר כפי שתחליט הכנסת, ש

רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, לאשר הצעת מחיר 

מבין ההצעות שהוצגו לה, או לדחות את כולן ולדרוש מבעל 

 הרישיון להגיש הצעות מחיר מספקים נוספים.

אישרה הכנסת את ההתקשרות, תישא בתשלומים בעד ההפצה 

אחראי לביצוע כל תנאי  ובעל הרישיון יהיה לפי אותה התקשרות

לא אישרה הכנסת את ההתקשרות, . ההתקשרות לשם ההפצה

רשאית היא להתקשר בעצמה עם הגורם הנוגע בדבר לשם הפצת 

 שידורי הערוץ.

על פי הוראות הסכם  רישיוןמכל סכום שתשלם הכנסת לבעל ה .16.7 

זה ינוכו סכומי המס במקור כדין ותשלומים אחרים המתחייבים 

אישור בדבר פטור  רישיוןכל דין, אלא אם כן ימציא בעל ה על פי

 מניכוי.
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מובהר בזה, כי אם יוקטן שיעור המע"מ על פי דין לעומת שיעורו  .16.8 

במועד חתימת הסכם זה, תחליט הכנסת אם להפחית בהתאם 

את סכום התמורה או להשאיר את סכום התמורה ללא שינוי, 

 רישיוןאית לדרוש מבעל השבמקרה זה תהיה הכנסת רשובלבד 

)לפני  בתמורה להגדלת הסכום נטו ביצוע מחויבויות נוספות

 של התמורה. מע"מ(

תחליט הכנסת אם להגדיל , על פי דין אם יוגדל שיעור המע"מ

בהתאם את סכום התמורה או להשאיר את סכום התמורה ללא 

הסכום נטו של התמורה, והצדדים ולהפחית בהתאם את  שינוי

, ככל בדבר צמצום או ביטול מחויבויותשא ומתן ינהלו מ

כדי לשמור על סכום התמורה שהקצתה הכנסת לבעל  שיידרש,

 . הרישיון

תפחת  –גורם שאיננו חייב בתשלום מע"מ  רישיוןהיה בעל ה

 התמורה בהתאם.

התמורה שתשולם לפי הוראות סעיף זה, לרבות מע"מ, לא תעלה  .16.9 

 ה המאושר שלמדי שנה בתקציב על תקרת הסכום שנקבעה לכך

ינהלו  –הוקטן הסכום שיועד לכך בתקציב הכנסת  הכנסת.

 .   במחויבויותהצדדים משא ומתן בדבר ההפחתה היחסית 

לעיל, כל שינוי במחויבויותיו של בעל  16.9-ו 16.8לעניין סעיפים  .16.10 

 הרישיון לפי הרישיון ייעשה בכפוף להוראות הרישיון.

מען הסר ספק, מובהר בזאת כי הכנסות משידור תשדירי שירות ל .16.11 

בערוץ וכן הכנסות נוספות ככל שיהיה מותר להפיקן על פי דין 

תהיה רשאית כנסת הו ,יועברו ישירות לכנסת משידורי הערוץ

 לעשות בהן כל שימוש שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה, לרבות

רכישת ציוד  ,שיוןבכפוף להוראות הרי תוכן נוסףהשקעה ביצירת 

ת והפצת שידורי הערוץ, בין בלוויין ובין נוסף בבעלות הכנס

אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע  באמצעים אחרים.

 במחויבויותיו של בעל הרישיון לפי הרישיון.

  

 

 תשלומים .17
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את הסכומים שתשלומם אושר תוך התקופה  רישיוןהכנסת תשלם לבעל ה 

נסת רשאית לבדוק, בכל עת ואף לאחר אישור . הכבנספח א'המצוינת 

החשבון לתשלום, את החשבון ופירוטו ולחלוק על נכונות האמור בו. חלקה 

 רישיוןהכנסת על נכונות הקבוע בחשבון, תהא הכנסת חייבת לפרוע לבעל ה

אך ורק את התשלומים שאינם שנויים במחלוקת לדעתה, בכפוף לכך שבעל 

מתוקן )בלי שיהא בכך הודאה מצדו בנכונות  ימציא לכנסת חשבון רישיוןה

 טענות הכנסת(.

 

 וההסכם רישיוןציוד נדרש להפעלת הערוץ ומתן השירותים לפי ה .18

 

והסכם  רישיוןלצורך הפעלת ערוץ הכנסת ומתן השירותים לפי ה .18.1 

כמפורט ו ב' בנספחמפורט כציוד ב רישיוןזה, ישתמש בעל ה

 .20-ו 19סעיף זה וסעיפים הוראות ב

מחוץ לאולם להעמיד לרשות שידורי הערוץ מתחייב בעל הרישיון  .18.2 

שידור  ימי ניידות 20, -לא פחות מהמליאה וחדרי הוועדות 

הכלולים בסכום התמורה שמשלמת הכנסת לבעל בשנה, 

בהתאם למפרט הקבוע  –לעניין זה, "ניידת שידור"  .הרישיון

 בנספח ב'.

באמצעות מצלמת , כתב מחוץ לכנסת שמוסרדיווח יובהר כי 

ENG ליום ניידת.לעניין זה , לא ייחשב אמצעי שידורו 

 

בשל המשמעות התקציבית המשמעותית שיש להפעלת ניידות 

ידווח בעל הרישיון לצוות הממומנות מתקציב הערוץ,  שידור

מכמות ימי הניידות  75%-התיאום לאחר שעשה שימוש ב

כל מראש לצוות התיאום על  בעל הרישיון ידווחהאמורים, ו

הסתיימה מכסת ימי הניידות כאמור,  .שימוש נוסף בימי ניידות

רשאית הכנסת לדרוש מבעל הרישיון להעמיד לרשות שידורי 

ימי ניידות  60עד  מחוץ לאולם המליאה וחדרי הוועדותהערוץ 

  נוספים, במימון הכנסת. 

וד תקופתי. הדו"ח בעל הרישיון יגיש לכנסת דו"ח ביקורת צי .18.3 

האמור יוגש לכנסת אחת לשישה חודשים, ויכלול פירוט של מצב 

הציוד ותקינותו, ופירוט כל תקלה שהתגלתה בפרט כלשהו 

 מפרטי הציוד האמור.

 

הציוד  לשל כל ולביטוחבעל הרישיון אחראי להפעלה, לתחזוקה  .18.4 

, הנדרש והמשמש למתן השירותים לפי הרישיון ולפי הסכם זה

הן הציוד שישכור בתקופת  ,כולל כל העלויות הכרוכות בכך

 .   לפי הסכם זה הביניים והן הציוד שירכוש עבור הכנסת
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מועד התחלת השידורים, תעמיד הכנסת לרשות בעל בהחל  .18.5 

לנספח ב',  2הרישיון את הציוד שבבעלותה המפורט בסעיף 

וץ הכנסת הכולל את המערך הטכני הקיים ששימש לשידורי ער

 ערב חתימת ההסכם.

מאחר שהכנסת שוקלת לשדרג את הציוד המשמש לשידורים 

, מובהר כי בתקופת הביניים 19בערוץ בהתאם להוראות סעיף 

תקופת  –שעד לתחילת השימוש בציוד המשודרג )להלן 

(, בעל הרישיון מחויב לדאוג להשלמת כל הציוד הנדרש הביניים

המשלימים, ובכלל זה חדר פתרונות התפעוליים ולספק את 

לנספח ב' ובהתאם להוראות  6שידור, הכול כמפורט בסעיף 

 אלה: 

ככל שאין ברשותו של בעל הרישיון חדר שידור, הוא רשאי לשכור 

עד להפעלתו המלאה  לנספח ב' 6.3.1חדר שידור כאמור בסעיף 

, וכן לשכור או לרכוש את יתר הציוד של חדר השידור בכנסת

עלויות ההשכרה  תממן אתהכנסת  ;באותו נספחכאמור  הנדרש

, ובלבד שכל החל מיום תחילת השידורים או הרכישה לפי העניין

התקשרות תובא לאישור הגורמים המוסמכים בכנסת, טרם 

הצעות מחיר או  3סיכומה, ושבעל הרישיון יציג בפניה לפחות 

 ;מספר אחר של הצעות מחיר כפי שתחליט, של ספקים שונים

הכנסת תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי כי יובהר 

והבלעדי, לאשר הצעת מחיר מבין ההצעות שהוצגו לה, או 

לדחות את כולן ולדרוש מבעל הרישיון להגיש הצעות מחיר 

אישרה הכנסת את ההתקשרות, יתקשר בעל  מספקים נוספים.

  הרישיון עם הגורם הנוגע בדבר ויפעל לאספקת הציוד.

ד כאמור בסעיף זה יחולו, בנוסף, גם הוראות סעיף על רכישת ציו

 .19.8עד  19.4

אחראי לתחזוקתו ולתפעולו יהיה בעל הרישיון למען הסר ספק,  18.6 

ה , על חשבונו, בין אם הציוד הי18.5של כל הציוד כאמור בסעיף 

, ולא תהיה כל לנספח ב' ובין אם לאו 3לפי האמור בסעיף  תקין

 שא זה.טענה כלפי הכנסת בנו

 שישכור ציודהבעל הרישיון לוודא כי  בתקופת הביניים, על

יתאים, מכל בחינה שהיא, להפעלה משולבת עם הציוד שבבעלות 

הכנסת, והאחריות לכך, לרבות כל ההוצאות המתחייבות לצורך 

החלפת פריטי ציוד או התאמתו לציוד שבבעלות הכנסת, מוטלת 

יהיה  כאמורציוד ה בעל הרישיון מתחייב כי עליו במלואה.

באיכות, ברמה ובתאימות לציוד שבבעלות הכנסת, באופן 

שיאפשר ביצוע מושלם של השירותים, לשביעות רצונה המלאה 

 של הכנסת.
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מצהיר בזאת, כי ידוע לו שעל ידי השימוש על ידו  רישיוןבעל ה .18.7 

ועל ידי עובדיו או באי כוחו בציוד שבבעלות הכנסת, לא נקשר 

בין הכנסת קשר כלשהו של שכירות או קשר משפטי אחר בינו ל

 לגבי הציוד או המקום שבו הוא ממוקם. 

מובהר, כי לא יהיה באיחור באספקת הציוד, בהתקנתו או  .18.8 

בהפעלתו התקינה לשביעות רצונה של הכנסת, משום הצדקה 

יה או עיכוב כלשהו במועד תחילת השידורים על ידי בעל ילדח

שנקבעה ברישיון לקיומם באיכות פחותה מזו  , אורישיוןה

לבצע את  רישיון, וכי בכל מקרה, יהיה על בעל הובהסכם זה

 ובהסכם זה. רישיוןהתחייבויותיו כמפורט ב

 

 ורכישת ציוד נוסף שדרוג הציוד .19

הכנסת רשאית להחליט על שדרוג הציוד, כולו או חלקו לפי  19.1 

 לנספח ב' 7האמור בסעיף  שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם למפרט

וכן על רכישת ציוד  ,(הציוד המשודרג – להלןולהוראות הכנסת )

  (.ציוד נוסף –נוסף ככל שתמצא לנכון )להלן 

להורות לבעל הרישיון החליטה הכנסת כאמור, רשאית היא  19.2 

לרכוש עבורה את הציוד המשודרג, בהתאם לדרישה בכתב 

רשימת ציוד תהיה בהתאם לרכישת השתעביר לבעל הרישיון. 

, בכמות ובמחירים שיפורטו בדרישה האמורה, ובמועדים הציוד

 שפורטו בה.

רכישת הציוד המשודרג תהיה על חשבון הכנסת, בתנאי שכל  19.3 

התקשרות לרכישת הציוד כאמור תובא לאישור הגורמים 

המוסמכים בכנסת, טרם סיכומה, וכן בתנאי שבעל הרישיון יציג 

הצעות מחיר או מספר אחר של הצעות  3נסת לפחות בפני הכ

הכנסת תהיה רשאית, מחיר כפי שתחליט, של ספקים שונים; 

לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי, לאשר הצעת מחיר מבין 

ההצעות שהוצגו לה, או לדחות את כולן ולדרוש מבעל הרישיון 

אישרה הכנסת את  להגיש הצעות מחיר מספקים נוספים.

ת, יתקשר בעל הרישיון עם הגורם הנוגע בדבר ויפעל ההתקשרו

 לאספקת הציוד.

בעל הרישיון ירכוש עבור הכנסת את הציוד האמור, ויהיה זכאי  19.4 

חשבוניות מס מקוריות להחזר כספי בעד הרכישה, כנגד הצגת 

. הסכום על ידי הכנסת ומפורטות, ובכפוף לבדיקתן ואישורן

וסף ובכלל זה לא ישולמו לו כל תשלום נללא  םישולהאמור 

תמורה שתשולם לבעל הרישיון על הנוסף ויהיה  תקורות כלשהן,

 להסכם זה.  16ף יעסבהתאם להוראות 

מובהר בזאת כי בעל הרישיון לא יסכם עם הספק את מחיר 

הציוד הנרכש, אספקתו או התקנתו ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב מחשב הכנסת.
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ם יבוצע רק לאחר אספקת הציוד, התקנתו התשלובכל מקרה,  .19.5 

בכנסת, והפעלתו לשביעות רצונה המלאה של הכנסת. כנגד ביצוע 

 התשלום האמור יעבור הציוד לבעלותה המלאה של הכנסת.

שירכוש, כולל החיווט בעל הרישיון ידאג להתקנתו של הציוד  .19.6 

במתקנים שתעמיד וזאת על חשבון הכנסת,  הנדרש לשם כך,

 ו.סת לרשותהכנ

, בהתקנתו או לפי סעיף זה לא יהיה באיחור באספקת הציוד

בהפעלתו התקינה לשביעות רצונה של הכנסת, משום הצדקה 

שנקבעה ברישיון ובהסכם באיכות פחותה מזו  ם השידוריםלקיו

, וכי בכל מקרה, יהיה על בעל הרישיון לבצע את התחייבויותיו זה

 כמפורט ברישיון ובהסכם זה.

 

יהיה רשאי להתקשר לרכישת ציוד רק  רישיוןכי בעל ה מובהר .19.7 

מספק שהוא עוסק מורשה, כמשמעות המונח בחוק מס ערך 

חוק המע"מ(, והוא מנהל את  -)להלן  1975-מוסף, התשל"ו

פנקסי החשבונות והרשומות, שעליו לנהל על פי פקודת מס 

וח לפקיד הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי חוק המע"מ, והוא נוהג לדו

השומה על הכנסותיו, ולמנהל מס ערך מוסף על העסקאות 

שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ. רישום עדכני בדבר היות 

לחוק  2הספק רשום כ"עוסק מורשה" וכן אישור לפי סעיף 

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות תשלום חובת 

, 1976-התשל"ומס, העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום(, 

המתייחס לספק, יצורפו לחשבוניות המתייחסות לרכישת הציוד 

 הנוסף.

לבין כל צד ג', ספק, יבואן או יצרן  רישיוןכל התקשרות בין בעל ה .19.8 

הספק(, שממנו הוא ירכוש פריט ציוד שיועבר לבעלות  –)להלן 

הכנסת, תהיה מותנית בחתימת הספק על מסמך תנאים 

 רישיון. בעל ה'זנספח ספק כלפי הכנסת בנוסח והתחייבויות ה

הספק  ים וההתחייבויות שיחולו עליהיה אחראי לכל התנא

 בהתאם להוראות אותו נספח.

, בשינויים הוראות סעיף זה יחולו גם על רכישת ציוד נוסף .19.9 

 המחויבים.

 

 אחריות ושמירה על הציוד .20
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כל תקופת ההסכם, באופן יהיה אחראי, במהלך  רישיוןבעל ה .20.1 

על כל חלקיו בלעדי ומלא לתקינותו ולתפעולו השוטף של הציוד, 

יו השונים, ובין השאר לביצוע של כל פעילות ופעולות ומערכות

התחזוקה )מונעת ושוטפת(, החלפת החלקים שיידרשו, וכן מתן 

; הכנסת רשאית לתת לבעל הרישיון הוראות אחריות ושירות

 .בעניין זה

מתחייב בזאת להשתמש בציוד בצורה אחראית  רישיוןבעל ה .20.2 

וזהירה, תוך שמירה על תקינותו, בכפוף לבלאי סביר בהתאם 

מתחייב בזאת להודיע לכנסת תוך זמן  רישיוןלנסיבות. בעל ה

 סביר בנסיבות העניין על כל תקלה בציוד ובתשתיותיו. 

ת על ידי מי מעובדיה, כל נזק שייגרם לציוד על ידי הכנסת, לרבו .20.3 

, בעלות שתאושר על על חשבון הכנסת רישיוןיתוקן על ידי בעל ה

 ידי הכנסת בכתב ומראש, בהתאם למתחייב מאופי הנזק.

הוכח להנחת דעתה של הכנסת כי יש להחליף ציוד, לרבות רכיב  .20.4 

י שנגרם שלא עקב רשלנות, תחזוקה אלבשל בציוד כאמור, 

וי באותו ציוד, תישא הכנסת בעלות החלפת לקויה או שימוש לק

הציוד האמור, ובלבד שרכישת ציוד חליף תיעשה על ידי הכנסת 

בעל הרישיון מתחייב נוסף על האמור, או בהתאם להוראותיה.  

אם יש צורך תוך זמן סביר בנסיבות העניין  ,בזאת להודיע לכנסת

 הציוד.לדעתו בהחלפת 

, מכל סיבה שהיא לרבות הרישיון או הסתיימה תקופת ההסכם .20.5 

כי מתחייב בעל הרישיון ביטול הרישיון לפי הוראות החוק, בשל 

לכנסת דיווח  , והוא ימסורהציוד ששימש אותו יהיה במצב תקין

הכנסת שומרת לעצמה את הזכות לבדוק על כך לפי דרישתה; 

את תקינותו של כל הציוד המשמש לשידורים בערוץ הכנסת 

 וככל שנמצאה תקלהמקצוע לפי שיקול דעתה,  באמצעות אנשי

, רשאית שבעל הרישיון אחראי לטיפול בה לפי הוראות הסכם זה

, ובכלל זה ההוראות לעניין הסכםהוראות ההיא לפעול לפי 

 ., קיזוז ועכבוןהביצוע חילוט ערבות

 נזיקין, פיצוי ושיפוי .21

 

כל נזק או  שלב מתחייב לשפות ולפצות את הכנסת רישיוןבעל ה .21.1 

במישרין או בעקיפין במהלך תקופת ההסכם,  לה אובדן שנגרמו

, בניגוד שלו או של מי מטעמו עקב או תוך כדי כל מעשה או מחדל

להוראות הסכם זה או בניגוד להוראות כל דין, ובכלל זה הוראות 

, לרבות אי ביצוע 1965-חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה

מטעמו, או על ידי עובד מעובדיו, או השירותים על ידו, או מי 

עקב שביתה, או הפסקה מאולצת, או כל עיכוב אחר בביצוע 

 השירותים.
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מתחייב כלפי הכנסת, לשאת בכל נזק או אובדן  רישיוןבעל ה .21.2 

למעט בלאי שייגרם מכל סיבה שהיא, במישרין או בעקיפין, 

ים וציוד לרכוש הכנסת, לציוד בבעלות הכנסת וכן למכשירסביר, 

המופעלים על ידו או מצויים במקום ביצוע של הכנסת כלשהם 

השירותים, אם נגרמו במהלך או עקב ביצוע הסכם זה או בקשר 

אליו או בשל הפרתו או בשל מעשה או מחדל אחר שבוצעו על ידי 

   או מי מעובדיו או מי מטעמו. רישיוןבעל ה

ל אובדן או נזק, לרבות לכלפי דין ישא באחריות י רישיוןבעל ה .21.3 

נזק גוף, שייגרם על ידו או על ידי עובדיו או מי שפועל מטעמו, 

במישרין או בעקיפין, לכנסת, לכל דבר הנמצא במשכן הכנסת, 

או במקום ביצוע השירותים או לכל אדם בין אם הוא עובד 

הכנסת ובין אם לאו, ובלבד שהנזק או האובדן אירע תוך כדי או 

ם זה או הפרתו, או בקשר אליו, בין באופן בלעדי עקב ביצוע הסכ

ובין ביחד עם גורמים נוספים, בין מתוך זדון או מתוך רשלנות, 

 או מחוסר ידע, או מסיבה אחרת.

מתחייב לתקן, להשלים ולהיטיב כל נזק או אובדן,  רישיוןבעל ה .21.4 

כאמור לעיל, במועד הקרוב ביותר לאחר התרחשותם, הכל 

ונה של הכנסת, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות הכנסת לשביעות רצ

לא עשה כן בהקדם, ולחייבו  רישיוןלתקן את הנזק אם בעל ה

 בתשלום ההוצאות.

הוצאה מתחייב לשפות ולפצות את הכנסת בגין כל  רישיוןבעל ה .21.5 

אובדן או נזק כאמור לעיל, מיד או הפסד שנגרמו לה בעטיו של 

 לאחר התרחשותם.  או במועד המוקדם הסביר

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הכנסת תהיה זכאית לתבוע  .21.6 

 בעצמה ולקבל פיצוי בגין כל נזק שיגרם לה וכלול בסעיף זה.

מתחייב בזה לשפות את הכנסת מיד עם דרישתה  רישיוןבעל ה .21.7 

בהתאם הראשונה בשל כל סכום שתיאלץ לשלמו לצד שלישי 

 והנובע מנזק כמתואר בסעיף זה.לפסק דין 

כלפי הכנסת על פי סעיף זה היא מוחלטת  רישיוןחובתו של בעל ה .21.8 

, על פי פסק דיןותעמוד גם אם הכנסת תחויב בתשלום לניזוק 

 יפצה את הכנסת על כל תשלום שחויבה בו כאמור. רישיוןובעל ה

ת תחויב בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, היה והכנס .21.9 

פי הסכם זה, -חב בו על רישיוןלשלם כל סכום שבעל הבפסק דין 

או צד שלישי או  רישיוןידי עובד בעל ה-בין אם היא נתבעה על

מכל מקור אחר, תהיה הכנסת זכאית לשיפוי מלא מאת בעל 

, בגובה אותו סכום, בתוספת הוצאותיה המשפטיות רישיוןה

תביעה כאמור, ובעל ושכר טרחת עורך דין, שיהיו לה בקשר ל

יחזיר לה סכומים אלה מייד לאחר שהכנסת תגיש  רישיוןה

 דרישה, ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לה.
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על כל מקרה שבו היא  רישיוןהכנסת מתחייבת להודיע לבעל ה .21.10 

ותאפשר לבעל בסמוך לקבלת התביעה נתבעת על פי הסכם זה 

אי שימוש הכנסת . להתגונן כנגד הדרישה או התביעה רישיוןה

בכל זכות מזכויותיה על פי כל דין, לא ייחשב בשום פנים ואופן 

  .כוויתור מצד הכנסת, אלא אם כן נעשה בכתב

למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי הכנסת לא תנהל הליכי 

פישור, גישור או בוררות עם הדורש או התובע, אלא בהסכמת 

 .רישיוןבעל ה

ישולם לה מיד  לפי סעיף זהחייב לכנסת  רישיוןה כל סכום שבעל .21.11 

עם דרישתה הראשונה של הכנסת, ואם לא עשה כן תיפרע 

, בין בדרך של קיזוז או של עיכוב רישיוןהכנסת מבעל ה

להסכם זה,  23ף יעסתשלומים, בין בדרך של מימוש ערבות לפי 

מובהר כי אין בהוראות סעיף זה כדי  .ובכל דרך חוקית אחרת

ר את בעל הרישיון מקיום מחויבויותיו לפי הרישיון לפטו

  וההסכם.

בלי לגרוע מהוראות כל דין הפוטרות את הכנסת מאחריות,  .21.12 

תהיה הכנסת אחראית אך ורק לנזק, הפסד או אובדן שייגרם 

, בשל או עובדיו או מי שפועל מטעמו רישיוןבמישרין לבעל ה

או מי  כנסת או עובדיהמעשה או מחדל, רצוני או רשלני, של ה

פי הסכם זה. הכנסת -, בקשר להתחייבויותיה עלשפועל מטעמה

בגין כל או עובדיו או מי שפועל מטעמו  רישיוןתשפה את בעל ה

נזק, הפסד או אובדן כאמור, בין לאדם ובין לרכוש, אשר בעל 

יחויב בתשלומם בפסק או עובדיו או מי שפועל מטעמו  רישיוןה

ותיהם המשפטיות ושכר טרחת עורך דין, בתוספת הוצאדין, 

נתן לכנסת הודעה על הדרישה לפיצוי  רישיוןובלבד שבעל ה

 בסמוך לקבלתה ואיפשר לכנסת להתגונן כנגדה.

על אף האמור בסעיף זה, לא יהיה צד להסכם חייב לשפות את  .21.13 

 משנהו, אם החובה נובעת מפשרה שהוא לא נתן לה את הסכמתו. 

לרבות פסק בורר וכן חיוב בתשלום  –יין סעיף זה, "פסק דין" לענ 21.14 

 במסגרת הליכי גישור או פישור.

  ביטוחים .22

 

בהתאם להסכם זה,  רישיוןבלי לגרוע מהתחייבויותיו של בעל ה .22.1 

לקיים, על חשבונו, במשך כל תקופת  רישיוןמתחייב בעל ה

טובת הכנסת, הסכם, את הביטוחים המפורטים להלן, לטובתו ול

בביטוחי אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי וחבות 

גם לטובת המועצה, בחברת ביטוח מורשית  - המעבידים

 (:  רישיוןביטוחי בעל ה -שאישרה הכנסת )להלן 

  - רכושביטוח  )א(  
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, בין מבנים ותכולתם למעט ציוד אלקטרוני ביטוח (1)   

לות הכנסת ובין שבבע רישיוןשבבעלות בעל ה

, במלוא רישיוןשבחזקתו או בשימושו של בעל ה

ערכם, מפני כל הסיכונים המקובלים בביטוח אש 

מורחב, ובלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות סיכוני 

אש, סערה וסופה, התנגשות, כלי טיס, התפוצצות, 

רעידת אדמה, שיטפון, נזקי מים, שביתות, פרעות, 

 .נזק בזדון ופריצה

 רישיון, בין שבבעלות בעל האלקטרוניה טוח הציודבי (2)   

ובין שבבעלות הכנסת שבחזקתו או בשימושו של בעל 

, מפני הסיכונים המקובלים בביטוח כל רישיוןה

 .הסיכונים לציוד אלקטרוני

פוליסות הביטוח יכללו סעיף שיעבוד לגבי רכוש הכנסת,    

וני לטובת הכנסת לגבי מבנים, תכולתם וכן ציוד אלקטר

 .רישיוןלכנסת והועמד לרשותו ולשימושו של בעל ה ךהשיי

ביטוח אובדן תוצאתי עקב הסיכונים בביטוח אש מורחב,  )ב(  

בגין הוצאות קבועות, וכן בגין הוצאות תיפעול נוספות, 

חודשים, כתוצאה  6-למשך תקופת שיפוי שלא תפחת מ

 מאובדן או נזק הנגרם לציוד האמור. 

שלא לקיים  רישיוןיף זה, רשאי בעל העל אף האמור בסע

את הביטוח האמור בפסקה זו בלבד, ואולם לא יהיה בכך 

כדי לפטור אותו מהתחייבויותיו, כולן או מקצתן, כלפי 

 הכנסת. 

  - אחריות כלפי צד ג' )ג(  

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק  (1)   

ול לרכוש שייגרמו במשך תקופת ההסכם, בגב

אחריות שלא יפחת ממיליון דולר ארה"ב למקרה 

 ושני מיליון דולר ארה"ב לתקופת הביטוח )לשנה(. 

 הכנסת הפוליסה לא תכלול חריג לנזק לרכוש (2)   

למעט נזק , שהמבוטח או עובדיו פועלים או פעלו בו

 .ישיר לאותו חלק בו פעל המבוטח

בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  (3)   

(Cross-Liability.) 

 בפוליסה יבוטל חריג קבלני המשנה. (4)   

כמבוטח לא  רישיוןהשתתפותו העצמית של בעל ה (5)   

 תעלה על סך של עשרת אלפים דולר ארה"ב. 

  - אחריות מעבידים )ד(  
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חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית העלולה להיגרם להם    

התחייבויות בעל  במשך תקופת ההסכם, תוך כדי ביצוע

, בגבול אחריות שלא יפחת ממיליון וחצי דולר רישיוןה

ארה"ב לעובד ומחמישה מיליון דולר ארה"ב לתקופת 

 הביטוח )לשנה(.

  - אחריות מקצועית )ה(  

חבות בגין נזק לכנסת או לכל גוף אחר עקב מעשה או    

, בגבול אחריות שלא יפחת רישיוןמחדל מקצועי של בעל ה

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולשנה. הביטוח יורחב מחצי 

לשפות את הכנסת ככל שתיחשב אחראית למעשה או 

 . כן ייכללו ההרחבות הבאות:רישיוןלמחדל בעל ה

 סעיף אחריות צולבת; (1)   

 סעיף הוצאות דיבה או לשון הרע. (2)   

 ל גם את הכנסת,וכללהורחב  רישיוןשם המבוטח בביטוחי בעל ה 22.2 

לשידורי כבלים ולווין בביטוחי אחריות כלפי צד  את המועצה

שלישי ואחריות מקצועית בגין מעשה או מחדל של בעל הרישיון 

ובביטוח חבות המעבידים ככל שתחשבנה כמעבידתם של מי 

 . רישיוןמעובדי בעל ה

אחד ל ידי בכל מקרה של צמצום הביטוח או ביטול הביטוח ע .22.3 

ניתנה על כך הודעה כן הם כל תוקף אלא אם הצדדים לא יהיה ל

   .יום לפחות במכתב רשום לחשב הכנסת 60מוקדמת של 

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה  .22.4 

כנסת ישראל, עובדיה, נבחריה, וכל  –כלפי מדינת ישראל 

הפועלים מטעמם, המועצה לשידורי כבלים ולווין ועובדיה, 

שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  ובלבד

  .זדון

כל פוליסות הביטוח כאמור לעיל תיערכנה לפני התחלת מתן  .22.5 

השירותים נשוא הסכם זה, ובכל מקרה תיכנסנה לתוקף לא 

לכנסת לשם ביצוע  רישיוןיאוחר מאשר ביום היכנסו של בעל ה

ועד חתימת ההסכם ימציא לכנסת עד למ רישיוןההסכם. בעל ה

 '.חבנספח אישור על עריכת הביטוחים, כמפורט 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי הביטוח שבידי  .22.6 

לגרום  רישיוןהכנסת לבין האמור בהסכם זה, מתחייב בעל ה

לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם 

 זה.   

ריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם או מוסכם בזה, כי אין בע .22.7 

בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם להוראות הסכם זה, 

על פי הסכם  רישיוןואין בכך כדי לצמצם את אחריותו של בעל ה

 פי כל דין.   -זה או על



30 

 

 

מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים  רישיוןבעל ה .22.8 

ההסכם. כן מתחייב בעל פי הסכם זה במשך כל תקופת -על

לשתף פעולה עם הכנסת לשם שמירה ומימוש של זכויות  רישיוןה

 פיהם.-הכנסת על

מתחייב לשלם במלואם ובמועדם את כל  רישיוןבעל ה .22.9 

התשלומים הנדרשים על פי הביטוחים, כך שהם יהיו בתוקף בכל 

אחראי לבדו כלפי המבטח  רישיוןתקופת ההסכם. בעל ה

מיות עבור הפוליסות ולמלא אחר כל החובות לתשלום הפר

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

מובהר בזה כי ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול  .22.10 

 .רישיוןבלעדית על בעל ה

מתחייב כי פוליסות הביטוח יחודשו על ידו מדי  רישיוןבעל ה .22.11 

 רישיוןבתוקפו. בעל ה שנה, כל עוד ההסכם עם הכנסת עומד

מתחייב להציג לכנסת את העתקי הפוליסות המחודשות, 

מאושרות וחתומות על ידי המבטח, או אישור בחתימת המבטח 

 בדבר חידושן, לא יאוחר משבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

מובהר כי הוראות סעיף זה, שענינו ביטוחים ונזק לרכוש, אינן  .22.12 

על פי הסכם זה, ובכל  רישיוןביו של בעל הבאות לגרוע מחיו

 רישיוןמקרה לא יהיה תלוי ביצוע התחייבויותיו של בעל ה

 בהתדיינויות שיהיו לו, אם יהיו, עם חברת הביטוח. 

אין באמור בהסכם זה לעניין ביטוחים כדי לפטור את בעל  .22.13 

מכל חובה החלה עליו על פי דין או על פי הסכם, ואין  רישיוןה

ויתור של הכנסת ולפרש את האמור בהסכם זה לעניין ביטוחים כ

 על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי כל דין ועל פי הסכם זה.  

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או המקטין בדרך כלשהי  .22.14 

את אחריות המבטח בעת קיומו של ביטוח אחר, לא יופעל כלפי 

נת ביטוח ראשוני, המזכה במלוא הכנסת, והפוליסות יהיו בבחי

 הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

 

 ערבות ביצוע .23
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להבטחת מילוי כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, ימציא בעל  .23.1 

ית, ערבות בנקאית אוטונומלכנסת, עם חתימת ההסכם,  רישיוןה

בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מוגבלת 

 6.5%-ת דעתה של הכנסת, בסכום השווה לבתנאים, להנח

יום  60תוקף הערבות למשך  מהתמורה השנתית, כולל מע"מ.

 ימים לאחר שהכנסת שילמה 60לאחר תום תקופת ההסכם או 

את התמורה עבור החודש האחרון של שידוריו,  רישיוןלבעל ה

לפי המאוחר, לפירעון עם דרישה. נוסח הערבות יהיה בנוסח 

 המחויבים.  ייםבשינו ט'נספח 

שונה סכום התמורה האמורה לאחר המצאת הערבות, ימציא 

לכנסת ערבות כאמור בסכום המעודכן. למען הסר  רישיוןבעל ה

ספק, מובהר כי אין בחובה להמציא ערבות לפי הוראות סעיף זה 

להמציא ערבות בהתאם להוראות  רישיוןכדי לגרוע מחובת בעל ה

 .רישיוןה

רוע מכל סעד או תרופה אחרת על פי דין או הסכם בלי לג )א( .23.2 

בהתחייבויותיו,  רישיוןזה, בכל מקרה שבו לא עמד בעל ה

או שהכנסת עשתה שימוש בזכויותיה להוצאת סכומים 

חב בהם על פי הסכם זה, תהיה הכנסת  רישיוןשבעל ה

 זכאית לממש את הערבות כולה או מקצתה. 

ערבות כולה או מקצתה הכנסת תהיה רשאית לממש את ה )ב(  

אחראי להם על פי הסכם זה,  רישיוןלתיקון נזקים שבעל ה

הודעה  רישיוןובלבד שתמסור לבעל הבגובה אותם נזקים, 

 .מראש ובכתב על כך

הכנסת רשאית להורות על חילוט הערבות, כולה או חלקה,  )ג(  

כאמור בחלק זה, בשל הפרה של תנאי הסכם זה, הוראות 

או הוראות המועצה שניתנו לפיהם; בסעיף  החוק והכללים

הן הפרה יסודית והן הפרה אשר אינה  -זה, "הפרה" 

 יסודית.

הכנסת רשאית להורות על ייעודם של סכומי הערבות  )ד(  

 שיחולטו. 

אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו  .23.3 

במימושה כדי למנוע אין  -, ובלי לגרוע מכלל זה רישיוןשל בעל ה

מן הכנסת לעכב בידה תשלומים חודשיים או אחרים, המגיעים 

 .רישיוןממנה לבעל ה

מומשה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, או שתוקפה עומד  .23.4 

 רישיוןיום, והסכם זה נותר בתוקפו, ימציא בעל ה 30לפוג בתוך 

כנסת לכנסת ערבות בנקאית חלופית כך שבכל מקרה תהא בידי ה

כל עוד הסכם זה עומד  ,23.1 ףיעסבערבות בנקאית כנדרש 

 בתוקפו.
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 יותוצאותביטול ההסכם, סיומו ו .24

 

נסת הכאית רש הפרה יסודית,סכם הה את רישיוןבעל הר הפ .24.1 

ימים,  7 שללבטל את ההסכם על ידי מתן הודעה מראש ובכתב 

תיקון יום ל 14כה בת אר רישיוןבעל הל נהוזאת לאחר שנת

 הטעון תיקון והוא לא עשה כן.

נסת רשאית לקבוע בהודעת הביטול את מועד כניסת הביטול הכ .24.2 

, והכל בכפוף שדרמל רישיוןלתוקף, וממועד זה יחדל בעל ה

 . לאישור המועצה

ורות כל התרופות הקבועות בדין לצורך שמדדים בהסכם זה לצ .24.3 

רה של הפרתו, לרבות מקרופות להתהבטחת ביצוע ההסכם או 

רוע מהסעדים לגוזאת מבלי  ,ביטול בשל הפרה שאינה יסודית

 פי הסכם זה.  להנתונים להם ע

  – בשל ביטול הרישיוןבוטל ההסכם  .24.4 

כל טענות, תביעות או דרישות  רישיוןלא יהיו לבעל ה )א(  

 תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור;  

זכאי אך ורק לחלק היחסי של  יהיה רישיוןבעל ה )ב(  

 התמורה שנקבעה בהסכם זה, עד למועד ביטול ההסכם;

הכנסת תשלם לספקים עבור הציוד שבבעלותה, שנרכש  )ג(  

אם טרם  הסכם זהלהוראות בהתאם  רישיוןעל ידי בעל ה

שילמה עד למועד הביטול, את כל התשלומים שהיא 

 חייבת לשלמם לספקים; 

ה חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום הכנסת לא תהי )ד(  

, או לצד ג' כלשהו, עבור או בקשר רישיוןאחר לבעל ה

 לביטול ההסכם.

גם לעניין  , בשינויים המחויבים,יחולו 24.4הוראות סעיף  .24.5 

  .החוק והרישיוןלפי הוראות  או הגבלתו התליית הרישיון

 ביצוע פעולות בידי אחרים .25

 

וראה מהוראות ההסכם, לרבות נספחיו, שהטילה על במקרה של הפרת ה 

לבצע פעולה כלשהי, תהא הכנסת רשאית לבצע את הפעולה  רישיוןבעל ה

, כל זאת בלי לגרוע רישיוןהאמורה באמצעות אחר, על חשבון בעל ה

מתרופות אחרות העומדות לזכותה. הכנסת שומרת לעצמה את הזכות 

וזאת בנוסף לכל סעד ותרופה  לבחור לתבוע את הנזק הממשי שייגרם לה

 אחרים.  

 

 רצף בשידורים .26
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מתחייב לפעול להבטחת מעבר חלק ונוח של שידורי  רישיוןבעל ה .26.1 

, הפסקתם או תום רישיוןהערוץ, במקרה של ביטול ההסכם או ה

תוקפם, מכל סיבה שהיא, באופן שלא ייפגעו רצף השידורים 

ל ידי גורם אחר. בעל ורמתם כתוצאה מהמעבר לשידורים ע

מתחייב לגלות רצון טוב, שיתוף פעולה מלא ומקיף,  רישיוןה

לקיים את כל בקשות הכנסת ולסייע לה לממש את הצלחת 

ובכלל זה להשאיר את הציוד ששימש אותו לשם , המעבר

 .השידורים במצב תקין לפי הוראות הסכם זה

ב, תוך פרק זמן להכין בכת רישיוןהכנסת רשאית לדרוש מבעל ה .26.2 

שתפרט, בין השאר, את  ,להפסקת התקשרותכנית תשתקבע, 

הפעילויות, לוחות הזמנים וכל נושא אחר שיש להתייחס אליו 

הכנסת רשאית לפעול לפי הוראות סעיף זה  במסגרת תכנית זו.

בכל מקרה של הפסקת התקשרות, ובכלל זה ביטול, התלייה או 

 הגבלה של הרישיון.

ת סעיף זה יחולו על הפסקת ההסכם או חלקו בכל עת הוראו .26.3 

יבצע את כל הנדרש להבטחת  רישיוןומכל סיבה שהיא, ובעל ה

תקינות המעבר, גם לאחר תום תוקף ההסכם, ללא כל תמורה 

 נוספת.

, וסילוק רישיוןההתחשבנות הסופית בין הכנסת לבין בעל ה .26.4 

בין הצדדים,  חובותיה של הכנסת כלפיו, עם תום ההתקשרות

ולסמכות הכנסת לפעול בהתאם  ייעשו בכפוף לאמור בסעיף זה

 .27להוראות סעיף 

 קיזוז ועכבון .27

 

בלי לפגוע בזכויות הכנסת על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מוסכם  .27.1 

בזאת, כי הכנסת תהא רשאית לקזז כל סכום אשר יגיע לה מבעל 

 פי הסכם זה. מהסכומים אשר יגיעו לו על רישיוןה

 

בלי לגרוע מזכויות הכנסת לפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאית  .27.2 

הכנסת לעכב אצלה כל סכום וכל מסמך או דבר אחר השייך או 

 רישיוןהנמצא אצלה כל עוד לא מילא בעל ה רישיוןמגיע לבעל ה

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.התחייבות כלשהי מ

לא תהיה כל זכות קיזוז בגין כל  רישיוןלבעל ה כימוסכם בזאת,  .27.3 

סכום המגיע לו מאת הכנסת או זכות עכבון בתוצרי שירותיו, 

בקלטות או בכל מסמך לרבות תכנית, דו"ח או מידע השמור 

במדיה מגנטית הקשור בביצוע השידורים, או בכל חפץ או דבר 

 אחר השייך לכנסת, והוא מוותר על כל זכות כאמור.
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 וסק מורשה וניהול ספריםע .28

 

מצהיר בזאת, כי הוא עוסק מורשה והוא מתחייב  רישיוןבעל ה .28.1 

 למסור לכנסת אישור בהתאם.

 וכן כתנאי לחתימת ההסכםמתחייב למסור לכנסת,  רישיוןבעל ה .28.2 

אישורים בני תוקף , ל הסכם זהמעת לעת בכל תקופת תוקפו ש

ות מס הכנסה, או רואה על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונ

חשבון, או ספק מס מוסמך בהתאם להוראות חוק עסקאות 

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, שכר 

 .1976-מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

 

 סמכות שיפוט .29

 

בכל מקרה של חילוקי דעות יחולו על הסכם זה הוראות הדין הישראלי  

לבית המשפט בירושלים תהיה הסמכות המלאה והבלעדית לדון בכל הליך ו

משפטי בין הצדדים בקשר להסכם זה ולשום בית משפט אחר לא תהיה 

 סמכות שיפוט בעניינים אלה.

 

 ומסירת מידע חובות דיווח .30

 

הורשע בעל הרישיון, מנהלו הכללי, העורך הראשי שלו, בעל עניין  .30.1 

טה בו בעבירה, בין בישראל ובין מחוצה לה,  בו או בעל שלי

ימסור בעל הרישיון דיווח בכתב על כך לצוות התיאום, מיד עם 

ואולם, חובת הדיווח לפי סעיף זה לא תחול  הדבר.היוודע לו 

במקרה של הרשעה בעבירת תעבורה לפי פקודת התעבורה, למעט 

 א לפקודה האמורה.64או  64עבירה לפי סעיפים 

 

בעל הרישיון ימסור לצוות התיאום, לפי בקשתו, כל מידע או  .30.2 

נוגע הנוגע לקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה, וכן במסמך 

, ובכלל לשם קיום הוראות הרישיון וההסכםהנדרשות  להוצאות

 שנתיים מבוקרים וחתומים בידי רואה חשבוןדו"חות זה 

בעל  המתייחסים לחובת ההשקעה בהפקות מקומיות ולהוצאות

 הרישיון.

 

חובות הדיווח החלות על בעל לגרוע מאין בהוראות סעיף זה כדי  .30.3 

 הרישיון לפי הוראות הרישיון.

 
 שונות .31
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על נספחיו,  רישיוןהסכם זה, לרבות נספחיו וכן הוראות ה .31.1 

את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ממצים 

יבות או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, ומתן, הצהרה, מצג, התחי

פה בין הצדדים, עובר לחתימת הסכם זה, -בין בכתב ובין בעל

 .או הוזכרו בו זה םהסכלכנספחים אלא אם צורפו 

לא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו  .31.2 

אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה, 

ושאים שביחס אליהם רשאית הכנסת להודיע ובלבד שלגבי נ

יהיה תוקף לשינוי  -באופן חד צדדי על שינוי או תיקון ההסכם 

או לתיקון כאמור אם נחתם רק על ידי מורשי החתימה של 

 הכנסת.

 

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה או כויתור על איזה  .31.3 

אם כן ההסכמה  מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, אלא

 או הויתור נעשו בכתב.

 

לא ייצג את הכנסת או מי מטעמה כלפי חוץ, אלא  רישיוןבעל ה .31.4 

 .כן הסכימה לכך הכנסת מראש ובכתבאם 

 

 כתובות והודעות .32

 

כל ההודעות לפי הסכם זה תשלחנה בדואר, ובהישלחן כך,  .32.1 

חן כיאות, שלישעות מעת ה 72תחשבנה שהגיעו לתעודתן תוך 

אלא אם הוכח כי לא הגיעו לתעודתן. הודעה שנשלחה 

בפקסימיליה תחשב שהגיעה לתעודתה ביום העבודה הראשון 

 שלמחרת משלוחה.

 

מי  יהיההמורשה לקבלת הודעות ומסירתן מטעם הכנסת  .32.2 

לפי המען הרשום מטה.  ,שהוסמך לכך מטעם צוות התיאום

  ליו בלבד.הודעות על פי הסכם זה יש למען א

 

 כתובת הצדדים למסירת הודעות לעניין ההסכם :  .32.3 

 ;91905הכנסת, קריית בן גוריון, ירושלים,  -הכנסת  )א(  

  ____________. – רישיוןבעל ה )ב(  

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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____________________________         _________________________ 

 רישיוןבעל ה                                                                               הכנסת           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'
 

 נספח התמורה
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 –)להלן לשנה  חדשיםמיליון שקלים  25.2 יהיהזה  להסכם 17סעיף התמורה לפי סכום  .1

 ר כולל מע"מ. הסכום האמו התמורה(.

מכרז, הכנסת טרם ההוא הערכה בלבד, שכן נכון למועד פרסום  הסכום האמוריובהר כי 

אישרה את תקציב המדינה, ובכלל זה את תקציב הכנסת. הסכום המוערך הוא הסכום 

שייכלל בהצעת תקציב הכנסת שיובא לאישור הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת ולוועדת 

קבע בעת אישור תקציב הכנסת, במסגרת הדיונים על תקציב הכספים. הסכום הסופי יי

  .2018-ו 2017המדינה לשנים 

 

 בעבור השירותים שניתנו בחודש הקודם,בכל חודש,  7-עד ל ,רישיוןלבעל ה תשלם הכנסת .2

, לסוף החודש הקודםמסר לכנסת, עד  רישיוןובלבד שבעל ה ,של התמורה 1/12-החלק האת 

תנאי שהסכום הנקוב בחשבונית אושר על ידי הגורמים המוסמכים וב ,חשבונית מס כדין

 בכנסת. 

 

בהתאם להוראות ההסכם  רישיוןהתמורה תשולם בעד מילוי כל התחייבויות בעל ה .3

 . רישיוןוה

שתחייב את הכנסת בתשלום תוספת מעבר  רישיוןביצוע פעולה כלשהי על ידי בעל ה

זמנה חתום על ידי הגורמים המוסמכים טופס ההמצאת לתמורה, תיעשה אך ורק עם 

 בכנסת.

 

, הן בשל שינוי 1בסעיף  ישונה הסכום האמור רישיוןיתכן כי במהלך תקופת הימובהר כי  .4

הסכום בתקציב השנתי המאושר והן מסיבות אחרות. לפיכך, מוסכם בזה, כי אם הסכום 

יקבעו בהסכמה  וןרישייערכו ההתאמות הנדרשות באופן שהכנסת ובעל היהאמור יפחת, 

, בכפוף להוראות יותאמו לסכום התמורה המעודכןשל בעל הרישיון אילו מהתחייבויותיו 

     יכריע בעניין גורם שעליו הסכימו הצדדים. –. לא הגיעו הצדדים להסכמה הרישיון

 

 רישיון, שעניינו קיזוז ועכבון, לא עמד בעל הלהסכם 27סעיף בלי לגרוע מהוראות  .5

ות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ובכלל זה לא הפיק או לא שידר תכנית שהיה בהתחייב

, רשאית הכנסת לקזז מהתמורה סכומים רישיוןעליו להפיק או לשדר לפי ההסכם או ה

, רישיוןסכון הכספי שנגרם לבעל היהמשקפים, לפי שיקול דעתה של הכנסת, את הח

בהתחייבויותיו  רישיוןאי עמידת בעל הבתוספת סכומים שיהוו, לדעת הכנסת, פיצוי בשל 

סכון הכספי, רשאית הכנסת להתבסס על הנוסחה המפורטת יין חישוב החיכלפיה. לענ

עמידתו של בעל הרישיון -אין בקיזוז סכומים לפי סעיף זה בשל אי    להלן. 6בסעיף 

 ,הפרהשל אותה ב בעל הרישיון עלעיצום כספי כדי למנוע מהמועצה להטיל  התחייבויותיוב

 חוק. מכוח סמכותה לפי ה
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לתוספת להתחייבויותיו או לגריעה מהן, לרבות תוספת למספר התכניות  רישיוןנדרש בעל ה .6

, תוגדל או תופחת רישיוןאמור לשדר בהתאם ל רישיוןאו גריעה ממספר התכניות שבעל ה

לות ן. התוספת או ההפחתה יהיו בסכומים המחושבים כסכומי עיהתמורה, לפי העני

 ממוצעת ויחושבו בהתאם לאחד מאלה:

תחושב התוספת לתמורה או ההפחתה ממנה בהתאם  –הוספה או נגרעה תכנית  )א( 

ה או על העלות או על העלות ילניתוח מחיר שיתבסס על המחיר המקובל בתעשי

יגיש לכנסת ניתוח מחיר כמפורט לעיל, וככל שניתוח המחיר  רישיוןהשולית; בעל ה

ר יניח את דעת הכנסת, יהווה תמחור זה בסיס לחישוב התוספת או שיוגש כאמו

 ;ההפחתה

תחושב התוספת לתמורה או  –התייחסה התוספת או הגריעה להוצאה אחרת  )ב( 

ההפחתה ממנה בהתאם לקביעת הכנסת, הרשאית להסתמך לצורך זה על ניתוח 

  .רישיוןעלויות שיוגש לה על ידי בעל ה

 

יעשה אחת יריעה( מהתמורה או התוספת לה, כאמור בנספח זה, חישוב ההפחתה )הג .7

 לרבעון. 

 

בינואר של כל שנה, לפי שיעור מדד המחירים לצרכן  1-ביעודכן  1לפי סעיף התמורה סכום  .8

לעניין זה, מדד הבסיס הידוע באותו מועד. שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 . _______ של חודש יהיה המדד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ב'נספח  
 

 נספח  ציוד טכני  
 

 טכני, והמשתתף מופנה אליו. מפרט –תוכן נספח זה זהה לנספח ו' למכרז 
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 'גנספח 
 

 נספח תכנית שיווקית
 

 תום הליכי המכרז.לאחר  יושלםנספח זה 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 'דנספח 
 
 

 נספח אישור רואה חשבון או עורך דין
 
 

 בודלכ

 חשב הכנסת

 91905ירושלים 

 __________תאריך 
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 שלום רב,

 

 
 אישורהנדון: 

 
 
 

 רישיון_, בהיותו בעל ה_________רו"ח/עו"ד, מאשר בזה כי  _____________,אני הח"מ,  

סעיפים ובהתאם להסכם שנחתם בינו לבין הכנסת, ממלא אחר הוראות  לשידור בערוץ הכנסת

שילמה למועסקים על ידה כקבוע באותם סעיפים בתקופת ששת להסכם האמור ו 10.6-ו 10.5

 .   _____________עד  __________-החודשים מ

 

 

 

 

_______________    ____________      _________________          ______________ 

 חתימה                        חותמת   תאריך                                   שם מלא                                

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'הנספח 
 

 נספח  ביטחון ואבטחת מידע
 
 
 .רישיוןנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין הכנסת לבין בעל ה .1

  -בנספח זה  .2

 אישור כניסה לשטח הכנסת, בין זמני ובין קבוע; -"אישור כניסה"  

 טופס פירוט עובדים הנהוג במשמר הכנסת; -ים" "טופס פירוט עובד 
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או הפועל מטעמו, לשם קיום הוראות ההסכם, אף  רישיוןמי שמועסק על ידי בעל ה -"עובד"  

 מעביד;-יחסי עובד רישיוןאם אין בינו לבין בעל ה

 קצין הכנסת או מי מטעמו. -"קצין הכנסת"  

 בלת אישור כניסה מקצין הכנסת.כניסת עובד לשטח הכנסת תיעשה בכפוף לק )א( .3

 קבלת אישור כניסה קבוע כפוף להיותו של העובד אזרח ישראל.   )ב( 

קצין הכנסת רשאי שלא ליתן אישור כניסה, וכן רשאי הוא ליתן אישור כניסה מוגבל  )ג( 

 או בתנאים.

שתכלול  יגיש לקצין הכנסת לקצין הכנסת בקשה לקבלת אישורי כניסה, רישיוןבעל ה )א( .4

 את רשימת עובדים שעליהם להיכנס לשטח הכנסת לשם קיום הוראות ההסכם.

 רשימת העובדים תוגש על גבי טופס פירוט עובדים. )ב( 

על כל עובד שפרטיו יכללו בטופס פירוט עובדים יהיה לחתום על הצהרת ויתור  )ג( 

ד ולא תיתן לו הנהוגה במשמר הכנסת. מובהר בזאת, כי הכנסת לא תבדוק פרטי עוב

 אישור כניסה, אם לא חתם על הצהרת ויתור כאמור.

מובהר בזאת, כי מתן אישור כניסה לעובד כלשהו או לקבוצה של עובדים עלול  )ה( 

 להתעכב. 

 רשאי לבקש אישור כניסה לעובד נוסף במהלך תקופת ההסכם.  רישיוןבעל ה )א( .5

 . 3עשה בדרך המפורטת בסעיף בקשה למתן אישור כניסה לעובד נוסף תי )ב( 

קצין הכנסת רשאי, בכל עת, שלא ליתן אישור כניסה לעובד כלשהו, להטיל מגבלות  )א( .6

או תנאים על כניסתו של עובד לשטח הכנסת, כפי שימצא לנכון, וכן לשלול אישור 

 כניסה מעובד, והכל מבלי לנמק החלטתו.

 רישיוןסה לעובד כאמור, ימציא בעל ההחליט קצין הכנסת שלא ליתן אישור כני )ב( 

לכנסת שם של עובד חלופי, על גבי טופס פירוט עובדים, בצירוף כתב ויתור כנדרש, 

 לנספח זה. 3ויחולו הוראות סעיף 

הכנסת רשאית, בכל עת, שלא לאשר כניסתו של עובד לשטח הכנסת, אף אם ניתן לו  )א( .7

 תנאים, ואין היא חייבת לנמק החלטתה.אישור כניסה, בין מלא ובין במגבלות או ב

את הפעלתו של אותו עובד בשטח  רישיוןהחליטה הכנסת כאמור, יפסיק בעל ה )ב( 

הכנסת לאלתר, ימציא לכנסת שם של עובד חלופי, על גבי טופס פירוט עובדים, 

 לנספח זה. 3בצירוף כתב ויתור כנדרש, ויחולו הוראות סעיף 

הר בזאת, כי עיכוב במתן אישור כניסה לא יהווה עילה לדחייה למען הסר ספק, מוב )א( .8

לא תהיה  רישיוןבמתן השירותים במועדם וכמתחייב מהוראות ההסכם, וכי לבעל ה

כל טענה או תביעה כלפי הכנסת לענין זה וכי הוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין 

 עיכוב  מתן אישור כאמור.
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, לעובדיו או לכל רישיוןנזק שהוא, אשר ייגרם לבעל ה הכנסת לא תהיה אחראית לכל )ב( 

אדם או גורם אחר, בשל סירוב או עיכוב במתן אישור כניסה, בשל שלילת אישור 

כניסה לאחר שניתן או בשל הטלת מגבלות או תנאים על אישור כניסה כאמור. סירוב, 

ן השירותים מת-עיכוב, שלילה או הטלת מגבלות או תנאים כאמור לא יהוו עילה לאי

 במועדם וכמתחייב הוראות ההסכם או לטענה או תביעה כלפי הכנסת.

מובהר כי כניסת אורחים ומבקרים חד פעמיים לשטח הכנסת תיעשה בהתאם לנוהל הקבוע  .9

 בכנסת.

ועובדיו כפופים לתנאי הביטחון השוטף של משכן הכנסת והגבלות  רישיוןבעל ה )א( .10

 על ידי קצין הכנסת.התנועה בו, כפי שנקבעו 

ועובדיו להנחיות ביטחון  רישיוןבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א(, כפופים בעל ה )ב( 

ינתנו על ידי משמר הכנסת מעת לעת ובהתאם לצרכים המשתנים, ינוספות, כפי ש

 מתחייב לבצע הנחיות אלו ולהיות אחראי לביצוען על ידי עובדיו. רישיוןובעל ה

ידווח לקצין הכנסת או למי שהוא הסמיך לכך על כל תקלה ביטחונית, לרבות  רישיוןבעל ה .11

 על אובדן אישור כניסה ועל כניסת גורם בלתי מורשה.

לא תותר לינת עובדים בשטח הכנסת, אלא בהיתר מיוחד שיינתן על ידי קצין הכנסת או מי  .12

 שהוא הסמיך לכך.

דה בין המחשבים והאמצעים האלקטרונים מתחייב לשמור על הפר רישיוןבעל ה )א( .13

שבהם ישתמש לביצוע ההסכם לבין רשת המחשבים של הכנסת, כפי שיורה לו קצין 

 הכנסת.

חיבור כלשהו לרשת המחשבים של הכנסת, אם ייעשה, מותנה באישור מראש  (1) )ב( 

ובכתב של קצין הכנסת, והוא יבוצע אך ורק על ידי יחידת המחשב של הכנסת 

 עמה.   או מט

חיבור לרשת המחשבים של הכנסת לא יכלול אפשרות ל"חיבור מרחוק", אלא  (2)  

באישור מראש ובכתב של קצין הכנסת. אין בהוראה זו כדי למנוע "חיבור 

, אשר אין להם קשר פיזי למערכות המידע של רישיוןמרחוק" למחשבי בעל ה

 הכנסת.    

להוראות ולנהלים  רישיוןכפוף בעל ה בוצע חיבור למחשבים כאמור, יהיה (3)  

 מטעם קצין הכנסת, לרבות לענין קבלת הדרכות על פי דרישתו.  

לקיים את הנחיות קצין הכנסת,  רישיוןבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, מתחייב בעל ה )ג( 

 כפי שיינתנו מעת לעת.

ושל עובדיו  שיוןריקצין הכנסת יהיה רשאי לערוך ביקורות במקום העבודה של בעל ה )ד( 

מקיים את משרדיו או אולפניו מחוץ  רישיוןבשטח הכנסת, וכן במקום שבו בעל ה

לשטח הכנסת, ככל שהדבר נדרש לצורך קיום הוראות נספח זה, ולהורות על תיקונים 

 ושיפורים כפי שימצא לנכון.    
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מי מעובדיו, או , להפסיק את עבודתו של רישיוןלכנסת הזכות לבטל את ההסכם עם בעל ה .14

להטיל תנאים נוספים כפי שתמצא לנכון, בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה 

נים הקשורים לנספח זה, ולבעל יאו הוראות הממונים המוסמכים מטעם הכנסת שבעני

או לעובדיו לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי הכנסת במקרה של הפסקת עבודה  רישיוןה

 כאמור.

מצהיר כי קרא את האמור בנספח זה, הבין את תוכנו ויקיים את ההוראות  רישיוןל הבע .15

 הכלולות בו.

 

 

 

  __________________     _________________ 

 חתימת מורשה החתימה                תאריך  
 רישיוןמטעם בעל ה                

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'ונספח 
 

 והתחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות  נספח הצהרה 
 

 לכבוד
 הכנסת

 91905ירושלים 
 תאריך __________
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 הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיותהנדון: 
 

 
 

אני הח"מ, _____________ הנושא ת"ז מס' _________, המועסק כעובד של 
ובהתאם  לשידור בערוץ הכנסת יוןריש______________או כנותן שירותים לו, בהיותו בעל ה

 (, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:רישיוןבעל ה -להסכם שנחתם בינו לבין הכנסת )להלן 

 

  -לענין הצהרה והתחייבות זו  .1

כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל נתון, סקר, מסמך, מדיניות, תנאים או פרטים  -"מידע"  
הכנסת, תוכנות או יישומי מחשב שפותחו עבור  מסחריים ומקצועיים הנוגעים לפעילות

 הכנסת;

מידע שהגיע לידי הח"מ, רק בשל מעמדו או תפקידו כמועסק על ידי בעל  -"מידע פנים"  
או מי מטעמו, כעובד או כנותן שירותים לכנסת ואשר סביר להניח כי ללא מעמדו  רישיוןה

 דתו העיתונאית.או תפקידו האמור לא היה מגיע לאותו מידע במסגרת עבו

 

אני מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת של כל מידע פנים, בין שהגיע לידי מהכנסת, ממי  .2
 מטעמה, מגורם הקשור לכנסת, במישרין או בעקיפין, או מכל מקור אחר.

  

אני מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו במידע פנים, גם לאחר סיום תקופת העסקתי על ידי  .3
 או מטעמו. רישיוןבעל ה

 

אני מתחייב שלא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם בכל דרך  .4
שהיא מידע פנים, לרבות ליועץ של הכנסת או לנותני שירותים אחרים לכנסת או כל גורם 

 אחר, בין שהוא גורם הקשור לכנסת ובין שאינו קשור כאמור.

 

מידע פנים השייך לכנסת,  רישיוןכנסת או ממשרדי בעל האני מתחייב שלא להוציא משטח ה .5
או מטעמו עבור הכנסת, להשיב לכנסת כל מידע  רישיוןועם סיום העסקתי על ידי בעל ה

 הנמצא ברשותי או בשליטתי.

 

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. .6

  

 
 _ לחודש _________ בשנת ____ולראייה באתי על החתום, ביום ____

 

        _______________ 
 )חתימה(                 

 
 
 

 
 'זנספח 

 
  נספח ספקים
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 הגדרות ופרשנות .1

 

  -בנספח זה  )א( 

 ;בהסכם כהגדרתו -" רישיוןה בעל"  

 על, _________ ביום רישיוןה בעל לבין הכנסת בין שנכרת ההסכם -" ההסכם"  
 ;רישיוןה בעל במשרדי לעיון הניתן ,נספחיו

 ;בהסכם כהגדרתה -" הכנסת"  

, רכישה לצורך הספק לבין רישיוןה בעל בין שנכרת הסכם -" התקשרות הסכם"  
 מהווה זה נספח אשר, הכנסת לבעלות שיועבר ציוד פריט של התקנה או אספקה

 ;ממנו נפרד בלתי חלק

 ;התקשרות בהסכם עימו התקשר רישיוןה שבעל מי -" הספק"  

 ;להסכם נספח ב' –" הציוד נספח"  

 .בהסכם שהוגדרה כפי המשמעות תהא אלה בתנאים הוגדרו שלא למונחים (ב) 

 נספח הוראות יגברו - זה נספח לבין ההתקשרות הסכם בין סתירה של מקרה בכל (ג) 
 .זה

 

 הספק והתחייבויות הצהרות .2

 

 :כלהלן ומתחייב מצהיר הספק 

 בעל בין וכי, הכנסת ערוץ את ולהפעיל להפיק נבחר רישיוןה שבעל לו ידוע כי (א) 
 שיועבר ציוד לרכוש רישיוןה בעל על ובכללו, ההסכם נכרת הכנסת לבין רישיוןה

 ;הציוד לנספח בהתאם, ולהתקינו הכנסת לבעלות

 ספחבנ שפורט הציוד מסוג ציוד של בהתקנה או באספקה, במכירה עוסק הוא כי (ב) 
, והאמצעים המיומנות, הכישורים, היכולת, הניסיון, הידע בעל הוא וכי, הציוד

 ;כאמור ציוד של, ןיהעני לפי, התקנה או אספקה, מכירה לצורך הדרושים

 – להלן) 1975-ו"התשל, מוסף ערך מס בחוק המונח כמשמעות, מורשה עסק הוא כי (ג) 
 פקודת י"עפ לנהל שעליו, הרשומותו החשבונות פנקסי את מנהל והוא(, מ"המע חוק
 על השומה לפקיד לדווח נוהג והוא, מ"המע חוק פי ועל[ חדש נוסח] הכנסה מס

. מ"המע חוק לפי מס עליהן שמוטל העסקאות על מוסף ערך מס ולמנהל, הכנסותיו
 לחוק 2 סעיף לפי אישור וכן" מורשה עוסק"כ רשום הספק היות בדבר עדכני רישום

 עובדים העסקת, מס חובת תשלום חשבונות ניהול אכיפת) יבורייםצ גופים עסקאות
 לחשבוניות יצורפו, לספק המתייחס, 1976-ו"התשל(, מינימום ושכר כדין זרים

 ;ציוד לרכישת המתייחסות

 את ובפרט, בהסכם זה יןילענ הרלבנטיים החלקים כל את בעיון קרא הוא כי (ד) 
 ואת, הכנסת כלפי רישיוןה בעל ייבותבהתח העוסקים להסכם והנספחים הסעיפים

 נספח ואת להסכם 19-ו 18 סעיפים את לרבות, רישיוןה בעל כלפי הכנסת זכויות
, ההגבלות, התנאים, המידע דרישות כל את בחן, תכנם את הבין, הטכני הציוד

 לשם לו הנחוץ נתון כל לרשותו וקיבל, להם הנוגעים או בהם המפורטים והאילוצים
 המלאה האחריות כי לו ידוע וכי, ההתקשרות הסכם לפי חייבויותיוהת כל מילוי

 ;בלבד עליו חלה האמור המידע כל לבדיקת והבלעדית

 וכן, הנחיות לקבוע, היתר בין, זכאית הכנסת ההסכם להוראות שבהתאם לו ידוע כי (ה) 
 כל של ולתחזוקה, להתקנה בקשר שינויים לבצע או דרישות לדרוש, הוראות לתת
 מתחייב הוא וכי, לו המסופקים התחזוקה לשירותי ובקשר, בציוד הכלול טפרי

, להוראות, להנחיות בהתאם ההתקשרות הסכם פי על ההתחייבויות את לבצע
 ;שיקבעו ככל, האמורים ולשינויים לדרישות
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 וכי, הכנסת כלפי כלשהן זכויות לו להקנות כדי ההתקשרות בהסכם שאין לו ידוע כי (ו) 
 לזכויות בקשר דרישה או תביעה, טענה כל על, חוזר בלתי באופן, בזאת רמוות הוא

 של הבחירה בהליך, בעקיפין ובין במישרין בין, מקורן אשר, הכנסת כלפי כלשהן
 התקנתו, לציוד בקשר זכויות לרבות, ההתקשרות בהסכם או בהסכם, רישיוןה בעל

 בעל כלפי אלא, לו היושי הזכויות את לממש יוכל לא כי לו ידוע כן; ותחזוקתו
 ;רישיוןה

 והתחייבויותיו הצהרותיו, מצגיו על בהסתמך עמו מתקשר רישיוןה שבעל לו ידוע כי (ז) 
 פי על התחייבויותיו של והמדויק המלא קיומן כי, ההתקשרות בהסכם המפורטים

 הכנסת כלפי בהתחייבויותיו רישיוןה בעל עמידת לשם חיוני ההתקשרות הסכם
 דיוק אי כל או מהתחייבויותיו התחייבות של מצידו הפרה כל וכי, םלהסכ בהתאם

 בהתאם הכנסת כלפי רישיוןה בעל התחייבות להפרת לגרום עלולים בהצהרותיו
 ;להסכם

 בין, ההתקשרות הסכם פי על התחייבויותיו כל לקיום שהוא סוג מכל מניעה אין כי (ח) 
 ;אחרת מניעה כל או, כלשהו חוזה פי על מניעה או שבדין מניעה אם

 קניין בזכויות שהוא סוג מכל פגיעה משום, ההתקשרות בהסכם, תהיה ולא אין כי (ט) 
 יפר לא, ההתקשרות הסכם פי על התחייבויותיו בביצוע וכי', ג צד של כלשהן רוחני
 ';ג צד של רוחני קניין זכויות, מטעמו מי או עובדיו לרבות, הספק

 העולה, גבוהה ברמה ובמסירות בשקידה, במקצועיות, במומחיות יפעל הוא כי (י) 
 את ויבצע, בענף המקובלים והאחרים הטכנולוגיים הסטנדרטים עם אחד בקנה

 מקצועית יכולת בעלי עובדים באמצעות ההתקשרות מהסכם כעולה התחייבויותיו
 הסכם להוראות בהתאם השירותים מתן לצורך הנדרשים וניסיון מיומנות, גבוהה

 ;ותההתקשר

 שידוריהמועצה ל הוראות לרבות, דין כל הוראות אחר בהקפדה ימלא הוא כי ( יא) 
 משמר אנשי, הכנסת קצין, הכנסת ראש יושב הוראות, לוויןלשידורי ו כבלים
 נוהלי כל ואחר, הדין להוראות בהתאם שניתנו, האחרים ועובדיה סדרניה, הכנסת
 ;זה לנספח 9 בסעיף כאמור הביטחון נוהלי לרבות, הכנסת

 ידי על המועסקים אחרים גורמים עם, הכנסת עם פעולותיו את יתאם הוא כי (יב) 
 לציוד תחזוקה שירותי אספקת, הציוד התקנת לצורך רישיוןה בעל ועם הכנסת

 ;לו בסמוך או הכנסת במתחם, תידרשנה אם, עבודות ולביצוע

 על המועסקים אחרים ורמיםג עם, הכנסת עם, שיידרש ככל, פעולה ישתף הוא כי (יג) 
 והמערכות הציוד של התקין שילובו הבטחת לשם, רישיוןה בעל ועם הכנסת ידי

 לשם הדרושה אחרת מטרה ולכל, בציוד תקלות של איתורן לשם, אליו הקשורות
 ;ההתקשרות הסכם פי על הספק של התחייבויותיו קיום הבטחת

, בלבד הכנסת בבעלות הינו הציוד תהתקנ למטרת לו תמסור שהכנסת חומר כל כי (יד) 
 באופן עליו וישגיח ישמור הוא וכי, אחרת למטרה בו להשתמש שלא מתחייב הוא כי

 הנובע כאמור לחומר נזק או אובדן לכל אחראי יהיה הספק. נזק כל לו ייגרם שלא
 ;מצדו רשלנות הייתה שלא או שהייתה בין, כלשהי מסיבה

, מטעמה מי באמצעות או בעצמה לבצע(, חייבת לא אך) רשאית תהא הכנסת כי (טו) 
 מתחייב הספק. רישיוןה בעל שביצע אלה על בנוסף, לציוד מקיפים קבלה מבחני
 או הכנסת של הקבלה מבחני במהלך שהתגלו, בציוד תקלה או ליקוי כל לתקן

 יאוחר ולא הכנסת של המלא רצונה לשביעות, עליהם לו כשיימסר מיד מטעמה
 ;מטעמה או הכנסת של הקבלה מבחני השלמת ממועד

 יעשו, כלשהו ציוד פריט של אחזקה או תקלה לתיקון בפעולות צורך יהיה אם כי (טז) 
 שיתואמו ובשעות בימים, הערוץ בשידורי להפסקה יגרום שלא באופן אלה פעולות
 לתיקון עד, הפסקה וללא ברציפות - בכך צורך יהיה אם, לרבות, הכנסת עם מראש

 ; הלילה בשעות אף, התחזוקה פעולות סיום וא התקלה
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 זהה בפריט, תמורה ללא, יחליפו הוא ציוד פריט בהחלפת כרוך יהיה השירות אם כי (יז) 
 ואולם, המוחלף מהפריט משופרות תכונות בעל בפריט או, ובמקורו בתכונותיו לו

 תקופת עברה אם; הכנסת אישור טעונה לו זהה שאינו בפריט פריט החלפת
 במצב יהיה אבל, חדש להיות חייב אינו המחליף הפריט, הפריט לגבי חריותהא

 של דעתה להנחת, המוחלף לפריט תפקודית מבחינה ערך שווה ולפחות תקין עבודה
 שירות תנאי אותם לגביו ויחולו הכנסת לבעלות יעבור המוחלף הפריט; הכנסת

 ;שהוחלף הפריט על שחלו

 שהכנסת אדם כל הציוד של ההתקנה או האספקה, ההרכיש במהלך ישלב הוא כי (יח) 
 לצורך הדרושים וההדרכה המידע כל את לו ויספק, עליו יורו רישיוןה בעל או

 ;כאמור שילובו

 או באופן, ידו על שידרש פה בעל או בכתב דיווח או מידע כל לכנסת ימסור הוא כי (יט) 
 .הציוד של להתקנה או לאספקה, לרכישה בקשר, ידה על שיקבע במועד

 

 תמורה .3

 

 - לו ידוע כי מצהיר הספק  

 לבעל הכנסת תשלם, בהסכם כאמור והתקנתו אספקתו, הציוד רכישת שבעד  (א) 
 מס חשבוניות קבלת ולאחר הכנסת החלטת לפי - לספק ישירות או, רישיוןה

, בחשבוניות הנקוב הסכום את - ואישורן לבדיקתן ובכפוף, ומפורטות מקוריות
 שאושרו התשלום ולתנאי הציוד בנספח הכלולים לסכומים תואם שיהיה בדובל

 .כלשהן תקורות וללא, הכנסת חשב ידי על ומראש בכתב

 אספקת לאחר רק יבוצע הציוד של התקנה או אספקה, רכישה עבור התשלום (ב) 
 ביצוע וכנגד, הכנסת של המלא רצונה לשביעות והפעלתו, בכנסת התקנתו, הציוד

 .הכנסת של המלאה לבעלותה הציוד יעבור האמור התשלום

 ללא התקנתו או אספקתו, הנרכש הציוד מחיר את הספק עם יסכם לא רישיוןה בעל (ג) 
 .הכנסת מחשב ובכתב מראש אישור קבלת

 

 קניין זכויות .4

 

   - זה בנספח מהאמור לגרוע מבלי 

, שנמכר, ממנו חלק או ציוד פריט לפיה שלישי צד של תביעה או טענה של במקרה (א) 
, שלישי צד אותו של קניין בזכויות או בפטנט פוגע, הספק ידי על הותקן או סופק
 על לנהל הספק על להטיל, דעתם שיקול לפי, רשאים רישיוןה בעל או הכנסת יהיו

 התביעה או הטענה מפני רישיוןה בעל או הכנסת על ההגנה הליכי את חשבונו
 הטרחה ושכר הפיצויים, ההוצאות כל את ישלם ספקה, מקרה ובכל, האמורה

 אם ובין ידיו על נוהלה אם בין, רישיוןה בעל או הכנסת הגנת לצורך דין לעורכי
 בעל או שהכנסת בתנאי והכל, החלטתם לפי, בעצמם ניהלו רישיוןה בעל או הכנסת

, הספק לש הגנתו הליכי בניהול פוגע שאינו קרוב במועד, בכתב לספק יודיעו רישיוןה
 . האמורה התביעה או הטענה על

 משא כל ניהול לספק יאפשרו רישיוןה בעל או הכנסת,  לעיל מהאמור לגרוע מבלי (ב) 
 ולא הסכם או הסדר כל ייעשה לא ואולם, האמורה התביעה או הטענה ליישוב ומתן

 הכנסת בהסכמת אלא רישיוןה בעל או הכנסת מטעם הסכמה או הודאה כל תימסר
 .דעתם שיקול לפי, הענין לפי, רישיוןה לבע או

 

 זכויות הסבת .5
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 או זכויותיו את שהיא דרך בכל להמחות או להעביר, להסב רשאי יהא לא הספק 
 של ובכתב מראש בהסכמה אלא, מהן חלק כל או ההתקשרות הסכם פי על התחייבויותיו

 .הכנסת

 

 לכנסת החוזה הסבת .6

 

 תהא, שהיא סיבה מכל, סיום לידי ההסכם יבוא בו קרהמ בכל כי, בזאת מסכים הספק 
, הכנסת עליו שתורה מי עם או, במישרין עמה להתקשר הספק מן לדרוש הזכות לכנסת
 לממש הכנסת בחרה. ההתקשרות בהסכם הכלולים לאלה זהים יהיו תנאיו אשר בחוזה
 כממחה רישיוןה בעל את יראו, ולספק רישיוןה לבעל בכתב כך על והודיעה האמורה זכותה

 הכלולים לשירותים בקשר הכנסת כלפי והחיובים הזכויות כל של כנמחה הספק ואת
 .  ההתקשרות בהסכם

 

  סודיות .7

 

 כל לעשות ולא למסור ולא, מוחלטת בסודיות לשמור, זמן הגבלת ללא, מתחייב הספק 
 עבודתם והלינ, מבקריה, עובדיה, לכנסת הקשור שהוא וסוג מין מכל מידע בכל, שימוש

. בעקיפין ובין במישרין בין, ההתקשרות הסכם תקופת במהלך לידיעתו יגיעו אשר, ב"וכיוצ
 פי על התחייבויותיו מילוי במסגרת, מטעמו שיפעל גורם שכל, לכך לגרום מתחייב הספק
 בהתאם סודיות לשמירת התחייבות עצמו על יטול, עובדיו זה ובכלל, ההתקשרות הסכם
 .זו להתחייבות בהתאם ויפעל, הז בסעיף לאמור

 

 ענינים ניגוד .8

 

 מעובדיו מי או הספק את מעמידים אינם וביצועו ההתקשרות הסכם כי מתחייב הספק 
, וביצועו ההתקשרות הסכם פי על התחייבויותיו בין עניינים לניגוד חשש קיים בו במצב

, הספק של ממצבו הנובע ברד כל לרבות, בעקיפין או במישרין, הספק של אחר ענין כל לבין
 מתעורר בו מקרה בכל כי הספק מתחייב כן. באלה וכיוצא, לקוחותיו, עיסוקיו, מעמדו

 לספק ידוע כן; רישיוןה ולבעל לכנסת ובכתב מיד כך על יודיע, כאמור, עניינים לניגוד חשש
 דרישה לרבות, כאמור הודעה בעקבות לנכון שתמצא צעד כל לנקוט רשאית הכנסת כי
 על מגבלות הטלת או, סיום לידי הספק לבין בינו ההתקשרות את להביא רישיוןה בעלמ

 .הכנסת של רצונה לשביעות האמור החשש יוסר לא עוד כל וזאת בכנסת הספק פעולת

 

 ביטחון .9

 

 כניסה להיתר זקוקים, מטעמו בכנסת הפועלים וכל שעובדיו לו ידוע כי מתחייב הספק 
 בהצלחה עברו כן אם אלא לכנסת להיכנס יורשו ולא, בטחוני ירבתחק ומחויבים, לכנסת

 אישור להעניק סירוב לנמק חייבת תהא לא הכנסת כי לו ידוע כן. הביטחוני התחקיר את
 .כאמור סירוב בשל הכנסת כלפי תביעה או דרישה, טענה כל לו תהיה לא וכי, לכנסת כניסה

 

  ותרופות הפרה .10

 

 רישיוןה בעל חיובי את למלא נועד ההתקשרות הסכם כי ומאשר מסכים הספק (א) 
 משום ההתקשרות בהסכם יראו לפיכך וכי, ולהסכם רישיוןל בהתאם הכנסת כלפי
 רישיוןה בעל ועל הספק על לאכוף הזכות לכנסת ותהא(, הכנסת' )ג צד לטובת חוזה

 . קיומו את

 כלפי לכנסת העומדים, חרתא תרופה או סעד מכל לגרוע כדי, זה סעיף בהוראות אין (ב) 
 .הספק
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 'חנספח 
 

 נספח אישור על עריכת ביטוחים
 
 

 לכבוד
 חשב הכנסת

 91905ירושלים 
 תאריך __________

 

 
 אישור על עריכת ביטוחיםהנדון: 

 
 
( רישיוןבזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________ )להלן בעל ה מאשרים הננו .1

הכנסת  י ערוץשידור  לביצוע בקשר_____  יום ועד_____  מיום ופת הביטוח לתק
את הביטוחים המפורטים  רישיוןבהתאם להסכם בין הכנסת לבעל ה בטלוויזיה ובאינטרנט,

 :להלן

 

  - ציוד ביטוח (א) 
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, בין שבבעלות בעל למעט ציוד אלקטרוני ,מבנים ותכולתם ,הציוד ביטוח (1)  
, במלוא רישיוןשבבעלות הכנסת שבחזקתו או בשימושו של בעל הובין  רישיוןה

ערכם, מפני כל הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, ובלי לגרוע מכלליות 
האמור, לרבות סיכוני אש, סערה וסופה, התנגשות, כלי טיס, התפוצצות, 

 רעידת אדמה, שיטפון, נזקי מים, שביתות, פרעות, נזק בזדון ופריצה;

ובין שבבעלות הכנסת  רישיון, בין שבבעלות בעל האלקטרוניה ביטוח הציוד (2)  
, מפני הסיכונים המקובלים בביטוח כל רישיוןשבחזקתו או בשימושו של בעל ה

 הסיכונים לציוד אלקטרוני;

 המבוטח הרכוש שיעבוד סעיף נכלל, זה קטן בסעיף כאמור הציוד ביטוחי בפוליסות  
 לטובת - הכנסת ידי על רישיוןה בעל לשימוש שנמסרו ולציוד למבנים המתייחס

 ;להסכם 19-ו 18 בסעיפים כמשמעותו -" ציוד, "זה קטן בסעיף ;הכנסת

 

  -' ג צד כלפי אחריות ביטוח (ב) 

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת  (1)  
ן דולר ארה"ב למקרה ושני מיליון , בגבול אחריות שלא יפחת ממיליוביטוחה

 דולר ארה"ב לתקופת הביטוח )לשנה(;

שהמבוטח או עובדיו פועלים או  הכנסת הפוליסה לא תכלול חריג לנזק לרכוש (2)  
 ;למעט נזק ישיר לאותו חלק בו פעל המבוטח פעלו בו

 (;Cross-Liabilityבפוליסה נכלל סעיף אחריות צולבת ) (3)  

 בוטל חריג קבלני המשנה; בפוליסה (4)  

כמבוטח לא תעלה על סך של עשרת  רישיוןהשתתפותו העצמית של בעל ה (5)  
 אלפים דולר ארה"ב;

 

  -אחריות מעבידים  )ג( 

חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית העלולה להיגרם להם במשך תקופת ההסכם,   
ות שלא יפחת ממיליון וחצי , בגבול אחרירישיוןתוך כדי ביצוע התחייבויות בעל ה

 דולר ארה"ב לעובד ומחמישה מיליון דולר ארה"ב לתקופת הביטוח )לשנה(;

 

  -אחריות מקצועית  )ד( 

, רישיוןחבות בגין נזק לכנסת או לכל גוף אחר עקב מעשה או מחדל מקצועי של בעל ה  
ח הורחב בגבול אחריות שלא יפחת מחצי מיליון דולר ארה"ב למקרה ולשנה; הביטו

; כן נכללו רישיוןלשפות את הכנסת ככל שתיחשב אחראית למעשה או למחדל בעל ה
 ההרחבות הבאות:

 סעיף אחריות צולבת; (1)  

 סעיף הוצאות דיבה או לשון הרע. (2)  

 

בכל מקרה של צמצום הביטוח או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .2
   יום לפחות במכתב רשום לחשב הכנסת 60ך הודעה מוקדמת של אלא , אם ניתנה על כ

לשידורי  את המועצה ,כולל גם את הכנסת, להורחב  רישיוןשם המבוטח בביטוחי בעל ה .3
כבלים ולווין בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית בגין מעשה או מחדל של 

נה כמעבידתם של מי מעובדי בעל בעל הרישיון ובביטוח חבות המעבידים ככל שתחשב
 . רישיוןה
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אחראי לבדו כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמלא אחר כל  רישיוןבעל ה .4
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה, והוא התחייב לשלם במלואם ובמועדם 

ביטוח ל תקופת האת כל התשלומים הנדרשים על פי הביטוחים, כך שהם יהיו בתוקף בכ
)בכל מקרה למבטח זכות לבטל את הביטוח בהודעה מוקדמת של יום במכתב רשום לחשב 

 .הכנסת( 

 

 .רישיוןההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על בעל ה .5

 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או המקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח בעת  .6
אחר, לא יופעל כלפי הכנסת או המועצה, לפי הענין, והפוליסות יהיו קיומו של ביטוח 

 בבחינת ביטוח ראשוני, המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

 

זה מתקבל על ידי הכנסת כאישור לקיום תנאי  אישור עריכת ביטוחים ידוע לנו כי כתב .7
שינוי כפוף לסעיף הודעה  כל, ולפיכך רישיוןבינה לבין בעל ה הסכםבקשר ל הביטוח

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא יום כאמור לעיל,  60מוקדמת של 
 .שונו במפורש על פי האמור באישור זה

 

 
      

 
 בכבוד רב,

 
 __________ )חתימה(  ____________ )חותמת המבטח( 

 __________ )שם ותפקיד החותם(      
 

 
  ט'נספח 
 

 ערבות ביצוע נספח
 

 שם הבנק: ___________
 מס' הטלפון: _________
 מס' הפקס: __________

 
 כתב ערבות

 
 

 לכבוד הכנסת
 בשם מדינת ישראל

 
 הנדון: ערבות מס' ___________
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_________שקלים  -)במלים _______₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

רים לצרכן הידוע בתאריך _________, אשר תדרשו מאת: , שיוצמד למדד המחי1חדשים(
החיוב( בקשר עם הסכם  –_____________________ )להלן 

 .______________________________________ 

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק

שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 
 החייב. 

 

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _______________ עד תאריך _________________.

 

 _________________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק  ______

 )שם הבנק(       

 ___________________________________שכתובתו ________________________

 )כתובת סניף הבנק(    )מס' הסניף(  )מס' הבנק(

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
________  ______________  _________  ________ 

 חותמת     חתימה      מלאשם          תאריך  

                                                 
 מהתמורה השנתית לפי ההסכם, כולל מע"מ.  6.5%-סכום השווה ל 1



 
 
 
 

 
 מדינת  ישראל

 
 המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 
 1/  2016מכרז מס' 

 לשידור ערוץ הכנסתשיון ילמתן ר

 

 

 

 
 
 'טנספח 
 

 שיוןירשימת הפרות מהותיות של הר
 

 

 



 2 

 בעל הרשיון יקפיד וימלא אחר הוראות הרשיון לשידור בערוץ הכנסת. 

 

. הפרה של נספח ד' למכרזב מהותיותנן הוראות יהלן, ההמפורטות לנספח ד' למכרז סעיפי ההוראות ב

שיון כולו ונותנת ישל הר מהותיתאחד מסעיפים אלה, על ידי בעל הרשיון או מי מטעמו, תהווה הפרה 

בידי המועצה עילת ביטול הרשיון כולו, או חלקו, על פי שיקול דעתה. זאת, בנוסף לסמכות המועצה 

לה ועל פי הסמכות המוקנית לה ברשיון, בכל מקרה של הפרה  לפעול בכל דרך אחרת, כפי שייראה

 כאמור. מהותית

 

 שיון זה:ישל ר מהותיתלהלן רשימת הוראות הרשיון, שהפרתן תהווה הפרה 

 

הפרה מהותית של תנאי ההסכם המצדיקה את ביטול הרישיון בהתאם להודעת צוות - 3.8סעיף 

 ;התיאום

 ביטול הרישיון; – 9סעיף 

 אחזקה של ממשלה זרה בבעל הרישיון; – 9.1.7סעיף 

 איסור העברה, שעבוד או עיקול של הרישיון; -12סעיף 

 היעדר בלעדיות; – 13סעיף 

 התקשרות עם אחר; – 14סעיף 

 ;פרטי בעל הרישיון  -16סעיף 

 נושאי משרה; – 17סעיף 

 שינויים בנושאי משרה; – 18סעיף 

 העברת אמצעי שליטה; – 19סעיף 

 הוראות במסמכי ההתאגדות של בעל הרישיון; – 21סעיף 

 בעלות צולבת וניגוד עניינים; – 22סעיף 

 חברה בעלת מטרה יחידה; – 22.6סעיף 

 הוראות ממשל תאגידי; – 23סעיף 

 הקמת הערוץ;  -לפרק ד' חלק א' 

 הגשת דו"חות בתקופת ההקמה; – 24סעיף 

 ופים משדרים למנויים;העברת שידורי הערוץ למוקדי השידור של  ג – 25סעיף 

 אישור הפעלה; – 27סעיף 

 שידור רציף; – 29.1סעיף 

 אתר אינטרנט; – 30סעיף 

 שמירת עותקים מוקלטים; – 31סעיף 

 תיקון תקלות; – 32סעיף 

 שידורים במקרי חירום; – 34סעיף 

 אופי הערוץ והשידורים;  - 35סעיף 

 שפת הערוץ, כתוביות; – 36סעיף 
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 ותוכן השידורים;מתכונת  -37סעיף 

 לוחות שידורים; – 38סעיף 

 איסור שידורי פרסומת; – 39סעיף 

 אחריות בעל הרישיון; – 41סעיף 

 קיומה של הערבות; – 42סעיף 

 אי השלמת סכום הערבות; – 42.4סעיף 

 אי השלמת כתבי ההתחייבות; – 45.3סעיף 

 חובת הגשת דו"חות; – 48סעיף 

 ים;סוגי דו"חות ודיווח – 49סעיף 

 

 

 

 

*   *   * 
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 2 

אשר הוקם מכוח חוק השידור הציבורי  לאור מאפייניו הייחודיים של תאגיד השידור הישראלי

החליטה המועצה כי ההוראות שלהלן לא יחולו עליו או  "(,תאגידה)להלן: " 2014-הישראלי, התשע"ד

 :. יתר הוראות המכרז ונספחיו יחולו עליו כפי נוסחןיחולו עליו בשינויים המחויבים, הכל כפי שיפורט

 

 -מכרז 

 לא יחול. –שילוב קבוצות מיעוט  -  9סעיף  .א

 ₪.מיליון  24.7ם של יחול אך סכום התמורה שיוקצה לתאגיד יעמוד על סכו - 17.2סעיף  .ב

שיחולו בשינויים  19.6.3-19.6.6לא יחול למעט  - ף להשתתפות במכרזתנאי ס - 19סעיף  .ג

התנאים הקבועים בחוק תאגיד מההמחויבים; יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לפטור את 

לקיים מערכת חשבונאית נפרדת לעניין פעילותו לרבות הצורך  לעניין הזכות להשתתף במכרז

 .וף משדר בערוץ הכנסתכג

 יחול אך במקום חתימת בעלי המניות תבוא חתימת המציע. -להצעה  1נספח  - 27.1.1ף  סעי  .ד

יחול אך במקום חתימת בעלי המניות תבוא חתימת המציע   -להצעה  5נספח  - 27.1.5סעיף  .ה

 ידי התאגיד. -על גבי כתב התחייבות שייערכו בו השינויים המחויבים על

יחול אך במקום חתימת בעלי המניות תבוא חתימת  -אישור המציע לתנאי המכרז  - 28סעיף  .ו

 המציע.

 יחול בשינויים המחויבים. -תצהיר לאימות תוכן ההצעה  - 29סעיף  .ז

 יחול בשינויים המחויבים. -אישור זכויות חתימה במציע  - 30סעיף  .ח

עלי המניות תבוא חתימת אך במקום חתימת ביחול  -התחייבות בעלי מניות במציע  - 32סעיף  .ט

 ידי התאגיד.-המציע על גבי כתב התחייבות שייערכו בו השינויים המחויבים על

 לא יחול. -מסמכי ההתאגדות של המציע  - 33סעיף  .י

 יחול בשינויים המחויבים. -בחינת עמידת ההצעות בתנאי המכרז  - 41.2סעיף  .יא

בכל מקום במקום דירקטוריון  - , חלקם או כולםציעמה חברי דירקטוריון - 44.4.1סעיף  .יב

 יבוא מועצת התאגיד.

 

 –רישיון 

 לא יחול. - 3.5סעיף  .א

 לא יחול. - 9.1.6סעיף  .ב

 לא יחול. - 9.1.8סעיף  .ג

על גבי כתב בעל הרישיון יחול אך במקום חתימת בעלי המניות תבוא חתימת  - 9.1.10סעיף  .ד

 ידי התאגיד.-התחייבות שייערכו בו השינויים המחויבים על

לא יחולו אך אין באמור לעיל כדי לפטור את התאגיד  -נושאי משרה  - 17.3 -ו 17.1סעיפים  .ה

 מהתנאים הקבועים בחוק בעניינים אלה.
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לא יחול אך בעל הרישיון חייב לדווח על כל שינוי באיוש נושאי המשרה המוזכרים  - 18סעיף  .ו

 בסעיף.

 לא יחול. -העברת אמצעי שליטה  - 19סעיף  .ז

יחול בכפוף לשינויים הקבועים לעניין סעיפי  20.1יחול אך סעיף  -סייגים וכשירות  - 20סעיף  .ח

 לעיל. 9

 לא יחול. -מסמכי ההתאגדות של בעל הרישיון  - 21סעיף  .ט

 לא יחול. - 22.6סעיף  .י

 יחולו אך במקום בעל עניין או בעל שליטה יבוא התאגיד. - 22.8 -ו 22.7סעיפים  .יא

 המחויבים.יחול בשינויים  - 22.10סעיף  .יב

 יחול אך במקום בעל שליטה יבוא התאגיד. - 22.12סעיף   .יג

 לעיל. 22יחול בכפוף לשינויים הקבועים לעניין סעיפי  - 22.13סעיף  .יד

 לא יחול. - 23סעיף  .טו

יחול אך יובהר כי הממונה על קבילות הציבור בתאגיד  - קבלת תלונות הציבור - 33סעיף  .טז

ידי ממונה אחר שימונה לצורך -עלגיד אשר יטופלו ימנע מטיפול בתלונות הקשורות גם לתא

 כך.

 לעיל. 9יחול בכפוף לשינויים הקבועים לעניין סעיפי  - 35.5סעיף  .יז

 יחול אך במקום בעלי המניות יבוא בעל הרישיון. -כתבי התחייבות  - 45סעיף  .יח

 יחול בשינויים הקבועים לעניין הסעיפים המוזכרים בו כמפורט לעיל. - 49.9סעיף  .יט

 לא יחול. - 51.3יף סע .כ

 יחול בשינוי לפיו במקום בעלי המניות יבוא התאגיד. – 52סעיף  .כא

 

 

 –שאלון 

 השאלון יחולו על התאגיד אלא אם כן מדובר בשאלות לא רלוונטיות לתאגידפרקי 

יחד עם זאת, יפרט  מבנהו. בתשובות לשאלות כאמור, יבהיר התאגיד את היעדר הרלוונטיות.נוכח 

מערכת חשבונאית נפרדת לעניין פעילותו כגוף משדר בערוץ  ומה של קיבהרחבה אופן  התאגיד בשאלון

 .הכנסת

 

 בנוסף, יחולו שינויים אלה:

 בכל מקום במקום דירקטוריון יבוא מועצת התאגיד. - 9.2סעיף  .א

 

מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מסמכות המועצה לשנות מפעם לפעם את הוראות למען הסר ספק, 

 לרבות בכל הנוגע לעניינים המוזכרים בנספח זה. הרישיון

*   *   * 


