מצורפת טבלת שאלות הבהרה ותשובות שניתנו .לתשומת לבכם ,כפי שכבר נמסר לכם המועד
להגשת הצעות במכרז נדחה ליום .0....9
יוזכר ,כי על המציעים לצרף עותק חתום של טבלת ההבהרות להצעתם במכרז.
מס"ד

הסעיף
במכרז

פירוט השאלה /בקשת
ההבהרה

1

סע'  ,...9עמ'
 ;.1סע' ...5
עמ' 2.

א .נבקש להבהיר האם הגדרת "בעלי הגדרת "בעלי יכולת" אינה כוללת את
יכולת" כוללת את חברה א' המוחזקת חברה א' או חברה ב' אלא רק את בעלי
ב .99%-על ידי יחיד ,המחזיק ב -העניין בתאגיד ,במישרין או בעקיפין.

.2

סע'  ,...עמ'
..1

.3

סע'  ,.9..עמ'
.1.

.4

סע' ג ,2.1.עמ'
 ;.2סע' ,...
עמ' .11

בשים לב להנחה המבוקשת בסע' - ...
נבקש הבהרה האם במקרה בו יזכה
במכרז בעל זיכיון לשידורי רדיו כיום,
הוא יוכל לעשות שימוש בכל נכס
שהוא שברשותו (לרבות מיטלטלין או
מקרקעין) היכול לשמש אותו במקרה
של זכייה במכרז? (הכול בכפוף
ובהתאם לדין)
ביחס ל"בעל יכולת" שהוא חברה
פרטית ,האם ניתן להגיש דוח שנתי
לשנת  .9.2ולא דוחות רבעוניים?
(החברה הפרטית לא עורכת דוחות
רבעוניים)
לצורך קבלת ניקוד בגין חברי
דירקטוריון המציע  -האם על
הדירקטורים להתמנות לדירקטוריון
המציע טרם הגשת ההצעה במכרז?
או האם ניתן לצרף להצעה כתב
התחייבות של כל דירקטור מוצע
להתמנות כדירקטור במציע ,במקרה
של זכיית המציע במכרז; וכתב
התחייבות הדדי של כל בעלי המניות
במציע למנות כל דירקטור מוצע,
במקרה של זכיית המציע במכרז?
נציין כי לפי סע' ה ,....עמ'  .11ניתן
להציג הסכם העסקה מותנה (בזכייה)
של מנהל התחנה.

תשובה

 .99%מחברת האם ,שמחזיקה .99%
במציע?
ב .נבקש להבהיר האם הגדרת "בעלי
יכולת" כוללת את חברה ב' המוחזקת
ב .99%-על ידי חברה א' ,המוחזקת ב-
 .99%על ידי יחיד ,המחזיק ב.99%-
מחברת האם ,שמחזיקה .99%
במציע?
להלן תרשים עזר:

המציע ,אם יזכה ,יוכל לעשות שימוש
בכל נכס שברשותו כאמור (בכפוף
ובהתאם לדין).
לצורך המענה לסעיף זה והבדיקה
הכלכלית ההנחה היא שאין נכסים
כאמור.
סעיף  .9..יתוקן כך שהמציע יידרש
להגיש דוחות כספיים מבוקרים לשנים
 .9.1ו ,.9.2-ודוחות רבעוניים
מסוקרים (ככל שיש לו) לשנת ..9.0
הדירקטורים
על
לדירקטוריון המציע
ההצעה.

להתמנות
טרם הגשת

.5

סע' ד ,2.1.עמ' לצורך קבלת ניקוד בגין חברי ועדה על חברי הוועדה המייעצת להתמנות
 ;.2סע'  ,..5מייעצת  -האם על חברי הוועדה טרם הגשת ההצעה.

.6

...1-...0

עמ' .11

להתמנות טרם הגשת ההצעה במכרז?
או האם ניתן לצרף להצעה כתב
התחייבות של כל חבר ועדה מוצע
להתמנות כחבר ועדה ,במקרה של
זכיית המציע במכרז; וכתב התחייבות
הדדי של דירקטוריון המציע למנות כל
חבר ועדה מוצע ,במקרה של זכיית
המציע במכרז?
נציין כי לפי סע' ה ,....עמ' .11
ניתן להציג הסכם העסקה מותנה
(בזכייה) של מנהל התחנה.
למרות שקראנו את החומר לא הצלחנו
למצוא  ,בצורה מדוייקת  ,כמות
המותרת
המקסימלית,
המניות
למתמודד במכרז זה ,אשר הוא בעל
שבועית,
עיתונות
ב:
מניות
רדיו מסוג אחר ,משרד פרסום וכו'
ולאיזה מדיה מתייחסים כמגבילה.

אין הגבלה לכמות מניות מסויימת
שניתן להחזיק בתאגידי תקשורת
אחרים ,אלא קיימים בחוק הרשות
השניה (ראו סעיפים  2.ו1.-א ,וכן
סעיפים  ...1 ,)1(...1ו ...0-לפרק .
למכרז) איסורים בדבר שליטה או
אחזקה ביותר מאחוז מסויים מאמצעי
השליטה (הון מניות) של תאגידי
תקשורת מסויימים .כל מקרה נבחן
לפי נסיבותיו והוראות החקיקה
הרלבנטיות.

.7

)1(...1

של
אפשרות
קיימת
האם
התמודדות במכרז לבעלי מניות
בתחנות רדיו אחרות ,למגזר הדתי,
באותו אזור  /בחפיפה לאזור
הכיסוי של מכרז זה ,ואם כן כמה
מניות ,מקסימום ,מותר שיהיו לו ?

.8

)5(...1

האם קיימת אפשרות להתמודדות
במכרז לבעל מניות בתחנת
טלביזיה? ואם כן בכמה אחוזים
הוא יכול להיות שותף בתחנת רדיו
זו ?

סעיף  )1(...1לספר המכרז מבהיר מהי
פרשנות הרשות לעניין סעיף 1.א(א)().
לחוק .בהנחה שמדובר בתחנת הרדיו
"קול ברמה" הרי שהיקף המאזינים
המהווים קהל יעד לשתי התחנות,
מבחינה גיאוגרפית וסקטוריאלית
כאחד הוא משמעותי ,ולפיכך חלה
המגבלה הקבועה בסעיף 1.א(א)().
לחוק ואסורה החזקה כלשהי במציע
למי שמחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי
שליטה ברדיו קול ברמה.
נא ראו ההגבלות בסעיף (2.ג)( ).לחוק
וההקלה הקבועה בסעיף 1.י( )2לחוק
בעניין זה ,כאמור בסעיף  )5(...1לספר
המכרז.

לפי הרשות השניה ,מה ההבדל בין
אזור המרכז לאזור התיכון?

מפות האזור שונות .ניתן לעיין
בשרטוט אזורי הזיכיון באתר הרשות.
ככל שהנכם מבקשים לעיין במפת אזור
התיכון המפורטת ,ניתן לעשות זאת
בתיאום מראש במשרדי הרשות
השנייה.
על שיעור האחזקות של בעלי המניות
השונים לעמוד במגבלות הקבועות
בחוק (למשל -הגבלה בשל אחזקה
בעיתון) .בענין ביזור השליטה במציע
ראו סעיף  2....לספר המכרז.

.9

.11

2....

בהתייחס לנושא אי הריכוזיות
וההתפלגות של בעלי המניות ,כיצד
ייבחן נושא זה והאם תהיה לו
השפעה בניקוד?

.11

)2(...1

האם ישנו משקל לשיוך הפוליטי של
בעלי התחנה ואם כן ,כיצד זה ישפיע
על הניקוד?

ראו סעיף  )2(...1לספר המכרז.

.12

2....

בהתייחס לאזור השידור המצומצם
אשר גורם לפספוס מאזינים רבים
מקהל היעד:
מהי התוכנית להרחבתו הגאוגרפית
ובאיזה טווח זמן מדובר ?

ההנחות בשאלה נדחות .כאמור
בסעיפים  ..2סיפא ו ..2.-לספר
המכרז על המציעים להניח כי לא
יורחבו גבולות אזור הזיכיון ,אם כי
אין באמור כדי לגרוע מסמכותה של
המועצה לעשות כן.

.13

פרק  ,2סעיף בהתייחס לתדרים המצוינים בחלק
 ,2סעיף  2.5מדובר כאן על תדר
2.5
אחד בלבד לכל אזור ,כשבפועל היום
קיים עוד תדר נוסף ,לשידורי
מוזיקה ("קול הנשמה") ,באותו
אזור .האם במכרז יינתן גם תדר
נוסף זה ,האם נדרש להגיש לוח
שידורים לתדר זה ?

ככל שכוונתכם לשידורים בתדר
המפוצל ,למעשה המענה הוא בסעיף
 ..59למכרז  -מציע במכרז אינו יכול
להגיש בקשה לתוכן שידורים נוסף
(ואינו רשאי להסתמך על כך שינתן
אישור לפיצול שידורים כאמור לאחר
זכייתו) .עם הזכייה ניתן להגיש בקשה
כאמור.

בהתייחס למפת אזורי הכיסוי,
למה תל אביב וסביבתה מוחרגים?

.14

פרק 2

.15

 ...1ו .. ...1 -האם המגבלות על "עיתון" חלות גם
לנוהל המכרז על עורך ראשי של עיתון ,הכפוף
למנכ"ל ואינו מחזיק באמצעי שליטה
ותנאיו
בעיתון?
 ..האם עיתון שאינו נכנס להגדרת
"עיתון" לפי החוק ותנאי המכרז
(מכיוון שאינו עיתון יומי למרות
שמודפס ומופץ ברחבי המדינה) רשאי
להחזיק כל כמות של אמצעי שליטה,
ולהיות בעל שליטה?
 .5האם הצורך ברוב מיוחד לקבלת
החלטות מסוימות בתאגיד המציע,
אשר מצריך לפי התקנון או הסכם
בעלי מניות את כוח ההצבעה של בעל
מניות לשם קבלת ההחלטה ,מקימה
חזקה בדבר היותו "בעל שליטה" לאור
הגדרת "שליטה" שבסעיף  .לחוק?

זוהי מפת אזור הזיכיון.

 ..ככלל ,האיסור הוא על החזקת
אמצעי שליטה בעיתון .יחד עם זאת,
אם העורך הראשי של עיתון יחזיק
במציע ,על המציע יהיה לשכנע כי הוא
עומד הן בהוראת סעיף (2.ג)( ).לחוק
(האוסרת על המציע להיות עיתון)
במובן המהותי וכן בהוראת סעיף
(2.א)( )5לחוק האוסרת על מציע
להשתמש בשידורים לקידום המטרות
של גוף אחר.
 ..תשומת ליבכם להגדרת "עיתון"
לצרכי המכרז בסעיף  .)5(...1אין
בהגדרה התייחסות לכך כי מדובר
ב"עיתון יומי" ,ועמדת הרשות היא
שלצרכי סעיף (2.ג) המונח "עיתון"
כולל גם עיתון שאינו יומי ,ותחול עליו
המגבלה שבסעיף (2.ג)( .).עם זאת,
עיתון שאינו יומי ומי שמחזיק בו,
עשויים ליהנות מההקלה שבסעיף
(2.ג)(().ב) אם עומדים בתנאיו.
 .5מתן זכות וטו עשוי להוות שליטה
אם זכות הוטו מאפשרת לבעל המניות
לכוון את פעילות המציע .כל מקרה
יבחן לגופו .למשל ,הרשות לא תראה
בזכות וטו לגבי החלטות שעניינן

.16

.17

הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד ,או
החלטות לעניין מכירה או חיסול של
עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם,
כמעניקות שליטה במציע.
לנוהל  ).האם יו"ר דירקטוריון או דירקטור  ..אין מניעה.

...2
המכרז ותנאיו של בעל זיכיון קיים לשידורי רדיו
באזור אחר (שהוא גם בעל מניות
באותו בעל זיכיון) ,יכול לשמש כמנכ"ל
של המציע ,כאשר הוא גם בעל מניות
בעקיפין במציע.
 ).אם התשובה ל .-היא "לא" .האם
התחייבות של יו"ר הדירקטוריון או
הדירקטור כאמור כי יתפטר מתפקידו
הנ"ל אם יזכה המציע במכרז,
מאפשרת את הכללתו כמנכ"ל המציע
בהצעה במכרז?
..55
לנוהל נבקש להוסיף מועד נוסף להגשת הבקשה נדחית.
המכרז ותנאיו שאלות הבהרה שיתעוררו במהלך
הכנת ההצעה

.18

...9
המכרז ותנאיו

.19

 ..12..לנוהל האם נדרשים  .עותקי נייר ו .-עותקים נדרשים
המכרז ותנאיו אלקטרונים גם מכל המסמכים המסמכים.

.21

לנוהל האם ניתן להמציא מכתב התחייבות ראו מענה לשאלה ..
וערבות מטעם תאגיד שלוב של בעל
עניין במציע (חברה בבעלות בעל עניין
במציע)

עותקים

מלאים

לכל

הנזכרים בסעיפים  ..1.ס"ק , .-1
וס"ק  ,2-0או רק טופס הפרטה – ס"ק
.1
במכרז
זוכה
ש
שככל
מצוין
בסעיף
פרק  .מידע
אכן .מציע במכרז אינו יכול להגיש
עליו
יהיה
שידורים,
בפיצול
יחפוץ
למציע – סעיף
בקשה לתוכן שידורים נוסף (ואינו
נוסף.
שידורים
לתוכן
בקשה
להגיש
..59
רשאי להסתמך על כך שינתן אישור
במכרז
מציע
ש
הדבר
משמעות
האם
לפיצול שידורים כאמור לאחר זכייתו).
אינו יכול להציע פיצול שידורים
במסגרת הצעתו?

.21

פרק  -.טיוטת  ..האם רשאית הרשות השניה לחייב
– בעל זיכיון יוצא ,למכור לבעל זיכיון
הזיכיון
נכנס את ציודו ,לרבות משדרים ,ציוד
שאלה .1
אולפן ,וזאת על מנת להבטיח את רצף
השידורים ומתן שירותי הזיכיון?
 ..אם כן ,כיצד יקבע שוויו של הציוד?
 .5האם במסגרת תת פרק ב' סעיף .
השקעות ,ניתן להסתמך על הסדר
כאמור לצורך קביעת שווי ציוד
שישמש את המציע.

.22

פרק  1תת פרק מה הסכום שיש למלא בסעיף  .9בכתב
 5נוסח מכתבי ההתחייבות וערבות (עמוד  .)..2האם
הכוונה לאותם סכומים שננקבו
התחייבות
בסעיפים  .ו 1-למכתב?
וערבות

.23

השאלון בתת פרק א' בנוי ומותאם רק
לתאגידים הרשומים בישראל (הן לענין
פרטים כגון מען החברה ושמה והן
לענין מסמכי החברה שיש לצרף
(תעודת האגד מאושרת ודיווחים
לרשם).

פרק  1תת פרק
 2תת פרק א',
מילוי
אופן
הפרטה ,מידע
תאגיד
לגבי
המחזיק במציע

אם תתבקש לכך על ידי הזוכה ,הנושא
יבחן על ידי הרשות אשר תפעל על פי
סמכויותיה על פי דין.
בכל מקרה מובהר ,כי אין המציע רשאי
להסתמך על כך שאף אם קיימת
סמכות הרשות תמצא לנכון לעשות בה
שימוש ,וגם במסגרת תת פרק ב' סעיף
 .לא ניתן להסתמך על הסדר כאמור
לצורך קביעת שווי הציוד שישמש את
המציע.
בסעיף  .9בעל היכולת רשאי לציין
סכום מירבי הגבוה יותר מהסכום
שנרשם בסעיפים  .ו .1-באם לא בחר
להגדיל את הסכום ,ירשום בסעיף .9
את אותו הסכום שרשם בסעיפים  .ו1-
(ראו הפסקה האמצעית לסעיף ...9
והסיפא לסעיף  ...5לספר המכרז).
יש למלא את אותו השאלון גם לגבי
חברות זרות ולצרף את המסמכים
המקבילים הרלבנטיים ,לרבות אלה
המוגשים לגוף המקביל לרשם
התאגידים במדינה הרלבנטית.

(עמוד .)...

כיצד יש למלא ואילו מסמכים יש
לצרף ביחס לחברות זרות שהן בבחינת
חברה אם או חברות על ( ).( ).או
חברת על.
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פרק  1תת פרק  ..האם יחיד ,מחזיק על ,שהינו בעל  ..כן.
 2תת פרק א' ,ענין בעקיפין במציע ,ומחזיק אמצעי  ..כן ,נדרש לפרט את הקשרים ולציין
אופן
מילוי שליטה (בעקיפין באמצעות חברת מהו הקשר לאותו בן משפחה.
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פרק  1תת פרק
 2תת פרק א'
חלק א' סימן ו'
סעיף ....
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פרק  1תת פרק
גם עיתון מודפס שאינו יומי הינו
 ,2תת פרק א',
"עיתון" (ראו ההגדרה לעיתון בסעיף
חלק א' ,סימן
 )5(...1למכרז שאינה מחייבת
ו' סעיף .5..
שהעיתון יהיה יומי) .לפיכך יש להשיב
"כן" לשאלה הראשונה .לגבי השאלה
השניה יש להשיב בחיוב ככל שעונים
על תנאי סעיף (2.ג)( ).רישא ,ובמידה
שכן  -להשיב אם מתקיים אחד
החריגים שבס"ק (א) או (ב).
פרק  1תת פרק האם החזקה ברדיו אזורי או בעיתון ,לא נדרש להשיב בחיוב לסעיף  .2.5רק
 2תת פרק א' אשר מוכרים באמצעות כוח אדם בשל אחזקה ברדיו אזורי או בעיתון.
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פרק  1תת פרק
 2תת פרק א'
חלק ב' סימן
א' שאלה ...2
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פרק  1תת פרק
 2תת פרק א'
חלק ב' סימן ב'
שאלות  ...5ו-
 – ...2ענין
בתאגיד
פרק  1תת פרק
 2תת פרק א'
חלק ב' סימן ג'
שאלה .2

 ..האם "החזקה" בעיתון שאינו מוגדר
"עיתון" לצורכי המכרז (אינו עיתון
יומי) היא בבחינת "קשרי עסקים או
עבודה עם תאגיד שהוא עיתון" כקבוע
בסעיף?
 ..האם כהונה כדירקטור ,מנהל או
עורך בעיתון כאמור בשאלה  .היא
בבחינת "קשרי עסקים או עבודה עם
תאגיד שהוא עיתון" כקבוע בסעיף?
לכהונה
במקבילה
מדובר
האם כהונה כחבר או יושב ראש ועד כן.
של עמותה הינה בגדר "ענין בתאגיד" כדירקטור הנחשבת לכהונה של בעל
או :שליטה בתאגיד"?
עניין.

הפרטה ,מידע
יחיד
לגבי
המחזיק במציע
(עמוד .)...
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אחזקות בינלאומית) ,בתאגידים
במדינות שונות בעולם ,לרבות ישראל,
בתחומי הקמעונאות והתקשורת ,נדרש
לפרט את כל אחזקותיו באמצעות אילן
יוחסין?
 ..האם יחיד כאמור ,שיש לו גם קשר
לגורמים פוליטיים בעולם ,באמצעות
בן משפחה ,כהגדרתו במכרז ,אמור
להשיב בחיוב על שאלה  .2..לתת פרק
א' לפרטה המשפטית.
 ..מהי הגדרת "תאגיד תקשורת"
הנזכר בסעיף  ?....המונח אינו מוגדר
בשום חוק וגם לא במסמכי המכרז.
 ..האם תאגיד המפעיל אתר אינטרנט,
תאגיד המוציא לאור עיתון שאינו
עיתון כהגדרתו במכרז ,הוא תאגיד
תקשורת?
 .5האם האחזקה במציע בלבד מחייבת
תשובה "כן" ופירוט אילן יוחסין ביחס
למציע?
נבקש להבהיר שתאגיד שהוא "עיתון"
שאינו עיתון יומי ,וכן מוציא לאור של
עיתון כאמור ,אמורים לענות "לא"
בשאלה השניה בסעיף – "..האם בשל
כך בעל הזיכיון נכנס לגדר סעיף
(2.ג)( ).רישא".

 ..ההגדרה של תאגיד תקשורת היא
הגדרה רחבה – יש לציין כל תאגיד
העוסק בתחום הקשור לתקשורת.
במקרה של ספק ,נא להשיב בחיוב.
 ..כן.
 .5לא ,ניתן לסמן את המשבצת "לא"
ולכתוב לידה "מלבד אחזקה במציע".

חלק א' סימן ו' שלהם פרסום באמצעי התקשורת
שלהם ,נחשבת החזקה באמצעי פרסום
סעיף .2.5
לצורך הסעיף?
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 ..ראו הגדרת "עיתון" במכרז ,העיתון
אינו חייב להיות יומי.
 ..כן .כהונות אלו ייחשבו כקשרי
עבודה שיש להשיב עליהם בחיוב.

 ..האם עמותה ציבורית העוסקת
בנושאים חברתיים (לדוגמא –
גמ"חים ,מחקר ,טיפול באוכלוסיות
מוחלשות ,פילנטרופיה) ,ללא שום שיוך

 ..כן.
 ..כן .יש להבהיר בפירוט
שמדובר בקרוב משפחה ושלא
מדובר בתפקיד בישראל.

פוליטי ,היא בבחינת גוף פוליטי לענין
הסעיף?
 ..האם "קרוב" כהגדרתו בחוק ,של מי
שהוא בעל תפקיד פוליטי בכיר בעולם
(לא בישראל) ,אמור לענות "כן" ביחס
לשאלה ?.2..
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פרק  1תת פרק נבקש לוודא כי בכל הקשור להכנסות נכון.

 2תת פרק ב אחרות שמקורן בפעילות בדיגיטל (כגון
או
אינטרנט
מאתר
טז' הכנסות
סעיף
מאפליקציה) ניתן להניח קיומם של
בעמוד ...
משתמשים מחוץ לאזור הזיכיון.

