
 

                                                                      

 2022 –, התשפ"ג כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי )עסקאות הטעונות אישור המועצה(

 21.9.22אושר בישיבת המועצה מיום 

קובעת , )להלן: "החוק"( 2014-( לחוק השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד10) 11סעיף בתוקף סמכותה לפי 

 מועצת תאגיד השידור הישראלי )להלן: "המועצה"(, כללים אלה: 

 אישור מועצה 

 העסקאות המפורטות להלן יובאו לאישור המועצה מראש: .1

שעניינן זכויות במקרקעין, לרבות מכירה, רכישה, שכירה או השכרה, בכל התקשרויות  .1.1

 מחסנים., למעט עסקאות לשכירת מקומות חניה או סכום שהוא

לעניין זה, "עסקה שאינה  כל התקשרות שאינה בליבת עיסוקו הרגיל של התאגיד.  .1.2

בליבת עיסוקו של התאגיד" פירושה, עסקה שאינה נדרשת בשגרה לקיום פעילותו 

השוטפת של התאגיד, ואינה נכללת בתקציב התאגיד ובתוכנית העבודה שהוגשו ואושרו 

 במועצה על פי החוק.

 2.5בסכום של  –שהתבצעה בפטור ממכרז וללא קיום הליך תחרותי התקשרות כל  .1.3

 ומעלה.שקלים חדשים מיליון 

בסכום  –שהתבצעה בפטור ממכרז אך התקיים תהליך תחרותי כלשהו התקשרות כל  .1.4

 שקלים חדשים.מיליון  4של מעל 

התקשרויות שעניינן קבלת , לחוק  82שעניינן קבלת אשראי כאמור בסעיף התקשרויות  .1.5

שקלים מיליון    20הלוואה למטרת פיתוח בכל סכום, ובלבד שסך ההלוואות לא יעלה על  

למעט אם ניתן אישור של שר האוצר. אישור המועצה לעניין זה, יהיה ברוב של חדשים,  

 שני שלישים מחבריה.

בשנה, ככל  קלים חדשיםאלף ש 500כום העולה על התקשרות להעסקת יועץ בס .1.6

 שמבוצעת בפטור ממכרז. 

התקשרויות מסוימות שהמועצה או ועדת משנה שלה החליטה אד הוק כי תהיה כפופה  .1.7

 לאשור המועצה או הוועדה מראש.

ככל שהתקשרות הטעונה אישור המועצה בהתאם לכללים אלו, נעשית לאחר מכרז או הליך  .2

מראש וקודם פרסום המכרז או  ההליך התחרותי. ככל שההתקשרות   דרשיתחרותי, האישור י

דרש לאחר קבלת הצעת מחיר, אך לפני תחילת משא ומתן ינעשית בפטור ממכרז, האישור י

עם הספק. בכל מקרה, נדרש כי טרם האישור, יתקבל אישור ועדת המכרזים של התאגיד 

 לגבי ההתקשרות.

 

 

 



 

                                                                      

 דיווח למועצה 

 המפורטות להלן ידווחו למועצה כמפורט להלן:העסקאות  .3

מיליון  2.5ועד שקלים חדשים אלף  600 העולה עלבסכום התקשרות בפטור ממכרז  .3.1

מיליון  4 עד אוככל שההתקשרות לא נעשתה בעקבות הליך תחרותי;  –שקלים חדשים 

 ככל שההתקשרות נעשתה בעקבות הליך תחרותי.  –שקלים חדשים 

  ₪ 500,000על  בסכום שאינו עולהיועץ שנעשתה שלא בעקבות מכרז עם התקשרות  .3.2

יועץ ₪ בשנה ככל שמדובר על התקשרות עם    200,000בשנה או עד סכום שאינו עולה על  

 .למנכ"ל

הוק כי הנהלת -תקשרויות מסוימות שהמועצה או ועדת משנה של המועצה החליטו אדה .3.3

 התאגיד נדרשת לדווח עליהן למועצה.

למועצה לפי כללים אלו, יתבצע פעמיים בשנה, במועד הגשת הדו"חות הכספיים דיווח  .3.4

 לאישור המועצה.

אופציות כן, התקשרות מכוח מימוש כוללים מע"מ והקבועים בכללים אלה כל הסכומים  .4

התקשרויות התקשרות להרחבת ההסכם המקורי, וכן או  הקיימת בהסכם המקורי להארכה

 ובאותו עניין, ייחשבו, לעניין כללים אלה, כהתקשרות אחת.  גורםאותו  נפרדות או מפוצלות עם  

אישור המועצה להתקשרויות כאמור בהוראות אלו ייעשה על סמך הערכת שווי ההתקשרות.  .5

תחרותי, או קודם ניהול משא ומתן עם  הליךמכרז או היה ועל בסיס הערכה זו, קודם ביצוע 

לאחר קיום מכרז, הליך , לא היה צורך באישור המועצה בהתאם להוראות אלה, אך ספק

התברר כי הערכת השווי המקורית הייתה שגויה באופן שבו היה ,  תחרותי או משא ומתן כאמור

ועדת  נדרש לקבל את אישור המועצה מראש לפי כללים אלה, תובא ההתקשרות לאישור

 המשנה לכספים והתקשרויות של המועצה בהקדם האפשרי.

 .  21.9.22כללים אלו תקפים מיום  .6

 

 

 

 

_____.11.20228________  ________________                                             

 גיל עומר                                                                                           תאריך      

 יו"ר המועצה                                                                                                                      


