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 (29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה הנדון: 

 "הוט טלקוםעם "התקשרות  1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 

)להלן: " הוט טלקום"עם מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר  .1

 ."(הספק"

 

לפי חוות הדעת המצ"ב, למיטב ידיעתו של הגורם המקצועי, לפי מצב הדברים הנכון למועד  .2

 הודעה זו, הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.

 
 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת: .3

ayelete@kan.org.il,  ולהודיע כי קיים ספק  בצהריים, 12:00בשעה  2018.1126.לא יאוחר מיום

, פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו. םאת השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאי אחר המסוגל ליתן

 (. 2א)א() 3יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור, לא ייחשבו כפניות בהתאם לתקנה 

 
 

 

 בכבוד רב, 

 איילת אלינסון 

 ועדת המכרזיםרכזת  
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 :1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג (29) 3ולתקנה ()א( 1א)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה 

 "הוט טלקום"התקשרות עם 

 

 :  הוט טלקום שותפות מוגבלתשם הספק

 חודשים 36:  תקופת ההתקשרות

 ש"ח 77,220סכום ההתקשרות השנתי כולל מע"מ:  

הטלוויזיה הרב ערוצית :  הפצת הערוץ החדש לילדים ולנוער על תשתית השירות / העבודה הנדרשת

 קווי הפצת חוזי בסיבים, ממודיעין למוקדי השידור של הוט בחיפה ובפ"ת.  2בכבלים, באמצעות חיבור 

באיכות  SD:  על מנת להפיץ את שידורי הטלוויזיה ברזולוציית מאפיינים של השירותים הנדרשים

נוספת של הסיגנל, מאפשרת  המרבית, נדרש שימוש בטכנולוגית דחיסה שמייתרת את הצורך בדחיסה

התאמה מרבית של הכתוביות הסמויות לשידור האודיו והווידאו ומאפשרת גיבוי מלא לשני מוקדי 

 השידור של הוט.

: טכנולוגיית הדחיסה הייחודית בה משתמשת הוט סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד

וט ההגיבוי הכפול משני מוקדי השידור. בתמסורת ההפצה אליה, ציוד הקצה המחובר בשני הקצוות ו

 . mpeg2ו  mpeg4דחוס. בפורמטים  ip  מקבלת במוקדי השידורים את הערוצים בשיטת

כאשר כל ערוץ יוצא פעמיים בשני תוואים מתאגיד השידור למוקד השידורים בחיפה ומתאגיד השידור 

 ושרידות של השידור. למוקד השידורים בפתח תקווה וזאת על מנת לייצר גיבוי

הפעולה המבוצעת על התמסורת הינה ייחודית להוט, כאשר הוט הינה היחידה המסוגלת לספק שירות 

כזה ומשמשת אותה למטרת העלאת שידור לפלטפורמת הטלוויזיה בכבלים של החברה. בנוסף, שני 

 הקווים גם מהווים גיבוי זה לזה.

 

 התקשרות כפטורה ממכרז.לאור הנימוקים שלעיל, מבוקש לסווג את ה

 

 בכבוד רב,  

 שם מגיש הבקשה: יובל קלר                       

                                   תפקיד: מנהל יחידת המשדרים                    

 חתימה:                                                                                                        

 


