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תאגיד השידור הישראלי
הודעה לציבור בדבר הכוונה לשכור נכס מקרקעין
ב תל אביב ל צורכי מערכת ת"א והיחידה המסחרית
.1

תאגיד השידור הישראלי ( "התאגיד" )  ,הינו תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק
השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד " ( 2014 -החוק" )  .מטרותיו של התאגיד ואופן
ניהולו נקבעו בחוק ,ובדין החל על תאגידים סטטוטוריים.

.2

התאגיד נמצא בשלבי הקמה ראשוניים ,ובהתאם לחוק עליו להתחיל שידוריו ביום
 , 31.3.2016ומאותו רגע יפסקו שידורי רשות השידור (בפרוק) והטלוויזיה החינוכית .

.3

רשות השידור (בפירוק) ,באמצעות כונס הנכסים הרשמי ,חתמה על הסכם שכירות
עם חברת אמות השקעות ,ביחס לנכס בשטח של  1,920מ"ר ברחוב קרמיניצקי 6-8
בתל אביב (להלן – הנכס)  .ביום  25.10.2015קיבל הסכם זה תוקף בהחלטת בית
משפט.

.4

לאחר בדיק ת מספר נכסים ,נמצא כי ה נכס מתאים לצורכי מערכת ת"א של ה תאגיד ,
 .בנכס קיים אולפן וידאו זמין ובסמיכות אליו ישנה מערכת המתאימה לאיוש מערך
חדשות המתאים לאופי המודרני והמתקדם ש ל התאגיד החדש  .שימוש בנכס זה
י אפשר עמידה בלוח הזמנים שנקבע בחוק ולחיסכון משמעותי בכספי ציבור .

.5

תמורת שכירות הנכס ישלם התאגיד סך של  ₪ 65למטר ( בתוספת מע"מ ) לחודש.
מחיר זה נמצא תואם את טווח מחירי השוק על פי חוות דעת שנתן שמאי מקרקעין
מוסמך .

.6

ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים מיום החתימה על החוזה  ,בתוספת שתי
תקופות אופציה לתאגיד להארכת השכירות בנות שנתיים ( בתוספת מע"מ ) לחודש .

.7

בכוונת התאגיד להתקשר עם בעל הזכויות בנכס ביום  1.4.2016בפטור ממכרז בהתאם
לתקנה  ) 7 ( 34ל תקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג  , 1993 -וזאת בשל התכונות המיוחדות
ש בו ,לרבות ה ציוד המותקן בו ו העובדה שאי שימוש בנכס זה על  -ידי התאגיד יגרום
לבזבוז השקעה כספית ניכרת שהשקיע ה רשות השידור ב נכס .

.8

בנוסף ,לצורך אכלוס היחידה המסחרית של התאגיד  ,איתר התאגיד מתחם של כ -
 500מטרים באותו המבנה  ,בבעלות היזם ש .מיכאלסון .מתחם זה נמצא מתאים בשל
סמיכותו למערכת ת"א של התאגיד שתוקם באותו הבניין  .בכוונת התאגיד להתקשר
עם בעל הזכויות ב יחידה האמורה בתנאי התקשרות דומים לתנאי ההתקשרות
המפורטים לעיל  ,ו בהתאם לתקנה  ) 7 ( 34ל תקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג . 1993 -

.9

שני הנכסים הנ"ל מעניקים לתאגיד פתרון של חניה צמודה לעובדי התאגיד שיעבדו
בהם ,המהווה שיקול נוסף בה ת קשרות בנוגע אליהם .

