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לכבוד
שר האוצר
מר משה כחלון

לכבוד
ראש הממשלה ושר התקשורת
מר בנימין נתניהו
מכובדנו,

הנדון :ההודעה על מוכנות לתחילת שידורים ביום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
הננו מתכבדים לפנות אליכם ,כמחויב בסעיף (92ב )1()2לחוק השידור הציבורי הישראלי ,התשע"ד-
( 2014להלן" :החוק") בבקשה לקבוע בצו כי יום תחילת שידורי תאגיד השידור הישראלי יחול
בתאריך ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  .)2017סעיף (92ב )1()2לחוק קובע כי:
הודיעה המועצה לשר ולשר האוצר (בסעיף זה – השרים) ,בהודעה מנומקת בכתב,
כי תאגיד השידור הישראלי ערוך להתחיל בשידורים במועד הקודם ליום
התחילה ,רשאים השרים להקדים ,בצו ,בתוך  14ימים מיום הודעת המועצה ,את
יום התחילה למועד שעליו הודיעה המועצה; בהודעה לפי פסקה זו תתייחס
המועצה ליכולתו של התאגיד להיערך מבחינה טכנית והנדסית לקיים את
השידורים ולקיומו של לוח שידורים; המועצה לא תנקוב בהודעה כאמור במועד
הקודם ליום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017ותמסור את הודעתה  45ימים
לפחות לפני המועד הנקוב בהודעה כיום התחילה; המועצה תפרסם את ההודעה
באתר האינטרנט של התאגיד ותמסור העתק ממנה למפרק כהגדרתו בסעיף 99
ולוועדת הכלכלה.
בקשה זו נסמכת על חזון התאגיד ליצירת גוף תקשורת מקצועי ,מגוון ,אמין ,המשקף את כלל
הדעות והזרמים בחברה הישראלית כמו גם מוכנות טכנית והנדסית של התאגיד לקיום השידורים
ועל פי האישור שנתנה המועצה ללוחות השידורים בכל הפלטפורמות ,כמו גם מוכנות בתחומים
נוספים ,לרבות ניהול ואסטרטגיה ,נדל"ן ,כוח-אדם ,תוכן בטלוויזיה ,רדיו ופלטפורמות דיגיטליות,
וכן תפעול ,הפצה ,כספים ותקציב.
להלן תמצית מסמך המוכנות:
יכולת ומוכנות טכנית ,לוגיסטית והנדסית:
ב-ג' בטבת התשע"ז ( )1.1.2017יהיה התאגיד ערוך ומוכן מבחינה לוגיסטית והנדסית בפריסה
ארצית  24/7בשגרה ובחירום לשידורי טלוויזיה ,רדיו (ובכלל זה מהדורות "קול ישראל מירושלים")
ודיגיטל.
מוכנות זו הינה מכלול של אולפנים ,משרדים ,תשתיות הנדסה וטכנולוגיה ,אינטגרציה ,הפצה ,ציוד
צילום ,הקלטה ,יחידות שידור ניידות לכתבים ,מערכות תמסורת לשידור חי מהשטח באיכות
מקצועית ,חדרי סאונד ,חדרי עריכה ,עמדות פוסט ,מערכות אנליטיקס וסטודיו עיצוב .התאגיד
רכש  65מערכות שידור ניידות ו 10,000-שעות וידיאו בתשתית ארכיון .כמו כן ,הותקנו  14מצלמות
אולפן ו 30-קונסולות שידורים .התאגיד גם הקים חדר-שידור לשני הערוצים ו 2,000-מ"ר אולפנים.
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שידורי הטלוויזיה (ערוץ עיקרי בשפה העברית וערוץ בשפה הערבית) יתבצעו ממערכות ואולפני
התאגיד בירושלים ,מודיעין ,תל-אביב ,חיפה ובאר-שבע.
מערכת הרדיו ערוכה ומוכנה אף היא לשדר  8ערוצי רדיו.
מערכת הדיגיטל ערוכה ליצירת תוכן ולהפצת השידורים באתרים ,באפליקציות וברשתות
החברתיות.
להלן מיקום מתקני התאגיד ברחבי הארץ:
מיקום
ירושלים – מבנה קבע – נרכש
ירושלים – מבנה זמני בשכירות
מודיעין – מבנה זמני בשכירות
תל-אביב – בשכירות
חיפה – בשכירות
באר-שבע – בשכירות
סה"כ

שטח (במ"ר)
7,200
375
4,750
2,330
1,100
בתהליך איתור נכס
15,755

יכולות ומוכנות כוח-אדם
ב-ג' בטבת התשע"ז ( )1.1.2017יהיה התאגיד ערוך ומוכן באיכות ובכמות כוח-האדם הנדרשים
להפעלה תקינה ,רצופה ומלאה של משימות התאגיד 535 :עובדים כבר חתמו על חוזי עבודה
מחייבים ( 56%מהם הינם עובדי רשות השידור בפירוק) 80 ,עובדים נוספים נמצאים בהליך גיוס
מתקדם ועובדים נוספים מצויים בשלבי מו"מ .לאור מחויבות התאגיד להשקיע מעל ל 200-מיליון
ש"ח ביצירה מקורית ,יהווה התאגיד מקור פרנסה ישיר ועקיף לכ 2,300-משפחות .התאגיד השלים
את איוש השדרה הניהולית הבכירה .לכל אחד מהמנהלים צוות מקצועי בהתאם לאופי היחידה:
מנהלי משנה ,עורכים ,מפיקים ,מנהלי פיתוח ,תעודה ,דרמה ,רכש ,טכנאים ועוד .בכוונת התאגיד
להמשיך ולגייס עובדים בהתאם לתכנית העבודה עד ל-ג' בטבת התשע"ז ( ,)1.1.2017אז תעמוד
מצבת כוח-האדם על  700עובדים שתאפשר שידורי טלוויזיה ,רדיו ודיגיטל ותפקוד מלא של
התאגיד ,לאור העובדה כי החוק מתיר לתאגיד הפקת תכניות בענייני היום במיקור חוץ.
יודגש כי התאגיד מקפיד ליצור מרקם ארגוני מגוון ככל הניתן המשקף את כלל הדעות והזרמים
בחברה הישראלית .בנוסף ,מושם דגש על שילוב מגזרים מהחברה הישראלית שאינם מיוצגים די
הצורך בתחום המדיה ,התוכן והעיתונות .התאגיד מעסיק עובדים ממגזרים מגוונים ובכלל זה:
חילונים ,דתיים ,חרדים ,יוצאי אתיופיה וחבר המדינות ,ערבים ,דרוזים ,צ'רקסים וכן עובדים בעלי
צרכים מיוחדים 20% .ממצבת כוח-האדם הינם ממגזרים ששולבו עד היום בהיקף מועט בכלי
התקשורת ובכוונת התאגיד להמשיך במגמה זו .שיעור הנשים המועסקות בתאגיד כיום עומד על
 . 43%מטרת התאגיד לקיים העסקה שוויונית בין גברים לנשים והתאגיד מחויב לעמוד ביעד
השוויוני שנקבע.
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יכולות ומוכנות בתחום התוכן ולוחות השידורים
תאגיד השידור ערוך ומוכן לשידורי טלוויזיה ,רדיו ודיגיטל ביום ג' בטבת התשע"ז (.)1.1.2017
הנהלת התאגיד גיבשה תפיסת שידורים ונהלי עבודה בתחום התוכן ,כמו גם לוחות שידורים
לטלוויזיה ,רדיו ודיגיטל ואלו אושרו במועצה לאחר דיונים ארוכים בוועדת המשנה לענייני תוכן.
ככלל ,שידורי התאגיד יהיו מקצועיים ,תרבותיים ,מעמיקים ,מעניינים ,פלורליסטים ,מגוונים
ומחויבים לאתיקה מקצועית רלבנטית .כל זאת ,תוך מתן ביטוי לדעות ולטעמים השונים ,הן
מבחינת התכנים והן מבחינת השדרים ,המגישים ,העורכים והמפיקים.
שידורי הטלוויזיה בעברית
תפיסת השידורים שגובשה גורסת כי על התאגיד לתת מענה לקבוצות בחברה הישראלית שלרוב
מודרות מהמסך ,ולכוון גם לקהלי יעד שנחשפים בחסר לשידורי הערוץ העיקרי של רשות השידור
(בפירוק) כגון קהל נשי וקהל צעיר .לוח שידורי הטלוויזיה יכלול תעודה ,דרמה ,בידור ,תרבות,
מורשת ,תחקירים ,העשרה וספורט ,וזאת לצד שידורי חדשות ותכניות בענייני היום .התאגיד הוציא
עד כה  139מיליון שקל להפקות מקומיות ,לרבות  82פרקי דרמה 53 ,סרטי תעודה ותחקיר ו59-
פרקי הפקות בשפה העברית.
שידורי הטלוויזיה בערבית
תפיסת השידורים שגובשה ואושרה לערוץ בשפה הערבית גורסת כי החברה הערבית ראויה לערוץ
משמעותי ,מושקע ויצירתי הפועל להקמת גשרים בין האוכלוסיות השונות בישראל ,וזאת מבלי
להיתפס כ"ערוץ מטעם" .לוח השידורים המורחב של הטלוויזיה בערבית ,יכלול תכניות חדשות
ואקטואליה ,תרבות ושיח ,דרמה ותעודה ,וכן בידור ורכש.
שידורי הרדיו
התאגיד ערוך ומוכן לשדר  8ערוצי רדיו החל מיום ג' בטבת התשע"ז ( .)1.1.2017התפיסה
המקצועית ,הציבורית ,הערכית ,הפלורליסטית והמאוזנת של התאגיד תבוא לידי ביטוי גם ברדיו
הן בתכנים והן בשדרים ,במגישים ,בעורכים ובמפיקים ויינתן ביטוי למגוון הדעות ,הטעמים
והזרמים השונים בחברה הישראלית .בנוסף ,התאגיד מבקש להפעיל עוד שתי תחנות רדיו ארציות,
האחת לחברה החרדית והשנייה לבני  ,12-22וזאת בכפוף לאישור שר התקשורת כפי שמתחייב
בסעיף  )1(11בחוק.
שידורי דיגיטל
חטיבת הדיגיטל של התאגיד כבר פועלת ומשדרת בתפוקה גבוהה ובהצלחה משמעותית וזוכה
למשובים רבים .החל מ-ג' בטבת התשע"ז ( )1.1.2017ישדר התאגיד בשלל פלטפורמות ורשתות
חברתיות תכנים מגוונים ועשירים.
יכולת ומוכנות בתחומי הכספים ,התקציב והתפעול
התאגיד ערוך ומוכן מבחינה כספית ותקציבית לשידור החל מיום ג' בטבת התשע"ז (.)1.1.2017
רציונל תקציב התאגיד הינו החזר עיקר התקציב המושקע לצופה בדמות תוכן איכותי ,על מנת
שאזרחי ישראל יקבלו הרבה יותר מאשר קיבלו בעבר .תקציב ההפקות בתאגיד גדול פי  9מזה של
רשות השידור ,בעוד שתקציבו הכולל של התאגיד נמוך ביותר מרבע מיליארד ש"ח בשנה .עלויות
שכר העובדים נמוכות גם הן באופן משמעותי ,וכך ,עם שילוב ערוץ הילדים והנוער בתאגיד ב2018-
ייחסכו בכל שנה כ 130-מיליון ש"ח נוספים של עלויות שכר ,רכש והפקת תוכן ותפעול .סה"כ
החיסכון השנתי הקבוע למדינה :למעלה מ 390-מיליון ש"ח.
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ניתוח תקציב התאגיד בהשוואה לרשות השידור (בש"ח)
רשות השידור
 1מיליארד
 25מיליון
 500מיליון
2.5%
50%

סעיף תקציבי
תקציב שנתי
תקציב שנתי מיועד להפקות
תקציב שכר שנתי
תקציב הפקות שנתי ,כאחוז מהתקציב
עלות שכר ,כאחוז מהתקציב

התאגיד
 740מיליון
 220מיליון
 200מיליון
30%
27%

תקציב ההקמה שאושר לתאגיד עומד על  350מיליון ש"ח .מועצת התאגיד אישרה את שימושי
תקציב ההקמה .חלקו הארי של תקציב מעוגן בהתחייבויות חלוטות של התאגיד ,על פי הפירוט
הבא:
תקציב ההקמה
עלות
סעיף
תקציבי
(במיליוני ש"ח)
הצטיידות 140
נדל"ן

122

רכש
הפקות

60

שכר
תפעול
שוטף
סה"כ

14
14

פירוט
רכש והקמת אולפנים וציוד טכני בירושלים ,תל-אביב ,חיפה,
באר-שבע והשלמות לאתר הזמני במודיעין .רכש מערכות ,IT
חומרה ,תוכנה ,שירותי אחסון ועוד.
רכש משכן הקבע של התאגיד ברחוב כנפי נשרים  35בירושלים,
לרבות ביצוע ההתאמות הנדרשות לאכלוסו .שכירות המתקנים
הזמניים בירושלים ובמודיעין ,שכירות מתקנים בתל-אביב ,חיפה
ובאר-שבע.
התאגיד מצוי בהתקשרות עם חברות הפקה בכדי לאפשר תחילת
שידורים החל מיום ג' טבת התשע"ז ( .)1.1.2017הסכום שאושר
כולל הפקות דרמה ודוקו ,בידור והומור ,ענייני היום ,תרבות,
מורשת ,חדשות ועוד.
כלל ההתחייבויות לעובדי התאגיד במהלך תקופת ההקמה.
הפעלת התאגיד לרבות אבטחה ,ניקיון ,תחבורה ,תקשורת,
יועצים ,מיתוג ,תמלוגים ועוד.
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לאחר יום התחילה ב-ג' בטבת התשע"ז ( )1.1.2017יפעל התאגיד בתקציב שוטף ,שלו שני מקורות:
-

מימון ממשלתי בהתאם לחוק השידור הישראלי.

-

הכנסות מפרסומות ברדיו ובטלוויזיה (התאגיד פרסם מכרז למיקור חוץ של מכירת
המדיה ,בחירת הזוכה תושלם במהלך דצמבר .)2016

שילוב מקורות אלו יאפשר משך שידורים רצוף החל מיום ג' בטבת התשע"ז (.)1.1.2017
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לנוחות העיון ,מצורפת סקירה מפורטת של מוכנות התאגיד וכן שורת נספחים מקצועיים הכוללים
נספח טכני והנדסי ,נספח נדל"ן ותיקי אתרים ,נספח ספקים והתקשרויות ,נספח כוח-אדם ,נספח
תקציבי ונספח בקשת אישור לשתי תחנות רדיו חדשות.
בהתאם למפורט לעיל ,אנו מבקשים לקבוע בצו בחתימתכם כי יום תחילת שידורי תאגיד השידור
הישראלי לפי חוק יהיה ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017ומתחייבים לבסס שידור ציבורי איכותי,
מהימן ופלורליסטי אשר ייתן ביטוי הוגן ,שוויוני ומאוזן למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור
בישראל.

5

העתק:
ח"כ איתן כבל ,יו"ר ועדת הכלכלה ,כנסת ישראל
מר שלמה פילבר ,מנכ"ל משרד התקשורת
פרופ' דוד האן ,כונס הנכסים הרשמי ,מפרק רשות השידור
עו"ד אבי ליכט ,משנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי פיסקלי) ,משרד המשפטים
עו"ד דנה נויפלד ,היועצת המשפטית למשרד התקשורת
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