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 תקציר

   כללי .1

 :עולות הבאותבמסגרת דוח הביניים בוצעו הפ

 .השוואתי   Benchmark-ניתוח המאפיינים והמגמות בענף השידורים בישראל כ .0.0

 .השוואתי בינלאומי  Benchmark-ניתוח המאפיינים והמגמות בשידור הציבורי במדינות נבחרות כ .0.4

 .ניתוח מקיף של רשות השידור במצב הקיים כולל התייחסות פרטנית לתכנית הרפורמה .0.1

לרבות )בודה נתייחס בהרחבה לנושא החלופות המבניות והתפעוליות להפעלת רשות השידור בדוח הסופי של הע

 .וכן להגדרת תכנית מעבר שתאפשר מימוש החלופה הנבחרת( המלצה לגבי החלופה המועדפת

 ממצאים עיקריים –סקירת ענף הברודקאסט בישראל  .2

 טלוויזיה  .4.0

  0המפעילה את ערוצים )שות השידור רד מלב הברודקאסט הטלוויזיוניהשחקנים העיקריים בשוק 

הטלוויזיה ו( 00-ו 0,42,11)ערוצי הנישה , 01ערוץ , (4רשת וחברת חדשות , קשת) 4ערוץ הינם ( 11-ו

 (.41)ומפעילה ערוץ יעודי  4וערוץ  01המספקת רצועות שידור לערוץ , החינוכית

  עידן "ב בישראל באמצעות בחינם בכל בתי הא את כל הערוציםהחל משנה זו ניתן יהיה לקלוט

 .(HOT-ו YES)בנוסף לאפשרות קליטתן בטלוויזיה הרב ערוצית  ,"פלוס

  הרשות השניה לרדיו , רשות השידור)רגולטורים נפרדים  1מבחינה רגולטורית קיימים בענף

ברית "הצעת חקיקה להקמת  ועלתהבכדי לפתור בעיה זו ה(. וטלוויזיה ומועצת הכבלים והלווין

 .איחודן של הרשות השניה ומועצת הכבלים והלווין לגוף רגולטורי אחד – "המועצות

  בהתאם למאפייני )שעות בשנה של סוגה עילית  081לשדר לפחות מחויבים ערוצי הברודקאסט

 .לשעת שידור₪ ' א 251-העלות הממוצעת לשעת סוגה עילית עומדת על כ(. נאותות הפקה שנקבעו

 כאשר התוכן נרכש משני מקורות , עילותם בתכנים ישראלייםהערוצים המסחריים ממקדים את פ

 (. אין כמעט הפקה עצמית)הפקות מקור חיצוניות וי חברת החדשות "תכניות המופקות ע :עיקריים

 מודל לוח השידורים של ב. שעות תוכן בשנה 2,711-מספקים הערוצים המסחריים כ, מבחינה תוכנית

-כ, תכניות סוגה עילית 1.4%-כ, לחדשות ואקטואליהמשעות השידור מוקדשות  21% ,01ערוץ 

מבצע תוכן זה  01ערוץ . לייף סטייל ובידור למינהו, מגזינים שונים והשאר תכניות מלל 04.7%

' מ 101-עמדה על כ 4101כאשר עלות התוכן השנתית בשנת , (כולל הנהלה)עובדים  251-באמצעות כ

 (.01לחברת חדשות ₪ ' מ 01-מזה כ)לשנה ₪ 

 תמהיל התוכן של הערוצים המסחריים קיימים מספר כשלי שוק בולטים לרבות מענה מוגבל ב

ספורט ותכניות תחקיר , תרבות ודעת, לצרכי מיעוטים וגיוון לשוני ומענה חלקי בתחומי ילדים ונוער

 (. י הטלוויזיה הרב ערוצית"על בסיס ההנחה כי תכנים אלו מסופקים ע)

 כאשר יחול מעבר מזכיונות   4105י עומד לעבור שינוי מהותי לקראת ענף הברודקאדסט הטלוויזיונ

 . לקראת השינוי הצפוי" לתפוס עמדות"קיימת התגברות של התחרות בענף במטרה  - לרישיונות
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 רדיו  .4.4

 צ "גל)ל על שתי תחנותיו "השחקנים העיקריים בענף שידורי הרדיו מלבד רשות השידור הינם גלי צה

 .ו האזוריות למיניהןותחנות הרדי( לצוגלג

  גלגלצ עוסקת בעיקר במוסיקה פופולרית והתחנות האזוריות בשילוב של רדיו  –מבחינה תכנית

במסגרת זו אין מענה לצרכים של מיעוטים . מוסיקה פופולרית וחדשות אזוריות שונות, "בידורי"

של מגוון סוגי יצירה אין מענה למגוון רחב של טעמים מוסיקליים ואין מענה ליצוג , וגיוון לשוני

צ "התחנה היחידה המתחרה עם תחנות קול ישראל הינה גל. בתרבות ובמוסיקה הישראלית

 .כתחנת אקטואליה כלל ארצית' המתחרה עם רשת ב

 נתון זה . ₪' מ 21-כ השנתית הינה ועלותהעובדים  071-עומד על כ (התחנות 4) צ"תקן כוח האדם בגל

שכמחצית מעובדי התחנה הם חיילים בסדיר והן משום שמשדרי הן משום  –הינו מוטה כלפי מטה 

   .ליות אשר תחזוקתם נבלעת בתקציב הביטחון"התחנה מותקנים על אנטנות צה

 ענף הפרסום בישראל .4.1

  היה פרסום בטלוויזיה וכ 21%-מזה כ₪ מיליארד  5..1-היקף הפרסום במשק עמד על כ 4101בשנת-

 :ח ארוך בענף הפרסום הינםהמגמות לטוו .היה פרסום ברדיו 7%..

o  בהיקף ההשקעה בפרסום הגורמת לכך שהיקף הפרסום אינו גדל " תקרת זכוכית"קיומה של

 .בשיעור מקביל לצמיחה במשק

o  שאינה באה בהכרח לידי ביטוי בגידול מקביל עליה בחשיבות הטלוויזיה כאמצעי פרסום

המדיה והעליה בשיעורי  בעיקר בשל הריכוזיות בענף חברותהכנסות חברות הברודקאסט 

 .העמלות שגובות חברות אלו

o מ "א ושפ"מחד ועליה בכוחן של שפ ירידה לטווח ארוך בחשיבותו של הרדיו כמדיום פרסומי

 .מאידך( כולל עליה בשיעור העמלות שהן גובות)בשוק הפרסום ברדיו 

 מבחינת רשות השידור למצב בשוק הפרסום מספר השלכות חשובות: 

o  מעבר מזכיונות לרישיונות בענף הברודקאסט עם שיעור הגידול הנמוך בהכנסות השילוב בין ה

חברות הברודקאסט הסבירות שרשות השידור תוכל לבסס חלק מהכנסותיה בעתיד על פרסום 

 . בטלוויזיה הינה נמוכה יחסית

o  ככל שעוגת הפרסום תתחלק בין שחקנים רבים יותר יגבר הלחץ של החברות המסחריות על

" סמן הימני"מצב שיחייב את רשות השידור להיות ה –ור להפחית במחויבויות התוכן הרגולט

 .בתחום התוכן בדגש על סוגה עילית

o  יורדתמשמעותי יכולת הרשות להתבסס על הכנסות מפרסום ברדיו כמקור הכנסה . 

 ממצאי ההשוואה הבינלאומית  .3

לשרת את האינטרסים של הציבור באמצעות  הינו גוף שידור בלתי תלוי המיועד (PSB)גוף שידור ציבורי  .1.0

 . בטלוויזיה או באינטרנט, שידור ברדיו

שידור ציבורי נחשב ממצא המורה  - OECD-בכל מדינות ה( במתכונת כזו או אחרת) PSBכיום פועלים  .1.4

הציבורי נחשב  משום שהשידור, כמרכיב חיוני בשוק התקשורת בכל המדינות הדמוקרטיות וזאת

להצגת תמונה אובייקטיבית ומאוזנת של המציאות כשהיא משוחררת מאינטרסים כמדיום העיקרי 

 . פוליטיים וכלכליים
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 :תפקידי הליבה של השידור הציבורי בעולם הינם .1.1

 כיסוי מקיף ומהימן של חדשות ואקטואליה. 

 דיון הוגן ומבוסס בענייני השעה. 

 שיקוף של כלל הקהילות ותחומי העניין התרבותיים בחברה. 

 :הקיימות גם בישראל, ר הציבורי בעולם מתחבט כיום במספר בעיותהשידו .1.2

 שמירה על עצמאות ניהולית ואי תלות פוליטית 

 הגדרת מודל הכנסות שאינו תלוי אגרה תוך מענה לבעיות הטכנולוגיות והגברת תופעת ה-Free 

Riding  המקשות על איתור חייבים וגבייה. 

  הגדרת מודל אחריות ושקיפות ציבורית(Accountability )שיציג לציבור ולרגולטור את עמידת ה-PSB 

 .ומדדי רלוונטיות שונים( Value for Money)מחויבויות כלכליות , במחויבויות תוכניות

 מדיה-שמירה על רלוונטיות גבוהה לנוכח התחרות מצד גורמי שידור מסחריים וכניסת הניו. 

 :המגמות העיקריות לפתרון בעיות אלו הינן .1.5

 תוך הקפדה על כך שמועצת המנהלים ( הנהלה –מועצת מנהלים  –רגולטור )תאגידי תלת שלבי  מבנה

הקמתם של + י מגוון גורמים ותכיל אנשים בעלי רקע מקצועי מוכח בתחומים רלוונטיים "תגויס ע

 (מועצות של נציגי ציבור)גופי פיקוח ציבוריים נוספים 

 הפרדה בין: 

o  מבנה הרגולציה ותפקידי השידור הציבורי, התאגידיחקיקה ראשית המתארת את המבנה. 

o הסכם הפעלה המכיל יעדים מדידים לפעילות ה/רישיון-PSB בעיקר ברמה התכנית. 

  שמירה על רמה גבוהה של אחריות ומחויבות ציבורית באמצעות מדידה של עמידת ה-PSB  במדדי

 .מדדים אלו בציבורלפרסם  PSB-ויצירת מחויבות של ה יעילות והצלחה שונים, ביצוע

 שינויים במודל ההכנסות תוך מעבר ממימון באמצעות אגרה בגביה ישירה למימון ה-PSB  באמצעות

במסגרת זו . או תקצוב ממשלתי ישיר( על הציבור או חלקו)מס יעודי הנגבה באמצעות רשויות המס 

 :מופעלים מנגנונים שונים המיועדים להגברת האחריות הניהולית לרבות

o המימון לקרן סגורה ממנה מקבל ה העברת-PSB  יעדים /את הכסף רק לאחר עמידה בתנאים

 .מסוימים

o  מודל המימון של )חיבור המימון הממשלתי עם רשיון ההפעלה במסגרת הסכם הפעלהVRT 

 .יעילות והצלחה, התניית חלק מהתקצוב בעמידה במדדי ביצוע, כולל( בבלגיה

o מד חיצוני למידת הרלוונטיות של השידור הציבוריהגדרת פרסום כחלק ממודל המימון כאו  .   

  מערכת חדשות אחודה )שמירה על רלוונטיות גבוהה באמצעות מענה חדשותי מקיף ויעיל יותר

, (קומדיה ותעודה, דרמה)ושילוב בין תכניות איכות ( מדיה-רדיו וניו, הנותנת מענה כולל לטלוויזיה

 .ם שוניםמסוגי Factual2שידורי ספורט ותכניות 

 

                                                   
2
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 ניתוח המאפיינים הנוכחיים של רשות השידור .4

 העקרונות הבאים המבנה התאגידי של רשות השידור מבוסס על  .2.0

  המטרות והיעדים של הארגון אלא גם עקרונות ניהוליים רק מוגדרות לא חקיקה ראשית אשר בה

 (הסכם הפעלה/אין הפרדה בין חקיקה ורישיון)ומחויבויות תוכן 

 כתוצאה . מועצת מנהלים אשר אחראית לניהול השוטף של הארגוןעל המבוסס  מבנה רגולטורי

 . הרגולטור של הרשות הינו למעשה השר הממונהבפועל , מכך

שידור בעולם  המבנה התאגידי של הרשות ומבנה הרגולציה אינם עומדים בקנה אחד עם המקובל בגופי

ות השידור לעמוד ביעדים מדידים ולבחון את ובמיוחד בולט חסרון של מנגנון רגולטורי המחייב את רש

 .יעילות והצלחה, פעילותו באמצעות מדדי ביצוע

י הטלוויזיה הישראלית "ניתוח תוכני של פעילות רשות השידור מעלה כי יש להפריד בין המענה הניתן ע .2.4

 :לבין הרדיו

  שעות שידור  4511-כ)הן מבחינה כמותית ניתן כיום מענה תכני דל ( 0ערוץ )בטלוויזיה הישראלית

שאינו עולה בקנה ( מיעוט של תוכן מקומי ומתן דגש לתוכניות אולפן)והן מבחינה איכותית ( בשנה

הדל לבין התכני השילוב בין המענה . PSBאחד עם תפקידי הרשות לפי חוק ועם תפקידי הליבה של 

הגורם  מהווה ,רייםבהשוואה לתוכן המוצע בערוצי הברודקאסט המסח( ₪' מ 211-כ)התקציב הגבוה 

 3ת התדמית השלילית של רשות השידור וגורם לרייטינג נמוך עד כדי חוסר רלוונטיותהמרכזי היוצר א

 .4ולאמינות נמוכה

  היא דלה ואינה עומדת בקנה ( הן כמותית והן איכותית)גם בטלוויזיה בערבית רמת המענה הניתנת

 . בית בעת הקמתהאחד עם  המטרות השאפתניות שהוגדרו לטלוויזיה בער

 ניתן מענה כולל ומקיף לכשלי השוק בתחום שידור ( הן בעברית והן בערבית)בקול ישראל , לעומת זאת

בהשוואה לגופי ) 5בה ניתן מענה זההכלכלית הרדיו בישראל  וגם אם ניתן להתדיין לגבי רמת היעילות 

רותים ה בקנה אחד עם השיעדיין מדובר בשירות ברמה גבוהה שעול, (שידור רדיו אחרים בישראל

בתחום הרדיו שומר קול ישראל על ערוציו על רלוונטיות , יתר על כן .שמספק שידור ציבורי בעולם

  %..12  -כאשר שיעורי ההאזנה לתחנות קול ישראל כיום עומדים בממוצע על כ, ובולטות
6
 . 

 : ומהוצאות השכרהנטל הכלכלי הנובע מתקן כוח האדם  ההבעיה העיקרית בתפקוד הרשות הינ .2.1

 001-כ, בחוזה קיבוצי 0,511-מועסקים מהם כ 0,721-תקן כוח האדם ברשות השידור כיום עומד על כ 

משקף אי יעילות הנובעת הן התקן כוח אדם (. העסקה בשוברי תשלום)א "בש 011-בחוזים אישיים וכ

 .מפיצול גיאוגרפי והן מהסכמי העבודה הקיימים

 מסך הוצאות הרשות 50%-המהווים כ₪ ' מ 251-ומדת כיום על כעלות השכר הכוללת ברשות ע .

גבוהות עובדים הוצאות שכר אלו משקפות הן את תקן כוח האדם הבלתי יעיל והן רמות שכר 

 .בהשוואה למקובל בענף השידורים בישראל

                                                   
3
 בלבד 2.0%וגם  שיעור הצפייה בחדשות עומד על  %..1שיעורי הצפיה הממוצעת בפריים טיים ברשות השידור עומדים כיום על  
4
 הינה נמוכה מאוד ודומה לזו של הערוצים המסחריים 0ערוץ מידת האימון בחדשות ביבור לפי סקר אימון הצ 
5
 . עלויות הסכם בזק לתחזוקת משדרי הרדיו' מ 1.-מתוכם כ₪ ' מ 4.1 -תקציב הרדיו עומד על כ 
ותר מאשר ברדיו האיזורי למרות ששיעורים אלו משקפים ירידה מסוימת בשיעורי ההאזנה עדיין מדובר על שיעורי ירידה נמוכים י 6

 . צ ומשקפים את העובדה שלקול ישראל גרעין של קהל מאזינים נאמן"וגל
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דור הציוד ברשות השי, 7 4104למעט השקעות בחידוש הציוד שביצעה הרשות בשנת , מבחינה טכנולוגית .2.2

ובמיוחד )גם מצבו של ארכיון רשות השידור . מיועד ברובו לגריטהומיושן ( הן ברדיו ובמיוחד בטלוויזיה)

, על רקע זה. ר המצוי בו דורש טיפולים מיוחדיםמהחומ 05%-כאשר כ, הינו בכי רע( ארכיון הטלוויזיה

 . ₪' מ 25לפחות שנים ויעלה  5שיקום יארך לפחות הצפוי כי 

פיצול  –אתרים שונים  00-מתבצעת כיום ב( לא כולל אגף הגביה)גרפית פעילות הרשות מבחינה גיאו .2.5

ויש לו גם השפעה מהותית על חוסר היעילות ותקן כוח ₪ ' מ 50-שמסב לרשות עלות שנתית ישירה של כ

צפוי להביא לשיפור היעילות ( גוש דן וחיפה, ם-בי)אתרים בלבד  1-ריכוז הפעילות ב .הגבוה האדם

  .8כמו גם ליצור לרשות מקור כספי להתחדשות, ₪ 'מ 41-כשל ישיר עולית ולחיסכון התפ

עמד בשנים ( ללא עלויות פיתוח)ניתוח המצב הכספי של הרשות מורה כי סך ההוצאה השנתית ברשות  ...2

  :9(4104המתייחסת לשנת )כמפורט בטבלה הבאה  לשנה₪ ' מ 881-האחרונות על כ

 כ"סה טלוויזיה  רדיו גביה המט הנהלה כלל רשותי  ₪' מ 

 463,502 215,608 154,162 22,236 22,709 11,253 37,534 שכר 

 21,394 פעולות 
   

37,246 194,817 253,457 

 52,713 פיתוח ואחזקה
   

55,893 9,429 118,035 

 תקורות
 

6,879 9,091 9,052 17,419 14,710 57,151 

 892,145 434,564 264,720 31,288 31,800 18,132 111,641 כ"סה

 

כולל שכר )קשיחות בשנה הינם הוצאות קבועות ₪ ' מ 721-חשוב להדגיש כי מתוך תקציב זה כ

כאשר היקף ההוצאות הקבועות צפוי לעלות מהותית בשנים הקרובות  –( ומחויבויות תוכן לפי חוק

 ..410בשנת  ₪' מ 051-לכ 4101-ב₪ ' מ 71-כתוצאה מעליית המחויבות החוקית לתוכן מכ

 :כולל את המרכיבים הבאים 4101ות של רשות השידור לשנת סלעומת הוצאות אלו מודל ההכנ .2.7

 איום  היקף כספי נוכחי  מקור
בגינה קיימות )₪ ' מ 171-כ אגרת הטלוויזיה

לרשות הוצאות גביה ישירות 
 (0%בשיעור של 

  לפי הוראות החוק אגרת הטלוויזיה נמצאת במתווה הפחתה שנתי
 .ריאלית לשנה 5% של

  לרשות קשיים גוברים והולכים באיתור חייבי אגרה ובגביית
 .10חובות עבר

  האגרה הינה מס רגרסיבי המעורר תרעומת רבה ולכן קיים לחץ
 .ציבורי לבטלה

חלף אגרה בגין 
 פטורים והנחות

 מחלוקת מול האוצר לגבי היקף החייבים מתקציב המדינה₪ ' מ 05-כ

 כחלק משולם . ₪' מ 101-כ " סכום הנוסף"ה
 תשלום אגרת הרכבמ

מקור ההכנסה היחיד של הרשות שנמצא במגמת גידול  בעקבות 
החל , עם זאת. לשנה₪  0תיקון פקודת התעבורה והעלאה ריאלית של 

 .בשנה 5%יכנס למתווה הפחתה בשיעור של  4108-מ
פרסומות 
 וחסויות 

₪ ' מ 81-מהם כ)₪ ' מ 88-כ
ו הכנסות מפרסום ברדי

 (מ"באמצעות שפ

היקף הפרסומות ברדיו נמצא במגמת ירידה בשל השינויים בשוק 
 .הפרסום

 

                                                   
7
  HDלמשל ברכישת ציוד לאולפן  
8
 .  ₪מיליארד  0.1-ן של הרשות מוערך ביותר מ"שווי נכסי הנדל 
9
 HD-שנה זו אופיינה בהשקעות פיתוח חריגות בשל הקמת אולפן ה 
10
 . ד משום שהדבר עורר תרעומת רבה"צה לוותר על איתור חייבים וגביית חובות באמצעות משרדי עובין השאר שהרשות נאל 
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עומדת בניגוד למגמת שירידה סך הכנסות הרשות מכל המקורות נמצא כיום במגמת , כפי שניתן לראות

 אלא אם יחול –מצב של גרעון תפעולי  כבר בטווח הקצר ה בהוצאות הקבועות וגוזרת על הרשות יהעלי

 . שינוי דרסטי במבנה ההוצאות

אשר הרשות מתקשה לגשר עליו צפוי להביא , הפער בין המקורות והשימושים, במבנה ההוצאות הנוכחי .2.8

. ספקים ונותני שירותים, לעמוד בהתחייבויותיה כלפי עובדיםהרשות למצב בו תתקשה  4105שנת כבר ב

 ".עסק חי"אזהרת דוחותיה הכספיים הציגה הרשות ב, ובהעדר יכולת ללוות כספים, כתוצאה מכך

 :של מצב הרשות מעלה את הממצאים הבאים SWOTלאור האמור לעיל ניתוח   .2.0

 איומים הזדמנויות

  יצירת תשתית בסיסית של תוכן טלוויזיוני
 בגין הפקות המקור שנרכשו 4102לקראת 

  צבר משמעותי של זכויות שדור אירועי
 ספורט

  יוחד במ)בולטות בתחום שידורי הרדיו
 ('רשת ב

 עלולים לפגוע בהיקףש איומים טכנולוגיים וחברתיים 
 האגרה

  שינויים בשוק הפרסום המפחיתים את ההכנסות
 מפרסומת ברדיו

  אפשרות להפסקת שידורי החינוכית  בשעות הבוקר
 נוספות עלויות תוכןצ שתחייב "ואחה

  תדמית ציבורית שלילית שבאה לידי ביטוי  ברייטינג
 נמוכה ואנטגוניזםאמינות , נמוך

 חולשות חוזקות

 חברות ב-EBU  המאפשרת מחירים נמוכים
ברכישת זכויות שידור לאירועי ספורט 

 ל"בינ

  ארכיון המהווה נכס לאומי רב ערך 

 0.1ן בערך כולל של לפחות "נכסי נדל 
שיכולים לשמש מקור כספי ₪ מיליארד 

 .להתחדשות

 

  חייבים מתווה יורד של סכום האגרה וקשיים באיתור
 ובגביית חובות 

 פ חוק"העדר הלימה בין ההכנסות למחויבויות ע 

  תוכן טלוויזיוני בהיקף נמוך ואיכות נמוכה שאינו
 עולה בקנה אחד עם התקציב

  מערכת הסכמי עבודה ושכר מעוותת ובלתי יעילה תוך
 העדר זיקה בין התגמול והתפוקות

 א גבוה ללא יכולת שינוי וניוד"תקן כ 

 לית נמוכה מאודגמישות ניהו . 

  פיזור גיאוגרפי רחב המונע איגום משאבים והתייעלות 

  ציוד הפקה ושידור מיושן המחייב התחדשות
 טכנולוגית מקפת

  ארכיון במצב גרוע הדורש השקעות גדולות בשיקום 

 מתווה עליה במחויבויות התוכן ללא כיסוי תקציבי 

  קשיחות של תקציב הפעולות 

  ללא יכולת גיוס אשראיגרעון בתזרים המזומנים . 

  עסק חי"אזהרת" 

 ברור כי הרשות במצבה הנוכחי אינה בעלת יכולת הישרדות, לעיל SWOT-לאור תאור ה

 ניתוח תכנית הרפורמה ברשות השידור .5

מרבית ההמלצות . השנים האחרונות הוקמו לא פחות משש וועדות שונות להצעת פתרונות למצבה 41-ב .5.0

ממצא המעיד כי ללא פתרון דרסטי הכולל שינוי משולב  –יושמו מעולם  שהועלו בוועדות השונות לא

 . לא יחול שינוי משמעותי במצבה ומעמדההקוד הניהולי ומערך הסדרי העבודה , של מבנה הרשות
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, השנים האחרונות עברה שינויים רבים .-י רשות השידור אולם ב"ע 4117-הרפורמה הנוכחית ניזומה ב .5.4

 :החולשות העיקריות של הרפורמה הינן כדלקמן. ר מהצעדיםשעיקרו מתוכן חלק ניכ

 למרות שהסכם . ח"ש' מ 511-בעלות כוללת של כ עובדים 77.-הפורשים ל' בתכנית הפרישה נקצב מס

קציבת מספר הפורשים ושיטת הפרישה כפי שנקבעה , הפרישה יצר תשתית ומנגנונים לפרישה עתידית

 .הפורשים וצרכי הארגון אי הלימה בין אוכלוסיית עלולה לגרום

 כוללים הנצחה , (מנגנוני תמרוץ, שעון נוכחות)הישגים חשובים ' הסכמי השכר החדשים למרות מס

של הסדרי עבודה לא " הלבנה" :כולל – של חלק ניכר מהעיוותים שנוצרו ברשות במהלך השנים

החלה , עבר לסלאפשרות לשעות נוספות בתשלום מלא מ, 11"סל העבודה הנוספת"יעילים במסגרת 

 וזחילת שכר מובנית( ₪' מ 77-תשלום חד פעמי של כ)רטרואקטיבית של הסכמי העבודה במשק 

והחיסכון  גבוהה מהמקובל בענף עדייןעלות השכר לעובד  -המשמעות . בשנה 4.5%בשיעור של 

 .בהדרגה שחקי( לשנה ₪' מ 121-כ)שהושג בעקבות הפרישה 

 ם ארגוניים נדרשים לשיפור היעילות והרלוונטיות של הרשות כמו במסגרת הרפורמה לא בוצעו שינויי

, כתוצאה מאי ביצוע השינויים הארגוניים .הקמת חטיבת חדשות אחודה והקמת מדיה ערבית נפרדת

שנים ומתן זכות וטו  5לא תהיה פרישה נוספת במשך )מגבילים קציבת מספר הפורשים ויצירת כללים 

בתחום , גורמת לכך שביצוע שינויים נדרשים במקורות התוכן ,(לעובדים על ניודם לאתר אחר

 .לא יביאו לשינויים בתקן כוח האדם ובעלות השכרהטכנולוגי ובתחום הפריסה הגיאוגרפית 

 כמו למשל מניעת משמרות  בהסכמי העבודה נקבעו הסדרים שמנציחים את העדר הגמישות הניהולית

 .' טח של איש אחד וכויובמניעת צוות ש, של איש אחד בתחנות המוסיקה

  תכנית ההשקעות שנקבעה במסגרת הרפורמה בנויה ומתוכננת בהתעלם מכל אפשרות לשינוי תפעולי

עולה כי שדרוג טכנולוגי  ,בניתוח שערכנו - (₪' מ 111-כ)או גיאוגרפי ולכן היא גם גבוהה מאוד 

 .בלבד₪ ' מ 415-המבוסס על שינויים תפעוליים וגיאוגרפיים צפוי לעלות כ

 :הרפורמה שערכנו מעלה את הממצאים הבאיםמשמעויות של סכמטי ניתוח כלכלי  .5.1

 (₪' מ)כיסוי עלויות חד פעמיות 

 כ"סה 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014  

 77 רטרואקטיבי שכר תשלום 
      

77 

 102 209 192 תשלום חד פעמי בגין הפרישה 
    

503 

 בניית קרית שידור גוש דן
  

4 12 12 12 
 

40 

 ם-בניית קריית שידור י
 

29 86 86 86 
  

287 

 93 11 11 11 11 15 17 17 תשלום הלוואה נוכחית 

 1000 11 23 109 109 207 255 286 כ שימושים "סה

 80 מענק מדינה
      

80 

 110 בגין מתחם הקריה' "כספי רמ
 

4 12 12 12 
 

150 

 הלוואת גישור 
 

230 60 
    

290 

 בצלאל+ רת נכסים רוממה מכי
 

55 
  

234 
  

289 

 שערי צדקחלק ממתחם מכירת 
  

131 
    

131 

 940 0 12 246 12 195 285 190 כ מקורות ללא הלוואת רפורמה"סה

 60- 11- 11- 137 97- 12- 30 96- עודפי מזומן

 60- 49- 38- 175- 78- 66- 96- עודפי מזומן מצטברים
 הלוואת רפורמה 

  
197 27 -8 -8 -8 

טברים כולל צעוודפי מזומן מ 
 140 159 178 49 119 66- 96- ואת רפורמהוהל

 

                                                   
11
 . סל שעות נוספות שהרשות מחויבת לשלם אותם גם אם לא בוצעו בפועל 
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  (₪' מ) הוצאות שוטפות

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 סעיף

 150 150 150 150 150 105 90 מחויבויות תוכן 

 384 375 365 357 360 390 429 שכר

 57 57 63 69 75 81 87 הוצאות קבועות רדיו 

 76 56 76 56 76 56 76 הוצאות קבועות טלוויזיה 

 30 30 46 46 46 46 46 הוצאות קבועות כלל רשותי

 82 82 82 82 87 92 97 הוצאות הפקה 

 32 32 32 32 32 34 36 הנהלה וכלליות 

 812 782 815 792 827 805 861 כ הוצאות שוטפות"סה

   42   16 46 79 52 הצטיידות ושיקום ארכיון

 812 824 815 808 873 884 913 כ הוצאות כולל הצטיידות"סה

 

כולל הלוואת הרפורמה ) הנידמהמ תואוולהוה םיקנעמה ללכ ללוכ כפי שניתן לראות הסכם המימון

של  מאפשר לרשות להתמודד עם ההוצאות החד פעמיות א"תו ם-יב ן"לדנה יסכנ ללכ תריכמו( היקרה

 . (₪מיליארד  0-הנאמדות בכ)התהליך 

אשר לשם ר כארגון בלתי יעיל את קיומה של רשות השידו יםהסכם המימון מנציחהרפורמה ו, עם זאת

עלויות גבוהות משמעותית מעלויות של גופי שידור  - ₪' מ 821עלות שנתית ממוצעת של קיומו נדרשת 

ללא שיפור הרלוונטיות  ,דהיינו)יעילות והצלחה , הגדרת יעדי ביצועאשר ימשיך לפעול ללא , מסחריים

מס  -מון הרשות באמצעות אגרת הטלוויזיה מחייב המשך מי, הסכם הרפורמה, ל כןיתר ע .(הציבורית

עלויות גבייה גבוהות ותדמית , גבוהה אפשרות התחמקות, המאופיין בשיעור גביה נמוך, רגריסיבי

 :יתרונותיה וחסרונותיה של הרפורמה הינם כדלקמן, לאור האמור לעיל  .ציבורית בעייתית

 חסרונות יתרונות נושא
תכנית 
 הפרישה

 ה יצירת תשתית למתוו
 פרישה עתידי

 םע ומכוסש השירפ יאנת 
 םידבועה
 

 קציבת מספר הפורשים 

  מוגנות"קיומן של אוכלוסיות" 
 הפורשים וצרכי הארגון' אי הלימה בין אוכ 

הסכמי 
 העבודה

 ינויסנפה חוטיבה תלדגה  
  שעון נוכחות 

 מנגנוני תמרוץ ועידוד 

 "הנצחת העיוותים –" סל העבודה הנוספת 
 עלויות שכר גבוהות משמעותית מהמקובל בענף 

 העדר גמישות ניהולית הנצחת 
  מנטרלת את מרבית החיסכון בעקבות הפרישה  –זחילת שכר מובנית 

  מניעת אפשרות להתייעלות נוספת בעקבות שיפורים טכנולוגיים
 ושינוי הפריסה

יצירת תשתית בסיסית של   תוכן
 תוכן טלוויזיוני

 יאפשרו לארגון להמשיך  –יעילות והצלחה , העדר יעדי ביצוע
 . הנוכחית ללא שיפור הרלוונטיות הציבוריתבהתנהלותו 

  ויעילות ההקצאה לתוכןהעדר מדדים של שקיפות. 
  ארגון לשינוי מקורות התוכןתקן כוח האדם באין התאמה של. 

 מחויב המציאות   טכנולוגיה
 תרומה לשינוי תדמית הרשות 

 נבנתה על בסיס שדרוג התשתית הקיימת ללא תכנית מקפת. 
  אדם והתשתית לשינוי התשתית הטכנולוגיתכוח האין התאמה של 

פריסה 
 גיאוגרפית

 יא להפחתה בהוצאות תב
 השוטפות

 אין עדיין פתרון לאתר חליפי בגוש דן 
  לשינוי הפריסה ( א"ותקן כ)אין התאמת של הארגון 

תכנית 
 המימון

  מאפשרת מימון הפרישה
 ושינוי הפריסה

  הוצאה בהיקפימנציחה את מבנה הוצאות הרשות כארגון בלתי יעיל 
 .סכומים גדולים בסדרי גודל מהמקובל בענף - ₪' מ 821של מעל 

  אגרת הטלוויזיהמנציחה את הצורך במקורות הכנסה המבוססים על 
 .  ציבורית ותשלום בעייתי שקשה להצדיק –

אינה מביאה לשינוי  – More of the sameהרפורמה הינה בבחינת עולה כי , מכל האמור לעיל
 . הותי במצב הרשות ובפועל משמרת חלק ניכר מהבעיות שהביאו את הרשות למצבה הנוכחימ
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  מבוא

 רקע  .1

 מיועד לשרת את האינטרסים של הציבורהבלתי תלוי  שידורגוף הינו  12 (PSB)שידור ציבורי גוף  .0.0

( במתכונת כזו או אחרת) PSBכיום פועלים  .בטלוויזיה או באינטרנט, ברדיובאמצעות שידור 

י נחשב כמרכיב חיוני בשוק התקשורת ממצא המורה כי שידור ציבור - OECD-בכל מדינות ה

נחשב כמדיום העיקרי להצגת השידור הציבורי משום ש, וזאת בכל המדינות הדמוקרטיות

ים יתמונה אובייקטיבית ומאוזנת של המציאות כשהיא משוחררת מאינטרסים פוליט

  .וכלכליים

מתוקף  תהפועל תוטוריטסט רשות - 13"(הרשות" –להלן )רשות השידור  הינה  PSB-ה, בישראל .0.4

הרשות . (ארגון השידור האירופי) EBU-י ה"ע PSB-כומוכרת  (00.5)ה "חוק רשות השידור התשכ

, מורשת, 88', ד',ג', ב', א)תחנות רדיו  8-ו( 11הערוץ הראשון וערוץ )מפעילה שני ערוצי טלוויזיה 

 (. ע וקול המוסיקה"רק

. ל תקשורת ההמונים בישראלש" מדורת השבט"היוותה הרשות  01-עד לתחילת שנות ה .0.1

  -החל פיחות במעמדה זה עם הצטרפותם לשוק של גורמי שידור נוספים  01-מתחילת שנות ה

ולקראת סוף  4החלו השידורים המלאים של ערוץ  מכן אחר לזמן קצר , תחילה חברות הכבלים

אזוריות בכל במקביל הוקמו תחנות רדיו . 01החלה פעילותם של חברת הלווין וערוץ  01-שנות ה

 השל המדי העם עליית מעמד, בשנים האחרונות גברה התחרות בענף עוד יותר. רחבי הארץ

 . כמקור אינפורמציה ובידור ההחדש

נקלעה הרשות למשבר  כלכלי הנובע משחיקה מתמשכת ( ואולי בגינו)במקביל לפיחות במעמדה   .0.2

ואי ביצוע ההתאמות  (רובמיוחד הוצאות השכ)מול קשיחות בהוצאות  14במקורות ההכנסה

פעילות הרשות אופיינה   ,כתוצאה מכך. הנדרשות מהפיכתה למונופול לשחקן בשוק תחרותי

העדר מקורות הביא מחד לירידה  :י יצר תגובת שרשרתהגרעון התפעול.  בגרעון תפעולי מתמשך

מיצוב תהליכים שגרמו ל –באיכות התוכן ומאידך להעדר יכולת הצטיידות בטכנולוגיה חדישה 

 .אשר מקשה על יציאה מהמשבר ,של הרשות הציבוריבמעמדה  מתמשךנמוך ולפיחות 

מספר וועדות ציבוריות שעסקו בנושא ביצוע  4111לאור המשבר המתמשך הוקמו מאז שנת  .0.5

סוכם על ביצוע  4117בשנת . רפורמה ברשות השידור והתאמתה לשינויים בשוק התקשורת

(. 4104' כם מימון בין הממשלה והרשות שנחתם באוגשלוותה בהס)רפורמה מקפת ברשות 

חדשים  עובדים 051קליטתם של , עובדים 711-סוכם על פרישתם של כ הרפורמה במסגרת

 . וביצוע תכנית השקעות מקפת

                                                   
12
 PSB – Public Service Broadcasterהמונח המקובל לגוף שידור ציבורי הינו  
י "הממומנים ומופעלים  ע –ל "הטלוויזיה החינוכית הישראלית וגלי צה –ידור נוספים נפרדים בנוסף לה פועלים בישראל שני גופי ש 13

 (. משרד החינוך ומשרד הביטחון בהתאמה)גורם ממשלתי 
14
 בסכום האגרה 28%-כולל ירידה ריאלית של כ 
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כאשר מתכונת העבודה , "המתנה לרפורמה"רשות בשנים האחרונות בסוג של ההתנהלה  ,בפועל ...0

ך ניסיון למזער פגיעה בעובדי הרשות מחד ובקהל צרכני השידור הנוכחית משקפת פעילות בסיסית תו

שכן מצד אחד הרשות אינה מספקת את , מצב זה מביא אולי לתוצאה הרעה מכל. הציבורי מאידך

הרשות אינה מקיימת את , למעשה .בעיקר בכל האמור לשידורי הטלוויזיה)המוצר הציבורי המיטבי 

 .  ממשיכה לגבות כספים מהציבור ויוצרת יחס שלילי כלפיה ומצד שני( תפקידיה כפי שנקבעו בחוק

מ המתמשך על הסכמי הרפורמה נשחקו מסיבות שונות חלק "במהלך המומכיוון ש, יתר על כן .0.7

קיים חשש כי הרפורמה במתכונתה הנוכחית לא תצליח לשקם את ,מהיעדים המרכזיים שהוגדרו

למצב בו תממש את יעדיה לצד איזון  להביא את הרשותמעמדה של רשות השידור ולא תצליח 

 . תקציבי בר קיימא

החליט שר התקשורת להשהות את ביצוע הרפורמה ולהקים וועדה לבחינת המתווה , על רקע זה .0.8

 .אשר מטרתה לבחון מחדש את אופן קיום השידור הציבורי( וועדת לנדס)לשידור הציבורי בישראל 

במטרה לבחון "( עמרב" –להלן )" מרב השקעותע"לשם סיוע ויעוץ לוועדה נבחרה במכרז חברת 

   .היבטים שונים של קביעת המתווה העתידי של השידור הציבורי בישראל

של העבודה המסכם את מיפוי וניתוח פעילותה ' ח שלב א"דים בזאת להגיש לעיונכם את דובאנו מתכ .0.0

של פעילות השידור  ממצאי השוואה בינלאומית, (לרבות ניתוח הרפורמה ברשות)של רשות השידור 

הציבורי במדינות נבחרות וניתוח השוואתי של מצבה ומיצובה של רשות השידור ביחס לגופי 

  .  ברודקאסט אחרים בישראל

  שיטת עבודה .2

 כללי .2.1

שיטת העבודה המוצעת גובשה בהתבסס על המתודולוגיה המתוארת בהצעתנו ובהתאם 

 מתוארת סכמטית בתרשים שלהלן , דהשיטת העבו. דרישות תכולת העבודה המפורטת המכרזל
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השלבים הבאים  .בהתאם לשיטת העבודה המוצעתהכלולה בדוח הביניים להלן פירוט העבודה 

בחירת החלופה המועדפת והגדרת תכנית , הגדרת חלופות לפעילות רשות השידור)של העבודה 

 . יועברו לעיונכם במסגרת הדוח הסופי( מעבר

 קשורת ההמונים בישראלמיפוי מצב ענף ת -' חלק א .4.4

מיפוי המצב הקיים  בוצע על מנת להגיע לניתוח נאות של המצב המצוי והרצוי של רשות השידור

זאת מתוך הבנה כי מקומו ותפקידו של השידור . בישראל באופן כללי Broadcast-בענף ה

בה של הציבורי מושפע וחייב להיגזר מתמונת מצבו הכללי של הענף ואין מקום להסתכל על מצ

  . רשות השידור במנותק ממצבו של הענף כולו

 :נושאים הבאיםבמסגרת זו עסקנו ב

  לרבות המגמות והשינויים , מיפוי המאפיינים הכלליים של הענף בישראל –מאפייני הענף

העיקריים שקרו בשנים האחרונות ואלה המתוכננים להתבצע בתחום בשנים הקרובות 

  (.טווח קצר וטווח בינוני)

 רדיופוני הינו משמעותי ביותר /הטלויזיוניהיצע התוכן ניתוח וסיווג , כאמור – ע תוכןהיצ

לצורך ניתוח כשלי שוק בתחום תקשורת ההמונים בישראל לגביהם אין מענה מספק 

  בשידור המסחרי

  לרבות , מיפוי מחוללי הכנסות נוכחיים בענף תקשורת ההמונים בישראל –מחוללי הכנסות

המיפוי יבוצע בחלוקה לפי סוגי מודל עסקי של . ם ובחסויות לפי סוג מדיהנתחי שוק בפרסו

 .השחקנים השונים

  מיפוי הנושא יתייחס לשינויים הטכנולוגיים שהתרחשו בתחום  –מאפיינים טכנולוגיים

בחיתוך טווחי זמן רלוונטיים , בשנים האחרונות וכאלה הצפויים להתרחש בשנים הקרובות

 (. ובינוניקצר )לביצוע העבודה 

  עלייה משמעותית בשימוש במדיה חדשה ויצירת היצע רחב וזמין של משמעות ב –ניו מדיה

 .   ערוצי תקשורת המונים באינטרנט ובסלולר

 :סתמך על מספר מקורות מידע כדלקמןה Broadcast-מיפוי וניתוח ענף ה

  הידע המצטבר של חברי הצוות. 

 נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסקרי הרייטינג וסקרי החשיפה הקיימים ו. 

 ביצוע ראיונות עומק עם אנשי מפתח מומחים בתחום ומספר ספקי תוכן מובילים בארץ. 

 דיונים עם גורמים רלוונטיים ברשות השידור. 

 פגישות עם גורמים רלוונטיים במשרד התקשורת ובוועדת לנדס. 

 פרסומים וכו,ספרות מקצועית, נטאינטר'. 
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 סקירת מאפייני השידור הציבורי במדינות נבחרות  –ה בינלאומית השווא -' חלק ב .2.3

, במסגרת זו בוצעה השוואה בינלאומית מפורטת של מנגנון השידור הציבורי במדינות נבחרות 

  :במסגרת הסקירה התמקדנו בנושאים הבאים

 מטרות ותמהיל השירותים שמספק השידור הציבורי, תיאור חזון –מה  .א

משטר תאגידי ושיטת , לציה והרגולטורים ומידת העצמאות המערכתיתמאפייני רגו –איך  .ב

 .המימון

 מאפייני תוכן ומבנה ארגוני, מאפייני מדיה .ג

   .עלות והצלחה במדינות השונות ושימושיהם, ניתוח מדדי ביצוע .ד

-וכן פגישות עם נציגי ה( ארגון השידור האירופי) EBU-ל עם ה"נקבעו פגישות בחו, במסגרת זו

RTE וה-BBC .ל ישולבו בהמשך"ממצאי הביקורים בחו 

  מיפוי מצב קיים ברשות השידור  -' חלק ג .2.4

אשר , מיפוי המצב הקיים ברשות השידורבוצע , בהתאם למפורט בתכולת העבודה הנדרשת

 :תייחס להיבטים הבאיםה

 ניתוח הסביבה החוקית והרגולטורית  .2.4.1

 ותוח חוק רשות השידור וכללי הרגולציה הנגזרים ממנני . 

  שיטת המינויים לתפקידים ברשות, מוסדות בקרה ופיקוח -ניתוח הרגולציה בפועל ,

 .'קשרי הגומלין עם הממשלה וכו

 מאפיינים ארגוניים .2.4.2

 :בנושאים הבאים, בין היתר, כחלק ממיפוי בנושא בוצע ניתוח פעילות הרשות

 מבנה ארגוני של הרשות. 

 לפי פעילות ובחתך יחידות עובדי תוך פילוח כוח האדם , א ברשות"היקף ותמהיל כ

 .עובדי יחידות שירות ועובדי יחידות ביצוע, מטה ומינהל

 (נטו בניכוי הוצאות גביה)בחתך גביה עצמית , מבנה ותמהיל הכנסות הרשות ,

ושם דגש על הבמסגרת זו . חסויות ופרסום ,כחלף אגרה הכנסות ממשרדי ממשלה

 .האגרה וגבייתהניתוח 

  במסגרת  .מיפוי עובדים בחתך מסגרות העסקה וותק –העסקה עובדים לפי מסגרת

ושם דגש מרכזי על נושא הסכמי השכר לרבות ניתוח ההסכמים ההבדיקה 

משמעויות , משמעויות מבחינת שכר העובדים, הקיבוציים מול הוועדים השונים

 מבחינה ניהולית ומבחינת היכולת לייעל את עבודת הרשות 

 ניתוח תוכן  .2.4.3

 .ומקור הפקה איכויות, שידורים לפי סוגותלוח הניתוח 
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 מאפיינים תפעוליים .2.4.4

  תחנה מבחינת כמות /ניתוח הטכנולוגיה העומדת לרשות כל ערוץ –טכנולוגיה

במסגרת זו בוצע גם ניתוח פערי ההצטיידות הקיימים . והיקף הציוד וכשירותו

 .ברשות בכדי לחדשם

 הפריסה הגיאוגרפית של הרשות ומשמעויותיה. 

 ינים כלכליים ותמחירייםמאפי .4.2.5

 ניתוח התקציב והדוחות הכספיים. 

 מיפוי נכסים. 

 היקף גרעון שוטף וגרעון פרמננטי מיוחס. 

  ניתוח הרפורמה הנוכחית ומשמעותה .2.4.4

 :למקורות הבאים התייחסנובמסגרת פעילות זו 

 ניתוח דוחות מחקר שהוגשו בנושא בשנים האחרונות והיוו בסיס לרפורמה הנוכחית .א

 שחלו ברפורמה בהשוואה לדוחות אלו  םשינוייניתוח ה .ב

 

קבלת  פגישות עם אנשי הרשות  כולל, שיתוף פעולה מלא מצד רשות השידורבוצע בשלב זה 

 . ' מסמכים וכו
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 'אחלק 

 

שידורים סקירת ענף ה
 בישראל
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 מבוא –' פרק א
 מושגי יסוד  – השידוריםענף  .1

מסרים ותכנים מגוף  ,ללא תשלום, ים בה מועבריםהינו סוג של תקשורת המונ(  Broadcast)שידור 

, רדיו -במדיה אלקטרומגנטית ( Some to many)מצומצם לציבור הרחב או ציבורים ספציפיים 

 . טלוויזיה ואינטרנט

 :עיקריים מספר שלביםלחלק נ שידוריםתהליך ה, באופן כללי

ההפקה משתנה לפי המדיה אופי . תכנית לשידורהכנת השלב בו מתבצעת  –(Production)הפקה  .0.0

בתחום הטלוויזיה נהוג לאפיין . כאשר לכל סוגה יש תהליך הפקה אחר ,(Genre)ונחלק לסוגות 

 :מספר סוגות שונות 

  (פרשנויות ותחקירים,כולל חדשות) העברת מידע לציבור -חדשות ואקטואליה 

 ספורט רועי סיקור איכולל )בידור ופנאי , העברת מידע בתחומי ספורט –טיימנט-אינפו

  (שוניםותרבות 

 תכניות אירוח ,שעשועונים כולל)תכניות המבוססות על צילום באולפן   –תכניות אולפן ,

  .('תכניות לייף סטייל וכו

  מיני /סדרות/סרטים)תכניות המבוססות על עלילה מתוכננת מראש  –דרמה וקומדיה

 (.סדרות

 נושאים מסוימים/של אנשיםוד תכניות העוסקות בתיע –כניות דוקומנטריות תו/סדרות.  

  תכניותFactual –  ערוך /ועוסקת בתיעוד סלקטיבי 01-חדשה יחסית שצמחה בשנות הסוגה

 (.למשל תוכניות ריאליטי)מציאות מבוימת /של מציאות

  (.'טבע וכו, היסטוריה)תכניות העוסקות בקידום הידע וההשכלה  –חינוך והשכלה 

 .לערוצים וחבילות ערוצים ןיות ללוח משדרים וחלוקתשיבוץ התכנ – (Packaging) האריז .0.4

לווין ,כבלים, באמצעות גלים אלקטרומגנטיים ציבורל יםהעברת המסר –(Distribution)הפצה  .0.1

 . ואינטרנט 

כאשר הגוף  התקיימה אינטגרציה אנכית בין שלבים אלו, לפני עידן הדיגיטלי והפס הרחב ,בעבר

במגוון רחב של  הגוף המפיץ וגם הפיק את מרבית התכנים ששודרוהיה גם ( ערוצי הטלוויזיה)האורז 

כאשר , התבסס על מימון באמצעות פרסומות המסחרייםערוצים ההמודל העסקי של . סוגות

השאיפה היתה להגדיל את האטרקטיביות הפרסומית באמצעות שיעורי חשיפה גבוהים לפי רצועות 

 .שידור

במיוחד )נדרשו להקמת תשתית ההפקה והשידור בתוספת ההשקעות המרובות ש, עובדה זו

ואופיין במודל עסקי (  שזכה לביקורת רבה)של המדיה " המוני"יצרה את ההיבט ה( בטלוויזיה

 :המבוסס על העקרונות הבאים
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  במטרה להגדיל  –( במיוחד בזמני צפיית שיא)תכנים המכוונים למכנה המשותף הרחב ביותר

 .את החשיפה

 בעת הן מעתירות הון והן משיעור גבוה של הוצאות קבועותריכוזיות גבוהה הנו . 

כתוצאה מכניסתן של , בעשורים האחרונים עברה ועוברת תקשורת ההמונים שינויים מהותיים

שינויים , המעבר לשידור דיגיטלי והגידול בהיקף השימוש באינטרנט, מערכות שידור רב ערוציות

ניתן , בין השאר. לגבי המודל העסקי שתואר לעילשיש להם משמעות רבה הן לגבי התכנים והן 

 :לציין את השינויים הבאים

  הממיר הדיגיטלי"כניסתן לשימוש של המערכות הרב ערוציות וכניסתו הביתה של( "DSB )

כמו ( מעבר למימון באמצעות פרסום)יצרה מודלים עסקיים נוספים בעולם התקשורת 

תכנים מסוימת ואפילו תשלום ספציפי עבור  תשלום חודשי על חבילת, תשלום חודשי קבוע

השינוי הטכנולוגי ומשמעויותיו הכלכליות יצרו (.  Pay per View)רוע מיוחד יבא צפייה

 :שינויים מרחיקי לכת

o  קיומן של חברות תוכן קטנות לכלכלית יצר אפשרות ניתוק הקשר בין ההפקה וההפצה

 .ערוציתיותר שיכלו להפיץ מסרים באמצעות הפלטפורמה הרב 

o כך , תחומי עניין ורמות איכות, ריבוי הערוצים אפשר הקמתם של ערוצי נישה לפי סוגות

 . שהמודל הקלאסי של תכנים המופנים למכנה המשותף הרחב הצטמצם באופן משמעותי

 פיתוח מנועי החיפוש ותוכנות השיתוף למיניהן יצרו גם , הגידול העצום בשימוש באינטרנט

במודל תקשורת ההמונים הקלאסי תוך יצירת אפשרות למודל של  הם שינויים מהותיים

Many to Many  . בין השינויים שנגרמו בשל כניסת האינטרנט ניתן לציין את השינויים

 :הבאים

o  הקלות בה ניתן להעלות מידע וידע לרשת והנגישות  –פלורליזם במקורות המידע והידע

כאשר כיום יש ברשת יצוג , העיתונות הגבוהה למידע וידע זה שינו לחלוטין את עולם

ללא צורך בגורם מתווך המסנן ומעבד את )נרחב לכל סוגי הידיעות ולכל סוגי הדעות 

 (. המידע

o   גידול  –נגישות גבוהה לתכנים ממגוון רחב של סוגות תוך הרחבת תהליך הספציפיקציה

 בהיצע של תכנים המתחרה מול גורמי השידור השונים

גם במדיה האלקטרונית וגם " )הממוסדים"טרנט על גופי התקשורת האיום שיצר האינ

גרם לגופים אלו להעביר נתח מפעילותם למדיה זו באמצעות אתרים ( במדיה המודפסת

 .המשמשים הן לצריכה ישירה והן לעידוד הצריכה באמצעים אחרים

 שקשה מצטרפות למהפכות אלו שלוש התפתחויות טכנולוגיות נוספות , בשנים האחרונות

 :לדעת עדיין מה יהיו השלכותיהן על ענף תקשורת ההמונים
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o Anytime – כניסתם לשימוש של מכשירי ה-VOD ומערכות ה- Streaming , מבטלים את

בהן גוף השידור קובע מה ישודר ומתי ומעבירה את חופש " רצועות שידור"המושג 

 . מאזין/הצפייה של מה ומתי לידי הצופה

o Anywhere – שימוש של טלפונים חכמים ומערכות ההפעלה שלהם משנה כניסתם ל

משמעותית את מנהגי הצפייה וההאזנה הקלאסיים ומאפשרת נגישות לתכנים בכל זמן 

 .ובכל מקום

o Interactivity -  מעבר משידור חד כיווני לשידור דו כיווני בו הצופים משתתפים באופן

 (.'וכו הצעת תכנים, תגובות, באמצעות הצבעה)פעיל בתכנים 

 

כאשר בענף , בתהליך הפרדה הולכת וגדלה בין המקטעים מאפשר עידן הדיגיטליה ,כפי שניתן לראות

כולל גופי הפקה אשר בנוסף להפקות עבור ערוצי , הטלוויזיה קיימים מודלים עסקיים שונים

ד ערוצי טלוויזיה העוסקים בסוגה אחת בלב, הטלוויזיה מפיצים תכנים ישירות באמצעות הרשת

( טלוויזיה רב ערוצית)גופי הפצה העוסקים גם באריזה , (כדוגמת ערוצי החדשות וערוצי הספורט)

 .ועוד

הפך להיות מזוהה עם " ערוצי ברודקאסט"רעו בתחום הטלוויזיה המונח יהשינויים שאכתוצאה מ

( תחלקן בהפקה עצמית וחלקן ברכש של הפקו)ערוצים העוסקים באריזה של מגוון רחב של סוגות 

   (.על מכירת תכניות לצרכןולא )אשר המודל העסקי שלהן מבוסס בעיקר על מכירת פרסומות 

 רקע .2

 : בישראל נמצא בתהליכי שינוי מתמשכים בשני העשורים האחרונים שידוריםענף ה

 הטלוויזיה הרב ערוצית   .2.1

 תחילתשינוי מערך ההפצה והשינוי הראשון והחשוב שהחל בתחום התקשורת בישראל היה 

 :פעימות עיקריות 1-תהליך שבוצע ב –הטלוויזיה הרב ערוצית מערכות של  ןפעילות

 התמזגו כולן  4111-וב קבוצות 1-שהפכו בהמשך ל)כבלים חברות ה 5החלו בפעילותן  0001-ב

  .(.411-המיזוג הושלם ב – HOTלחברת 

 החלה את פעילותה חברת הלווין  4111-ב.YES 

 י החלה פעילות של שידור 4110-בDTT15  המכונה )באמצעות הרשות השניה לרדיו וטלוויזיה

בעתיד הקרוב  .המאפשרת בחינם קליטה רב ערוצית של ערוצי הברודקאסט( עידן פלוס

 . יורחב המערך לערוצים נוספים לרבות ערוצי נישה

ערוצי הטלוויזיה הרב ערוצית מהווה כיום שיטת ההפצה העיקרית לבתי האב בישראל כאשר גם 

   . מערכות אלו קאסט המסחריים מופצים כיום לצרכן הסופי באמצעותהברוד

                                                   
15
 Digital terrestrial television 
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מותאמות  צפייה וויזיה הרב ערוצית בישראל מציעות לצרכן הישראלי אפשרויותמערכות הטל

ובכללן )ערוצי הברודקאסט הישראלים ל המהווים אלטרנטיבהספציפית למגוון רחב של קהלים 

   .(הערוצים שמפעילה רשות השידור

  יםהטלוויזיה המסחריי ערוצ .2.2

 הברודקאסטהשינוי המרכזי שחל בתחום תקשורת ההמונים הינו תחילת השידורים של ערוצי 

י "ומפוקחים רגולטורית ע ערוצים המממנים את כל פעילותם באמצעות פרסומות –המסחריים 

 לאחר חקיקת התאפשרההקמת ערוצי הברודקאסט המסחריים . הרשות השניה לרדיו וטלוויזיה

שאפשרה לרשות לקיים הליכים מכרזיים ( 0001-ן"התש)לרדיו וטלוויזיה חוק הרשות השנייה 

  :פעימות עיקריות 1-ב ההתרחשלמתן זיכיון להפעלת שידורי טלוויזיה ו

 זכייניות  1-שכלל את חברת החדשות ו 4של ערוץ החלו השידורים המלאים  2/00/01-ב

 . (4-הזכייניות ל' פחת מס 4115-ב) לפי ימות השבועשהתחלקו בשידורים 

 01החל בפעילותו ערוץ  48/0/14-ב . 

 42ערוץ , (14' נוב) 0ערוץ  -היעודיים  הברודקאסט החלו השידורים של ערוצי 4114-החל מ 

 (. 04' פב) TVולאחרונה הלא ( 11יולי )

ה יצרה אלטרנטיבה לרשות השידור תוך יריד( 4ובמיוחד ערוץ )הערוצים המסחריים פעילות 

 . בערוץ הראשון צפייהשיעורי הומתמשכת במשמעותית 

 צ "הרדיו האזורי וגלגל .4.1

במסגרת פעילותה החלה הרשות השניה בהליכים מכרזיים לבחירת בעלי זכיון להפעלת תחנות 

כיום .  במספר גליםוהתרחש  01-תחילת שנות ההחל מהתהליך . רדיו אזוריות ברחבי הארץ

בר מהוות אלטרנטיבה לרשתות הרדיו של קול טאשר במצ, 16תתחנות אזוריו .0מופעלות בארץ 

 . ישראל

ה ל בהפעלת תחנ"גלי צהתחנת השידור הצבאית החלה , במקביל להקמת תחנות הרדיו האזוריות

תוך הצליחה לפנות לקהל צעיר יחסית התמקדה במוסיקה פופולרית ואשר  -צ "גלגל- שנייה

 . של קול ישראל' הצגת אלטרנטיבה לרשת ג

 תרי האינטרנט  א .4.2

לעיתונות הן החל האינטרנט להוות אלטרנטיבה , ף התקשורתבמקביל להתגברות התחרות בענ

 . והן כאמצעי הפצה של תכנים שיתחרו בתוכניות הטלוויזיה והרדיו הכתובה והאלקטרונית 

 :בשני התחומים הציפיות המוקדמות לגבי האינטרנט לא התממשוחשוב לציין כי 

                                                   
16
רדיו  –עמק חפר , רדיו חיפה –הכרמל והמפרץ , רדיו קול רגע –עמקים , שמס-א רדיו –צפון , רדיו צפון ללא הפסקה –הגליל והגולן  
, רדיו קול ברמה –דתי , רדיו קול חי –דתי , רדיו תל אביב –גוש דן , רדיו ללא הפסקה –גוש דן , eco 99 –השרון , רדיוס –השרון , 01
 .  רדיו דרום –נגב , קול הים האדום -אילת , ינהלב המד –השפלה , רדיו ירושלים החדש –ירושלים , גלי ישראל –ש "איו
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 של ממש עממית תחילת הדרך היתה ציפייה שהאינטרנט יגרום מהפכה ב, בתחום החדשות

שכן ציפייה שלא התממשה  –" הממוסדים"ויתפוס את מקומם של ספקי החדשות 

האינטרנט נתפס בעיקר ככלי לקבלת עדכונים ומרבית אתרי החדשות הבולטים הינם 

 .אתרים של גורמי התקשורת העיקריים

 קום ערוצי תה ציפייה שתכנים שיועלו לרשת יתפסו את מבתחילת הדרך הי, בתחום התוכן

לא קרה כאשר הציבור נשאר נאמן לטלוויזיה כמקור בידור עדיין תהליך ש –הברודקאסט 

 .עיקרי

בפועל האינטרנט מהווה , ולמרות שעדיין הציפיות המקוריות לא התממשו, עם זאת

 . במיוחד בתחום הרדיו, הברודקאסטאלטרנטיבה לשידורי 

  דה של רשות השידור בעולם התקשורת מעמ .3

השינויים שחלו בעולם התקשורת בישראל בעשרים השנים האחרונות השפיעו בצורה , כאמור

 :מהותית על מעמדה של רשות השידור

 טלוויזיה  .1.0

תה ונותרה המדיום ישל הוועדה הישראלית למדרוג הטלוויזיה הי 4104סיכום לשנת  פ"ע

בשעות , האלטרנטיבית הלמרות שפע המדי - פולארי בישראלהעיקרי להפצת חדשות ותוכן פו

 .מהציבור היהודי בישראל צופה בטלוויזיה 1%.-למעלה מהפריים 

צפה הישראלי  4104בשנת  – צפייההתחזקות הטלוויזיה באה לידי ביטוי גם בעליה בהיקפי ה 

ע בטלוויזיה צפה הישראלי הממוצ 4110-דקות ליום בממוצע כאשר ב 411הממוצע בטלוויזיה 

 . תוך עשור 51%-כגידול של   -דקות בממוצע ליום  .05

הינו  צפייהמה 24.5%הינו בערוצי הברודקאסט ורק  57.5%בטלוויזיה  צפייהמתוך סך ה

 YES.17-ו HOT-בערוצים אחרים המשודרים ב

בערוץ  צפייהשיעורי ה, ל הטלוויזיה בכלל והברודקאסט בפרט בישראלמרכזיות שהלמרות 

 :ון הולכים ויורדים כמפורט בתרשים להלןהראש

                                                   
17
דומיננטיות . בלבד 11%-עמד על כ 4100-ב נתח הצפייה בברודקאסט ב"בארה" לית החברה למדרוג "ר בן חי שגב מנכ"לדברי ד 

ברים מבתי האב בישראל מחו 81%-חרף העובדה ש....הברודקאסט בישראל משקפת את תפקודו כמדורת השבט בחברה הישראלית 
מעמדו של הברודקאסט בישראל בא לידי " הם בוחרים לצפות בתכנים ישראליים 41:11מדי ערב בערבו בשעה , לטלוויזיה רב ערוצית

 . ולרכוש ממיר עידן פלוס המשדר אך ורק ערוצי ברודקאסט HOT-ו YESביטוי גם בכך שכחצי מיליון בתי אב בישראל בחרו לוותר על 
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בחציון הראשון  0ערוץ ב( 40:11-41:11)בפריים ממוצע הצפייה , כפי שניתן לראות מתרשים זה

-כ) המשדרים הנצפים ביותר בערוץ היו משחקי ליגת העל. צפייה בלבד %..1עמד על  4101של 

  (2%..)" שומרי הסף"התוכנית ו (8.5%

השנתיים  צפייהניתוח של אחוזי  –הולכים ופוחתים  0בערוץ  צפייהיעורי הגם בתחום החדשות ש

 01.2%-על כ 01חדשות , 44.2%-עומד על כ 4בחדשות  צפייהבשנה האחרונה מורה כי שיעור ה

 (. בשנה הקודמת %..5-ירידה חדה יחסית ל)בלבד  2.0%-ואילו במהדורת מבט צפו בממוצע כ

 רדיו  .1.4

לפי סקר  –ההאזנה לרדיו נמצאת במגמת ירידה , הנמצאת במגמת עליה בטלוויזיה צפייהבניגוד ל

TGI  ממצא  –מהישראלים ממוצא יהודי  8.7%.האזינו לרדיו רק  4101הראשונה של במחצית

 (. 71%) 4104המורה על ירידה חדה יחסית לשנת 

 :את הממצאים הבאים המעל 18ניתוח ההאזנה לרדיו

 7-12/2012 1-6/2013 תחנה

 25.60% 21.80%  'רשת ב

 3.90% 3.90% ' רשת א

 10.70% 11.10% 'רשת ג

88 FM 4.30% 5.80% 

 38.20% 34.60% כ קול ישראל"סה

 21.90% 20.00% ל"גלי צה

 27.00% 25.80% צ"גלגל

 40.40% 38.50% צ"כ גל"סה

 52.00% 47.20% רדיו אזורי

 

                                                   
18
 011%-ולכן אינם מסתכמים ל( Reach)חשיפה הנתונים הינם במונחי  
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שיעור החשיפה של קול ( כת ומצטמצמתשהול)כפי שניתן לראות מטבלה זו גם בתוך עוגת הרדיו 

 .צ הולך ויורד באופן משמעותי"ישראל יחסית לגל

 40.8%-ל 4104-ב %..45-מ' ממצא מעניין במיוחד הינו הירידה החדה בשיעורי ההאזנה לרשת ב 

    4101בחציון הראשון של 

 הציבור  אמון .1.1

ישראלית הינם הנתונים לגבי נתון מעניין נוסף המעיד על מעמדה של רשות השידור בציבוריות ה

צ "גל)בהשוואה לכלי הברודקאסט האחרים שרוכש הציבור לחדשות בקול ישראל  אמוןה

 :הניתוח מעלה את הממצאים הבאים.  19(01-ו 4וערוצים 

 

 

 

 אמוןהמהותית מ הינו נמוךאמון הציבור בחדשות ברשות השידור , כפי שניתן לראות מניתוח זה

עובדה  –שרוחש הציבור לחדשות בערוצים המסחריים  אמוןך לצ ודומה בער"בחדשות גל

 .צ כגורם החדשות הציבורי"המעידה כי הציבור תופס דווקא את גל

 סיכום ומסקנות .1.2

את הרלוונטיות שלה בציבור הן רשות השידור הולכת ומאבדת , הדיון לעילכפי שניתן לראות מ

 . והן את אמונו הישראלי

הטלוויזיה בו שיעורי הצפייה הלכו וירדו באופן מהותי בשנים במיוחד בתחום  ממצא זה בולט

כאשר גם , בלבד %..1-עומד על כ 0כאשר כיום שיעור הצפייה הממוצע בערוץ  האחרונות

אלמלא שידור , למעשה.(2.5%-כ)מהדורת מבט לחדשות זוכה לשיעורי צפייה נמוכים מאוד 

 .נמוך יותר באופן מהותי 0ערוץ  המשחק המרכזי של ליגת העל היה הרייטינג הממוצע של

ממצאים אלו מורים כי המיצוב של רשות השידור בציבור הישראלי נמצא בשפל חסר תקדים 

 .  שמשדרת הרשותמחייב שינוי מהותי של התכנים וכי שיקום מעמדה של רשות השידור 

                                                   
19
 בהתבסס על סקר אמון הציבור השנתי שעורך המכון הישראלי לדמוקרטיה  

2.6 

2.8 

3 

3.2 

3.4 

3.6 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 אמון הציבור בחדשות לפי אמצעי תקשורת  

 2+10ערוצים  רשות השידור   צ"גל



26 
 

 מאפיינים עיקריים –הטלוויזיוני  ענף הברודקאסט –' פרק ב

  השחקנים העיקריים .1

 :שני סוגים של שחקנים( פרט לערוצים של רשות השידור) כוללנף שידור הברודקאסט הטלוויזיוני ע

  ושותפים בחלקים שווים בבעלות  420החולקים את ערוץ )קשת ורשת  -שלושה שחקנים עיקריים

  .01וערוץ ( 4על חברת החדשות של ערוץ 

  הערוץ )וי .הלא טי, (בשפה הרוסיתהערוץ ) 0ערוץ , 21(מוסיקה) 42ערוץ  -מספר שחקנים קטנים

  . 23(הטלוויזיה החינוכית) 41וערוץ  22(ערוץ הכנסת) 00ערוץ , (בשפה הערבית

 :רגולטורים שונים 1פועלים בענף הברודקאסט הטלוויזיוני , כי מבחינה רגולטורית ,יש לציין

 .11וערוץ  0המפקחת על שידורי ערוץ  – 24רשות השידור .0.0

 .41וערוץ  4חברת החדשות של ערוץ , רשת, המפקחת על קשת –ויזיה הרשות השניה לרדיו וטלו .0.4

מפקחת על ( הוט ויס)אשר בנוסף לפיקוח על הטלוויזיה הרב ערוצית  –המועצה לכבלים ולווין  .0.1

 . 00-ו 0,42,11 –כלל הערוצים היעודיים 

כדי  .בענף ריבוי הרגולטורים והדרישות היחודיות לכל רגולטור מקשים על קביעת מדיניות אחידה

איחודן של   -"ברית המועצות"העלה משרד התקשורת הצעת חקיקה  להקמת , לפתור בעיה זו

הצעת חוק זו נידונה  .לגוף רגולטורי אחד הרשות השנייה לרדיו וטלויזיה עם המועצה לכבלים ולווין

 .בימים אלו בכנסת

 

במסגרת  – 4105ותי לקראת שנת חשוב לציין כי ענף הברודקאסט הטלוויזיוני עומד לעבור שינוי מה

שינוי זה יסתיים משטר הזכיונות וכל אחת מחברות המסחריות שתעמוד בתנאי הסף תקבל רשיון 

רשת , קשת -כל אחת מהזכייניות הנוכחיות המשמעות של שינוי זה הינה כי . להפעלת ערוץ נפרד

 . ימים בשבוע 7לשדר כל אחת בערוץ נפרד  יוכלו לעבור  – 01וערוץ 

דהיינו שאכן כל )יביא לגידול מהותי במספר שעות השידור בערוצים המסחריים שינוי זה במידה ו

רודקאסט שינויים מרחיקי לכת בכל בצפויים בענף ה, (שלוש הזכייניות יבקשו רישיון הפעלה

ובמיוחד החובות בתחום סוגה )כולל צורך בהגדרה מחודשת של מחויבויות התוכן  –התחומים 

 ,(הנדרשת הן בתחומי החדשות והאקטואליה והן בתחומים האחרים דלת כמות ההפקותהג, (עילית

 . ומשמעויות רבות נוספות , תחרות חריפה יותר בענף הפרסום

 

                                                   
20
 ימים 2ימים בשבוע ורשת  1שידרה קשת  4101כאשר בשנת  
21
 . אשר בעלת המניות העיקרית בו הינה קשת והוא למעשה ערוץ משנה שלה 
22
  4שות של ערוץ אשר בזיכיון להפעלתו זכתה חברת החד 
23
הועלה  4101בשנת . עובדים 441והועסקו בו ₪ ' מ 07.4עמד תקציב החינוכית על  4104בשנת )אשר מופעל מתקציב משרד החינוך  

 (והוא חויב ברכש הפקות מקור₪ ' מ 041-תקציב החינוכית לכ
24
גורם שמבצע את השידורים ומי שאמור להיות קיימת בעייתיות מסוימת בהגדרת רשות השידור כרגולטור שכן בפועל הרשות הינה ה 

השר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור ושר ( שאינם קשורים לתוכן)הרגולטור הינו המוסדות הציבוריים שלה ובנושאים ספציפיים 
 צ"ללמשל בתחום הפיקוח על השידורים האזרחיים של ג –בפועל חוק רשות השידור מגדיר אותה כרגולטור , עם זאת. האוצר



27 
 

 

 טכנולוגיה  .2

השינוי . בשוק הטלוויזיה בישראלטכנולוגיים משמעותיים  שינוייםקרו מספר בשנים האחרונות 

חדירה מסיבית של טכנולוגיות חדשות  וירידת  אשר החלהכשנים  5 -לפני כשחל אירע האחרון 

 :כמפורט להלן, מחירים שאפשרה נגישות לטכנולוגיות אלו

  פורמטHigh definition     

האפשרות  הינהאו ומשמעותו הויזואלית יית אות הוידיגדיר מחדש את רזולוצהפורמט זה 

פורמט זה חדר בצורה משמעותית  .אוילצילום והקרנה של פרטים רבים יותר בתוך תמונת הויד

ושיפור טכנולוגיות הדחיסה  שמאפשרות   HDבשנים האחרונות עם הירידה במחירי יצור מסכי ה 

 , שימוש ברחבי פס סבירים

להצטייד בטכנולוגיות  בישראליה בתחרות  הביא יותר ויותר גופי שידור יירידת המחירים  והעל

 . חדשות אלו

 Tape less 

שימוש בקבצים בתחום העריכה ואפשרה  המהפכיצרה כות עריכה לא לינאריות מערכניסתם של 

שימוש בקבצים  ולבסוףשרתי וידאו לקליטת חומרי העריכה שימוש ב , לצורך עריכת חומרים

 . לצורך הקלטה ושידור

מאחר וטכנולוגית הדחיסה והשימוש  - בחדרי השידור קרוטכנולוגיה זו עיקר השינויים שיצרה 

שעד שינוי זה נאלצו לעבוד עם מדיות )נעשו זולים יותר גדלה שכיחותם בחדרי שידור בקבצים 

ולאחר מכן   SD/SDIעל שרתי וידאו בפורמטי  ההקלטצרכי לתוך שימוש בטכנולוגיה זו ( מגנטיות

HD/SDI  (מתאימהסון חמרגע שנוצרה פלטפורמת א  .) לשינוי הטכנולוגי היתה גם משמעות

 . בקבצים לצורך שידור מאפשר גמישות  רבה יותר למעבר בין פורמטיםהשימוש  -תפעולית 

במתכונת   HDתומכים בפורמט משתמשים בטכנולוגיה זו ו באולפניםחדרי השידור מרבית , כיום

 .GHZ 0.5ה 

 סאונד 

עם המעבר לטכנולוגיות דיגיטליות המאפשרות גמישות  ארעו שינויים מהותייםסאונד תחום הב

הדיגיטלי יורדות בהתמדה הסאונד עלויות ציוד . כרוןיבודה ושמירת מצבי זהעשיטת ב הגבוה

 .והציוד מוטמע ברוב תחומי הברודקאסט בישראל

 תאורת  לדים 

מאפשרת שימוש בתאורה התאורת הלדים גם בתחום התאורה ארע שינוי טכנולוגי עם כניסת 

עומס ניכר בחישוב עלויות  הניתנת לעמעום ושליטה בקלות וחוסכת חשמל שמהווה ,עמידהוזולה 

יתרון נלווה נוסף הוא העובדה כי תאורת הלדים אינה יוצרת חום רב ובכך ניתן . האולפנים

 להקטין באופן משמעותי את עלויות המיזוג באולפנים
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 :כדלקמן, נולוגיה בישראלניתן למפות את מצב הטכ, לאור השינויים הטכנולוגיים שחלו בתחום

 אולפנים 

שולחנות ניתוב וציוד ,  HDנים בארץ הצטיידו בשנים האחרונות במצלמות מרבית האולפ

 , SD/SDIומרביתו כחומר  HDעם זאת רק חלק מהחומר מוקלט ומשודר כיום כ. אלייפריפר

משפיע על מחיר ה, הסיבה בעיקר היא  רוחב הפס הגדול הנדרש להעביר את כמות החומר

 ,השידורים וגדלי האכסון

 , לצילומי דרמות וטלנובלות  1GHZבקצבים של   HDאף הגדילו וקנו ציוד חלק מן האולפנים 

 הערוצים המסחריים 

 חברות הברודקאסט, ת רוחב פס גדול ושינוי בציוד קצהארציף דורש הקצ  HDמאחר ושידור 

, למשלכך . זאת לערוצים יעודים ותיגים ומניחלמעט מקרים חר  HDלשדר חומר ב  אינן ממהרות

-HDמוגדר כ )  HDמותאם לשידור שברשותם מרבית הציוד אשר  01וערוץ  4ת ערוץ אצל זכייניו

READY ) של המעבר לשידור המהלך הסופי אךHD טרם בוצע . 

משתמשות בטכנולוגיות חדשות כמו מזוודות שידור  01-ו 4החדשות של ברות חכי , יש לציין

 .עקב עלותה הגבוהה  HD אך לא עושות שימוש בטכנולוגית ה סלולאריות ושידור קבצים

 גופי אינטרנט 

. HDבציוד  כיום מצוידים   YNET /WALLAשלהם אולפני שידור  כמו בישראל גופי אינטרנט גם 

הפס  הראיה היא לטווח רחוק בו רוחב ,באולפניםגם אם ציוד זה מטבעו נחות יותר מן הציוד 

 יאפשר שידור טלוויזיוני במקביל לשידור האינטרנטי

 ניידות  

יש . עושים שימוש בניידות שכורותבארץ מרבית המפיקים , פרט לניידות של חברות החדשות

 :כדלקמן ,מספר חברות ניידות צילוםלציין כי בישראל פועלות 

o כששתיים   ניידות שידור 2בבעלותה . חברת הניידות הגדולה בישראל – מזמור הפקות

 .שידורי ספורטלצילום  ות בעיקרשמשהניידות מ .SDיים כ תוש HDמאופינות כ 

o  מצלמות  8מחזיקים ניידת שידור  -ה יולפני הרצליאHD  ובימים אלו מסיימים שיפוץ של

ותהייה בבעלות משותפת   HDהניידת תורכב כניידת ,  נוספת השייכת לאולפני מימד ניידת 

 .הילמימד והרצלי

o  אולפני הבירהJCS - ניידת  םבבעלותSD אינה שיידת כמעט ציוד הניידת מיושן הנ.אחת

  .פעילה

o  RR -  מחזיק בין שאר ניידות לווין גם ניידת  קטנה  .יניםיחדרי השידור ולווהמתמחה בגוף

HD  . חדשות ונותנת מענה חלקי לאירועים קטנים כניידת משמשתהניידת , מצלמות 
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o SATLINK –  מחזיקה גם בניידת חברה זו המתמחה בשידור לווייניHD  1 מצלמות המותאמת 

 רועים חדשותייםלאי

 כללי - מחויבויות תוכן .3

, לשדר תכניות מסוגות שונות, פ החוק והכללים של הרשות השנייה"ע, יםמחויבהערוצים המסחריים 

 :25סוגי מחויבויות 1-ל   בחלוקה 

  סוגה עילית"השקעה בהפקות מקור מסוג " 

תכניות תעודה , עודהסרטי ת, כולל דרמות –כל שנה בהפקות מקור מסוג סוגה עילית  ההשקע

 :ותכניות מקור לפי מכסה המחושבת בשתי מדרגות

o  הושקע סך של  ןבה( בחלוקה בין הזכייניות לפי חלקן היחסי - 4בערוץ )שעות  081שידור של

 (.לשעה₪ ' א 481דהיינו בממוצע )₪ ' מ 51

o  גה רשאית הרשות לדרוש תוספת של שעות סו₪ ' מ 51-מהכנסותיהן גבוהות מ 07%אם היו

 . עילית בהתאם למדרגות שנקבעו

המתייחסים למדדים שונים לגבי " מדדי נאותות הפקה"במסגרת זו קבעה הרשות השנייה 

המתרגמים למונחים כספיים ( 'מורכבות וכו, גודל הצוות, אתרי צילום' מס)מאפייני התוכנית 

 :כמפורט בטבלה להלן

ממוצע השקעה לשעת  סוג תכנית
 ₪' א( ברוטו)שידור 

ינימום השקעה לשעת מ
 ₪26' א( ברוטו)שידור 

 170 584 דרמה 
 110 241 סרטי תעודה
 001 0.0 תכנית תעודה
 0.8 450 תכנית מיוחדת

 

חשוב להעיר כי מכיוון שהמחויבות לסוגה עילית היא כספית ולא שעתית הן היקף שעות השידור 

יך ההכרה בהיקף סכום כולל תהל)בתחום זה והן בחינת עמידתן של הזכייניות בתנאים 

ההשקעה הנדרש תוך התייחסות גם לסכומים שנדחו משנים קודמות ובחינת עמידתן של 

 . חודשים .-תהליך מורכב שנמשך למעלה מ םהינ( התוכניות בכללים

  של (  07:11-42:11מורחב " פריים טיים"ב)ושידור ( מתוך סך ההשקעה בסוגה עילית)השקעה

, תכניות דעת ותרבות, תוכניות מורשת ותרבות יהודית: הבאים בתחומים" מועדפות"תכניות 

 4שידרו זכייניות ערוץ  4100בשנת . תוכניות בענייני פריפריה ותוכניות העוסקות בשיח ציבורי

(בחלוקה יחסית ביניהן)שעות  087.7 בהיקף של שידורים בנושאים אלו 
27
. 

 דיםאירועים מיוח"התייחסות בתכניות לחגי ומועדי ישראל ו ." 

                                                   
 .   בסרטי קולנוע ישראליים( 4100)₪ ' מ 2.0נדרש להשקיע  4מעבר להשקעה בהפקות מקור כל אחד מזכייני ערוץ  25
26
 41%-למעט בסרטי תעודה בהם המינימום נמוך מהממוצע בכ 15%-כפי שניתן לראות המינימום נמוך הממוצע בכ 
27
מתוכניות הסוגה עילית שתשדר יהיו בתחומים אלו וקשת  74% מחויבות זו נתבססה על הצעתן במכרז כאשר רשת התחייבה כי 

 . מתוכניות הסוגה העילית שתשדר יהיו בתחומים אלו 78%התחייבה כי 
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בה הסכים  4101-כפי שקרה ב, כי בסמכות הרגולטור לדחות מימוש של מחויבויות התוכן, יש לציין

 .4102לשנת ₪ ' מ 21-דחיית מחויבויות תוכן בכ 4ערוץ הרגולטור לאפשר לזכייניות 

 

 סקירת מאפייני תוכן  – 2ערוץ  .4

בין ) 42:11 -11:.1לשעות  לוח השידורים מתייחס, כאשר בפועל, שעות ביממה 42משדר  4ערוץ 

 (. מתבסס הערוץ בעיקר על שידורים חוזרים 11:.1-ל 11:11

ימים בשבוע והשני  1אשר אחד מפעיל את הערוץ  -קשת ורשת –זכיינים  4בהפעלת הערוץ מתחלקים 

בפעילות הערוץ ניתנות רצועות שידור (. בין הזכיינים אחת לשנתייםקיימת תחלופה )ימים  2

ורצועות ( שעות בימי חול ושעתיים בסופי שבוע וחגים 1כ "בד) 4רת החדשות של ערוץ מובחנות לחב

מזמן  4%-לרשות השנייה הזכות לשדר כ(. שעות בימי חול 0.5)שידור מובחנות לטלוויזיה החינוכית 

 . 28השידור של הערוץ

דורים חוזרים למעט שי)הינם תכנים ישראליים  4התכנים המשודרים בערוץ  מרביתחשוב להדגיש כי 

 תושביכי  מניחות 4זכייניות ערוץ  –( 11:11כ לאחר "של סדרות קומיות אמריקאיות המשודרות בד

לראות בברודקאסט תכנים ישראליים וכי כאלו שאינם מעוניינים בתכנים כאלו  ניםישראל מעוניי

דות את שתי הזכייניות ממק, לפיכך. ערוצית-ימצאו את מבוקשם בערוצים של הטלוויזיה הרב

או /ו( כולל שיתופי פעולה עם גורמים שונים) פעילותן ברכש תכניות מחברות הפקה מקומיות

 . אין הפקה עצמית  –בתכניות שמפיקה חברת החדשות 

 4בשנה שבה אין מונדיאל מספר שידורי הספורט בערוץ  –אין כמעט שידורי ספורט  4בערוץ , כן כמו

 . 29עומד בממוצע על לא יותר משניים

כ שעות השידור בשנה "סה, לפי ניתוח זה. להלן' מפורט בנספח א 4לוח משדרים אופייני של ערוץ 

  :לפי סוגות הינו כדלקמן( ללא שעות הלילה)

 כ"שיעור מסה כ שעות בשנה"סה סוגה

 22.2% 1334 שידורים חוזרים

 17.7% 1062 תכניות מלל 

 3.5% 210 מגזינים

 12.6% 758 לייף סטייל

 4.1% 244 ייםחיצונ

 5.6% 334 ילדים

 2.0% 120 ערבית  -חדשות ודוקו 

 16.2% 972 ואקטואליהחדשות 

 16.2% 972 פריים

 6006 כ"סה

  

 :חשוב להעיר את ההערות הבאות 4לגבי לוח המשדרים של ערוץ 

                                                   
28
אם כי עד היום לא  –זמני שידור נוספים בשעת חירום לשם שידור הודעות מטעם הממשלה " להפקיע"החוק מאפשר לרשות השניה  

 . נדרשה הרשות לכך
29
 .משני חצאי הגמר והגמר של ליגת האלופותכ אחד "בד 
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 יה הנמוכה כמו שעות הבוקר יבעיקר בשעות הצפ)מלוח המשדרים  44%-כפי שניתן לראות כ

במרבית , עם זאת. מבוססים על שידורים חוזרים( ות בימי חול והבקרים בסופי שבועהמאוחר

המקרים השידורים החוזרים כוללים תכניות ששודרו בשבוע האחרון ולכן הן רלוונטיות למי 

 .שלא צפה בהן

 לייף סטייל , מגזינים, תכניות בוקר)על תכניות מלל לסוגיהם  יםמלוח המשדרים מבוסס 12%-כ

שיתופי תכניות שעלותן זולה יחסית וקיימת בהן אפשרות להחזר חלק מההשקעה באמצעות ( 'וכו

 .חסויות ופרסומות סמויות, פעולה

 החינוכית וערוץ הכנסת –י גורמים חיצוניים "ע יםמלוח השידורים מסופק 2%-כ. 

 המשמעות של ממצא זה הינה  .מלוח המשדרים מבוססת על תוכניות של חברת החדשות %.0-כ

 071 -מפיקה עבור הערוץ כ( בשנה₪ ' מ 04-שעלותה לפי הפרסומים הינה כ) 4י חברת חדשות כ

 .לשעת שידור ₪ ' א 01-דהיינו עלות ממוצעת של כ –שעות שידור לשנה בממוצע 

 או ליתר דיוק )תכניות אלו , עם זאת. מלוח המשדרים הינן תכניות פריים טיים %.0-רק כ

 .מהוות מקור ההכנסה העיקרי של שתי זכייניות הערוץ( הפרסומות המשודרות במהלכן

ממוצעת של השידורים בשעות אלו  התפלגותשל שעות הפריים טיים מורה כי לוח השידורים ניתוח 

 : לפי סוגות מעלה כי בשנתיים האחרונות הייתה ההתפלגות כדלקמן

 תכניות , אליטירי)תכניות בידור למיניהן התבססו על ( שעות בשנה 21.-כ)מהשעות  %..-כ

 ( 'וכו שעשועונים, קומיות

 סדרות דרמה) סוגה עיליתניות תכהתבססו על ( שעות בשנה 441-כ)מהשעות  44%-כ ,

 ( 'תחקירים וכו, סדרות דוקומנטריות/סרטים

 בדרך כלל תכניות אקטואליה )תכניות אחרות התבססו על ( שעות בשנה 001-כ)מהשעות  04%-כ

העיר כי מרבית האקטואליה המוקרנת בערוץ מבוססת על חומרים יש ל (.כולל תחקירים שונות

 . 4י חברת חדשות "שנקנים מחברות הפקה חיצוניות ואינה מופקת ע

ומהווה אחד הנושאים המרכזיים בבקרה  30ומשנה לשנהתמהיל זה משתנה מעונה לעונה 

 .הרגולטורית המתבצעת על הערוץ

 סקירת מאפייני תוכן  – 11ערוץ  .5

בין ) 42:11 -11:.1לוח השידורים מתייחס לשעות , כאשר בפועל, שעות ביממה 42דר מש 01ערוץ 

 (. מתבסס הערוץ בעיקר על שידורים חוזרים 11:.1-ל 11:11

" 01חדשות "בת ' יש חב( עובדים 2.1-על כל שלוחותיו כ עבדו בו 4101-אשר נכון ל) 01לערוץ 

 . (ראה להלן)המפיקה עבור הערוץ נתח ניכר של התוכן 

                                                   
30
 ( ימים 1ימי שידור ולקשת  2בשנתיים האחרונות היו לרשת )בהתאם לחלוקת ימי השידור בין הזכייניות והדגשים של כל אחת מהן  
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ואין רכש תכניות מגורמים ( כמו החינוכית)בפעילות הערוץ אין רצועות שידור לגורמים חיצוניים 

יש . י חברת הבת או נרכש מחברות הפקה מקומיות"וכל התוכן בו מופק ע( כמו ערוץ הכנסת)אחרים 

עמד אולם מאז הקמתו לא  4מחויב למחויבויות תוכן דומות לאלו של ערוץ  01ערוץ , לציין כי

 .  31(במיוחד המחויבויות לגבי סוגה עילית)במחויבויות אלו 

סרט זר המוקרן בערב למעט )תכנים ישראליים מבוסס על  01בערוץ כמעט כל התוכן  ,4ערוץ בדומה ל

בערוץ מוקרנת מדי יום  –שם דגש על נושא האינפוטיימנט  01ערוץ , 4ערוץ מ שונהב ,עם זאת. (שבת

ולעיתים גם ( ליג-א ביורו"מכבי ת)מוקרנים בו כדרך קבע משחקי כדורסל  רת חדשות בידור וכןומהד

  .משחקי כדורגל שונים

 . להלן' מפורט בנספח ב 01לוח משדרים אופייני של ערוץ 

 : לפי סוגות הינו כדלקמן( ללא שעות הלילה)כ שעות השידור בשנה "סה, לפי ניתוח זה

 כ"שיעור מסה כ שעות בשנה"סה סוגה

 29.5% 1972 חוזרים שידורים

 15.5% 1032 תכנית מלל

 8.6% 574 לייף סטייל

 4.6% 304 אינפוטיימנט

 0.9% 60 ילדים ונוער

 0.4% 30 חדשות ערבית

 1.8% 120 סרט

 1003% 6002 ואקטואליה  חדשות

 8.6% 576 פריים 

   6674 כ"סה

 

 :חשוב להעיר את ההערות הבאות 01לגבי לוח המשדרים של ערוץ 

  הן משום שאין בו רצועת  4מזו של ערוץ  01%-גדולה בכ 01כמות השעות שמשדר ערוץ

דהיינו ) נמשכים כחצי שעה יותר שידור של החינוכית והן משום שבממוצע השידורים

כמות השידורים החוזרים הינה גבוהה , כדי לפצות על כך. (42:11במקום  42:11נמשכים עד 

שעות  2711-כ) 4דומה לזו שבערוץ  01ת השעות נטו בערוץ כתוצאה מכך כמו - 51%-יותר בכ

 (.בממוצע

  הן החלק היחסי של החדשות והאקטואליה הממצא הבולט ביותר העולה מהטבלה הינו כי

הינם גבוהים משמעותית מאלו של שעות של החדשות והאקטואליה והן כמות ה 01בערוץ 

שעות  4111-כמספקת לערוץ האם  01חברת חדשות  כפי שניתן לראות מהניתוח – 4ערוץ 

 . 32כפול ויותר ,דהיינו – 4שעות בערוץ  071-בשנה מול כ

                                                   
31
כחלק מפריסת שעות מעל המכסה  11-שעות סוגה עילית שהיוו כ 411בשנה זו הוקרנו בו  –בה עמד הערוץ במכסה  4100למעט בשנת  

 .מחויבויות התוכן משנים קודמות
32
 . 4שעות ביום בערוץ  1-י חברת החדשות מול כ"מופקים עבורה ע 01שעות ביום בערוץ  .-ביום חול ממוצע כ –המשמעות  
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עד )מספקת לערוץ תכנים הן בשעות היום  01נובע מכך שחברת החדשות של ערוץ , פער זה

והן בשעות הפריים המאוחרות ( 07:11-00:11)הן  בשעות הפריים טיים המוקדם ( 07:11

(41:11-42:11.) 

 (לשנה₪ ' מ 01-שעלותה לפי הפרסומים הינה פחות מ) 01כי חברת חדשות הינה המשמעות 

בממוצע ₪ ' א 21-מספקת לערוץ תכנים בעלות ממוצעת נמוכה משמעותית הנאמדת בכ

 . לשעת שידור

  נתח מהותי של השידורים מבוסס על תכניות מלל ולייף סטייל 01גם בערוץ . 

 כ ומהווים רק   4נמוך ביחס לערוץ  01בערוץ  שאינן חדשות" פריים טיים"מספר שעות ה-

בעיקר משום ששעות הפריים המאוחרות מוקדשות ) 4שעות הפריים בערוץ מסך  1%.

של שעות הפריים טיים מורה כי התפלגות לוח השידורים ניתוח . (לאקטואליה כאמור לעיל

ייתה לפי סוגות מעלה כי בשנתיים האחרונות הממוצעת של השידורים בשעות אלו 

 :ההתפלגות כדלקמן

o ריאליטי)תכניות בידור למיניהן התבססו על ( שעות בשנה 121-כ)מהשעות  1%.-כ ,

 ( 'וכו שעשועונים, תכניות קומיות

o סדרות דרמה)תכניות סוגה עילית התבססו על ( שעות בשנה 051-כ)מהשעות  42%-כ ,

 ( 'תחקירים וכו, סדרות דוקומנטריות/סרטים

o בדרך כלל תכניות )תכניות אחרות התבססו על ( שעות בשנה 01-כ)מהשעות  01%-כ

יש להעיר כי מרבית האקטואליה  (.כולל תחקירים ומשחקי כדורסל אקטואליה שונות

 .המוקרנת בערוץ מבוססת על חומרים שמפיקה חברת החדשות של הערוץ

 

מתוכם ₪ ' מ 311-כ 2113הוציא על תוכן בשנת  11יש לציין כי לפי העיתונות הכלכלית ערוץ 

' מ 151-כ)לתכניות סוגה עילית ושאר התקציב ₪ ' מ 01מעל , לחברת החדשות₪ ' מ 11-פחות מ

 . לכלל התכניות האחרות( ₪

 סיכום ומסקנות .4

 המאופיינת , הגברת התחרות נמצא בשנים האחרונות בתהליך של  דקאסט הטלוויזיוניוענף הבר

לקראת השינוי המהותי שיחול בענף לאחר " לתפוס עמדות"השחקנים הגדולים  1בניסיון של 

 . 4105-ב לרישיונות מזיכיונותהמעבר 

  רגולטורית פועלים כיום הערוצים המסחריים בכפוף לדרישות הרגולטור להפקות מקורמבחינה ,

בהתאם למאפייני )שעות בשנה של סוגה עילית  081מחויב לשדר לפחות ( 01-ו 4)כאשר כל ערוץ 

מקצועית שקיבלנו העלות הממוצעת לשעת סוגה עילית עומדת עצה לפי  (.נאותות הפקה שנקבעו

 . לשעת שידור₪ ' א 251-על כ
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  למעט בתחום  – 33כמעט בהפקה עצמיתעוסקות  ןאינ 01וערוץ  4מבחינה תפעולית זכייניות ערוץ

שהן  01וחדשות  4חדשות  –בתחום זה פועלות שתי חברות חדשות . החדשות והאקטואליה

קיים הבדל מהותי בין שתי חברות , עם זאת. לשנה₪ ' מ 01-כ –דומה ותקציב דומה  מבנהבעלות 

אקטואליה , שעות בשנה של חדשות 4111-מספקת לחברת האם כ  01כאשר חברת חדשות  אלו

של  כי לדעתנו פורמט פעילות זה, יצוין. 4יותר מכפול מחברת חדשות  –ותוכניות תחקיר שונות 

 .ף שידור ציבורילגומתאים גם  11חדשות 

  מבחינה טכנולוגית קיים כיום בשוק הישראלי מענה הולם הן בתחום האולפנים והן בתחום

ממצא זה בולט  –הניידות המאפשר מענה לשידור ברמה גבוהה ללא צורך ביכולת הפקה עצמית 

ם לה( 'טכסים וכו, רועי בידוריא, רועי ספורטיא)במיוחד בתחום האירועים ההמוניים למיניהם 

 .34שימוש באמצעים שכורים  ניתן לתת מענה תוך

 שעות שידור נטו לכל  2,711-כ ותמבחינה תוכנית ניתן לראות כי בפעילותם של הזכיינים קיימ

 :מרכיבים עיקריים 1-ל ותאשר נחלק( ח ותכנים חיצוניים.ללא ש)ערוץ 

o  כ "בד –שבוע תכניות המשודרות בעיקר בשעות הבוקר וסופי ה –תכניות מלל ולייף סטייל

 .מדובר על תכניות בעלות נמוכה הממומנות בשיתופי פעולה וחסויות שונות

o תכניות , ריאליטי)תכניות בידור למיניהן  5%.-תכניות פריים טיים המורכבות בערך מ

 . תכניות סוגה עילית והשאר תוכניות אחרות 44%, ('וכו שעשועונים, קומיות

o תכניות חדשות ואקטואליה למיניהן. 

 בולטים לרבות  כשלי שוקמספר יתן לראות כי בפעילות הטלוויזיה המסחרית קיימים נ: 

o  שיעור נמוך מאוד של תכניות בערבית והעדר  –מענה מוגבל לצרכים של מיעוטים וגיוון לשוני

 (.למעט כתוביות בערבית ורוסית בחלק מהתוכניות)מוחלט של תוכניות בכל שפה אחרת 

o י הטלוויזיה הרב "על בסיס הנחה כי תכנים אלו מסופקים ע)נוער מיעוט של תכניות ילדים ו

 (.ערוצית

o  ( על בסיס הנחה דומה)מיעוט של תכניות תרבות ודעת 

o  35(על בסיס הנחה דומה)מיעוט של תכניות ספורט. 

o  36תכניות תחקיריםמיעוט של . 

להצלחה  זוכהשל הערוצים המסחריים שידורים הלציין כי בישראל מדיניות  חשוב, עם זאת

ולא בחלופות מהישראלים מעדיפים לצפות בערוצי הברודקאסט  1%.-העובדה כי כ –מרובה 

נותנת מענה לצרכי הציבור  י ערוצים אלו"המדיניות הננקטת עמוכיחה כי , האחרות המוצעות

 .הישראלי

                                                   
33
 . לאחרונה החליטה קשת להקים אולפן שיאפשר לה הפקה עצמית של תכניות מלל תוך הפחתת עלות שכירת אולפנים 
34
קיים קושי לשכור ניידת ותעריפי ( יום הבחירות וארועים בטחוניים, כמו למשל ביקור אובמה)בארועים המוניים מסוימים אם כי  

 .  השכירות עולים בהתאם
 של לזה דומה הרייטינג לצפי וההפקה השידור זכויות עלות בין היחס כאשר רק ספורט משדרי משדרים המסחריים הערוצים 35

 . שלהם השידורים חבלו האחרות התוכניות
36
 סוגה זו נעלמה כמעט לחלוטין 01בערוץ " המקור"ו 4בערוץ " עובדה"למעט  
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  שחקנים אחרים ומאפייניהם –תחום הרדיו  –' פרק ג

 סקירת השחקנים העיקריים –כללי  .1

 :שני סוגים של שחקנים ( פרט לערוצים של רשות השידור)שידור הרדיו כולל ענף 

 י מערכת הביטחון"המופעלת וממומנת ע, תחנת הרדיו הצבאית –ל "גלי צה  

  תחנות שזכו במכרזים אזוריים מטעם הרשות להפעלת תחנות רדיו –תחנות הרדיו האזוריות .

  : כרזים אלו לרבותתחנות רדיו אזוריות במסגרת מ .0כיום מופעלות 

o  רדיו צפון ללא הפסקה  –הגליל והגולן 

o  שמס -רדיו א –צפון 

o  רדיו קול רגע  –עמקים 

o  רדיו חיפה  –הכרמל והמפרץ 

o  01רדיו  –השרון הצפוני , 

o  רדיוס  –השרון המזרחי 

o  השרון הדרומי– eco 99  

o  רדיו תל אביב , 37רדיו ללא הפסקה –גוש דן 

o  קול ברמה רדיו , רדיו קול חי –דתי 

o גלי ישראל  –ש "איו 

o  רדיו ירושלים החדש  –ירושלים 

o  רדיו לב המדינה  –השפלה 

o  רדיו דרום –נגב  . 

o  קול הים האדום -אילת 

 :יש לציין כי בדומה לברודקאסט הטלוויזיוני גם בתחום הרדיו קיים פיצול רגולטורי

 צ"ידורים האזרחיים של גלרשות השידור מהווה הגוף הרגולטורי לגבי שידורי קול ישראל והש. 

 הרשות השניה מהווה הרגולטור של תחנות הרדיו האזוריות. 

תחנות רדיו אזוריות המאפיינות סוגים שונים של  4-ל ו"גלי צהבפרק זה נסקור את המאפיינים של 

  רדיו אזורי

 מאפייני תוכן –ל "גלי צה .2

 כללי .2.1

מפקד )נחשבת כיחידה צבאית והמהווה חלק ממערכת הביטחון ל הינה תחנת רדיו "גלי צה

 :התחנה מפעילה שני ערוצי שידור (.ל"מ בצה"התחנה הינו בתקן אל

                                                   
37
רדיו ללא הפסקה הינה תחנת הרדיו האזורי המואזנת ביותר ונמצאת בבעלות קבוצת רדיו ללא הפסקה שהיא גם הבעלים של רדיו  

 . 00צפון ללא הפסקה ורדיו אקו 
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 ל המשדרת מגוון תכניות חדשות ואקטואליה כמו גם מגזינים ותוכניות מלל "גלי צה

 .ומוסיקה שונות

 הכוללת ( פלייליסט)צ המשדרת מוסיקה פופולרית המבוססת על רשימת שירים סגורה "גלגל

 .י עורכי המוסיקה של התחנה"ירים עבריים ולועזיים שנבחרו עתמהיל ש

, חיילים בסדיר, (אזרחים)העסקה רגילה : צ מעסיקה עובדים במספר סוגי העסקה"גל

, עובדים 071( פרט למפקד התחנה וסגנו) בהעובדים כ "כאשר בסה( פרילנסרים)והתקשרויות 

מבנה ארגוני מפרט של ) חיילים בסדיר 80-ו( פרילנס)בהתקשרות  44, בהעסקה רגילה   59מהם 

 . ('ראה בנספח ג –צ "גל

לגבי . שלמעלה ממחציתו באה מתקציב הביטחון ₪' מ 21-עמד על כ 4104ל בשנת "תקציב גלי צה

 :צ יש להעיר את ההערות הבאות"תקציב גל

  נתח )מומנו בתשדירי שירות של גופים ציבוריים וחסויות שונות ₪ ' מ 00.4מתוך סך התקציב

י הרשות הלאומית "לשנה מומן ע₪ ' מ 2.5-הנאמד בכ –משמעותי מתשדירי שירות אלו 

אושרה הצעת חוק  4101ביולי (. צ"למלחמה בדרכים במסגרת שיתוף הפעולה בהפעלת גל

כאשר במסגרת התקנות שהוצאו , צ"המסדירה את נושא שידור תשדירי שירות וחסויות בגל

אים לשדר גם חסויות מטעם גורמים המשרתים במילואים צ רש"על בסיס חוק זה נקבע שגל

 .   תקנה המאפשרת הרחבה משמעותית של היקף החסויות המשודרות –באופן פעיל 

 ל מיתרון טכנולוגי משמעותי "חשוב להדגיש כי בהיותה תחנה צבאית נהנית גלי צה, בנוסף– 

ומתוחזקות באופן  ל"כל משדרי התחנה מוצבים על גבי אנטנות של חיל התקשוב של צה

מובלעות בתוך ואחזקתם כי עלויות המשדרים , למותר לציין –י חיל התקשוב "שוטף ע

 . תקציב הביטחון ואינן מועמסות על התחנה

שכן חלק ניכר מכוח האדם בתחנה הינם חיילים , תקציב זה מוטה כלפי מטה, מטבע הדברים

 .בסדיר שעלות שכרם הינה נמוכה יחסית

 38כתחנה צבאית המשדרת בעיקר למגזר האזרחי– ל"מודל ההפעלה של גלי צהכי , חשוב להדגיש

בשאלה האם ראוי במדינה דמוקרטית לקיים וקיימת לגביו מחלוקת  39הינו יחודי בעולם  -

צ בתוך מערכת הביטחון בשאלה "קיימות טענות נגד גל, כמוכן. שידור צבאי לאוכלוסיה אזרחית

על חשבון מערכת הביטחון ותוך התבססות על חוק  40"ורתאקדמיה לתקש"האם ראוי להפעיל 

    . שירות ביטחון

 

 

 

                                                   
38
 . עוסקים בנושאים אזרחיים –ל "גלי צה –תחנה הראשית משעות השידור ב 01%-למעלה מ 
39
ב כאשר התחנות מיועדות בעיקר לחיילים האמריקאיים "ב מפעיל תחנות רדיו צבאיות במדינות זרות בהם פרוס צבא ארה"צבא ארה 

 . המוצבים במדינות אלו
40
ווים השדרה העיקרית של הרדיו והטלוויזיה צ מה"ל מהווה למעשה האקדמיה לתקשורת בישראל כאשר חיילים בוגרי גל"גלי צה 

 . בישראל
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 לוח משדרים .2.2

  17:11-18:11)רצועות של משדרי חדשות   4ל משודרות בימי חול "במסגרת גלי צה -חדשות 

צ את מהדורת "משדרת גל, בנוסף. שעות של משדרי אקטואליה 7.5 -ו( 07:11-08:11-ו

 .4 החדשות המרכזית של ערוץ

 1.5כולל )מבוססות על תוכניות מלל ומוסיקה שונות צ "בגלשאר שעות השידור   -תוכניות 

 (. שעות אוניברסיטה משודרת 1.5-ו, שעות מגזין בנושאי ביטחון

 תכניות המוסיקה  ,כאמור .שונותפופולרית צ מבוססים על תכניות מוסיקה "שידורי גלגל

במסגרתה ניתן דגש לרשימה סגורה של " פלייליסט"בתחנה מבוססות על גישה המכונה 

ורמת שירים שלדעת העורכים המוסיקליים של התחנה הינם בעלי פוטנציאל פופולריות גבוה 

גישת הפלייליסט זוכה לביקורת רבה שכן בפועל מרבית המוסיקה . גבוהה" איכות"

ה של ישראלי ובינלאומי וקיימת בה נוכחות דל Soft Rock & Popהמושמעת בתחנה הינה 

  .סוגות מוסיקה אחרות

 מאפייני תוכן –רדיו אזורי  .3

 .י הרשות השניה"תחנות הרדיו האיזוריות מופעלות בתוקף זכיונות שהוענקו להן ע

מנסות למצב עצמן כתחנות אשר עוסקות פחות , ל"בניגוד לקול ישראל וגלי צה, התחנות האזוריות

של העיקריים מאפיינים הלהלן . מאזיניםמוסיקה ותכניות , בחדשות ואקטואליה ויותר בבידור

 : 41( לפי רמת האזנה יורדת) התחנות האזוריות

 מאפיינים  אזור תחנה
רדיו ללא 
 הפסקה

, עממי –מיצוב . ואירוח דגש על תוכניות מאזינים, Talk Radio גוש דן
 מכנה משותף רחב

תל  –וב מיצ. דגש על תכניות מוסיקה  Soft Rock & Pop גוש דן רדיו תל אביב
 (צעירים וסטודנטים)אביבי 

, ספורט, תכניות אירוח, מוסיקה –מגוון רחב של תכניות  מטרופולין חיפה רדיו חיפה
דגש אזורי פונה לקהל מגוון  –מיצוב . 'אקטואליה וכו

 והטרוגני באזור 
דגש אזורי  –מיצוב . שילוב מוסיקה עממית ותוכניות אירוח מקו אשקלון דרומה רדיו דרום

 פונה לקהל מגוון והטרוגני באזור
רדיו צפון 

 ללא הפסקה 
ללא . דגש על תוכניות מוסיקה במגוון סוגות Music Radio הגליל והגולן

 מיצוב יחודי 
דגש אזורי  –מיצוב . שילוב מוסיקה עממית ותוכניות אירוח עמקים וסובב כינרת  רדיו קול רגע

 פונה לקהל מגוון והטרוגני באזור
י רדיו גל
 ישראל 

גוש , ירושליים רבתי
 ש"איו, מודיעין

דתי  –מיצוב . שילוב של מוסיקה ישראלית עם אקטואליה
 לאומי 

רדיו אמצע 
 הדרך

דגש אזורי  –מיצוב . שילוב מוסיקה עממית ותוכניות אירוח חדרה -נתניה 
 פונה לקהל מגוון והטרוגני באזור

 

                                                   
41
 א"מבוסס על הערכות של שפ 
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. אקטואליה ובידור, תוכניות ספורט דגש על, Talk Radio תל אביב והשרון   00אקו 
 ללא מיצוב יחודי –מיצוב 

רדיו לב 
 המדינה

 –מיצוב . שילוב מוסיקה ישראלית לסוגיה ותוכניות אירוח גוש דן דרומי
 דגש אזורי פונה לקהל מגוון והטרוגני באזור

 ללא מיצוב יחודי -( ומוסיקה רומנטית)דגש על מוסיקת פופ  תל אביב והשרון רדיוס
 –מיצוב . שילוב מוסיקה עממית ודתית עם תכניות אירוח ודת ירושלים+ גוש דן  רדיו קול חי

 דתי חרדי
 

 :מתיאור זה עולות המסקנות הבאות

  מנסות לבנות עצמן כאלטרנטיבה ( רדיו ללא הפסקה ורדיו תל אביב)התחנות התל אביביות

א הפסקה מנסה למצב לעצמו צ ורדיו לל"רדיו תל אביב כאלטרנטיבה גלגל –לרדיו הארצי 

 . כמודל יחודי

 1  עדיין לא גיבשו לעצמן מודל ( רדיוס וצפון ללא הפסקה, 00אקו )תחנות אזוריות נוספות

שתי יותר של תחנת האם ו" בוגרת"הראשונה מנסה למצב עצמה כגרסא  –רדיופוני 

 .האחרונות שמות דגש על תכניות מוסיקה פופולארית

 על ( גם תכני וגם מוסיקלי)מגזרי השם דגש /עצמן כרדיו אזורי למצב שאר התחנות מנסות

 . מגזר בו הוא פועל ועבורו הוא מיועד/מאפייני האיזור

 סיכום ומסקנות  .4

שניתן לראות מניתוח זה תחום הרדיו בישראל מחוץ לתחנות קול ישראל מאופיין בריבוי כשלי כפי 

 :לרבות, שוק

 תחנה אזורית אחת )מענה חלקי לציבור הערבי  -שוני אין מענה לצרכים של מיעוטים וגיוון ל

 .ואין כל מענה לצרכים של ציבורי העולים( המשדרת בחלק מצפון הארץ

  אין מענה למגוון טעמים מוסיקליים וקיים יצוג חלקי של  –התמקדות במוסיקה פופולרית

 .יוצרים חדשים במוסיקה הישראלית

 אין כל תחנה נוספת ל "מלבד גלי צה –ה הארצית פרשנות ואקטואליה ברמ, מענה חלקי לחדשות

  שעוסקת בחדשות ואקטואליה ברמה הארצית 
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  ענף הפרסום בישראל  –' דפרק 
 כללי  .1

או על אגרה או /שאינו נשען על תקציבים ציבוריים ו)באופן כללי ענף הברודקאסט בישראל 

 .  42נשען בעיקר על הכנסות מפרסום( יהתחליפ

מאפייני ענף הפרסום בישראל ואת ההשפעות השינויים בענף זה על פעילות  בפרק זה נתאר את

 השחקנים בענף הברודקאסט

 הפרסום במשק ואופן התפלגותו  .4

 :כדלקמן התפתחות הפרסום במשק בשנים האחרונות והתפלגותו היו, לפי הנתונים שפורסמו

 2011 מדיה
שיעור 

 כ"מסה
2012 

שיעור 
 כ"מסה

2013 
שיעור 

 כ"מסה
 3102 שינוי

 3103-ביחס ל

 8.0% 43.1% 1,572 41.7% 1,456 41.6% 1,566 טלוויזיה

 7.9% 6.7% 245 6.5% 227 6.2% 234 רדיו

 15.2% 18.1% 660 16.4% 573 15.2% 573 אינטרנט

 8.0%- 25.8% 940 29.3% 1,022 30.9% 1,161 עיתונות

 6.9% 5.1% 186 5.0% 174 5.0% 189 חוצות

 7.5% 1.2% 43 1.1% 40 1.0% 39 קולנוע

 3,762 כ"סה
 

3,492 
 

3,646 
   

 

 

 

 :עולים הממצאים הבאיםוהתרשים טבלה המ

                                                   
 .ל"הינו מכירת פורמטים של תכניות מקומיות לחו( אך שולי עד כה)מקור הכנסה נוסף  42

 טלוויזיה
42% 

 רדיו
7% 

 אינטרנט
08% 

 עיתונות
36% 

 חוצות
5% 

 קולנוע
0% 

 3102התפלגות הפרסום 
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אך עדיין נמוך מהותית מרמות הפרסום , 4104-עלה ביחס ל 4101סך הפרסום בישראל בשנת  .4.0

 :כמודגם בטבלה ובתרשים להלן, שהיו בשלהי העשור הקודם

סך ההוצאה  שנה
 ₪ ' לפרסום במ

4118 1,8.0 

4110 1,711 

4101 1,021 

4100 1,7.4 

4104 1,204 

4101 1,.2. 

 

 

 

ולם הוא עדיין נמוך א ,410443-עלה משמעותית ביחס ל 4101-היקף הפרסום ב, כפי שניתן לראות

עמיים ניתן לייחס לגורמים חד פאת הירידה בשנים האחרונות . 4101-ו 4118יחסית לשיאים של 

היקף ההשקעה בפרסום של " תקרת זכוכית"קיימת יקריות הינן כי אולם הטענות הע, שונים

כך שלמרות הצמיחה ,44הנובעים ממבנה הכלכלה הישראלית מאקרומגורמי  תמושפעבמשק ה

 . אינו מראה גידול מקבילשוק הפרסום , המשמעותית במשק בעשור האחרון

 

 

                                                   
43
 ותהמחאה החברתית ואווירה של טרום בחירשנה גרועה במיוחד לענף הפרסום אשר יחס את המשבר לגורמים חד פעמיים כמו  
44
    . ם של החברות הגדולותהגורמת להשקעות נמוכות בפרסונמוכה כמו למשל תחרות  
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כלומר בכלל ערוצי )ה פרסום בטלוויזיהוצאה לה, 4101-ב פרסום בישראלהוצאה למתוך סך ה .4.4

  4104-גדל בהשוואה להחלק היחסי של הטלוויזיה . 21% -תופסת נתח שוק של כ( הברודקאסט

. מסך עוגת הפרסוםי של הפרסום בטלוויזיה חלק היחסשל גידול ב תרב שנתיכחלק ממגמה 

-בתחילת שנות ההתחזקות הפרסום בטלוויזיה הינה מפתיעה במידה מסוימת שכן התחזיות 

הפרסום הסתבר כי , בפועל. היו כי כניסת האינטרנט תפנה משאבי פרסום רבים לערוץ זה 4111

 אך לא בטלוויזיה (ברדיובמידה מסוימת גם בפרסום ו)בפרסום בעיתונות נגס בעיקר בניו מדיה 

 .שמעמדה הלך והתחזק מקביל לשיעורי הצפיה בברודקאסט בישראל

ניתוח רב  ,מראה על גידול ברדיו מתוך סך הפרסוםשיעור הפרסום  בשנתיים האחרונותלמרות ש .4.1

מדובר בתהליך  .סך הפרסום ברדיושנתי מראה כי בפועל חלה ירידה הן בחלקו היחסי והן ב

עובדה  –הנמשך כבר מתחילת העשור במסגרתו חשיבות הרדיו כאמצעי פרסום הולכת ופוחתת 

 .ברדיו רק כיום  ומותפרס שדרלשיש לה משמעות רבה מבחינת רשות השידור אשר לה מותר 

 מאפיינים –הפרסום בטלוויזיה  .3

הושקעו  4104-הנתון החשוב והמעניין ביותר בתחום הפרסום הטלוויזיוני בישראל הינו כי למרות שב

סך הכנסות המצרפי של חברות הברודקאסט ממכירת ₪ מיליארד  0.25-בפרסום בטלוויזיה כ

מורה כי העמלות שגבו חברות , ממצא זה(. 75%-כ) בלבד₪ מיליארד  0.0-פחות מפרסומות הגיע ל

נתונים ראשוניים , מסך עלות הפרסום 45%הפרסום וחברות המדיה הגיע בשנה זו להיקפים של 

למרות , וכתוצאה מכך מורים כי שיעור העמלות שנגבו הגיע לשיעורים גבוהים אף יותר 4101לשנת 

כנסה המצרפית של חברות הברודקאסט בפועל הה 8%-שההשקעה בפרסום בטלוויזיה עלתה בכ

 .בלבד 5%-עלתה בכ

התחזקות חברות המדיה מהווה אחת המגמות החשובות והמשפיעות על ענף הברודקאסט בישראל 

לאור הדרישות הרגולטוריות  –ומשקפת את המאפיינים העיקריים של פעילות הערוצים המסחריים 

ההפעלה של הערוצים המסחריים מבוסס על מודל , להתבססות על רכש הפקות מקור וסוגה עילית

חודשים בין מועד יצירת ההוצאה לבין מועד יצירת ההכנסה בגין הוצאה  7-.פער תזרימי ממוצע של 

דקות השידור  נתח משמעותי שלנאלצים כל השחקנים בערוצים המסחריים למכור מראש , לפיכך. זו

לגבי נקודות צפויות ססים על הערכות במחירים המבו( Up-Front) לחברות המדיה של הפרסומות 

 . תוכניות מסוימותבעתיד שישיגו  45הרייטינג

רמות המחירים נקבעות במידה מרובה בהתאם למצוקה ( Up-Front)בשיטת המכירה מראש 

כאשר ככל שחברת הברודקאסט נמצאת במצוקה תזרימית קשה , התזרימית של חברת הברודקאסט

במידה לרמות המחירים הנקבעות יש גם השלכות רוחב שכן , ל כןיתר ע. יותר רמות המחירים ירדו

,  ואחת מחברות הברודקאסט נקלעת לקשיים ומוכנה למכור מראש דקות פרסום במחירים נמוכים

גדלה התחרות בין חברות , בתקופות משבר, כלומר –בכל הענף Up-Front -ירדו מחירי ה

 . הברודקאסט והעמלות עולות

                                                   
45
 מפתח  המשקלל את מספר דקות הפרסום שנמכרו עם שיעורי הרייטינג הממוצעים 
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גורמים היוצר בעיות בהליך מסחרי  1קיים שילוב של ( ופיין בחסרונות לקוטןהמא)בשוק הישראלי 

 :זה

  גורמות לכך שהביקוש לפרסום ( כפי שתוארו לעיל)הבעיות המבניות של שוק הפרסום בישראל

דקות פרסום בפריים  21למרות שהרגולטור מתיר לחברות הברודקאסט לשדר  –נמוך מההיצע 

את מכסת הפרסום המותרת כמפורט " למלא"רות אלו הצליחה בפועל אף לא אחת מחב ,טיים

 :בטבלה שלהלן

 דקות פרסום ממוצע בפריים טיים ' מס

 01ערוץ  רשת  קשת  שנה

4101 15.5 1..4 11.2 

4100 40.0 10.. 47.0 

4104 40.. 11.0 42.0 

4101 11.1 11.5 47.1 

 

ממכסת  71%צליח למלא רק מ 01כפי שניתן לראות מניתוח זה בממוצע רב שנתי ערוץ 

 .81%46-וקשת כ 84%-רשת כ, הפרסומות המותרת

 גרמה לכך שבפועל מחירי ה  47ורשת 01של ערוץ  התזרימית םחולשת-Up-Front  לנקודת רייטינג

קה ככל שהמצו –קלאסי  "מעגל רשע"למעשה מדובר ב. 48היו נמוכים יחסית םשהוצעו על יד

מגדיל את מספר דקות הפרסום אך מביא לירידה מה ש, התזרימית עולה המחירים יורדים

 .בהכנסות ולפגיעה במיצוב שפוגעים בתזרים המזומנים וכן הלאה

  לפי נתוני העיתונות הכלכלית  –הבעיה הקשה ביותר הינה הריכוזיות בתחום חברות המדיה

כן מתו, מסך השוק 08%-חברות מדיה גדולות יחסית אשר תופסות יחד כ 5בישראל פועלות כיום 

אין ספק כי ריכוזיות זו  .49מסך השוק 1%.-תופסות כ –מקאן ויוניון -יוניברסל –שתי חברות 

מעלה את כושר המיקוח של חברות המדיה מול חברות הברודקאסט ומביאה לירידה אפקטיבית 

 05%הנוהג בענף היוא שעמלת הבסיס הינה כיום , כתוצאה מכוחן של חברות המדיה .במחירים

נוספים  04-02%-כמותי שיכולות להגיע לובנוסף משולמות עמלות יתר כתמריץ  (על כל עסקה)

 . בעסקאות מסוימות

                                                   
46
כפי שניתן לראות קשת מוכרת פחות דקות פרסום מרשת למרות שהרייטינג הממוצע שלה הינו יותר גבוה וזאת עקב מדיניות  

 . המחירים שלה הגורסת מכירה במחיר גבוה בכדי לא לפגוע במיצוב
47
שרכשה  –חברת ההפקות הבינלאומית אנדמול  -עם כניסתו של שותף אסטרטגי  4101-לגבי רשת חל שינוי מסוים במצב התזרימי ב 

 .  ₪' מ 011-ממניות רשת וצפויה להזרים לה כ 11%
48
שמי לנקודת רייטינג נותר דומה הרי שבפועל המחיר האפקטיבי ירד משום שחברות גם אם המחיר הר –לפי העיתונות הכלכלית  

 . הברודקאסט העניקו לחברות המדיה יותר בונוסים ופרסומות חינם
49
( חומסקי-קבוצת אדלר)קום -מדיה, 44-42%יוניון , 14-15%מקאן -יוניברסל: חלוקת השוק הינה כדלקמן –לפי העיתונות הכלכלית  

05-0.% ,TMF 04-01%  04-01%וזניט מדיה. 
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והריכוזיות  01חולשתו של ערוץ , (בדגש על פרסום ברמה הארצית)השילוב בין מאפייני ענף הפרסום 

עורבות העלו צורך במ, שיונותיבגין המעבר לר 4105-כמו גם השינויים הצפויים ב, של חברות המדיה

במסגרת זו הקימה הרשות . רגולטורית שתביא לשיפור מצבם הכלכלי של חברות הברודקאסט

לבחינת שוק הטלוויזיה בישראל בדגש על בחינת אמצעים לשיפור המודל יה את וועדת שחם יהשנ

 . העסקי של חברות הברודקאסט

מצב הכלכלי באמצעות שהועלו לשיפור ההרעיונות וועדת שחם דחתה את , לפי העתונות הכלכלית

אך ( ואף דרשה לקבוע בחקיקה מגבלות על תכניות בעלות תוכן שיווקי)שינוי מחויבויות התוכן 

וזאת  45%-החליטה להגביל את שיעור הפרסומות שתרכוש חברת מדיה אחת מהזכייניות ל, מאידך

 .  סטולשפר את כושר המיקוח של חברות הברודקא במטרה להפחית את הריכוזיות בשוק זה

כי למרות שצעד זה נועד לכאורה לשפר את כוח המיקוח של חברות הברודקאסט מול , יש לציין

וזאת בטענה כי שוק הפרסום הועלתה התנגדות בענף הברודקאסט כנגד ההמלצות  ,חברות המדיה

סובל  מחולשה כללית ויצירת זעזועים בו עלולה לגרום להסטת משאבים מפרסום בטלוויזיה 

טענות אלו של חברות הברודקאסט משקפות את החשש הבסיסי הקיים . 50צעים אחריםמלפרסום בא

, 51בשוק שלפיו לנוכח העובדה ששוק הפרסום אינו גדל ולנוכח רמות המחירים בפרסום בברודקאסט

מדיה בה עדיין רמות המחירים הינן נמוכות -מפרסמים חדשים יעדיפו לפרסם עצמם באמצעות הניו

 . בהרבה

, כי תהליך העברת הפרסום מברודקאסט טלוויזיוני לניו מדיה הינו תהליך כלל עולמי, ןחשוב לציי

מרחף מעל התנהגותם של כל השחקנים אך החשש ממנו , אשר טרם קרה בישראל מסיבות שונות

    . בענף

חשוב להדגיש כי למצב ענף הפרסום בטלוויזיה צפויות להיות השלכות חשובות לגבי , בכל מקרה

 :בשני מישורים –רשות השידור ב הרפורמה

  ככל שהמודל העסקי של הערוצים המסחריים יפגע יגבר הלחץ על הרגולטור להקל במחויבויות

התוכן בכלל והסוגה בתחום " הסמן הימני"עובדה שתחייב את רשות השידור להוות  –התוכן 

 .העילית בפרט

 ר תוכל לבסס חלק מתקציבה הסבירות כי רשות השידו, לאור המצב במשק הפרסום בטלוויזיה

הינה נמוכה שכן צעד מעין זה יגרור ( כמקובל ברשתות שידור ציבורי רבות בעולם)על פרסום 

כי הניסיון העולמי מורה כי שידור פרסום בגוף שידור ציבורי  ,יש לציין, עם זאת. התנגדות כללית

שק הפרסום תוך ירידה יכול להביא לשינוי במבנה מ( שהכנסותיו אינן תלויות רק במקור זה)

בתנאי שרשת השידור הציבורית מצליחה )בכוחן של חברות המדיה והגברת התחרות בתחום זה 

 (. להוות אלטרנטיבה ראויה לשידור המסחרי

ברשות השידור מהווה חלק קטן משוק פרסום ההיקף חשוב להדגיש כי במצב הקיים , עם זאת

 . רשות הינו נמוךהפרסום הכולל וגם שיעורו מסך המקורות של ה

                                                   
50
מאידך יתכן כי החשש העיקרי של חברות אלו הינו כי מעבר למכירה ישירה של דקות פרסום יחייב אותן להערכות שיווקית שאינם  

 מכירים או ערוכים לקראתה
51
 שנובעות לא במעט מכוחן של חברות המדיה 



44 
 

 הפרסום ברדיו  .4

נתח הפרסום הרדיופוני הולך , בניגוד לשוק הטלוויזיה בו נתח הפרסום הלך וגדל בשנים האחרונות

תהליך ירידת הפרסום הרדיופוני . הן באופן יחסי והן באופן מוחלט –ויורד בשנים האחרונות 

וני של מפרסמים כלל ארציים בישראל משקף תהליך כלל עולמי במסגרתו היקף הפרסום הרדיופ

גדולים הולך ופוחת ובמקומו הופך הפרסום הרדיופוני למפלטם של מפרסמים אזוריים קטנים 

 .שונים

שוק הפרסום ברדיו נשלט , י מספר קטן של חברות מדיה"בדומה לשוק הפרסום הטלוויזיוני הנשלט ע

 :י דואופול "ע

  המפרסם בתחנות קול ישראלהשנים האחרונות שמשה כגורם  41-אשר ב –מ "שפ. 

 התחנות  .0מתוך  01-אשר מאז הקמת תחנות הרדיו האזורי משמשת כגורם המפרסם ב –א "שפ

 (.עובדה שנבדקה אצל הממונה ההגבלים העסקיים)האזוריות 

י גלי "בשיווק עצמי ע( באמצעות תשדירים וחסויות)מתבצע בפועל פרסום , בנוסף לשני גורמים אלו

ר צפויה להגדיל את נתח הפרסום שלה בשנים הקרובות לאור החוק החדש אשר כאמו, ל"צה

 . המאפשר לה לפרסם חסויות של מפרסמים המשרתים שירות מילואים פעיל

א "מ ושפ"שוק הפרסום ברדיו מתחלק בערך שווה בשווה בין שפ, ל"אם נוציא מהמשוואה את גלי צה

 . 45%52-מדים בממוצע על כעמלות בענף עוכאשר שיעורי ה( כל אחת₪ ' מ 015-כ)

בניית חבילות קמפיין ושיבוץ הפרסומות לפי שעות שידור  ,כי פעילות רכישת הפרסומות, יש לציין

למרות שמכירה ישירה של , כתוצאה מכך. הינה פעילות מורכבת הדורשת התמחות, ותחנות

הפרסום לגורם מרבית תחנות הרדיו מעדיפים להעביר את שירותי  ,פרסומות הינה רווחית יותר

והתחרות על המפרסמים הגדולים עולה היתרון ככל שהעוגה הולכת ומצטמצמת , יתר על כן. מתמחה

 . היחסי של שימוש בחברה מתמחה עולה

 

ניסיון של רשות השידור לעבור לשיווק עצמי של פרסומות ולהגדיל את ההכנסות , במסגרת זו

יהול נ , לפי הניסיון בענף -התוצאות  לגבי מטיל ספקות ( תוך הפחתת המחיר למפרסמים)

, ת הערכות רבה הכוללת כוח אדם מיומןמערכת של זמן פרסום בקבוצה של תחנות רדיו דורש

מ עם "ניהול מו, בנייה של הסכמים שנתיים ,קשרי עבודה עם מפרסמים וחברות המדיהיצירת 

מכל אלו מעבר כתוצאה . ומערכת מחשוב ותוכנה מתאימה משרדי הפרסום וחברות המדיה

 . אשר עלול לגרום לבריחה של חלק מהמפרסמים תהליך ארוך ומורכבלשיווק עצמי הינו 

במידה וקול ישראל יצליח למצב עצמו מחדש ולהגיע  –בסופו של דבר הכל תלוי בתוכן , עם זאת

לעבור  תוכל רשות השידור, גם אם התהליך יקח מספר שניםו, יותר לשיעורי חשיפה גבוהים

 .       ק עצמי של פרסוםלשיוו

                                                   
52
להדגיש כי נתונים אלו ככל הנראה אינם כוללים את עמלת הבסיס יש . מדובר בממוצע של נתונים שקיבלנו בשיחות שקיימנו 

 . א"מ ושפ"אלא רק את עמלת היתר הכמותית ואת העמלה שגובות שפ, המשולמת לחברות הפרסום
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 בניו מדיההפרסום  .5

 . מדיה-הצל העיקרי המרחף מעל ענף הפרסום בברודקאסט וברדיו הינו הפרסום בניו, כאמור

 :סיבות עיקריות 4-בתחום זה חלו התפתחויות מרחיקות לכת בשנים האחרונות מ, כאמור

  יחליף את הטלוויזיההגידול העצום במספר משתמשי האינטרנט שיצר תחושה כי אמצעי זה. 

  העובדה שחלק ניכר מאתרי האינטרנט הגדולים מבססים את המודל העסקי שלהם על מכירת

אפ במחירים -ופופכמו באנרים  חשיפהאפשרויות למפרסמים פרסומות ולכן היו מוכנים להציע 

CPC (Cost per click )-פיתוח מודל השלב מתקדם יותר מבחינת המפרסמים היה  .זולים

 .היה שלמעשה שילמו לאתר רק במקרה שהמשתמשים הקליקו על הפרסומת םרושו מבחינתשפי

 :הסתבר כי בפועל הפרסום באינטרנט לא הביא לתוצאות המקוות, למרות הפיתוי הרב

  1.11%חוסר ההתלהבות של הגולשים בישראל מהפרסומות באינטרנט אשר גורם לכך שרק 

 . מהגולשים מקליקים על הפרסומת

  אפס גרם לכך שבפועל היקף החשיפה היה נמוך מהמתוכנן-תוכנות לחסימת באנרים ופופפיתוח. 

 ריבוי שיטות ההונאה האפשריות במודל ה-CPC גרם לירידה בפופולאריות של מודל זה. 

 1כתוצאה מתהליכים אלו חל שינוי מהותי בשיטות הפרסום באינטרנט כאשר כיום הדגש מושם על 

 :שיטות פרסום עיקריות

 נפוצה בעיקר  –מילים המופיעה בשולי דף האינטרנט  01-מודעה בת  כ –יטת המודעה הזעירה ש

 .בפורטלים ומנועי החיפוש הגדולים

  נפוצה בעיקר אצל  –הצגת קישור פרסומי בראש החיפוש אחר מילה מסוימת  –חיפוש ממומן

 .מנועי החיפוש הגדולים

  גם כאן שיטה זו נפוצה  –חרי תוכן מסוים הקרנת קטע פרסומת לפני וא –פרסום משולב תוכן

 .בעיקר בפורטלים הגדולים ובאתרים של ספקיות תוכן

התוצאה של תהליכים אלו הינה כי עיקר המסה של הפרסום באינטרנט מתמקדת במספר קטן של 

( כמו וואלה וסטארט)הפורטלים הגדולים  ,(בעיקר גוגל)אתרים כמו מנועי החיפוש העיקריים 

ריכוז הפרסום בידיים מעטות הביא לעלייה (. ומאקו YNETכמו )וכן הגדולות וספקיות הת

משמעותית במחירים של הפרסום באתרים אלו מה שגרם לכך שגם מספר המפרסמים פחת וכיום 

מבוצע  (אפס-דהיינו שלא באמצעות באנרים ופופ" )החדשים"עיקר הפרסום באינטרנט באמצעים 

 .פרסום זה חלק מעוגת הפרסום שלהםהמקצים ל י המפרסמים הגדולים"ע

 . הכל תלוי בתוכן, כפי שניתן לראות מניתוח זה גם כאן 

אם תצליח הרשות להציע תוכן איכותי  –לממצא זה חשיבות רבה גם לגבי הרפורמה ברשות השידור 

 MAKO-ו YNETצפוי כי גם אם האתר לא יהיה ברמה של , ואמין שימשוך גולשים להיכנס לאתר שלה
 (. למרות האיסור על פרסום משולב תוכן)דיין תצליח למכור פרסומות באתר בסכומים מהותיים ע, 53

                                                   
53
 . בהם הושקעו כאמור מאות מיליוני שקלים 
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 'חלק ב

 

מאפייני השידור הציבורי 
 במדינות נבחרות
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 מבוא  -'  פרק א
  כללי  .1

 :כדלקמן, סוגים 1-במסגרת הסקר שערכנו בוצעו סקירות מ

  ראה ממצאי הסקר )הרלוונטיים במסגרתו נסקרו באופן מעמיק כלל הנושאים  –סקר עומק

 (.ב"נספח יב

  בה נכללו גם מדינות שלא נכללו בסקר , סקירה השוואתית של פרמטרים מסוימים –סקר רוחב

 העומק 

  סקירה מעמיקה של מודל ה –סקירות מיוחדות-PBS  האמריקאי ושל תהליך הסגירה שלERT  

 (.ב"י ראה ממצאי הסקר בנספח)ביוון 

 

 :סקרו מפורטת להלןרשימת הארגונים שנ

 גופי שידור  סוג סקירה

 סקירות עומק 
   

   

 סקירות רוחב

   

סקירות 

 מיוחדות
  

 

 מטרות הסקירה  .2

 OECD-מדינות הבבאירופה ו PSB-למעשה כל הכי  נוהסקירה הי שלאחד הממצאים המעניינים 

האתגרים בפניהם ( EBU)האירופי  כפי שציינה הנציבה של ארגון השידור -מתלבטים בבעיות דומות 

 :עומד השידור הציבורי בשנים הקרובות הינם

• Driving Innovation and Staying Relevant to younger  audiences  

• Independence and Improving Editorial Standards  

• Increasing efficiency and productivity (challenges from strong unions and heavy 

internal structures)  
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 :השידור הציבורי בשנים האחרונותמתלבט במסגרת הסקירה התמקדנו במספר נושאים בהם 

 שמירה על עצמאות מערכתית בעידן בו קיים לחץ רב לשקיפות ציבורית ו-Accountability . 

 י מציאת מודל הכנסות חדש בעידן בו המודל הקלאסי של מימון באמצעות אגרה על מקלט

 :טלוויזיה פשט את הרגל משתי סיבות עיקריות

o הבעיות הכלכליות המביאות להגברת תופעת ה-Free Riding  

o תוך , ההתפתחויות הטכנולוגיות המאפשרות קליטה של שידורים במגוון רחב של אמצעים

פגיעה במודל הקלאסי של חישוב האגרה והגברת הקשיים באכיפת התשלום עקב בעיות 

 .איתור

 רכים בהן יוכל השידור הציבורי שתפקידו העיקרי הוא לתת מענה איכותי לכלל מציאת ד

, הקבוצות באוכלוסיה להתמודד בהצלחה עם התחרות הגוברת מצד חברות הברודקאסט

 . הטלוויזיה הרב ערוצית ושפע המידע הזמין באינטרנט

 .חלק זה עוסק במגמות העיקריות בהתמודדות השידור הציבורי עם אתגרים אלו

 הערות  כלליות  .3

 :מספר הערות חשובות לגבי הממצאיםחשוב להעיר  ,לפני שנתחיל

 עצמאית ובלתי תלויה פיננסית ופוליטית היא אחד , קיומה של רשת שידור ציבורית מהימנה

 . מנדבכי היסוד של חברה אזרחית במדינה דמוקרטית

  הייעול ושינויים בחקיקהלרבות תכניות )בכל המדינות בהם בוצעו רפורמות בשידור הציבורי ,

או /הם נעשו מתוך מטרה לחיזוק ו( ם ועודורייבעקרונות הרגולט, במבנה הארגוני, במודל הכלכלי

 .שמירת מעמדה של רשת השידור הציבורי

  הן ( בטלוויזיה וברדיו)ברוב המדינות שנסקרו השידור הציבורי תופס את נתח השוק העיקרי

כשבאים , אי לכך. 54וזאת בניגוד גמור למצב בישראל( Reach)בנתוני צפייה והן בהגעה לצופים 

צריך לזכור כי נקודת המבט של הרגולטור במדינות העולם שונה בעולם לדון בשידור הציבורי 

 .  ישראל בהתייחסותו כלפי השידור הציבורישל הרגולטור בלחלוטין מזו 

 רשתות השידור הציבורי נבחנות , בעקבות המשבר העולמי ובמיוחד לאור משבר החובות האירופאי

מקוריים , ביתר שאת בכל הנוגע לשימוש יעיל בכספי הציבור בדגש על אספקת שירותים איכותיים

 .Value for Money  -" תמורה לאגרה"וחדשניים בגדר 

                                                   
54
כניסת )חת ענף הטלוויזיה והרדיו לתחרות אותם תהליכים של פתיבמקביל על אף העובדה כי ישראל ושאר מדינות העולם עברו  וזאת 

 (רשתות שידור ותחנות רדיו מסחריות לענף
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  כחלק מהמגמה )חלק מרכזי ברפורמות שבוצעו בשידור הציבורי בשנים האחרונות , כתוצאה מכך

כלל הרגולטורים , (ת יותר של חברות אשר מקור מימונן הינו מכספי ציבורלרגולציה קפדני

כולל שקיפות ( Accountability)מחייבים את רשתות השידור הציבורי בלקיחת אחריות ומחויבות 

דיווח על המצב , מחויבויות תוכן, אספקת סל השידורים, בכל הנוגע להצבת מטרות ויעדים

במסגרת זו . יעילות והצלחה, לשנה הקרובה ועמידה ביעדי ביצועהגדרת תכנית פעולה , הפיננסי

נדרש השידור הציבורי להגיש ולפרסם דיווחים שנתיים לא רק לרגולטור אלא בראש ובראשונה 

 . לציבור הרחב

  השינויים הטכנולוגיים המהירים שעובר עולם התקשורת כולל אפשרות לצפייה בתכנים בכל זמן

כמו גם תחרות הולכת וגוברת מצד חברות ', וכו םשקים אינטראקטיבייהאפשרות לממ, ובכל מקום

שינו ומשנים את פני הענף בכל ( ערוצית-הן חברות ברודקאסט והן טלוויזיה רב)שידור מסחריות 

ויתכן כי הוא ישים  הניתוח להלן מתייחס למגמות בשנים האחרונות בלבד, כתוצאה מכך.  המדינות

  . רק לטווח קצר יחסית
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 מאפיינים כלליים  -'  פרק ב
 ?מהו –שידור ציבורי  .1

שידור ציבורי הינו שידור המתבצע באמצעות גוף בלתי תלוי המיועד לשרת את האינטרסים של 

 . הציבור

כאשר כיום בכמעט בכל  –נחשב כמרכיב חיוני של מערכת דמוקרטית ( PSB)שידור ציבורי עצמאי 

 . ציבורי המדינות הדמוקרטיות פועלים גופי שידור

ניתן דגש רב בממשל התאגידי של גופי השידור הציבורי לנושא , PSB-במטרה לשמור על עצמאות ה

והן אי תלות מסחרית ( בגורמי הממשלה)הן אי תלות פוליטית  –השמירה על אי התלות המערכתית 

 (.בגורמים פרטיים)

רחב של מודלים תפעוליים  למרות שניתן לראות  כיום במדינות הדמוקרטיות מגוון, כתוצאה מכך

הינה ( לפחות להלכה)מטרת העל של כל המודלים ( ראה להלן)ושיטות מימון לגופי שידור ציבורי 

 . לשמור על עצמאות זו

 מטרות השידור הציבורי .2

עוד לפני )אשר לאחריו הוקמו  0044-ב  BBC-החל למעשה עם הקמת ה, השידור הציבורי המודרני

יש לזכור כי . פר רב של ארגוני שידור ציבורי לאומיים בכל רחבי אירופהמס( יהימלחמת העולם השנ

בתקופה זו עלויות ההשקעה בתשתית שידור היו גבוהות יחסית ומאידך המודל העסקי של מימון 

במרבית מדינות אירופה השידור הציבורי , כתוצאה מכך. שידור באמצעות פרסומות עדיין לא גובש

  .נהנה ממעמד מונופוליסטי

רק בשנים מאוחרות יותר ובעיקר מאז הכניסה לעידן הטלוויזיה החלה חדירה במדינות רבות של 

המודל האמריקאי של טלוויזיה מסחרית וכתוצאה מכך החלו גופי השידור הציבורי לפעול בסביבה 

 .תחרותית וחל שינוי מהותי במעמדם ובתפקידם

בא לידי ביטוי גם בשינויים  -ה תחרותית משידור מונופולסיטי לשידור בסביב –שינוי הסביבה 

 : כדלקמן, חלו שינויים במטרות  BBC-כך למשל ב -PSB-במטרות וביעדים של ה

 קבע המנהל הראשון של ה 41-בשנות ה-BBC לחנך , ליידע"כי המטרה של הארגון הינה ' ון ריית'ג

 " ולבדר

  קבעה ממשלת בריטניה כי המטרות של ה 4115בשנת-BBC 55קמןהינן כדל: 

o לחזק את החברה האזרחית ותחושת האזרחות 

o לקדם חינוך והשכלה 

o  לעודד יצירתיות והצטיינות תרבותית 

o אזורים וקהילות בבריטניה, לייצג את כלל הלאומים 

o להביא את בריטניה לעולם ואת העולם לבריטניה . 

                                                   
55
לבין התפקידים של השידור  BBC-מעניין לציין את הדמיון בתפקידי השידור הציבורי בין המטרות שהציבה ממשלת בריטניה ל 

 .  0הציבורי בישראל כפי שהם מפורטים בחוק רשות השידור כמפורט בסעיף 
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תפקיד לפעול  מגוף שידור מונופוליסטי שראה לעצמו BBC-שינויים אלו מדגימים את המעבר של ה

שינוי הסביבה מחדד את .  בכל תחומי השידור לגוף שידור המתמקד במספר מצומצם של מטרות

השאלה מהן מטרותיו של השידור הציבורי בעידן המודרני לאור השינויים שחלו בתחום תקשורת 

 . השנים האחרונות 41-ההמונים ב

ון הציבור אמור לשרת אינטרסים של שידור ציבורי אותנטי ובמימ"הינה כי " קלאסית"התשובה ה

 . 56"הציבור

" כשל השוק"הגישה המודרנית הינה גישת , מכיוון שלא ברור בפועל מהם אינטרסים אלו, עם זאת

במסגרת זו הטענה . הגורסת כי שידור ציבורי אמור לספק מוצר אשר השידור המסחרי אינו מספק

פונקציית , לשרת אינטרסים כלכליים של בעליו, כמו כל עסק, הינה כי מכיוון ששידור מסחרי נועד

עקב (  או מספק אותם בחסר)המטרה זו גורמת לכך שהשידור המסחרי אינו מספק מוצרים מסוימים 

 (. או עלויות גבוהות או משניהם -קרי רייטינג נמוך  -הנובעת הכנסות נמוכות )רווחיות נמוכה 

ור הציבורי גורסת כי המטרה העיקרית של הגישה המקובלת ביותר להגדרת מטרות השיד, לפיכך

שידור ציבורי הינה לתת מענה לכשלי שוק הנובעים מאופיו של השידור המסחרי כשידור המונע 

 .משיקולים כלכליים ופונה לקהל הרחב

קיימים מספר כשלי שוק עיקריים בשידור המסחרי להם יש לתת מענה במסגרת השידור , במסגרת זו

 (:ציבוריאו במימון )הציבורי 

 
  

כפי שניתן לראות מתרשים זה הכשלים העיקריים עימם נדרש להתמודד השידור הציבורי הינם 

 :כדלקמן

 

 

                                                   
 .4118, העין השביעית ,"מי לא צריך שידור ציבורי" ,.פי דכס 56
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 לפגיעה בפלורליזם התקשורתיכשלים הנובעים מחשש  .א

כי לצרכי שימור הדמוקרטיה קיים צורך בפלורליזם של תקשורת ההמונים שתאפשר , אין ספק

מדיניות ופוליטיות מחד ותעלה לסדר היום הציבורי סוגיות הצגת עמדות שונות לגבי סוגיות 

 .המטרידות מגזרים שונים באוכלוסיה מאידך

הצורך בריבוי גורמי שידור חדשות ואקטואליה בא לידי ביטוי בכך שבכל המדינות הדמוקרטיות 

שבשורה התחתונה  –קיימים לפחות שני גורמי שידור המספקים שידורי אקטואליה בטלוויזיה 

 . הווה עדיין מקור האינפורמציה העיקרי של תושבי המדינהמ

בה מתקיים כיום פלורליזם של הסיקור החדשותי הטלוויזיוני , צורך זה חשוב לא פחות בישראל

אך קיימים איומים משמעותיים לגבי אפשרות המשך פלורליזם זה ( שלושה גופי שידור חדשות)

 .לטווח ארוך

רות קיומו לכאורה של פלורליזם תקשורתי קיים חסר בסיקור קיימת טענה כי למ, יתר על כן

בעיות חברתיות וכמוכן קיים חסר בתכניות תחקיר החוקרות לעומק בעיות מסוימות ומעלות אותן 

 .לסדר היום הציבורי

 כשלים הנובעים ממגבלות בנגישות תרבותית  .ב

( פה והן מבחינת תכניםהן מבחינת ש)כ נותן מענה "כשלים אלו נובעים מכך ששידור מסחרי בד

' מיעוטים ואוכ, כ נותן מענה חסר לצרכים ולבעיות של מהגרים"לקבוצות הרוב באוכלוסיה ובד

 . מיוחדות

מחסום שהוא בעל חשיבות יתר בישראל הן  –בתחום זה חשוב במיוחד המענה למחסום השפה 

מדינה קולטת עלייה  והן משום היותה של ישראל,  57הערבית' משום שקיים צורך לתת מענה  לאוכ

 .הנדרשת להציע שידורים לעולים בשפתם

העובדה ששידור מסחרי מייעד  –הבעיה אינה רק בתחום השפה אלא גם בתחום התכנים , עם זאת

גורמת בהכרח לכך שהנושאים המועלים בו עוסקים בעיקר " אוכלוסיה הכללית"עצמו מראש ל

הן ברמת  -ת העוסקות בקבוצות ספציפיות  באוכלוסיה זו וקיים יצוג חסר של בעיות חברתיו

 .58העלאת נושאים לסדר היום והן מבחינת ניתוח מעמיק של בעיות כאלו

  מהעדר מענה לצרכים לאומיים של המדינהכשלים הנובעים  .ג

 :קיימים מספר נושאים לגביהם יש לתת מענה, במסגרת זו

  בעים מהצורך לשדר צרכים הנו –צרכים של המדינה ביצירת תחושה של זהות לאומית

ארועי ספורט , לאוכלוסיה נושאים שונים הקשורים לזהות הלאומית לרבות טכסים ממלכתיים

 .'בהם משולבת הנבחרת הלאומית וכו

                                                   
57
 .למעט המענה הניתן להם מערוצי הלווין הערביים ומערוצי הנישה בכבלים ובלווין 
58
 .בישראל בולט במיוחד החוסר של תכניות תחקיר בלוח המשדרים של השידור המסחרי 
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  להציג את עמדת המדינה )צרכים מעין אלו  –צרכים של המדינה בתחום ההסברה ויחסי החוץ

ראה למשל את )ורי בכל המדינות מוגדרים במסגרת התפקידים של השידור הציב( מול העולם

בעיקר בכל הנוגע לשידורים בשפה הערבית  –והם חיוניים במיוחד בישראל ( BBC-תפקידי ה

דוגמא אחרת בתחום . המהווים מקור מידע על עמדת ישראל בנושאים שונים לכל העולם הערבי

למשל )ונים זה הינו שידורים המחויבים בתוקף חברותה של ישראל בארגונים בינלאומיים ש

 (.איגוד השידור האירופי

  השידור הציבורי מהווה הצינור העיקרי להעברת מידע  –צרכים של המדינה בשעת חירום

 לאוכלוסיה בשעת חירום  

כי מתן מענה לחלק מכשלי שוק אלו אינו חייב להתבצע באמצעות שידור ציבורי וניתן , יש לציין

 ז בין גופי שידור פרטייםלמשל באמצעות מכר –לבצעו במימון ציבורי 

 מענה לכשלי איכות  .ד

במסגרת זו הטענה הינה כי בשידור ". איכות"שלא במקרה השארנו לסוף את הדיון בכשלי ה

בסוגות השונות על פני " פופולאריים"של העדפת תכנים ( בלתי סבירה)המסחרי קיימת הטיה 

( ני האיכות בתמהיל השידוריםכלומר החלק היחסי של תכ)הן באופן יחסי  –" איכותיים"תכנים 

 ( . בשידור המסחרי אינן בהכרח כאלו" איכותיות"התכניות המוגדרות כ)והן באופן מוחלט 

הטענה הינה כי השידור הציבורי אמור להיות מנותק משיקולי פופולאריות ולהציע , במסגרת זו

 : במסגרת זו קיימות שתי גישות. לקהל מוצר איכותי יותר

 להלן גישת . )59"לשמש כסטנדרט איכות ליתר הערוצים"השידור הציבורי חייב  גישה הטוענת כי

 (.האיכות המוחלטת

 גישה הטוענת כי ההבדל בין השידור הציבורי לשידור המסחרי צריך להיות בתמהיל השידורים ,

להלן גישת ) 60ובעיקר בנתח המוקדש למידע ופרשנות ולהשכלה וחינוך בתוך לוח המשדרים

במסגרת גישה זו הטענה היא כי השידור הציבורי יכול וצריך להתחרות מול (. תהאיכות היחסי

השידור המסחרי בהצגת תכנים פופולריים אך מוטל עליו להציע לציבור תכנים נוספים שאינם 

 .מוצגים בשידור המסחרי

 :ההתמודדות עם כשל שוק זה מחייבת התמודדות עם שתי שאלות מרכזיות, חשוב לציין כי

 בהינתן כי התקציב של השידור )יהיה הציבור מוכן לשלם עבור תוכן איכותי יותר  עד כמה

 (.הציבורי הינו מוגבל

  וכיצד יש למדוד אותה" איכות"מהי. 

בפועל קיימות .  של מדידת האיכות מתלבטים כיום כל הרגולטורים בעולם וגם בישראל, בסוגיה זו

 : למונח איכות שני סוגים של הגדרות

                                                   
59 Unesco, "Public Broadcasting: Why? How?", World Radio and Television Council, 2000. 
60
 Esser et al., "Political Information Opportunities in Europe: A Longitudinal and Comparative Study of Thirteen 

Television Systems", The International Journal of Press/Politics,  vol. 17 no. 3, 2012 . 
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 מספר , כמות  ימי הצילום, היקף ההשקעה הכספית  -תייחסות להיקף התשומותהגדרות המ

 . 'היקף התחקיר וכו, אופן הצילום, אתרי צילום

  הגדרת האיכות במונחים של איכות סובייקטיבית נתפסת על בסיס סקרים המתייחסים

: כמו מנסים לכמת מדדים, במסגרת זו. לפרמטרים איכותיים על בסיס סולמות אורדינאליים

 .'רלוונטיות וכו, מורכבות, חדשנות

 שידור הציבוריקביעת לוח השידורים ב .3

: בה טמון פרדוקס בסיסיאשר " ציבורי"הינה הגדרתו כ, הבעיה העיקרית של השידור הציבורי

(. רייטינג)צפייה /הפרמטר הבסיסי לפיו נמדדת פעילות השידור המסחרי הינה מדידת שיעור ההאזנה

הרייטינג אינו אמור , המנותק משיקולי רווחיות ואמור לפעול משיקולים אחרים, ריבגוף שידור ציבו

מכיוון שתכנים אלו , עם זאת. לכאורה להוות שיקול מרכזי ועליו למקד את פעילותו בתכנים אחרים

עובדה המרוקנת לכאורה מתוכן את  –כ נמוך יותר "הרייטינג של יהיה בד, כ פחות פופולאריים"בד

 .  מאזין לו/הציבור אינו צופה חלק משמעותי שלשכן למעשה " ציבורי"הגדרתו כ

בדגש על )בקביעת לוח השידורים הדילמה הבסיסית של השידור הציבורי פרדוקס זה משקף את 

שלו יהיה נמוך מדי תיווצר לגביו סטיגמה שלילית של הממוצע אם הרייטינג  –(השידור הטלוויזיוני

ואם הרייטינג יהיה גבוה מדי תיווצר לגביו סטיגמה , "וז כספי ציבורבזב"ושל " לא רלוונטי"ערוץ 

   .המשדר תכניות שאפשר היה לשדרן גם בערוץ מסחרי" לא איכותי"שלילית של ערוץ 

לא "דהיינו בין  –יש לציין כי הדילמה של מציאת שביל הזהב בין רייטינג גבוה ורייטינג נמוך 

כאשר כל , האתגרים של השידור הציבורי בכל רחבי העולם מהווה אחד –" לא רלוונטי"ל" איכותי

 . גופי השידור הציבורי מנסים למצוא לעצמם נתיב פעולה במסגרת דילמה זו

 

הגישה המרכזית לפתרון הדילמה גורסת כי השידור הציבורי מנסה בלוח השידורים , במסגרת זו

 : עקרונות עיקריים 1לשלב בין 

 : ידור ציבוריהתמקדות בתפקידי הליבה של ש .א

 Comprehensive & Authoritative  coverage of news and current affairs 

 Fair & well-informed debate 

 Reflecting the lives & concerns of different communities and cultural interests   

 .גבוההקומדיה ותעודה באיכות , הפקה של תכניות דרמה –קידום האיכות היחסית  .ב

מעמדו של משדרים בעלי פוטנציאל חשיפה גבוה שיקנו רלוונטיות ציבורית וישמרו על  .ג

 השידור הציבורי
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 PSBניתוח השוואתי של מבנה ופעילות של  -'  פרק ג
 PSBשל  רגולטורי/מבנה תאגידי ובסיס חוקי .1

 כללי .0.0

במסגרת זו קבע . PSB-בחן האיחוד האירופי את מדיניות הרגולציה בהתייחס ל 4110בשנת 

 :האיחוד את עקרונות הרגולציה הבאים

 על המדינות החברות להקים גוף רגולטורי שיפקח ויאכוף על ה :פיקוח ואכיפה-PSB  את

מימוש הפעולות והשירותים כפי שמוגדרים בחוק וברישיון ההפעלה ובהתאם לרמות השירות 

 .המפורטים בהם 

 ל המדינות להגדיר בצורה ברורה ומדויקת ע :הגדרה ברורה ומדויקת של רישיון ההפעלה

( Obligations)דרישות , (Services)בדגש על מגוון השירותים  PSB-את רישיון ההפעלה של ה

 . וסטנדרטים של שירות מצד נותן הרישיון

 חלה חובה על רשת השידור הציבורי לייצר : הפרדת פעילות מסחרית מפעילות ציבורית

( כולל דיווח פרטני לגבי הכנסות והוצאות מפעילויות אלו)חרית חשבונות נפרדים לפעילות מס

 . לבין פעולות של שירות ציבורי

 ( ראה להלן)מתוך מודעות לבעיות הכרוכות בגביית אגרת הטלוויזיה : מימון ממשלתי מוגבל

 :אך התנה אותו בשני תנאים עיקריים, האיחוד לא שלל מימון ממשלתי ישיר כתחליף לאגרה

o כפי )משלתי ינתן אך רק לפעילויות הכלולות בתפקידי רשת השידור הציבורי המימון המ

 . ולא מעבר לכך( שמוגדרות ברישיון ההפעלה

o יעילות ורלוונטיות מסוימים , המימון הממשלתי ינתן אך ורק כנגד עמידה ביעדי ביצוע

 (ראה להלן)

היעדים ונטילת מחויבות  הגדרה ברורה של, במסגרת הנחיות אלו הדגש הינו על שקיפות ציבורית

(Accountability )לגבי מימוש היעדים. 

 ניתוח השוואתי של המבנה התאגידי .0.4

עצמאותה של רשת השידור הציבורי מהווה את הבסיס לשידור ציבורי  שנסקרובכל המדינות 

 :תאגידיים כמפורט בטבלה להלןבמסגרת זו קיים מגוון רחב של מבנים  . מהימן ובלתי תלוי
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 בסיס חוקי וגופי פיקוח חיצוניים (היררכית) וניהוליים גופים רגולטורים מדינה

  אירלנד
RTE 

מונה תשעה :  BAI -רשות השידור   •
י "חמישה מתוכם נמנים ע, חברים

השר הממונה וארבעה  בהמלצתהממשלה 
 .תייעודינוספים בידי ועדה פרלמנטרית 

חברים  04מונה : מועצת המנהלים  •
 .)שנים  5לתקופת כהונה של  ניםתמשמ
בידי הועדה  2, נים בידי שר ממונהתממ

אחד בידי עובדי השידור , הפרלמנטרית
ל נבחר בידי חברי "המנכ .הציבורי
 (בהמלצת השר הממונה)המועצה 

  חוק השידור(Broadcasting Act )
. לפעילות הרשותמהווה את הבסיס החוקי 

לקביעת  הנוסחהקובע בין השאר את 
 השידור הציבורי תקציב

  מועצה ציבורית(Audience Council  )
גוף המייעץ למועצת המנהלים בכל הנוגע 

, מהימנות: קרב הציבורב ענייןלתחומי 
עצמאות מגופים מסחריים סוגיות של 
 הפקות מקומיות וכדומה, םופוליטיי

 בלגיה
VRT 

 שידור בשפהלטורית לורשות רג 
חברי  5הממשלה ממנה את : הפלמית

 1-שופט ו, ר"עצה אשר מורכבת מיוהמו
 .תקשורת מומחי

 חברים  04מונה : מועצת הנגידים
י "ע, שנים 5שנבחרים לתקופת כהונה של 

את תפקידים העיקרי לאשר . הממשלה
בין הממשלה לרשת  הפעלההסכמי ה
  .השידור

  נחתם בין הממשלה : ההפעלההסכם
לרשת השידור ומתנה את סך התקצוב 

 בהגעה ליעדים

 גוף עצמאי המורכב : ת המדיהמועצ
מאיים האחראי דממומחים בתעשייה ואק

מודל על מתן המלצות לממשלה בנוגע ל
 הכנסה ושינוי שירותיםה

 בריטניה
BBC 

 חבר הנאמנים של רשות השידור: 
-מורכב מ .BBC-הרגולטור הישיר של ה

. שנים 5חברים לתקופת כהונה של  04
בעצת השרים וועדה  המלך י"עממונים 

 .מאית לאיתורעצ

 חברים  04-מורכבת מ : מועצת המנהלים
ממונים על ידי חברי (. ציבורנציגי  2)

בסיוע ועדת מינויים הציבורית  המועצה
נדרש אישור חבר הנאמנים . פנימית
 .מקרב הציבור םהדירקטורילמינוי 

  ( מעין חוק) רטר מלכותי'לצפועל בהתאם
מתחדש כל )המהווה את הבסיס לפעילותו 

 (.יםשנ 01

 • הסכםRemit  בין רשת השידור
, הפקת תכנית, לממשלה בנוגע ל תכנים
 .'חברות בת מסחריות וכו

 •Ofcom : גוף רגולטורי לענף התקשורת
בעיקר בסוגיות הקשורות לתכני שידור 

 . נאותים

 • מועצה ציבורית(Audience councils): 
מועצות ציבוריות המייעצות לחבר  2

 ם לציבור הרחבהנאמנים בנושאים הנוגעי

 יפן
NHK 

 חברים  04מונה : מועצת המנהלים
י "ע, שנים 1שנבחרים לתקופת כהונה של 

ראש הממשלה ובאישור שני בתי 
החלטות בנוגע  תמקבל. הפרלמנט
 .תפעול ותקציב של הרשת, למדיניות

 נשיא)חברים  00מונה : הנהלת הרשת ,
הנשיא ממונה על (. חברי הנהלה 0-סגן ו

שנים  3של  הנהלים  לתקופידי מועצת המ
 עם אפשרות לבחירה מחודשת

  אוסר על התערבות  -חוק השידורים
 .פוליטית בהחלטות תוכן

 • ועדת ביקורת(Audit Committee )-  
בהתאם לחוק השידור מועצה זו היא 
למעשה הגוף המפקח על כלל הפעילות 

  .הפיננסית  של החברה

 •מועצה מייעצת (Advisory 
Committee )מייעצת לנשיא עצה זו מו

בכל הנוגע ( ומפרסמת מסקנותיה לציבור)
לתפיסות הציבור את פעילות רשת השידור 

 .יהבהתאם להתחייבויות
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 פינלנד
YLE 

  הרשות לרגולציה בתקשורת הפינית
(FICORA:) ר נבחר "היו. חברים 8מונה

ר "היו. בידי משרד התחבורה והתקשורת
  .הנבחר ממנה את החברים הנותרים

 ועצה אדמיניסטרטיבית של רשות המ
חברים בעלי רקע  40מונה  :השידור

חברי המועצה . מקצועי וחברתי מגוון
 4בנוסף ישנם . נבחרים בידי הפרלמנט

הנבחרים בידי ( ללא זכות הצבעה)חברים 
  .עובדי רשת השידור

 5-8: מועצת מנהלים של רשות השידור 
אשר נבחרים , חברים בעלי מגוון מומחיות

ה כהונה של שנה על ידי המועצה לתקופ
מועצה  אינם החברי )האדמיניסטרטיבית 

(. יכולים להיות חברים במועצת המנהלים
מועצת המנהלים קובעת את התקציב 

 .ל"וממנה את המנכ

 

 

 מסקנות  .0.1

כפי שניתן לראות מניתוח זה עצמאותה של רשות השידור הציבורי מושגת בשני אמצעים 

 : עיקריים

 חן בין המערכת הפוליטית לבין ניהול השידור הציבורייצירת חיץ מוב 

כפי שניתן לראות לעיל ברוב המדינות שנסקרו המבנה התאגידי מורכב משלוש רמות 

 :כמפורט בתרשים שלהלן 

 

  רמהI: אשר תפקידו להתוות את ( לא בהכרח ממשלתי)גוף רגולציה ציבורי  – רגולטור

פקח כי רשת השידור פועלת בהתאם המדיניות הכללית של השידור הציבורי ול

על ידי הממשלה בסיוע ( לרוב)חברי רשות זו מתמנים . כללים/הסכם הפעלה/לחקיקה

 .וועדות איתור מקצועיות

   IIIרמה 

  Mangement Board: כגון

 IIרמה  

 ,Exeutive broad: כגון
board of Governers 

 Iרמה 

 ,BBC TRUST: כגון
Broadcasting Authority 

 רגולטור

מועצת  
 המנהלים

הנהלת רשת  
השידור  
 הציבורי
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  רמהII: גוף מקבל החלטות שתפקידו העיקרי להבטיח את עצמאותה  – מועצת המנהלים

והפעלת הארגון של רשת השידור הציבורי ועליו מוטלת האחריות לאספקת השירותים 

מינוי , בכל המדינות. וזאת בהתאם למדיניות הכללית שהותוותה על ידי רשות השידור

תוך שילוב בין חברים המתמנים  –חברי מועצת המנהלים אמור להתבצע על רקע מקצועי 

 .י גוף ציבורי חיצוני"וחברים המתמנים ע( פרלמנט/ממשלה)י גורמים ממלכתיים "ע

  רמהIII:   האחראית על הניהול השוטף של החברה  - ת השידורהנהלת רש. 

 :את הנקודות הבאותלציין במסגרת זו חשוב  

 אופי הרגולטור  .א

 :כאשר קיימים שני מודלים עיקריים, אופי הרגולטור משתנה בין המדינות

 (בלגיה, יפן, בריטניה  )רגולטור ספציפי לשידור הציבורי  •

 (  פינלנד, אירלנד)ציבוריים ומסחריים  –ה רגולטור כללי לכלל גופי השידור במדינ  •

  –השימוש במודל כזה או אחר לזהות הרגולטור נובעת מהדגשים הספציפיים בכל מדינה 

במדינות מסוימות ניתן דגש לאופי היחודי של השידור הציבורי ואילו באחרות ניתן דגש 

 .לכללי רגולציה אחידים לכל השחקנים בשוק הברודקאסט

 בלתי תלויים / י רגולציה חיצונייםקיומם של גופ .ב

מועצות ציבוריות )במדינות רבות פועלים גופים בלתי תלויים נוספים , לרגולטורבנוסף 

Audience/Media Council ) שתפקידים להוות גוף מתווך בין רשת השידור לציבור

או )בעיקר בכל הנוגע לקבלת הערכה ציבורית לשירותים שהשידור הציבורי מספק 

 : כמתואר בתרשים שלהלן גופים משפיעים נוספיםו (יין לספקמעונ

 

מועצת  
 המנהלים

רשויות  
 תקשורת

 Ofcom: כגון 

מועצות  
 ציבוריות  

 /Audince: כגון

Media 
Council 

ועדות ביקורת 

 Audit: כגון
Comitte 

: כגוןועדות הערכה 
Promises 

Committee, 
Assessment 
Commitee 
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משך תקופת , כי בכלל הגופים הרגולטוריים שצוינו לעיל מספר החברים ,חשוב לציין .ג

הגוף הממנה והגדרת מרכיבי האחריות ( לרבות מתן האפשרות לכהונה שנייה)כהונה 

ליצירת הפרדה וצמצום  אך העיקרון הכללי בנוגע, הספציפיים משתנים ממדינה למדינה

ובפרט בכל ( מחוקקת/מבצעת)התלות בין הנהלת השידור הציבורי לרשויות הפוליטיות 

ל רשת השידור וכן בשלילית האפשרות לשינוי תכני שידור לפני "פיטור מנכ/הנוגע למינוי

.שידורם נמצאו ברוב המדינות שנסקרו
61

 

 PSB-מבנה תאגידי של ה .ד

 :מודלים עיקריים' כאשר קיימים מס, נה בין המדינותמשת PSB-המבנה התאגידי של ה

 רשות ממשלתית עצמאית בתוקף חוק  •

הינו הפעלת השידור הציבורי ( BBC-כלומר מודל ה)המודל הקלאסי של שידור ציבורי 

באמצעות רשות סטטוטורית שניהולה מנותק מהממשלה בתוקף הסדרים הקובעים 

ך אין רוב ומרבית החברים הינם נציגי לממשלה יש יצוג א)את מבנה הדירקטוריון 

 .ואת עצמאותו לקבוע את ההנהלה ומדיניות המערכת( ציבור ממגזרים שונים

 חברה ממשלתית פועלת בתוקף רישיון   •

י חברה "מודל נפוץ אחר לשמירה על עצמאות השידור הציבורי הינו הפעלתו ע

במקומות אחרים ו 62במדינות מסוימות מוגדרת כחברה לתועלת הציבור)ממשלתית 

 . רישיון הפעלה מיוחדהפועלת בתוקף ( כחברה ממשלתית רגילה

במסגרת רישיון זה מוגדרת עצמאות דירקטוריון החברה לקבוע את מדיניותה 

קיימת לדירקטוריון , במודל זה. ומובטח כי חובת הדירקטורים תהא לחברה בלבד

טובה יותר עם מצבים  עצמאות רבה יותר בנושאים כספיים ויכולת להתמודד בצורה

במקרים בהם הרישיון , לעומת זאת. של מחסור בתזרים מזומנים או גרעון תפעולי

 .העצמאות נפגעת והשידור הופך להיות מוטה, 63המיוחד שניתן לחברה לוקה

 מודלים פלורליסטים  •

מודל יחודי של שידור ציבורי הינו קיומם של מספר גופי שידור ציבורי בחתך מדיה 

גופי שידור נפרדים לכל אזור כולל )חתך אזורי , (ידור נפרדים לרדיו וטלוויזיהגופי ש)

ואפילו פיצול הנובע ( 64גוף שידור נפרד לכל קבוצה אתנית)חתך לשוני , (כ ארגון גג"בד

 . 65מרצון לפלורליזם גרידא

                                                   
61
 . רבה בקרב הציבור להתערבות פוליטית בגופי שידור ציבוריים הגורמת לרשויות להימנע מלעשות כןזאת בנוסף לרגישות ה 
62
 כמו למשל באוסטרליה 
63
 כמו למשל באיטליה 
64
 כמו למשל בקנדה ובלגיה  
65
בעלי ( שלתייםחלקם פרטיים וחלקם ממ)גופי שידור  7המודל ההולנדי הינו מעניין כיוון שבמדינה זו קיימים . כמו למשל בהולנד 

רישיון לשידור ציבורי וחברה שמינית שהיא חברה ממשלתית אשר תפקידה לממן מתקציב המדינה תכניות איכות ותכניות רלוונטיות 
 .   למיעוטים ואוכלוסית מיוחדות שישודרו בתחנות הציבוריות
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, מודלים מעין אלו מלווים בכך שלכל גוף שידור ציבורי יש רשיון הפעלה נפרד

עקב הפלורליזם גם אם נפגעת , עם זאת. עצמאות מערכתית מסוימת המאפשר לו

עצמאותו של גוף כזה או אחר עדיין ריבוי גופי השידור הציבוריים מבטיח קיומו של 

 .שיח דמוקרטי

 רישיון הפעלה/הפרדה בין חקיקה ראשית להסכם .2

ים /מסמך, וקבנוסף לח, במרבית המדינות שנסקרו קיים, למרות קיומו של חוק שידור ציבורי

ים מעין הסכם בין /המהווה( מסמך הבטחות/רישיון הפעלה/המכונים הסכם הפעלה)ים /נוסף

עקרונות הפעלה , מחויבויות תוכן, או הציבור ומגדיר מטרות ויעדים ספציפיים/ו PSB-הרגולטור ו

 . 'וכו( תפעוליים וכלכליים)

ביתר שאת בעקבות ההנחיות של רישיון הפעלה עלה /הצורך בהפרדה בין חקיקה ראשית להסכם

כאשר במרבית מדינות אירופה בוצעה בחינה מחודשת של מדיניות , האיחוד האירופי שפורטו לעיל

השידור הציבורי תוך ניסיון ליצור מחדש מסגרת רגולטורית שבמרכזה מסמך הגדרת מטרות ויעדים 

  66.לשידור הציבורי

דינות אירופה למבנה דו או תלת שלבי של רגולציה עברו מרבית מ, בעקבות הנחיות האיחוד האירופי

 :כמתואר בטבלה להלן

 הבטחות לציבור הסכם ההפעלה  חוק בסיסי מדינה

 אירלנד
Broadcasting 

Law  
Public Service 

Statement 

 בלגיה
Broadcasting 

Law 
Management 

Contract  

 Charter Agreement בריטניה
Statement of 

Programme Policy, 
Service License 

 צרפת
Broadcasting 

Law 

Contrat 
D'objectifs et de 

moyens 
 

 יפן
Broadcasting 

Law  
Promises to the 

Public 

 שוודיה
Radio and TV 

Law 
Charter Promises 

 איטליה
Testo Unico 

della 
radiotelevisione 

Contratto di 
servizio  

 דנמרק
Radio and TV 

Law 

Public Service 
Broadcasting 

Contract  

 

 

                                                   
66
 Accountability in Public Service Broadcasting: The Evolution of Promises and Assessments (Nakamura Yoshiko)  
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 : כפי שניתן לראות בטבלה לעיל מבנה הרגולציה מתבסס על

 חקיקה ראשית  .4.0

בין , החוק הבסיסי מציין. חוק שידור בסיסי המהווה את הבסיס החוקי העיקרי לפעילותם

המערך , אופן ההתאגדות -את מטרות העל של השידור הציבורי ואת המבנה התאגידי , השאר

 . הרגולטורי ותחומי אחריותם של הגופים השונים ומודל ההכנסות

 רישיון הפעלה /הסכם .4.4

משך תקופת הסכם ההפעלה הוא (. PSB-או בין הרגולטור ל) PSB-מעין הסכם בין הממשלה ל

 : הסכם ההפעלה כולל את הנושאים הבאים. שנים 1-5לרוב בין 

o סוגי השירותים שיספק ה-PSB 

o (כולל סטנדרטים של איכות השירות)ספקת השירותים הקריטריונים לא 

o  כולל שיעורי מכסות )תכנים ספציפיים של תחומי תכניות ושירותים  -מחויבויות תוכן

 (.לתוכניות והפקות מקומיות

o  סוגי דוחות על רשות השידור לפרסם 

o מודל לבחינה שוטפת של  הערכות הציבור לגבי תפקודו של ה-PSB ,יל כולל בחינה של תמה

כ הערכות אלו "בד(. Value for money" )תמורה לאגרה"מהימנות והאם הוא נותן , התכנים

 . 67מתבצעות על ידי גופים חיצוניים שאינם תלויים ברשות השידור הציבורי

כ גם מנגנון לשינוי או הצגת שירותים חדשים "מפורט בד, רישיון  ההפעלה/כי בהסכם, ראוי לציין

מנגנון זה כולל בדיקה בקרב הציבור לצורך הערכת נחיצות . קורישאינם נכללו בהסכם המ

החידוש בשירות ומשך הזמן , עלות השירות, השפעה על הצופים: השירות במספר פרמטרים

 . 68שהשירות אמור לפעול

, רישיון ההפעלה הינו המחמיר ביותר כאשר חבר הנאמנים/מודל הסכם בבריטניהכי , יש לציין

 69נפרד לכל ערוץ ברודקאסט( Service licenses)מעניק רישיון ההפעלה , יוןהגוף הרגולטורי העל

ברישיונות ההפעלה אלו מוגדרים לכל ערוץ ותחנה תקציבים ושעות . BBC-של ה 70ותחנת רדיו

בנוסף לכך מפורטים ברשיונות תמהיל השידורים . הפעילות בהן כלל הערוצים מחויבים לפעול

ר מינימאלי בתחומי שידור מסוימים וכן את המודל להערכת טיב הרצוי לרבות אחוזי שעות שידו

 (.ראה להלן)השירותים של כל ערוץ שידור 

 

 

 

 

                                                   
67
   .Audience Councilואילו באירלנד הערכה מתבצעת על ידי  Advisory Committeeלדוגמא ביפן הערכה זו נעשית על ידי  
68
ברשות  כאשר הגופים המייעצים בנושא זה הינם חיצוניים ואינם תלויים PVT (Public Value Test)בבריטניה מנגנון זה נראה בשם  

 (.Media Council)השידור  ואילו בבלגיה ההערכה זו מתבצעת על ידי מועצת המדיה 
69
 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/television/service_licences.html: כלל הרישיונות של שידורי הטלוויזיה 
70
 /bbctrust/our_work/services/radio/service_licences.htmlhttp://www.bbc.co.uk: לערוצי הרדיו תלהלן כלל הרישיונו 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences.html
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 הבטחות לציבור /מסמך מחויבות .4.1

לציבור לגבי הערכים שיעמדו בבסיס השידור  PSB-בו מתחייב ה, לציבור PSB-מעין הסכם בין ה 

. PSB-ה יעדים מדידים לתפוקותכ גם "מפורטים בד, במסגרת מסמך המחויבות. ורמת השירות

מחויב לפרסמם במסגרת  PSB-יעדים אלו נמדדים מדי שנה וכחלק ממנגנון השקיפות הציבורית ה

כי הבטחות אלו , ראוי להדגיש(. כ באתר האינטרנט"בד)הדוחות השנתיים המוצגים לעיון הציבור 

ת הינה לחזק את המחויבות של אינן קובעות בהכרח יעדים לפעילויות ניהוליות ומטרתן העיקרי

 . רשת השידור הציבורי כלפי האזרחים

רישיון הפעלה נפרד המבוסס על עקרונות /קיומו של הסכם, כפי שניתן לראות מניתוח זה

ומאפשר  PSB-אובייקטיביים קבועים מראש מהווה חיץ נוסף המבטיח את עצמאות ואי תלות ה

 .א צורך בשנוי חקיקה ראשיתלל PSB-גמישות בביצוע  שינויים בפעילות ה

 אובייקטיביים לבחינת השידור הציבורי מדדים .3

אספקת תכנים איכותיים , בעקבות המגמה בקרב מדינות רבות להגברת השקיפות, כפי שצוין לעיל

רשויות השידור הציבורי מחויבות בפרסום מדדים , ובחינה דקדקנית של שימוש יעיל בכספי הציבור

 . י האינטרנטבדוחות השנתיים ובאתר

 :בקרב המדינות שנסקרו נמצאו שלושה סוגי מדדים על פיהם נבחן השידור הציבורי

 מדדי ביצוע 

 מדדי יעילות 

 מדדי הצלחה 

או /רישיון ההפעלה ו/ברוב המדינות החיוב בקביעת מדדים ובדיקתם מעוגן בהסכם, כפי שצוין לעיל

מוטלת על  גופים חיצוניים בלתי תלויים ברוב המדינות בחינת המדדים . במסמך המחויבות לציבור 

. ביעדים שונים וזאת בהתאם להנחיות הגופים הרגולטורים PSB-שתפקידם למדוד את עמידת ה

 :דוגמאות המציגות את המדדים העיקריים הנבחנים והשימוש בהם' להלן מס

 בריטניה  .1.0

. מועצת המנהליםעל ויעילות ומטיל את בדיקתם מדדי הצלחה מגדיר הנאמנים  חבר בבריטניה

, כיצד הם נמדדו, ם שנבדקומדדיאת הבדוח השנתי לפרסם  מדי שנה מחויבת מועצת המנהלים 

  .תוצאות השנה החולפת ויעדים לשנה הבאה

  מדדי ביצוע 

ברישיון ההפעלה של כל ערוץ שידור ותחנת  BBC-כאמור לעיל חבר הנאמנים מחייב את ה

 : רדיו במחויבויות תוכן שונות כגון

 BBC one שעות של תכניות מוזיקה ואומנות כל שנה 21לשדר לפחות  מחויב. 

 nnO CBB  שעות של חדשות ואירועים מקומיים  4.5בסקוטלנד מחויב לשדר לפחות

 .בשנה, שאינם חדשות, שעות של תכנים שונים 021בשנה ולפחות 
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יש לציין כי . לובסוף כל שנה מחויבת מועצת המנהלים בדיווח על עמידה במחויבויות תוכן א

בויות התוכן מהוות חלק מהרישיון במקרה של אי עמידה במחויבויות אלו ימכיוון שמחו

יכול חבר הנאמנים להורות על השהיית תשלום האגרה מהקרן הממשלתית בה היא צבורה 

 (.ראה להלן)

   מדדי יעילות 

 :מועצת המנהלים מחויבת למדוד מדי שנה את הפרמטרים הבאים

 מונח יצד נמדדכ יעד נושא

 תמורה לאגרה

(Value for 

Money) 

שיפור התמורה הניתנת 

לציבור בעד תשלום 

 האגרה

הגעה ליעד חיסכון 
 )%(בעלויות 

Forecast Annualized 
efficiency (%) 

שינוי מספר המנהלים 
)%( 

Change in number of 
Senior Managers (%) 

שינוי בשכר הנהלה 
 )%(בכירה 

Change in Senior 
managers pay billl (%) 

שיעור תקורות 
 )%(מהוצאות 

overheads as % of 
expenditure 

" תפיסות הציבור"סקר 
 "תמורה לאגרה"-ל

audience perception of 
Value for money 

 

   מדדי הצלחה 

 :מועצת המנהלים מחויבת למדוד מדי שנה את הפרמטרים הבאים

 מונח כיצד נמדד יעד נושא

 איכות 

שיפור איכות תכני 
 השידור

 " ציבורההערכת "סקר 
Audience Appreciation 

Index (AI) 

שיפור בתפיסת 
הציבור את תכני 
הערוץ כמקוריים 

 ושונים

 "תפיסות הציבור"סקר 
Audience perceptions of 

‘origiBal aBd DiffBrBBt" 

הגעה 
לציבור 
 הרחב

שיפור הגעה לכלל 
 לוסיותהציבור ואוכ

נתוני הגעה ) חשיפהמדד 
 (לציבור

Audience Reach  

נתונים בדבר הנגשה 
 BBC-לשירותי ה

Access to BBC Services 

" תפיסת הציבור"סקר 
לגבי ייצוג הולם של כלל 

  חלקי האוכלוסייה
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 בלגיה .1.4

עוגן מקורן מתקצוב ממשלתי אשר מ VRTרוב ההכנסות של רשת השידור הפלמית בבלגיה 

 . שנתיים מול הממשלה 5 71בהסכמי הפעלה

התקציב הממשלתי כולל עליה הדרגתית משנה לשנה בגובה התקצוב , במסגרת הסכם הפעלה זה

 . שנקבעו מותנה בהגעה ליעדיםהממשלתי כאשר קבלת תוספת התקציב 

 : למדוד את הנושאים הבאים VRT-לשם מדידת ההגעה ליעדים נדרשת ה

 צופים ' מסהגעה ל: מדדי הצלחה(Reach  )והערכת הרשת בידי הצופים. 

 עמידה במחויבויות תוכן וחדשנות:  מדדי ביצוע 

 וניהול כספי 72מדיניות הקשורה לכוח האדם: מדדי יעילות. 

 אירלנד .1.1

 Annual)דוח ביצועים חוק השידור מחייב את רשת השידור הציבורי בהצגת  באירלנד

Statement of Performance Commitments). בתחומים דדי ביצוע ויעילות מ 55 -הדוח מציין כ

וזאת  'ווכ תאחריות תאגידי, שימוש בכספי הציבור, ניהול, טכנולוגיההשקעות ב :כגון ,שונים

  . צהרת הכוונות המסמך התוכנית האסטרטגית ו, לאור מטרות העל

מדידים להגעה ) מדדים, יעדים להגעה למחויבות זו, תיאור המחויבות: הדוח מוצג בפורמט הבא

וכן השידור הציבורי הדוח מוצג באתר האינטרנט של רשות . תוצאת השנה החולפת, (ליעד

 .בדוחות השנתיים

 יפן  .1.2

הנהלת השידור הציבורי נדרשת לבצע סקרים המשקפים את עמדת הציבור היפני בנושאים  ביפן

 :הבאים

 נתפסת על ידי הציבור כאמינה( האם הרשת:  אמינות. 

 (. מוכר  ונגיש, שימושי)ם הרשת נתפסת כצורך הכרחי הא:  צורך 

 רואה , השפעה, איכות)האם הרשת נתפסת על ידי הציבור כתורמת לחברה : תרומה לחברה

 (למרחק

 האם הרשת נתפסת כיעילה ואפקטיבית: תמורה לאגרה. 

ת הרשות נדרשת לבצע סקרים אלו באמצעות גופים חיצוניים אובייקטיביים ולפרסם את התוצאו

 . באתר האינטרנט של הרשות
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 מנגנון מימון השידור הציבורי .4

 :PSB -מנגנונים עיקריים למימון פעילות של ה' במסגרת הסקירה שערכנו נמצאו מס

 עצמית  גבייהאגרה ב .2.0

 :בגביה עצמית כמקור המימון העיקרי מפורטות בטבלה להלןמדינות בהן משמשת אגרה 

 מקורות מימון מדינה
שיטת 
 הגבייה

 שיטת עדכון קביעת היקף המימון שיטת המימון

  בריטניה

BBC  

, (71%)אגרה 
הכנסות 

מסחריות אחרות 
(11% ) 

גבייה 
במיקור 

 חוץ 

  האגרה מועברת לקרן
ממשלתית סגורה 

כנגד  BBC-ומועברת ל
  עמידה בתנאי רישיון

 1  חברות בת מסחריות
עוסקות במכירת תוכן 

  והשכרת אולפנים

קי מחזי –בסיס האגרה 
מכשירים בעלי יכולת 

 קליטת שידורים 
המשרד  -גובה האגרה 

הממונה  באישור 
 . הפרלמנט

 .-נקבע ל
  שנים מראש

  יפן

NHK  

( %.0 -כ)אגרה 
תקצוב +

  ממשלתי עקיף

גבייה 
  ישירה

 NHK-מעבר לאגרה ה
משמש כמעבדה הלאומית 

לתקשורת ואתר ביטא 
לבחינת פטנטים שונים 

  בתקצוב ממשלתי -בתחום 

אחזקת  –בסיס האגרה 
  מכשיר טלוויזיה

י "ע  -גובה האגרה 
המשרד הממונה באישור 

 בתי הפרלמנט  4

מעודכן אחת 
  .לשנה

 
כפי שניתן לראות הן ביפן והן בבריטניה האגרה המבוססת על קיומו של מכשיר לקליטת 

 . מהווה עדיין מקור המימון העיקרי PSB-י ה"ונגבית ע( מסוג כלשהו)שידורים 

לנוכח הקושי הגובר באיתור )מתוך הכרה בכך שמקור זה קרוב לוודאי אינו מספיק , עם זאת

 : שאינו תלוי באגרה PSB-בשני הארגונים נמצא מקור מימון נוסף למימון פעילות ה( חייבים

  בו מקבל ה  -המודל היפני-PSB  תקציב ממשלתי עבור שירות יחודי שהוא מעניק לממשלה

 .קשורתכמעבדה הלאומית לת

  או ( ידיעות ותוכניות)מושג באמצעות מכירת תוכן בו נתח ניכר מהתקציב  –המודל הבריטי

( פרודקשן-פרודקשן ופוסט)באמצעות השכרת אולפנים וציוד או באמצעות השכרת שירותים 

-פעילות זו מהווה מקור עיקרי להכנסות ה ,כפי שניתן לראות. נדייזינג'או באמצעות מרצ

BBC הגביר ( לאור הביקורת הציבורית ותכנית ההתייעלות שעבר)האחרונות  אשר בשנים

 .  מאוד את פעילותו המסחרית תוך ניצול המוניטין והאמינות של הארגון

 מס יעודי /ממשלתית  גבייהאגרה ב .2.4

אך כספי האגרה אינם ( או חלקו)הינו הציבור  PSB-במדינות אחרות מקור המימון העיקרי של ה

 :כמפורט בטבלה להלן, י גוף ממשלתי חיצוני"אלא ע PSB-נגבים על ידי ה
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  שיטת עדכון  קביעת היקף המימון  שיטת המימון  שיטת הגבייה מקורות מימון   מדינה

  אירלנד

RTE  

, ( 51%)אגרה 
פרסום ברדיו 
ובטלוויזיה 

(51%)  

י "גבייה ע
רשות הדואר 
 הממשלתית 

  כספי האגרה מועברים

 BAI לקרן סגורה של  
ממנה משולמים 

מחויבויות תוכן והיתרה 

אין  -   RTE-מועברת ל
  רשת ביטחון

  חברת בת שלRTE  
עוסקת במכירת 

  פרסומות

מחזיקי  –בסיס האגרה 
מכשירים בעלי יכולת 

 קליטת שידורים 
 -גובה האגרה 

, RTEבהתייעצות בין 
משרד התקשורת ומשרד 

  .הכלכלה

מעודכן 

  .אחת לשנה

  פינלנד

YLE  
מס יעודי על כל 

  (011%)אזרח 

כחלק 
מתשלום המס 

  השנתי
 אין רשת ביטחון 

משרד התחבורה 
 . והתקשרות

מעודכן 

  .אחת לשנה

  צרפת

FTV  

, ( 71%)אגרה 
מס יעודי על 

חברות 
התקשורת 

פרסום ( 45%)
(5%)  

האגרה נגבית 
יחד עם 

י "הארנונה ע
הרשויות 

 המקומיות 

. נקבע תקציב שנתי FTV-ל
+ גביית האגרה  אם סך

המס על חברות התקשורת 
אינו מגיע לתקציב יש 

פרסום . השלמה ממשלתית
  מותר רק בשעות הבוקר

מחזיקי  –בסיס האגרה 
מכשירים בעלי יכולת 

 –פטורים )שידור 
 (בהתאם לפטור מארנונה

הפרלמנט  –גובה האגרה 
  הצרפתי

 5-קבוע ל

 שנים

 צמוד  

 ספרד 

RTVE  

מס על חברות 
-כ) התקשורת

מימון (+ 75%
 ממשלתי ישיר 

 

על חברות  1%מס בשיעור 
על רב  0.5%, ברודקאסט

על חברות  1.0%ערוצי ו
. תקשורת ואינטרנט

י "השלמת התקציב השנתי ע
  המדינה

בהתאם לתקציב 

  לממשלה RTVEשמגישה 
  אחת לשנה

 

או " אגרה"נה ובמקומו גובה המדיבעצמו אינו גובה את האגרה  PSB-מודל זה מבוסס על כך שה

 :מודל זה נחלק לשני סוגים עיקריים. PSB-מס יעודי המשמש למימון ה

 מודל בו ניתנת ל-PSB  השלמת התקציב הנדרש לו ממקורות ממשלתיים -רשת ביטחון. 

 מודל בו לא ניתנת ל-PSB  רשת ביטחון והוא נדרש להתאים את פעילותו לתקציב שהועבר לו

 (. וםכמו למשל פרס)מקורות נוספים + 

 :במסגרת זו קיים ריבוי מודלים

 בלי רשת ביטחון ממשלתית(  רשות הדואר)גביית אגרה באמצעות גורם ממשלתי  -אירלנד 

 (מההכנסות 51%)והשלמת ההכנסות באמצעות פרסום 

   מנגננון לרשת ביטחון עם ( הרשויות המקומיות)גביית אגרה באמצעות גורם ציבורי  –צרפת

  .רשת ביטחון ממשלתית+ ( על חברות התקשורת)ממס יעודי באמצעות השלמת תקציב 

   אין רשת ביטחון –נגבה באמצעות מערכת המס המס יעודי לכל בית אב  –פינלנד 
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   רשת ביטחון ממשלתית להשלמת התקציב   +  73מס יעודי על חברות התקשורת  -ספרד 

 אין רשת ביטחון –חשמל גביית אגרה באמצעות חשבון ה –קפריסין , טורקיה, יוון, פורטוגל. 

  שיון הרכב וכויגביית אגרה באמצעות ר –המודל הישראלי'. 

 מימון  באמצעות תקצוב ממשלתי ישיר  .2.1

 :במדינות מסוימות מקור המימון העיקרי איננו הציבור אלא הממשלה כמפורט בטבלה להלן

  שיטת עדכון  קביעת היקף המימון  שיטת המימון מקורות מימון   מדינה

  גיהבל

VRT  

תקצוב ממשלתי 
, ( 81%)ישיר 

  (.41%)פרסום 

 הסכם הפעלה בין הממשלה ל-
VRT  הכולל תקציב מדורג לפי

  שנים בהתאם להגעה ליעדים
  חברת בת שלVRT  עוסקת

 במכירת פרסומות 

בהתאם להסכם הפעלה בין 
  .רשות השידור לממשלה

ההסכם 
מתחדש כל 
 חמש שנים 

  אוסטרליה

ABC  

תי מימון ממשל
, (81%)ישיר 

 ( 41%-כ)פרסום 

על בסיס תכנית עסקית הכוללת 
, פירוט של הכנסות והוצאות

 מחויבויות תוכן ורמת שירות 

אישור התכנית הרב שנתית 
י הממשלה והפרלמנט "ע

  (רבעונית)והעברת תקציב 

תקציב רב 
שנתי  

 1-מאושר ל
  שנים

 

 :מרכיבים 1כ על "מבוסס בד PSB-יש לציין כי מודל התקצוב הישיר של ה

 .   שילוב של רישיון הפעלה ותכנית עסקית –תקצוב ממשלתי מבוסס על סוג של הסכם הפעלה  •

 ( בלגיה)יצירת קשר בין היקף התקציב לבין עמידה במדדים אובייקטיביים  •

כאומדן חיצוני  –במודל ההכנסות ( ברדיו ובטלוויזיה)קיים שילוב של הכנסות מפרסום  •

במודל הבלגי . מסך ההכנסות 41%-שיעור ההכנסות מפרסום מוגבל עד ל אך PSB-להצלחת ה

למקרה של אי עמידה ביעד ( מתקציב הפרסום 85%עד לגובה )קיימת גם רשת ביטחון 

 . הפרסום

 

 :חשוב להעיר את ההערות הבאות PSB-לגבי מודל המימון של ה

ון מבוססת על יותר ממקור מדינות שנסקרו שיטת המימכל הב, כפי שניתן לראות מהסקירה לעיל .א

הדרך היחידה להבטיח אי  ןממצא זה שלעצמו סותר את הטענה כי אגרה או מס יעודי הינ. אחד

  העצם העובדה כי בכל המדינות הגובות אגרה נקבע גובה, יתר על כן. PSB-תלות כלכלית של ה

מראה כי ( או שילוב ביניהם)פרלמנט ה/משרד ממשלת/י החלטה של שר"ע( ושיטת עדכונה)

 .בגורמים פוליטיים PSB-הסתמכות על אגרה לבדה עלולה לגרום דווקא לתלות של ה

לשנת  PSB-ניתוח מרכיב ההכנסות מפרסום בקרב ה –גם פרסום איננו מילה גסה , במסגרת זו .ב

 :מעלה את הממצאים הבאים 4101

 

                                                   
73
ממשלת ספרד הסבירה כי המס נובע , עם זאת. רותיש לציין כי מס זה זכה לביקורת רבה באיחוד האירופי בטענה שמודל זה פוגע בתח 

 PSB-לפרסם ומכיוון שהחברות הפרטיות הן הנהנות העיקריות מכך הגיוני שהן יממנו את פעילות ה RTVEמשינוי חקיקה שאוסר על 
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 ( 2111)בעולם  PBSשיעור הכנסות מפרסום וחסויות מסך הכנסות 

 

 PSB-י ה"גישות עיקריות לגבי הפרסום ע 1ן לראות מניתוח זה קיימות כפי שנית

 (המדינות הסקנדינביות ולאחרונה גם ספרד, יפן)איסור מוחלט על פרסום  •

 ( אוסטריה, איטליה, אירלנד) הן ברדיו והן בטלוויזיה –היתר לפרסום ללא הגבלה  •

  :למשל, היתר לפרסום ברדיו ובטלוויזיה בכפוף למגבלות  •

o התרת פרסום ברשת הציבורית בשעות שאינן פריים טיים –( צרפת)בלה לפי שעות מג. 

o  כ "בד)תחנות מסוימות /התרת הפרסום רק בערוצים –( בריטניה)מגבלה לפי סוגי ערוצים

 (. לא בערוץ הדגל

o  התרת פרסום עד לסך כספי  –(אוסטרליה/בלגיה)מגבלה לפי חלק יחסי מסך התקציב

 ( PSB-ם מתקציב ההמחושב באחוזי)מסוים 

רכישת הפרסום מתבצעת באמצעות חברת  –לפרסם  PSB-כי בכל המדינות בהן מותר ל, יש לציין

 . בהתאם להחלטות האיחוד האירופי, בת מסחרית יעודית

על תשלום אגרה  PSB-כל המדינות בהם התבסס ה, מהסקירה שערכנו עולה כי בשנים האחרונות .ג

ר בשל המהפכה הטכנולוגית והשלכותיה מבחינת בסיס החלו בחשיבה מחודשת בנושא בעיק

כאשר היה ברור לכל כי בעידן המודרני אחזקת מכשיר טלוויזיה אינה , החיווב של האגרה

בחלק מהמדינות פתרו את הסוגיה באמצעות הרחבת בסיס האגרה לבעלות על כל . מספקת

אך במדינות אחרות , (Free Riding -הגדרה שאינה פותרת את בעיית ה)אמצעי קליטת שידורים 

 :נקטו צעדים נחרצים הרבה יותר בכדי לפתור את הבעיה
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o להפסיק את תשלום האגרה ולעבור למימון ה 0000-בהממשלה הפלמית החליטה  בלגיהב-

PSB במסגרת זו גובש הסכם הפעלה בין הממשלה לבין . באמצעות תקצוב ממשלתיVRT 

נבנה מודל של הוצאות ונקבעו , VRTשל  אשר הגדיר את השירותים ומחויבויות התוכן

 .VRT-מדדים שישמשו בסיס לתשלום התקציב הממשלתי ל

o שיטת המימון של רשת השידור הציבורי פינלנד ב(YLE) כאשר , עברה לאחרונה שינוי מהותי

שנגבה "  Yleמס"הוחלט שהתשלום יתבצע במקום אגרה באמצעות מס יעודי  4101משנת 

 . 74ם על בסיס שנתי כחלק מתשלום המס השנתימאנשים פרטיים ותאגידי

נוצרה הפרדה , גם במדינות בהן חלק ניכר מהתשלום עדיין מבוצע באמצעות אגרה, יתר על כן .ד

וזאת בשם עיקרון השקיפות וכדי  PSB-י ה"מלאכותית בין תשלום האגרה לבין קבלת הכסף ע

כספי האגרה אינם מועברים  גם באירלנד וגם בבריטניה, במסגרת זו. למנוע אפשרות לשחיתות

רק  PSB-ומועברים ל( בניהול הממשלה או הרגולטור)אלא לקרן מיוחדת  PSB-ישירות ל

תשלום מראש של מחויבויות התוכן באירלנד ועמידה בתנאי הרישיון )בהתממש תנאים מסוימים 

 ( בבריטניה

אגרה על מכשירי  – PSB-ניתן לאמר כי בעשור האחרון מודל המימון הקלאסי של ה, לסיכום

תוך גיוון מקורות ההכנסה ויצירת מודלים המבוססים , עובר רוויזיה מהותית בכל העולם –טלוויזיה 

 .PSB-עיקריים למימון ה/תקצוב ממשלתי ישיר או עקיף כמקורות נוספים/פרסום/על מס יעודי

ולית ואי תלות אי לכך ניתן לומר כי אין קשר בין הצורך בקיום שידור ציבורי בעל עצמאות ניה

מוגדר בצורה ברורה  PSB-כל עוד המבנה החוקי והתאגידי של ה –פיננסית לבין שיטת המימון 

 גוף באם המימון העברת את המבטיחים מנגנונים הכוללים" איזונים ובלמים"היוצרת מערך של 

 . לכך שנקבעו בתנאים עומד השידור

 

 תחרותיות ודגשי תוכן  .5

 הציבורי רמת התחרותיות של השידור  .5.0

למרות התחרות הגוברת מול חברות הברודקאסט המסחריות והשינויים בדפוסי הצפייה של 

רשתות השידור הציבורי באירופה עדיין תופסות נתח שוק משמעותי מסך הצפייה , האזרחים

 :כמפורט בטבלה שלהלן, בטלוויזיה

 

 

 

 

                                                   
 . יורו מקבלים פטור מתשלום 7801-קטינים ואזרחים בעלי הכנסה פחותה מ 74
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 מדינה 
ערוצי ' מס

 טלוויזיה
 ציבוריים

ערוצי ' מס
 טלוויזיה

 יםפרטי

נתח שוק של השידור 
 הציבורי בטלוויזיה

2112 

 גרמניה 
ZDF, ARD  

3 21 42.0% 

 איטליה
RAI  

15 14 10.8% 

 בריטניה
BBC  

1 21 40.1% 

  ספרד
TVE  

5 4 42.0% 

 צרפת
FTV  

4 12 11.1% 

 

שכן באופן עקבי נתח השוק , תה שנה מצוינת לשידור הציבורי באירופהיהי 4104יש לציין כי שנת 

הסיבה לכך הינה שבאירופה  –שלהם בשנים זוגיות עולה ואילו בשנים אי זוגיות הוא יורד 

כ בערוצים "משודרים בד( מונדיאל ויורו, אולימפיאדה)שידורי הספורט הלאומיים הגדולים 

רועים אלו נתח השוק של הערוצים יבשנים זוגיות בהם מתרחשים א, הציבוריים וכתוצאה מכך

יתה טובה במיוחד שכן היה בה שילוב של יה 4104שנת . שמעותיתהציבוריים עולה מ

עובדה שגרמה לכך שבמשך  ,עם טורניר יורו, (לונדון)אולימפיאדה מוצלחת שהתרחשה באירופה 

 . גדולים  מאוד צפייהזכו הטלוויזיות הציבוריות באירופה לשיעורי  4104חודשי קיץ 

אשר , ופה עומדים בניגוד מוחלט למצב בישראלהנתונים הגבוהים שהשיג השידור הציבורי באיר

כחמישית מנתח השוק הממוצע , דהיינו - 2%-עמד על כ( 4104)בשנה זו  0בה נתח השוק של ערוץ 

נתח שוק שאין לו ( רועי הספורט הגדוליםישידר גם הוא את א 0וזאת למרות שהערוץ ) EBU-ב

 . אח ורע בכל השידור הציבורי האירופי

וב לציין כי בישראל יש לשידור הציבורי חיסרון מובנה בכך שעומד לרשותו רק חש, לשם הוגנות

עובדה שמקשה עליו לפלח את השוק ולהציע מגוון תוכניות  –( 11בהתעלם מערוץ )ערוץ אחד 

עדיין בהשוואה לערוצי הדגל בלבד עדיין נתח השוק של , עם זאת –שיתאימו לקהלים שונים 

 .הינו נמוך ביותר 0ערוץ 

 היל תוכןתמ .5.4

חשוב להדגיש כי בכל המדינות שנסקרו ערוצי הדגל של השידור הציבורי בטלוויזיה שמים דגש 

 :דוגמאות לגבי תמהיל השידורים' להלן מס. עיקרי על תחום החדשות והאקטואליה

 בריטניה  .א

ערוץ הדגל בעל נתח הצפייה הגבוה ) BBC 1תמהיל השידורים השבועי בערוץ הטלוויזיה 

 :הינו כדלקמן( ף הטלוויזיה בבריטניהביותר בענ
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  :כפי שניתן לראות מהתרשים

  (.20%)תחום החדשות והאקטואליה תופס את נתח הגבוה ביותר של שעות שידור 

  רועי הספורט הגדולים ישל שעות השידור הן בגלל א 01%תחום הספורט תופס נתח של

כניות הפריים טיים בשבת מקדיש נתח ניכר מתו BBC-שהתרחשו בשנה זו והן משום שה

 . לנושא הספורט כולל מגזינים ושידור ישיר של המשחק המרכזי בליגה האנגלית

  תכניות המידע התחום השני בעל שיעור הגבוה ביותר של שעות שידור הוא תחום

ביותר  הרחב הזה הינההגדרה הבריטית למונח כי  ,ראוי להדגיש(. Factual) והריאליטי

 המתעדות אירועים ואנשיםתוכניות , 75מידעכולל תכניות  Factual-כאשר תחום ה

במסגרת זו .ריאליטיואפילו תכניות  לייף סטיילתוכניות  ,(תעודהודרמה -לרבות דוקו)

חשוב להזכיר כי הטלוויזיה הציבורית בבריטניה אינה מתנזרת משידור תכניות כאלו 

 .76רש זהורואה לעצמה חובה להתחרות מול הערוצים המסחריים גם במג

הינה מדיניות של איכות יחסית  BBC-חשוב להדגיש כי מדיניות התוכניות ה, במסגרת זו

רוכש אף הוא תכניות /מפיק BBC-במילים אחרות ה –ולא מדיניות של איכות מוחלטת 

תכניות באיכות ( גם בערוץ הראשי וגם בערוצים הנוספים)אך מקפיד להציע " מסחריות"

איכותי יותר מזה של הערוצים ( לדעת הרגולטור)רים בו הינו כך שתמהיל השידו, גבוהה

 .   המסחריים

 אירלנד   .ב

שומר על מעמדו כרשת השידור הנצפית ביותר ( RTE)רשת השידור הציבורי באירלנד גם 

 . במדינה מבין כלל חברות השידור המסחריות

                                                   
75
 Top Gear :http://www.bbc.co.uk/programmes/genres/factualלדוגמא  
76
רוקדים על "וגמר  The Voiceשלא היו ארועי ספורט היו גמר  BBC 0-הוכחה לכך ניתן לראות בעובדה ששני התוכניות הנצפות ביותר ב 

 . אדפטציה גם לישראל והוקרנו בערוצים המסחריים שניהם כידוע תכניות ריאלטי שהעברו –" כוכבים

 חדשות  
37% 

 אקטואליה
4% 

לייף סטייל   , מידע
 Factualוריאליטי  

34% 

מוסיקה  קלאסית  
 ואומנות

1% 

 דת
1% 

 קומדיה
3% 

 ספורט
13% 

 גיל הרך
7% 

  BBC 1 תמהיל שידורים בערוץ 
2011-2012 

http://www.bbc.co.uk/programmes/genres/factual
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ם החדשות תחו( המתייחס לשעות פריים טיים בלבד)כפי שניתן לראות בתרשים שלהלן 

 :והאקטואליה תופס את נתח השידורים הגבוה ביותר

 

 Factual-בידור ו, גם באירלנד ניתן לראות כי השידור הציבורי מקרין תכניות ספורט

 .RTEשל ערוץ הדגל של  הפופולאריותבשיעורים גבוהים המסבירים במידה מסוימת את 

 יפן  .ג

 %.2חדשות תופס נתח נכבד של תחום ה  NHK ,General TVבערוץ הדגל של  גם ביפן

 :77(מקום ראשון בעולם מכלל ערוצי רשתות השידור הציבורי)מתחום השידורים 

 

 .גם ביפן נתח ניכר מהשידורים בערוץ הדגל מוקדש לבידור, כפי שניתן לראות

 

                                                   
77 NAKAMURA, Y., ARAMAKI, H., HIGASHIYAMA, I., & IDA, M. (2013). Perceptions of Public Broadcasting: Findings of 

an International Comparative Survey.  

 

,  חדשות
אקטואליה  

 א"ומז
31% 

 ספורט
20% 

 בידור
19% 

Factual 
17% 

 דרמה
6% 

 מוסיקה
2% 

 תרבות
2% 

   (%) RTE  -טלויזיה   תמהיל שידורי

*Peak Hours 

 חדשות
46% 

 תרבות
23% 

 בידור
20% 

 חינוך
11% 

 General TVתחום שידורים בערוץ הדגל 

 (שעות שבועי' מס) 

 חינוך בידור תרבות חדשות
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תמהיל השידורים השבועי בערוץ הדגל של הטלוויזיה , כפי שניתן לראות מכל הדוגמאות לעיל

 :תוך מתן דגש לסוגות הבאות, כולל את כל מגוון הסוגות הקיים הציבורית

  בשעות הפריים טיים  75%-בממוצע משעות השידור מתוכם כ 21%-כ –חדשות ואקטואליה

 המורחב

 Factual – בפריים טיים המורחב 21%-בממוצע משעות השידור מתוכם כ 15%-כ. 

  ואירלנד מדובר בעיקר על תכניות יום  בבריטניה)כולם בפריים טיים  –בממוצע  01%-כ –ספורט

 ('א

 כולם בפריים טיים  –בממוצע  01%-דרמה וקומדיה כ 

 ניהול מערך החדשות .4

כפי שצוין בסעיף הקודם תחום החדשות והאקטואליה מהווה נדבך עיקרי וחשוב בשידור הציבורי 

פני החברות  בין השאר בשל האמינות הנתפסת של רשתות השידור הציבורי על, במדינות שנסקרו

 .  המסחריות בתחום זה

כי בכל המדינות שנסקרו מערך החדשות פועל בצורה של חטיבה נפרדת אשר אוספת , חשוב להדגיש

את המידע וגם אחראית על הפקת חדשות ועריכתם בהתאם לסוגי המדיה השונים והפצתם לערוצי 

כ מערך שידורי הספורט "כי בד, חשוב לציין. PSB-תחנות הרדיו ואתר האינטרנט של ה, הטלוויזיה

 .הינו נפרד ממערך החדשות

 :להלן מספר דוגמאות למערכי חדשות מעין אלו

 יפן  .0..

. חטיבת חדשות נפרדת המספקת תכנים חדשותיים לכל ערוצי הרשת טלוויזיה ורדיו  NHK-ל

שעות ביממה של חדשות חיות  01 -המפיק כ NHK News Center -הפקת החדשות מתבצע ב

, Good Morning Japan" ,NHK News 7 ,NHK Watch 9": ת הדגל של הערוץ הכלליבתוכניו

Sunday Sports News וכן חדשות בערוץ החינוכי :Sign Language News .  בנוסף לכךBS 

News Center  אחראי להפקת תכנית חדשות ואקטואליה לערוצי הטלוויזיה הדיגיטאליים וכן

 . הלהפקת מבזק חדשות בכל שעה עגול

 בריטניה  .4..

איש ותפקידה לאסוף ידיעות מכל רחבי בריטניה ומכל  111,.-מונה כחטיבת החדשות  BBC-ל

 . רחבי העולם להפיקם ולערכם לפי סוגי המדיה ולהפיצם

במטרה להפיק וזאת  BBC English Regionsיחד עם חטיבת  4110אוחדה בשנת החטיבה 

 . והן באינטרנט, הן ברדיו ,האזורית הן בטלוויזיהו חדשות ברמה המקומית

, ,Question Timeכמו ברדיו ובטלוויזה   BBC -של העל תכניות דגל  החטיבה אחראית

Panorama, Today ,News night וכן על אתר החדשות של ה-BBC ,BBC News Website ,

BBC Parliament ,BBC Radio 5 live . 
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. BBC World Service -ול BBC World News -ל מפיקה חדשותחטיבה בנוסף לכך ה

שירותים אלו אינם ממומנים על ידי האגרה אלא על ידי הכנסות מסחריות ומענקי משרד 

 78.החוץ

 אירלנד .1..

ואחראית על  ההינה יחידה נפרדת מהרדיו והטלוויזי RTEחטיבת החדשות ואקטואליה של 

לרבות עדכון  RTEהפקת כלל התכנים החדשותיים בכלל ערוצי הטלוויזיה ובתחנות הרדיו של 

 . RTEתכנים חדשותיים אינטרנטיים באתרי האינטרנט של 

החטיבה מפיקה מספר תכניות חדשות בערוצי טלוויזיה ורדיו וכן מבזקים כל שעה עגולה 

הערוץ   RTE News Nowערוץ חדשות בשם  RTE–ל  4118משנת . RTEבתחנות השידור של 

ים לקוחים מתוכניות חדשותיות המופקים כלל התכנ. שעות ביממה וללא פרסומות 42משדר 

 . לערוץ אתר באינטרנט וכן אפליקציה בטלפונים חכמים. לערוצים אחרים ומשידורים חוזרים

 

 צרפת  .2..

ומהווה אחת משלושת  .411הוקמה בדצמבר  France24רשת החדשות והאקטואליה  בצרפת

ות חברת האחזקות נמצאת בבעל 4118של צרפת אשר משנת  79ערוצי התקשרות הבינלאומיים

 . 80France Media World  -הממשלתית 

הרשת .  אנגלית וערבית, צרפתית: בשלוש שפות עיקריות 42/7הרשת משדרת בשלושה ערוצים 

דקות כאשר בין לבין משדרת  01מבזק חדשות באורך של ( ומחצית השעה)משדרת בכל שעה 

כלל התוכניות דומות (. וכדומה ראיונות, אקטואליה, טכנולוגיה)מגזינים בתחומים שונים 

 (. אנגלית וערבית, צרפתית)כאשר רק השפה שונה ( טקסט ותמונה)מערוץ לערוץ 

תחת  Radio France Internationaleלעובדי  France24הוחלט לאחד בין עובדי  4104בינואר 

. מיקום מרכזי אחד כאשר הגוף המאוחד יפיק תוכניות לטלוויזיה לרדיו ולאתר האינטרנט

הליך ( . Radio France Internationaleמשרות מ  85)משרות  014 -בעקבות המהלך צומצמו כ

 . המיזוג בין שתי הגופים נמשך גם כיום

מההפקות הינם בשיתוף  4/1. עיתונאים האחראים לכשליש מההפקות של הרשת 250-לרשת כ

 (. Groupe TF1 FTV ,AFP ,RFI)פעולה עם רשתות תקשורת אחרות 

 ומענה למיעוטים ון לשוניגיו .0

או ריבוי שפות קיימים ערוצי /ברוב המדינות שנסקרו בהם קיימים ריכוזים גדולים של מיעוטים ו

 . או לקבוצות הלשוניות הנפרדות/טלוויזיה יעודיים ותחנות רדיו ייעודיות למיעוטים ו

 : במסגרת זו קיימים שני מודלים עיקריים

                                                   
78
 .4102מענקים אלו יסתיימו בשנת  
79
 . TV5Monde -ו, Radio France Internationale  (RFI) -ל ףבנוס) 
80 France Médias Monde  נקראה בשם 4101לפני יוני ) בעבר: (Société de l'audiovisuel extérieur de la France (SAEF  
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 חלק מהשירותים שנותן ההפעלת ערוצי השידור היעודיים כ-PSB  על בסיס )ומתוך תקציבו

תפיסה הרואה חשיבות גדולה באינטגרציה של קהלים אלו לתוך החברה האזרחית ומתוך ראייה 

 (.מאזינים/של שידור ציבורי שבא לשרת את כלל ציבור הצופים

 כספי  או מקור/הפעלת ערוצי השידור היעודיים במסגרת נפרדת ותקצובם באמצעות המדינה ו

 ( PSB-לעיתים מתוך כספים שנגבים עבור ה)אחר 

 :מגוון לשוני במדינות שנסקרו/להלן מספר דוגמאות למענה למיעוטים

 מדינה
סוג 

 המענה
 תקצוב 

 מאפינים תחנה 

 בריטניה
-בתוך ה

BBC 

מתוך תקציב 

BBC 

BBC Alba 
ערוץ טלוויזיה המשדר בשפה הגאלית סקוטית 

 שעות ביום  7 –

BBC Asian Network 

התחנה משדרת רוב הזמן באנגלית אך מחויבת 

שעות בשפות  41לשדר כל שבוע מינימום של 

 81(.אורדו וכדומה, הינדי)אסייתיות שונות 

BBC Radio Cymru 

BBC Radio nan 
Giadhal 

תחנות אזוריות המשדרות בשפה הוולשית 

 והגאלית 

BBC Radio 1 Extra 
ירים מאוכלוסיית תחנת הרדיו מיועדת לצע

מוסיקה )המיעוטים עם תכנים רלוונטיים 
 (שחורה ותוכניות תיעודיות מקהילות אלו

 פינלנד
בתוך 

YLE 

מתקציב 

YLE 
Yle Fem   

למיעוט ) המשדר בשוודיתטלוויזיה ייעודי ערוץ 

תמהיל השידורים . שעות 08המשדר ( השוודי

ילדים  תכניות, סדרות, חדשותמורכב מ

מביא הערוץ "  פריים טיים"מחוץ ל. וסרטים

 תכניות מהשידור הציבורי השוודי

  אירלנד

רשות 
 נפרדת 

TG4 

תקצוב 

ממשלתי 

 נפרד

TG4 
לוח  –ערוץ טלוויזיה יעודי בשפה האירית 

 שעות 08משדרים מלא 

בתוך 

RTE 

מתוך תקציב 

RTE 
RTÉ Raidió na 

Gaeltachta 
 42/7תחנת רדיו בשפה האירית משדרת 

 בלגיה

ת רשתו 1

שידור 

 נפרדות 

כל רשת 

מקבלת 

תקצוב 

 נפרד 

VRT 
-ערוצי טלוויזיה ו 1מונה  פלמיתשידור בשפה ה

 .ערוצי רדיו 01

RTBF 
ערוצי טלוויזיה  2מונה  .שידור בשפה הצרפתית

 ערוצי רדיו .-ו

BRF 
מונה ערוץ  .עבור האוכלוסייה דוברת הגרמנית

 ערוצי רדיו 4-טלוויזיה ו

 

                                                   
81
 http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/radio/2013/bbc_asian_network.pdf 

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/radio/2013/bbc_asian_network.pdf
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אופי הפתרון הניתן לסוגיית המיעוטים משתנה ממדינה למדינה בהתאם לאופיה , ותכפי שניתן לרא

 . מאפייני השידור הציבורי והיקפי התקציבים של השידור הציבורי, הלאומי

ברור כי מתן מענה מלא ומקיף לצרכי המיעוטים הן בטלוויזיה והן ברדיו הינו תפקיד , בכל מקרה

   מרכזי של השידור הציבורי

 שידור ציבורי ללא ערוץ –ניתוח מקרה בוחן  - ב"ארה .8

 -רשת הטלוויזיה הציבוריתשאחראי על ב "לשידור ציבורי בארה" ארגון על"המהווה מעין   CPB-ה

PBS ואת רשת הרדיו הציבורית- NPR  . 

תכניות )הינו בהיותו גוף שידור ציבורי המזמין ורוכש תוכן איכותי  PBS-יחודיותו של מודל ה

הן מחברות הפקה מקומיות והן ( 'סדרות תיעודיות וכו, סדרות הסטוריות, וחינוכיות לימודיות

ה ציבוריות המשדרות את התוכן רשתות טלוויזי 151  -ומפיצם לשידור בכ( BBC-למשל מה)ל "מחו

 . (אינטרנט וכן לוחות חכמים בבתי ספר, TV Mobile  לרבות)במגוון אמצעי מדיה 

PBS לשדר  המעניק לחברים בארגון רישיון( ואינו מחויב במס)הרווח  הוא ארגון ללא מטרות 

רשתות טלוויזיה להם  151-ומורכבת מכ 82הבעלות על הארגון היא קולקטיבית. בתחום החינוכי

גופי , רים"מלכ)מדובר ברשתות הטלוויזיה שאינן מסחריות . מועבר התוכן המשלמות דמי חבר

(.'מיות וכווועדות חינוך של הרשויות המקו, מדינה
מתקציב פדרלי  PBS-בנוסף לדמי חבר ממומן ה 83

 . ומתרומות

דעת  ינמצא שנה אחר שנה בראש רשימת גופי הציבור האמינים ביותר בסקר PBS-כי ה, חשוב לציין

עובדה המעידה על חשיפה ציבורית גבוהה ועל הערכה לתפיסה  –של הציבור האמריקאי  קהל

 . החינוכית של שידוריו

 ERTסגירת הניסיון ל –ניתוח מקרה בוחן  -יוון  .1

  -יוון מהווה מקרה בוחן למדינה אשר נמצאת במהלכה של רפורמה מהפכנית בשידור הציבורי

שהפעילה , (ERT)החליט במפתיע ראש הממשלה היווני לסגור את רשת השידור הציבורי , 4101ביוני 

ואתר  84תזמורות 4, תחנות רדיו 40, (ET1, NET, ET3, ERT World and ERT HD)תחנות טלוויזיה  5

זאת מתוך מטרה לפתוח אותה מחדש מאוחר יותר עם כשליש . 85העובדים .5.,4אינטרנט ולפטר את 

 . מכמות העובדים ובמחצית מהתקציב

אשר מומנו באמצעות , (ח"מיליארד ש 11.,0-כ)מיליון אירו לשנה  111-עמד על כ ERTתקציבה של 

היבט מעניין בנוגע לאגרות אלו הינו בשיטת הגבייה (. ח"ש 451-כ)רו לשנה אי 51-אגרות בגובה של כ

כאשר הן הוצמדו כתשלום קבוע לחשבון החשמל החודשי וזאת ללא קשר לקביעת בעלות על מקלטי 

 . הטלוויזי

                                                   
82
 Collective Ownership 
83
 State agencies 
84
 National Symphonic Orchestra and the Contemporary Music Orchestra. 
85
 . תחנות רדיו 0411 -ערוצי טלוויזיה מסחריים וכ 0.1-ביוון ישנם כ 
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. ביוון ERTהייתה הגוף הממונה על רשת השידור  86NCRTV –מועצת רשות השידור והרדיו של יוון 

התוותה מדיניות והמליצה לשר הממונה על , פקחה על ביצוע רגולציה, 87יקה רישיונותהמועצה הענ

בהתאם )לאורך השנים סמכויות המועצה שונו לעיתים קרובות .  פעולות הנוגעות לרשות השידור

 . לא היתה עצמאית ובלתי תלויה פוליטית ERTכך שלמעשה (. לחפצי הלב של הממשל והשר הממונה

מעמדה התדרדר לאורך השנים , י בשנים האחרונות הרשת שידרה תכנים איכותייםעל אף העובדה כ

במידה מרובה בשל תפיסת הציבור  –בעיקר על ידי בריחת קהל הצופים לערוצי הטלוויזיה המסחרית 

 .של הממשל להעברת מדיניותה וכמקום עבודה בו שולט הנפוטיזם" שופר"כ ERTאת 

. מתחנות הרדיו לתחנת רדיו אחת 00ור ערוץ אחד ולאחד ניסתה הממשלה לסג 4100כבר בשנת 

הממשלה טענה כי כל . ניסיון זה כשל בשל התנגדות חזקה הן של פוליטיקאים והן של עובדי הרשת

נראה כי , אי לכך. ניסיון לייעל את הרשת בזמן שהיא פועלת אינו ישים בשל התנגדות איגודי עובדים

נויות שנוצר בעקבות משבר החוב וההכרח בצמצום הגרעון הממשל היווני ניצל את חלון ההזדמ

 .  ERT-כתנאי לקבלת סיוע מהאיחוד האירופאי לסגירת ה

תוך ( למעשה השידורים עדיין נמשכים)בשידורים  ERTעל אף הודעות הסגירה המשיכו עובדי , בפועל

 ERTמשיכה משירותי הלווין ה ERTכאשר הממשלה היוונית ניתקה את  -  EBU-קבלת סיוע מה

 .EBU-בשידוריה דרך הלווין האירופי בחסות ה

הפגין הציבור , כי על אף חוסר עצמאותה של הרשת ומעמדה הירוד בקרב הציבור, חשוב לציין

ניתן לראות את ההפגנות הללו כביטוי של הציבור לחוסר האמון הרב . נחרצות כנגד סגירת הערוץ

ות שהציבור נותן לקיומה של רשת שידור ציבורית ששרר בין הציבור לממשלה וכן כביטוי לחשיב

 (.עצמה ולא כתמיכה בתחלואי הרשת)מהימנה ועצמאית 

אך לא , אינו חוקי ERTכי לאחרונה פסק בית המשפט כי החלטת ההליך בו בוצעה סגירת , יש לציין

 בעקבות החלטת בית(. NERIT)מנע מהממשלה להמשיך במאמציה להקים גוף שידור ציבורי חדש 

המשפט והלחצים שהופעלו מהאיחוד האירופי הציגה הממשלה חוק חדש בדבר יצירת רשת שידור 

 .עד להקמת רשת זו תבמתכונת מצומצמ ERTציבורי חדשה ואפשרה את הפעלת 

 :מסקנות

 פרלמנטרי וללא קבלת ייעוץ , סגירת הרשת נעשתה בחטף בהחלטת ממשלה ללא שום דיון ציבורי

 (.יים ובינלאומייםפנימ)מגופים ציבוריים 

 אשר באה , כתוצאה מכך חלה תרעומת ציבורית ארצית ובינלאומית קשה כנגד החלטת הממשלה

 .ERTשל עובדי " מרד"לידי ביטוי בתמיכה ב

                                                   
86
 National Council for Radio and Television 
87
 זמניים בלבד 
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  ניתן ללמוד מהליך הסגירה שלERT  אינה יכולה להתבצע " רשת שידור ציבורית"כי החלטה לסגור

סתימת "בינלאומית כדי שתהליך זה לא יתפס ככמחטף והיא דורשת גיוס תמיכה ציבורית ו

 ."פיות

 קיימת חשיבות ליצירת רציפות שידורים של רשות שידור ציבורית וזאת בכדי למנוע , יתר על כן

  .יצירת ואקום שעלול לעורר תרעומת הן בקרב תושבי המדינה והן מהקהילה הבינלאומית

 סיכום ומסקנות  .11

וץ להשגת עצמאות ניהולית של רשות שידור ציבורית המודל התאגידי הנפ, כפי שהוצג לעיל .01.0

 :עקרונות 4מבוסס על 

 מועצת מנהלים , מבנה תאגידי תלת מדרגי הכולל הפרדה בין גוף רגולטורי עצמאי

 .מקצועית ודרג ניהולי מקצועי בעל ביטחון תעסוקתי

 י מסגרת רגולטורית הכוללת הפרדה בין חקיקה ראשית המתווה תפקידי השידור הציבור

לרגולטור  PSB-שנים שנחתם בין ה 1-5רשיון הפעלה לתקופה של /והמבנה התאגידי והסכם

מודל ההכנסות , מחויבויות התוכן, השירותים שיסופקו, בו מוגדרים המטרות והיעדים

 . PSB-ומודל ההוצאות של ה

גם מדדים אובייקטיביים ( שיון ההפעלהיר/כחלק מהסכם)בנוסף קיימת חשיבות לשלב  .01.4

 :סוגי מדדים PSB 1-יש חשיבות להציב בפני ה, במסגרת זו. שו כבקרה להשגת היעדיםשישמ

 איכות וכו, חדשנות, עמידה במחויבויות תוכן:  מדדי ביצוע' 

 מדדים של ניהול כספי: מדדי יעילות. 

 צופים ' הגעה למס: מדדי הצלחה(Reach  ) והערכת אמינות ורלוונטיות הרשת בעיני

 .הצופים והמאזינים

 :מדדים אלו חשיבות משולשתל

  מהווים כלי בידי הרגולטור לבחון את הצלחת הניהול 

 פרסום התוצאות של ה-PSB  יוצר שקיפות ציבורית ומגביר את האמינות. 

  ניתן להשתמש במדדים אלו ככלי לקביעת היקף המימון הציבורי 

חישוב של אגרת לנוכח השינויים הטכנולוגיים שרוקנו מתוכן את בסיס , בשנים האחרונות .01.1

-מדינות רבות ערכו בחינה מחדש של מודל המימון של ה,  Free Riding-הטלוויזיה ותופעת ה

PSB  .בוצעו שינויים מרחיקי לכת בבסיס המימון תוך מעבר למימון עיקרי , במסגרת זו

במסגרת זו חשוב לציין . באמצעות תקצוב ממשלתי ישיר או באמצעות מיסים יעודיים שונים

המאפשר לו  VRT-במסגרתו נחתם הסכם הפעלה בין הממשלה ל VRTד את המודל של במיוח

קבלת תקצוב ממשלתי ישיר בכפוף לעמידה במטרות ויעדים תוך התניית חלק מהתקצוב 

 .במדדים אובייקטיביים שונים

( 41%-כ כ"בד)לגייס חלק מהכנסותיו  PSB-הוחלט במדינות רבות לאפשר ל, בנוסף  .01.2

 .הקמת חברות בת יעודיות לרכש פרסומות ומסחורתוך  –מפרסומות 
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-הינו בתחום החדשות והאקטואליה כאשר כ PSB-הדגש העיקרי בפעילות ה, מבחינה תכנית .01.5

 PSB-נמצא כי בפעילות ה, כמו כן. מלוח השידורים בערוץ הדגל מוקדש לסוגה זו 21%

  .ולתוכניות ספורט Factualבבריטניה ואירלנד ניתן דגש רב לתוכניות 

העוסקות ( ללא ספורט)בכל המדינות שנסקרו נמצא כי הוקמו חטיבות נפרדות לנושא החדשות  ...01

רדיו , טלוויזיה – תכנית חדשות  ומספקות תכנים לכל סוגי המדיההפקה ועריכה של , באיסוף

יש לציין כי הניסיון בצרפת מורה כי איחוד מערכי החדשות בטלוויזיה וברדיו מביא . וניו מדיה

 .לות מהותיתלהתייע

הניתוח שערכנו מורה כי בכל המדינות מתן מענה מלא ומקיף לצרכי המיעוטים הן בטלוויזיה   .01.7

-האם כחלק מה –אופי המענה , עם זאת. והן ברדיו הינו תפקיד מרכזי של השידור הציבורי

PSB  דהיינו כיצד יוכל ה –או כגוף נפרד הינו בראש ובראשונה שאלה תקציבית-PSB  לתת

 . לצרכי המיעוטים במסגרת תקציבית נתונהמענה 

מציעות לנו מודל ( ובמידה מסוימת גם המודל ההולנדי)המודל האמריקאי של שידור ציבורי  .01.8

חלופי של שידור ציבורי לפיו תפקיד השידור הציבורי אינו לשדר אלא לספק תוכן איכותי 

יזם התקשורתי הקיים מודל זה מבוסס על כך שהפלורל, עם זאת. 88לערוצי טלוויזיה אחרים

ב מאפשר קבלת תמונת מציאות ממגוון נקודות מבט ולכן אין צורך בהספקת השירות "בארה

אלא באספקת תוכן חינוכי ותרבותי שאינו ( חדשות ואקטואליה)הבסיסי של השידור הציבורי 

 .י הטלוויזיה המסחרית"מסופק ע

ם השידור הציבורי סובל מרייטינג ביוון מורה שלמרות שגם א ERTניסיון הסגירה של , לבסוף .01.0

" סתימת פיות"י גורם פוליטי עלול להיתפס כ"ניסיון לסגור אותו ע, נמוך ותדמית שלילית

  .ולגרור תרעומת פנימית ובינלאומית

  

                                                   
88
 דומה במידה מסוימת לתפקיד ההסטורי של הטלוויזיה הלימודית לפני שהפכה לחינוכית 
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 'גחלק 

 

 רשות השידור

 ניתוח מצב קיים
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 הרגולטוריתסביבה הסקירת  -'  אפרק 
 

חוק רשות השידור עבר מספר רב של (. 00.5-ה"התשכ)דור רשות השידור פועלת מתוקף חוק רשות השי

. תיקונים חשובים בחוק' ובמסגרתו בוצעו מס 4104-בוצע ב( 47' תיקון מס)אשר האחרון בהם , תיקונים

 . 47להלן מספר עקרונות העולים מתוקף חוק זה לאחר תיקון 

 תפקידי רשות השידור .1

, בתחומי החברה, בין השאר, יםשידורפ החוק הוא לקיים "תפקיד רשות השידור ע

, הבידור והספורט, המדע, האמנות, התרבות, הכלכלה, הציונות, מורשת ישראל, ךהחינו

 –במטרה 

o  לחזק ולהעמיק את זהותה הציונית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וקולטת

 ;עלייה

o יצירתה והישגיה, מאבק תקומתה, לשקף את חיי המדינה; 

o  טובה וערכים של שוויוןלטפח אזרחות; 

o לשקף את כל מרכיבי החברה הישראלית; 

o  לחזק את הקשר עם היהדות ועם המורשת היהודית וערכיה ולהעמיק את הידיעות בתחומים

 ;אלה

o לשדר מידע אמין; 

o להרחיב את ההשכלה ולהפיץ דעת; 

o בשים לב לתפקידה של הרשות לקיים שידור ציבורי, לקיים שידורי איכות; 

o  היצירה המקורית הישראליתלקדם את; 

o לטפח את הכרת הלשון העברית ולקדם את השימוש בה , 

o ולקדם את ההבנה והשלום עם , לקיים שידורים בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסייה הערבית

 ;מדינות שכנות

o הפלורליזם והסובלנות, לחזק את ערכי הדמוקרטיה; 

o תרבות העמים , עם היהודי בתפוצותה, לשקף ולתעד את חייהם ותרבותם של אזרחי ישראל

 ;והיצירה האנושית

o לשקף את ההוויה הישראלית בשידור אל מחוץ לישראל ולקיים שידורים ליהודי התפוצות; 

o  לקדם את החינוך היהודי על כל גווניו ואת מטרות החינוך הממלכתי 

-גם שידורים דו כך שיכללו בנוסף לשידורי רדיו וטלוויזיה, בחוק החדש שונתה הגדרת השידורים

הוגדר במפורש תפקידה של הרשות לשדר חדשות ותכניות , וכמו כן. כיווניים ואינטראקטיביים

 .בענייני היום
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 משטר תאגידי .2

 01בת  מועצהמונתה לרשות ותחתיהן , בוטלו מליאת רשות השידור והוועד המנהל 47במסגרת תיקון 

י ועדת "ע ושיבחר ריה יהיה דומה לדירקטוריםמעמד חבכש בעלת מאפיינים של דירקטוריון ,חברים

מנהלי ) ניהולה השוטף של הרשות ייעשה בידי המנהל הכללי של הרשות ומנהלי השידור. איתור

  :מבנה האורגנים העיקריים יהיה כדלקמן .(מדיהה

 עדת האיתור תכלול חמישה חברים והםו : 

o  בהסכמת שר , (השר -להלן )יושב ראש הוועדה כפי שיבחר השר האחראי על רשות השידור

 ; המשפטים

o שהוא בעל מומחיות בתחום , חבר הסגל האקדמי באחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה

 ; שיבחר יושב ראש הוועדה בהתייעצות עם ראש המועצה להשכלה גבוהה, תקשורת המונים

o ראש מדעי הרוח או מדעי החברה שיבחר יושב , החינוך, נציג בעל מעמד בתחומי התרבות

 ;הוועדה

o  ציונות או יהדות שיבחר יושב ראש הוועדה, נציג בעל מעמד בתחומי מורשת ישראל ; 

o בהתייעצות עם לשכת , נציג בעל מעמד בתחומי הכלכלה והניהול שיבחר יושב ראש הוועדה

 .התיאום של הארגונים הכלכליים

  שימונו כדלקמן( נשים 5לפחות )חברים  01המועצה תכלול: 

o אשר יהיה , מתוך רשימה של שלושה מועמדים שתציע ועדת האיתור, ועצהיושב ראש המ

כן בעל ניסיון של חמש שנים לפחות ו, או התרבות, החברה, בעל  מעמד בתחום התקשורת

 ;בתפקידים בכירים או בעל ניסיון ניהולי בתחום התקשורת

o  ן המגזרים שאר החברים במועצה יכללו נציגי ציבור בתחומים שונים המשקפים את מגוו

י "ע( חברים 7)וחלקם ( חברים 5)י וועדת האיתור "שימונו חלקם ישירות ע 89בישראל

 . הממשלה בהמלצת השר מתוך רשימת מועמדים שתציע וועדת האיתור

 :הינם 90תפקידי המועצה

 ;לדון ולהחליט בענייני הרשות   (0)

 ;חות על הפעולה השוטפת של הרשות"לקבל מהמנהל הכללי דו   (4)

 להכין את התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח של הרשות    (1)

 ;לפקח על ביצוע התקציב המאושר בהתאם לנוהלי כספים ומשק המקובלים לגבי תקציב המדינה  (2)

                                                   
89
בעלי מעמד בתחום  1, (א מתחום אחר"כ)מדעי הרוח ומדעי החברה , ךהחינו, בעלי מעמד בתחום התרבות 1, מתחום התקשורת 1 

נציגי ציבור הידועים בפעילותם בתחום החברתי ונציג ציבור בעל מעמד  4, (בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית 0בהם )הכלכלה והניהול 
 . טלוויזיונית/בתחום העשיה הקולנועית

90
 כאשר הסעיפים הרלוונטיים בחוק הישן לא תוקנו" וועד המנהל"וגם ה" המליאה"אשר בטעות מכונה בחוק גם  
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וכן , דוחות כספיים" יגיש לשר אחת לשנה  91ר הרשות"נקבע כי יו( סעיף קודם) 08יש לציין כי בסעיף 

, היעדים השנתיים שקבעה הרשות, בין השאר, הפעילות יפורטו בדוח; דוח על פעילותה של הרשות

עם זאת בשום , "וכן עמידתה בדרישת ההפקות המקומיות הקנויות, עמידתה ביעדים האמורים

  מקום לא צוין מהם היעדים וכיצד הם נקבעים

חשבון  מבקר פנים ורואה, נציב קבילותכי המועצה תמנה ועדת ביקורת וכי ימונה לרשות  נקבע, עוד

 .מבקר וכן יעוגן מעמדו של היועץ המשפטי לרשות

 קבלת עובדים ותנאי עבודתם  .3

הגמלאות ותנאי העבודה יהיו , השכר, התקן, התפקוד של עובדי הרשות"קובע כי (( ב) 42סעיף )החוק 

בהתחשב באופיים המיוחד של " הוספה לכך הפיסקה 47בתיקון ". כשל עובדי המדינה למקצועותיהם

  " י הוועד המנהל"ים המיוחדים לרשות בלבד ובשים לב לכך הם יקבעו עהתפקיד

בעיקר , החוק גם מקנה לרשות סמכות להעסיק עובדים לתקופות מוגבלות או למשימות מסוימות

בתחום התוכן והיצירה בשים לב לכישוריו המיוחדים של העובד וכן להתקשר עם עובדים בחוזים 

כלומר לרשות ניתנת אפשרות להעסיק פרי לנסרים  –ע הוועד המנהל סוגי עובדים שיקב מיוחדים לפי

 .וטאלנטים בחוזי העסקה מיוחדים שלא לפי סולם השכר של עובדי המדינה

נקבעה גם התשתית החוקית המאפשרת פרישת עובדים כולל קביעת שיטת  47במסגרת תיקון 

ו עם ההסתדרות ואגודת אך מכפיפה אותו להסכמים שנחתמ, החישוב של הפיצויים המוגדלים

 . העיתונאים

 מקורות מימון  .4

o  לחוק מתיר לרשות למכור פרסומת ברדיו בין בעצמה ובין באמצעות גורם אחר שיקבע  45סעיף

תאגיד שידור , החוק מונע מתאגיד עיתונות, עם זאת. שנים 5במכרז לתקופה שלא תעלה על 

 . ת למכרזומכל מי שמחזיק בעקיפין או במישרין בתאגיד כזה מלגש

o רשות , שהופקו עבור הממשלה)מתיר סעיף זה לרשות לשדר תשדירים לשירות הציבור , כמו כן

וכן הודעות חסות  ( ר"חברה שיש לה תפקיד ציבורי לפי חוק או מלכ, תאגיד ססטוטורי, מקומי

 (שאת מהותן יש להגדיר בכללים)

o שלם לרשות אגרה צמודה למדדבחוק כי המחזיק במקלט טלוויזיה י( 48סעיף )נקבע , כן כמו .

אלא אם כן נחתם , כל שנה 5%-ואילך תופחת האגרה ב 4101נקבע כי החל משנת  47בתיקון 

קובע החוק כי תוקם וועדה שתבחן חלופות לאגרה , כמוכן(. הסכם ההבראה)הסכם המימון 

 :לגבי האגרה חשוב לציין את העקרונות הבאים. 92ולאופן גבייתה

 צבא ויוצאי האגרה סכום ממחצית לפטור זכאים ותיקים אזרחים ,חוקב שעה הוראת פי על 

-ב פג שתוקפה) השעה בהוראת. מהאגרה מלא לפטור זכאים "בודד חייל"כ יםהמוכר

 ..המדינה מתקציב ימומן אלו לאוכלוסיות הפטור כי נקבע 93(10.04.01

                                                   
91
 ר המועצה אך גם סעיף זה לא תוקן"הכוונה היא כמובן ליו 
92
 . ראה בהרחבה להלן –וועדת לוקר  –לגבי הוועדה שהוקמה  
93
 .410 תשנ סוף עד בתוקף בודדים חיילים לעניין השעה הוראת. זה בתאריך פג ותיקים לאזרחים הפטור רקלמעשה  
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  על תשלום  עם הוועד המנהל לתת הנחה בהתייעצותבהסכמת שר האוצר והחוק מתיר לשר

כולה או )וכן לפטור מתשלום האגרה ( הוראת קבע)מרוכזת  גבייההאגרה בגין תשלום ב

החוק אינו מציין מהו מקור המימון של . אוכלוסיות נוספות שלא הוגדרו בחוק( מקצתה

 . פטורים אלו

 לא ברור מהי –בגבייה מרוכזת או בדרך אחרת , החוק מתיר לגבות את האגרה במישרין. 

o באמצעות רישיון הרכבהנגבה אגרה חלק ה –" הסכום הנוסף"וק כל אזכור לגביית אין בח .

   . לפקודת התעבורה 82סעיף  סכום זה נקבע במסגרת

o  נקבע כי הרשות רשאית להעביר תוכן גם באינטרנט ובסלולר וכי בשידורים אלו היא  22בסעיף

ובאישור הוועד המנהל  בהתאם לכללים שקבע( לא תשדירים)רשאית לשדר הודעות פרסומת 

 (. אושרוטרם )וועדה משותפת לוועדת הכלכלה ווועדת החינוך של הכנסת 

 נכסים  .5

אם "קובע כי הרשות תקבל לרשותה את כל הנכסים שהיו בידי קול ישראל ( שלא תוקן)החוק הישן 

ם בין הכל בתנאים שיקבעו בהסכ" על ידי מכר או העברת בעלות או הקניית זכויות ואו בדרך אחרת

להעביר או למשכן או להשכיר לתקופה , הרשות לא תהא רשאית למכור. הממשלה לוועד המנהל

שהשר קבע בתקנות כי הם נכסים " נכס מקרקעין או נכסים אחרים, משדרים"שנים  01העולה על 

 ".נכס חיוני"עד היום לא הוגדר אף נכס כ –חיוניים אלא באישור השר 

 תוכן .4

o  קבע את היחס בין שידורי סרטים באורך מלא לשאר סוגי השידוריםקובע כי השר י 22סעיף. 

o  הרשות מחויבת לשדר מדי שנה הפקות מקומיות ותכניות סוגה עילית שהיקף ההשקעה בהן

 מקור הפקות רכש השידור רשות על זו הוטל במסגרת .שעות השידור נקבע בתוספת לחוק ' ומס

( הכנסות מתשדירי שירות וחסויות+ אגרה )ה כלל הכנסות הטלוויז מסך ועולה הולך בשיעור

 :כדלקמן

הוצאה על  שיעור  שנה
 מקור הפקות רכש

שאינן סוגה עילית 
מסך הכנסות 

כהגדרתן  הטלוויזיה
 בחוק

הוצאה  שיעור
 הפקות רכשעל 

 עילית סוגה
מסך הכנסות 

 הטלוויזיה
 כהגדרתן בחוק

הוצאה  שיעורסך 
 הפקות רכשעל 

מסך  קנויות מקור
 לוויזיההכנסות ט

 כהגדרתן בחוק

 שידור שעות
שנתיות 

של  מינימליות
 סוגהתכניות 
 עילית

4101 5% 01% 05% 75 

4102 8% 04% 41% 011 

4105 04% 01% 45% 045 

 081 %.1 %.0 41% ואילך .410

 

 

 



85 
 

 שימור ותיעוד שידורים ותוכן .0

לתעד את שידוריה ברדיו לשמר ו, מחייב את הרשות מבלי לגרוע מהוראות חוק הארכיונים 47תיקון 

שיקבע הוועד ( רווחעלות ללא )ובטלוויזיה מיום הקמתה ולהעמידם לעיון הציבור תמורת תשלום 

 .המנהל בכללים

 

 :מעקרונות החוק המפורטים לעיל עולות המסקנות הבאות

 רשות"מועצת , ולמבנה המקובל של שידור ציבורי באירופה  בניגוד לרשות השניה לרדיו וטלוויזיה 

אינה רק גוף רגולטורי אלא גם מעין דירקטוריון בעל סמכויות מרחיקות לכת כולל " השידור

 .ותמהיל התוכן 94כולל קביעת תנאי שכר ותפקוד עובדים –מעורבות גבוהה בעניינים השוטפים 

 לגבי פעילות רשות השידור יש לציין את העקרונות הבאים: 

o תר ודומים לאלו של התפקידי רשות השידור מנוסחים באופן רחב ביו-BBC . 

o הפקות מקור כולל תוכניות רכש מחייב החוק כי נתח מהותי מהכנסות הרשות מיועד ל, בנוסף

 .ה על שני ערוציה יעבור הטלוויז סוגה עילית

o  כולל חלף אגרה )מקורות המימון של רשות השידור כפי שהוגדרו בחוק הינם אגרת הטלוויזיה

 .ופרסום באינטרנט חסויות תשדירי שירות, מות ברדיופרסו, (שימומן מתקציב המדינה

בהתאם   Design to Costהמשמעות של הוראות החוק הינה כי פעילות הרשות חייבת להתבצע  ,בפועל

מבלי  (החוקיות לרכש הפקות מקור וסוגה עיליתבניכוי המחויבות )לסך ההכנסות ממקורות אלו 

העומדים לרשותה לעמוד בכלל ורות הכספיים לאור המקלהתייחס לשאלה האם הרשות מסוגלת 

הוראות החוק מתעלמות מהדילמה , למעשה .לפי הוראות החוק ם המוטלים עליהתפקידיה

יש לתקצב את השידור הציבורי בהתאם לשירותים שהוא האם  –הבסיסית הקיימת בשידור ציבורי 

ייב את השירות הציבורי או לח( כלומר לתת לשידור הציבורי רשת ביטחון ממשלתית)אמור לספק 

 .לספק שירותים בהתאם לסך המקורות שביכולתו לגייס

 שנתיים למרות שבהצעת החוק המקורית נדרשה מועצת הרשות לקבוע לרשות יעדי ביצוע , יתר על כן

בפועל , כמקובל בגופי שידור ציבורי בעולם – (כולל יעדי תוכן)המבוססים על תפקידי רשות השידור 

מנוסח החוק שהתקבל וזאת מתוך הכרה כי במצב פעילותה הנוכחית הרשות אינה  סעיף זה הושמט

 .מסוגלת לעמוד בכל התפקידים שהוטלו עליה

 קובע החוק כי עובדי הרשות הינם עובדי מדינה כאשר התפקוד והתקן , למרות אופי העבודה היחודי

 . מודרני וגמישעובדה זו מקשה על קיום גוף שידור . יקבעו בהתאם

 

 

                                                   
94
כולל נושאים אזוטריים כמו בחינה כי תנאי ההעסקה ברשת מורשת לא יהיו שונים מתנאי ההעסקה של העובדים האחרים בקול  

 . ישראל
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  מודל ההכנסות של הרשות –' בפרק 
  כללי .1

 :הינו כדלקמן₪ ' בא 4104-4101מודל הכנסות של רשות השידור לשנים 

 ₪ ' א

בפועל 

2012 

שיעור 

 כ"מסה

תקציב 

2013 

שיעור 

 כ"מסה

 42.1% 366,097 40.9% 352,780 אגרת טלוויזיה

השתתפות ממשלה במימון 

אגרה של אזרחים ה מחצית

 וותיקים 

67,900 7.9% 67,900 7.8% 

השתתפות משרדי ממשלה 

והנחות במימון פטורים 

 אחרים 

27,678 3.2% 27,246 3.1% 

חובות שנים ) גבייההעמקת 

 (קודמות
34,504 4.0% 

 
0.0% 

 53.1% 461,243 56.0% 482,862 כ בגין אגרת טלוויזיה"סה

סכום נוסף הנגבה באמצעות 

 תשלום על רשיון רכב
288,009 33.4% 312,151 35.9% 

 89.0% 773,394 89.4% 770,871 כ אגרות"סה

  
    

 9.2% 80,000 8.7% 74,653 (נטו)פרסומות ברדיו 

 0.2% 2,000 0.2% 1,790 תשדירי שירות

 0.7% 6,500 0.8% 6,889 חסויות

 10.2% 88,500 9.7% 83,332 כ פרסומות "סה

  
    

 0.8% 7,000 1.0% 8,423 (מימוןכולל )שונות  הכנסות

  
    

 100.0% 868,894 100.0% 862,626 כ הכנסות"סה

 

( לפי סדר חשיבותם)מקורות ההכנסה העיקריים של רשות השידור , כפי שניתן לראות מניתוח זה

כסכום נוסף המתקבל באמצעות תשלום נוסף על רשיון  %.1-כ, מאגרת הטלוויזיה 24%-הינם כ

מהתקציב כחלף אגרת טלוויזיה המתקבל מתקציב המדינה  00%-וכ( "אגרת הרדיו"המכונה )הרכב 

 . בגין פטור מהאגרה

 .במסגרת פרק זה ננתח את מקורות ההכנסה העיקריים ומאפייניהם

 ה יאגרת הטלוויז .2

 סכום האגרה .2.1

 . סכום האגרה צמוד למדד המחירים לצרכן

 :גרה כדלהלןנקבע מתווה הפחתה בסכום הא, 4112בתיקון לחוק רשות השידור שהתקבל בשנת 

 ;01%בשיעור של  – 4112בשנת (   0)

 ;00%בשיעור של  – 4115בשנת (   4)

 ;04%בשיעור של  – .411בשנת (   1)
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 .בכל שנה 5%בשיעור של  –ואילך  4117בשנת (  2)

ואילך  4100החל משנת . אישרה הכנסת את עצירת ההפחתה בהוראת שעה 4118-4101בשנים 

לחוק רשות השידור נקבע כי החל  47כאשר בתיקון , 5%עור של מופחתת האגרה בכל שנה בשי

 –להלן )כל שנה אלא אם כן נחתם הסכם המימון  5%-ואילך תופחת האגרה ב 4101משנת 

 . ניתנה לשר הממונה הסמכות לעצור את הפחתת האגרה, כמו כן. 95( "תכנית הרפורמה"

 .28%ור מצטבר של בשיע 4112בשנת כ הופחתה האגרה מקבלת התיקון לחוק "בסה

 .15ולפיכך הועמד גובה האגרה על סך של  5%הופחתה בשיעור של  4101הטלוויזיה לשנת  תאגר

 , בשנים הקרובות .ח"ש 1.0עמד על  אשר 4104גובה האגרה בשנת ל בהשוואה, לבית אב ₪ 

 %..44 -שנים תופחת האגרה ריאלית ב 5בפועל תוך משך וצפוי להמתווה הפחתת האגרה 

 .  יםנוספ

כמודגם בטבלה שלהלן  נמוכה יחסיתכי בסל הוצאות משק הבית עלות האגרה היא , יש לציין

 :96(ס"י הלמ"השנה האחרונה בה נמדדו הוצאות משקי בית ע) 4100המתייחסת לנתוני 

 5 4 3 2 1 ממוצע חמישון 

 226.2 192.9 162.1 110.6 66.8 151.7 (₪) תשלום לכבלים ולווין

 31.7 31.2 30 26.6 25.1 28.9 (₪) אגרת טלוויזיה

 9.7 9 6.8 5.2 2.9 6.7 (₪)אגרת רדיו 

 267.6 233.1 198.9 142.4 94.8 187.3 (₪) כ"סה

 שיעור הוצאה לכבלים ולווין

 1.08% 1.18% 1.24% 0.99% 0.79% 1.09% מסך הוצאות משק הבית

בגין האגרה שיעור הוצאה 

 0.20% 0.25% 0.28% 0.28% 0.33% 0.25%  מסך הוצאות משק הבית 

 

 

 

                                                   
95
 אגרת הטלוויזיה צמודה למדד ולכן השינוי השנתי הנומינלי הינו נמוך יותר 
96
ק הבית בסל הוצאות המשפחה עקב הירידה בגובה האגרה יורו על ירידה בחלק היחסי של הוצאות מש 4101יש להניח כי נתוני  

 . בשנתיים האחרונות

1.09% 

0.79% 
0.99% 

1.24% 1.18% 
1.08% 

0.25% 0.33% 0.28% 0.28% 0.25% 0.20% 

0.00% 

0.50% 

1.00% 

1.50% 

 5 4 3 2 1 ממוצע

 חמישון

שיעור הוצאה על תקשורת ואגרה  
 3100מהוצאות משק הבית 

 שיעור הוצאה לאגרה   שיעור הוצאה לכבלים ולווין
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אולם  ,כפי שניתן לראות מניתוח זה האגרה מהווה בממוצע רק כרבע אחוז מהוצאות המשפחה

 :סיבות מספרעדיין קיימת מחאה ציבורית רבה כנגד גובה האגרה הנובעת מ

  כפי שניתן לראות  –מרבית הציבור הישראלי משלם בנוסף גם עבור הטלוויזיה הרב ערוצית

 .ום לכבלים ולוויין מהווה בממוצע למעלה מאחוז מסך הוצאות משק הביתהתשל

 0אשר בא לידי ביטוי בכך שעבור חמישון " מס גולגולת"אופיה הרגרסיבי של האגרה כ 

האגרה מהווה      5בעוד עבור חמישון , מהווה האגרה כשליש האחוז מהוצאות משק הבית

 .כחמישית האחוז מהוצאות משק הבית בלבד

 גוד למוצרים ציבוריים אחרים שעלותם נגבית מהציבור כחלק ממערכת המיסוי הכוללתבני ,

העובדה שהאגרה נגבית בנפרד ובמישרין מהציבור מבליטה אותה ביחס למוצרים ציבוריים 

 . אחרים ויוצרת כלפיה אנטגוניזם

 ומם הרוב הד, של האגרה הם נמוכים גבייהמכיוון שידוע בציבור ששיעורי ה, יתר על כן

 .שמשלם אותה מתרעם על כך

 התחושה הציבורית שאין תמורה בעד האגרה. 

 גביית האגרה .2.2

הקימה רשות השידור אגף גבייה בו , לשם כך. גביית אגרת הטלוויזיה מוטלת על רשות השידור

בנוסף . ₪' מ 10.1-עומדת על כ גבייהשל אגף העלות השנתית הכאשר , עובדים 04( 4104)עובדים 

 21-ד שכר טרחה מתוך ההכנסות הנגבות באמצעותם בהיקף של כ"למשרדי עו הרשות משלמת

 .(4101נתוני ) בשנה₪ מליון 

 :מחויבים בתשלום אגרת הטלוויזיה ,  לפי הוראות החוק

  או המחזיק מסך כלשהו ( להלן מקלט טלוויזיה)כל אדם שמחזיק במסך בעל ממיר מובנה

 .97(נויי חברות הכבלים והלוויןמ)או מכשיר טלוויזיה בעל ממיר דיגיטלי /ו

 מחויב בתשלום האגרה כתלות במספר המקלטים שהוא מחזיק -בית עסק. 

-משקי בית ול 11.,4,405היו בישראל  4100נכון לשנת , מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, כמו כן. בעלות על מכשיר טלוויזיה אחד לפחות( משקי בית 0,058,501שהם )מהם  88.2%

בתי עסק אשר לגביהן אין נתונים לגבי כמות מכשירי  251,111-ישראל למעלה מקיימים ב

 . הטלוויזיה

היו הכנסות רשות  4104אם ניקח בחשבון רק את היקף האגרה הצפוי ממשקי בית הרי שבשנת 

אמורות להגיע ( דהיינו ללא גביית אגרה מבתי עסק)השידור מאגרת טלוויזיה ממקור זה בלבד 

דהיינו פחות ₪ ' מ 154.8כאשר בפועל סך ההכנסות מאגרה עמדו על , ₪' מ 744-לסך של כ

 .ממחצית מהסכום

 :נובע משתי סיבות עיקריות, הפער בין הסכום הנגבה בפועל לבין הסכום המחושב

                                                   
97
אדם אחד או קבוצת : הינוהגדרתה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משק בית  לפי יש לזכור כי. משק ביתבפועל הכוונה היא לכל  

משק בית יכול לכלול אנשים . שותף למזוןאנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע ומנהלים תקציב הוצאות מ
 .שאינם קרובי משפחה
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 פטורים והנחות  .2.2.1

קיימות אוכלוסיות ייעודיות הזכאיות להנחה או לפטור מלא מתשלום אגרת , לפי החוק

בעלי נכויות מסוגים שונים , חיילים בודדים, אזרחים ותיקים: הטלוויזיה כדוגמת

לפי הערכות שיעור בתי האב הזכאים לפטור או . ואזרחים המקבלים הבטחת הכנסה

 .98מסך בתי האב החייבים 41%-הינו יותר מהנחה 

אוכלוסיות אלו מגיע מתקציב המדינה כאשר  חלק מהתשלום בגין הפטורים שניתנו ל

 :חלק לשני מרכיביםהסכום שמועבר נ

o וביטוח לאומי ( ל"עבור נכי צה)י משרד הביטחון "תשלום בגין פטורים שמועבר ע

המעוגן בתקנות ומחושב לפי מספר הזכאים ( עבור נכים ומקבלי הבטחת הכנסה)

 לפטור כפול גובה האגרה 

o תשלום שמועבר לרשות ישירות מתקציב , תשלום בגין הפטור לאזרחים וותיקים

היקף תשלום זה נקבע בתוקף ההסכם הקואליציוני עם . י הוראת שעההמדינה לפ

 4100בשנת ₪ ' מ 0.1.לפיו הועברו לרשות ( ונכלל בהוראת השעה)סיעת ישראל ביתנו 

הועלתה הצעת חוק הפוטרת את האזרחים  4101בשנת . 4104בשנת ₪ ' מ 7.0. -ו

מדינה סכום כאשר לרשות השידור יעבור מתקציב ה, הוותיקים מתשלום אגרה

לאחר ) .411השווה למחצית האגרה שהיו האזרחים הוותיקים חייבים בשנת 

לדעת , בשל מחלוקת על מספר הגמלאים. בתוספת שיעור השינוי באגרה( הצמדה

בעוד שהרשות ₪ ' מ 50 -כ סכום של 4101האוצר יש להעביר לרשות השידור בגין 

נושא זה הועבר לטיפול  – (נוכחיהלפי המתווה )₪ ' מ 8.-כסוברת כי יש להעביר לה 

במידה יפוג תוקף הוראת השעה ו 0/0/02-יש לציין כי ב. היועץ המשפטי לממשלה

    . והיא לא תחודש אמורה הרשות לגבות אגרה ישירות מאוכלוסיות אלו

   גבייהתהליך ה .2.2.2

 :תהליך הגבייה מורכב משלושה שלבים עיקריים

   איתור המחויבים בתשלום האגרה 

בחוק קיימת . השידור אין כלים הולמים לאיתור בעלי מכשירי הטלוויזיה לרשות

אך בפועל אל הרשות מגיעים , חובת דיווח  הן על מוכרי המכשירים והן על רוכשיהם

 . נתונים חלקיים בלבד

לרשות השידור אין סמכות אפקטיבית המאפשרת לה הוכחה של החזקת מכשיר 

ס לבתים ללא הסכמה או להשתמש במכשירים טלוויזיה שכן אין היא רשאית להיכנ

 . טכנולוגיים המאפשרים הוכחת קיום מכשיר טלוויזיה גם ללא כניסה לבית

                                                   
98
 .ראה להלן –הערכה שצוינה בדוח וועדת לוקר  
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לאפשר לרשות להשתמש ברשימת לקבוע בחקיקה שיש  למרות שהוצע, יתר על כן

( למרות שהחוק עבר בקריאה ראשונה)בפועל , הלקוחות של חברות הכבלים והלווין

סביר כי חברות הכבלים )הרשות אינה מקבלת רשימות אלו והחקיקה לא קודמה 

  .(והלוויין יתנגדו לכך נמרצות

הקושי העיקרי של הרשות הוא יצירת מאגר נתונים ובו רשימת כל , לאור כך

רשות השידור נשענת על נתונים חלקיים שהיא , כיום -המחויבים בתשלום האגרה 

החליטה הרשות להעביר  ,מסגרת זוב .מקבלת מחברות שמוכרות מכשירי טלוויזיה

את פעילות איתור בעלי המקלטים בשירותם של משרדי עורכי דין לשם איתור 

 . המחויבים

  ביצוע הגבייה 

כולל )הוראות החוק מחייבת את הרשות להציע לחייבים מגוון של אפשרויות תשלום 

 תשלום בשני תשלומים ותשלום בארבע, אפשרות לתשלום מראש של כל הסכום

תשלום ישיר בסניפי , אינטרנט, טלפון, הוראת קבע)ובמגוון אמצעים ( תשלומים

 (. גבייהדואר ותשלום ישיר בסניפי אגף ה

ינו כי אגף הגבייה נדרש לפריסה רחבה יחסית ה גבייהאחת המשמעויות של תהליך ה

כפי  גבייהאשר בא לידי ביטוי בהוצאות אגף ה, ומספר עובדים גדול( סניפים .)

 האמצעים בשכלול בעיה זאת היה לפתור ניתן, תיאורטית יש לציין כי .טו לעילשפור

 אשר, כזה מכרז ערכה הרשות. טלפוני לקוחות שירות דרך חוץ במיקור או/ו הישירים

 . הרשות עתיד לעניין ודאות ואי במקורות חוסר עקב בוטל

   אכיפה 

בים שלא שילמו הוראות החוק מאפשרות לרשות השידור לגבות את האגרה מחיי

כאילו היו ( גבייה)על פי פקודת המיסים ( הפרשי הצמדה וקנסות, כולל ריבית)אותה 

 . מס על פי פקודה זו

למרות  גבייההרשות לאכוף את תשלום חובות השל  גבייהאגף ה לא הצליח, .411עד 

 . עובדים כיום 04-עובדי האגף בהדרגה עד ל' שבמהלך השנים גדל מס

ה הרשות ביצוע פעולות מיקור חוץ לגביית חובות באמצעות שירותי החל .411-החל מ

אפשרה הרשות למשרדי עורכי דין , במסגרת זו. משרדי עורכי דין חיצוניים לרשות

, שנבחרו במכרז לגבות עבורה חובות עבר בתמורה לשיעור מסוים מהסכום שנגבה

 . כאשר עלויות שכר הטירחה נגבו מהאזרח

באופן משמעותי של חובות עבר  גבייהשיעור האת  הדין העל השימוש במשרדי עורכי

אך אופן גבייה זה פגע באופן ניכר בתדמיתה , (ח בשנה"מש 25-תוספת של כ)

  .הציבורית של הרשות ויצר אנטגוניזם רב כלפיה
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משרדי  1ביקורת על פעילותם של  ח חיצוני"משרד רוערך  4101בשנת , יתר על כן

הממצאים שעלו בבדיקה זו הציגו תמונה לא . האגרהך גביית עורכי דין שנשכרו לצור

כספים שנגבו ונשארו אצל משרדי , חריגות בשכר הטרחה שנגבה מהאזרחים: תקינה

תיקי , שכר טרחה שנגבה ללא גביית חוב, כספים שהועברו באיחור רב, עורכי הדין

 .ד ולא על שם רשות השידור ועוד"הוצאה לפועל שנפתחו על שם עוה

נם משרדי עורכי הדין דחו את ממצאי הביקורת ופעלו להוכחת עמדתם בתגובה אמ

אך עניין המנהל התקין בפעילותם הפך לנושא מרכזי , שנמסרה לרשות השידור

ודרישת השר הממונה בעקבות הלחץ הציבורי .בתלונות הציבור ברשות השידור

הדין אשר  החליטה מליאת רשות השידור להפסיק את עבודתם של משרדי עורכי

 . זה גבייההועסקו לצורך גביית חובות אגרה וזאת מבלי שהועמדה חלופה למנגנון 

 

אגרה ובאכיפתה על ציבור החייבים בהתוצאה המצרפית של הבעיות באיתור החייבים 

1%.-של האגרה הינם נמוכים מאוד ועומדים כיום על פחות מ גבייההינה כי שיעורי ה
99
. 

במגזרים השונים מעלה כי הגבייה במגזר העסקי מתבצעת הגבייה  שיעוריפילוח של 

ברובה בקרב עסקים מוסדיים גדולים בעוד שמרבית עסקים הבינוניים והקטנים אינם 

במגזר החרדי קיים קושי באיתור משקי הבית בעלי מכשירי , בנוסף. משלמים את האגרה

  .טלוויזיה ובמגזר הערבי אחוזי הגבייה נמוכים במיוחד

ייה הנמוכים יפחתו עוד בבאמצעות עורכי דין צפוי כי שיעורי הג גבייהקת הלאור הפס

אחת המשמעויות של תחזית זו הינה גידול משמעותי כאן המקום לציין כי . יותר בעתיד

( וההוצאות הקבועות של אגף זה גבייהכלומר שכר עובדי אגף ה) גבייהבשיעור עלות ה

 0%-מ גבייהעל עליה בשיעור הוצאות ה מסך ההכנסות מאגרה כאשר ההערכות מדברות

 .בעתיד 01%-כיום לכ

 השפעת השינויים הטכנולוגיים על גביית האגרה   .2.3

 ההתפתחויות הטכנולוגיותחשוב לציין את , של החייבים באגרה גבייהבמסגרת קשיי האיתור וה

והשפעתם על מספר ( וצפוי להתעצם בעתיד)בתחום השידורים שהחל בשנים האחרונות 

  .בים באגרההחיי

ית האינטרנט בישראל הן מבחינת שיעורי השינוי המהותי בתחום זה הינו השדרוג בתשת

, בישראל" פס רחב"הנמדדים בשיעורי משקי הבית המחוברים לאינטרנט מסוג )השימוש בה 

הנמדדת במהירות הגלישה )והן מבחינת יכולותיה ( המאפשר צפייה בתכנים באיכות גבוהה יותר

 (. רוחב הפסהממוצעת וב

                                                   
99
 ראה להלן –הערכה שצוינה בדוח וועדת לוקר  
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שיעור משקי הבית המחוברים לאינטרנט פס רחב , לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ומהירות הגלישה הממוצעת בישראל , 4100בשנת  71%-ל 4110בשנת  41%-בישראל עלה מ

במקביל להתפתחות  (.ובזק Hotלפי דוחות ) 4110-4104ויותר במהלך השנים  5הכפילה עצמה פי 

מקוונים באיכות גבוהה חלה התפתחות ביכולת ובהיצע של שידורים , נטרנטיתהתשתית האי

 4101השיקה בשנת  Yesחברת הלווין , לדוגמהכך . OTTהמכונים שירותי , באמצעות האינטרנט

  .HOT-בהתבסס על התשתית האינטרנטית של בזק ו VODשידורי 

בשידורי טלוויזיה אפשרויות צפייה נוצרו בישראל מגוון בזכות השינויים הטכנולוגיים המהירים 

מגוון מכשירים שאינו דרך מסך הטלוויזיה הקונבנציונאלי אלא באמצעות  DTT-רב ערוצית ו

בחינת בחירות הצרכנים לאור מגוון . 100'כוטלפונים חכמים ו ,בלטיםאט, מחשבים  אחרים

מבוססות  אפשרויות הצפייה מעלה כי הציבור הישראלי נוטה לכיוון פלטפורמות הצפייה

 . 101האינטרנט

המשמעות של המעבר , לרשות גביית אגרה אך ורק מבעלי מכשיר טלוויזיהמכיוון שהחוק מתיר 

, בחוק הקייםכפי שמוגדרת חבות האגרה  ,וויזיה באמצעות האינטרנט הינה כיבטל צפייהל

ום לקוחות שיעדיפו לצפות בשידורים אך ורק באמצעים שאינם טלוויזיה יהיו פטורים מתשל

קיבל תוקף משפטי בעקבות החלטת הפשרה שנתקבלה בתביעה יצוגית נגד , ממצא זה. האגרה

פטורים מתשלום  HOTאו  YES, פיה בתי אב שאין להם ממיר של עידן פלוסלרשות השידור 

 . האגרה

 וועדת לוקר    .2.4

הקשיים באיתור חייבים ובאכיפת , המשמעות המצטברת הכוללת של הפחתת סכום האגרה

ה ירידה חדה יאינטרנטית הינה כי בשנים הקרובות צפו צפייהם חובות והמעבר לשימוש בתשלו

אלה תעלה כבר בטווח  מהכנסות 0%-המהווה כיום כ גבייהבהיקפי ההכנסות מאגרה וכי עלות ה

 . 01%-הקצר לכ

נקבע בתיקון לחוק רשות השידור כי תוקם וועדה לבחינת חלופות לאגרה , לאור שינויים אלו

לאגרה כמקור  ישימותלא מצאה חלופות "( וועדת לוקר)"הוועדה שהוקמה  .ופן גבייתהולא

ולבסוף הצעתה העיקרית היתה להמשיך ולהפחית את אגרת הטלוויזיה לפי כספי עיקרי לרשות 

כלומר האגרה הנגבית דרך רישיון ) "הסכום הנוסף"המתווה המוצע ובמקביל להעלות את 

הציעה הוועדה להעמיק את גביית אגרת הטלוויזיה , כמוכן. ₪ 1.-51-כמצטבר בב( הרכב

המחייבת הליך של הצעה  –באמצעות העברת נתוני מנויי הכבלים והלוויין לרשות השידור 

 .  ובפועל הצעה זו לא קודמה – התנגדותחקיקה ראשית בכנסת וצפויה להיתקל ב

                                                   
100
 57%-ושיעור בעלי הטלפונים החכמים עלה ל, בשלוש השנים  האחרונות נמכרו למעלה מחצי מליון טאבלטים בישראל 
משעות הצפייה של הצעירים בישראל מבוססות  1%.-נמצא כי מעל ל 4104בחודש מאי  4שנערך עבור חדשות ערוץ בסקר , לראיה 101

 .על תשתית האינטרנט
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 "(אגרת הרדיו)" הסכום הנוסף .1

בהתאם לפקודת התעבורה , שרד התחבורה עבור רשות השידורשגובה מהסכום הנוסף הינו סכום ה

למעט תלת אופנוע ואופנוע עם רכב צדי או עם )אגרת הרישיון לרכב מנועי הוצאת יחד עם , 82סעיף 

 . שסכומה נקבע בתקנות לפי פקודת התעבורה, או חידושו (גרור או בלעדיהם

בפסק דין של . מו של מכשיר רדיו ברכביש לציין כי חובת תשלום הסכום הנוסף אינה תלויה בקיו

נקבע כי אין פגם משפטי בהטלת האגרה , שדן בחוקתיות גביית הסכום הנוסף, בית המשפט העליון

 . על מי שאין ברשותו מקלט רדיו ברכב למרות הפגיעה בזכות הקניין

נה פקודת תוקבעקבות החלטות וועדת לוקר  .₪ 002עמד על  4104נכון לשנת " הסכום הנוסף"גובה 

ולאחר מכן תפחת  4101-4108 בשנים , בכל שנה, ₪ 0ונקבע כי אגרה זו תתייקר בסך של  התעבורה

האגרה צמודה למדד בהתאם לשיעור העדכון של אגרת הרכב כפי שקובעות . בכל שנה 5%בשיעור של 

 . ₪ 045-הועלה הסכום הנוסף ל 4101בשנת , כתוצאה מכך .תקנות התעבורה

שיעור ההיענות הגבוה לתשלום אגרת הרכב ובכך שגבייתו גביית הסכום הנוסף הוא בהיתרון בשיטת 

, המושפע ממספר כלי הרכב, מקור הכנסה זה .גנון הגבייה הקיים במשרד התחבורהמננשענת על 

המהווים , ₪מליון  1.1-כ –נמוכה מאוד  גבייהמתאפיין ברמת גידול יציבה לאורך השנים ובעלות 

 .הגבייכאחוז מסך ה

-היו בישראל כ 4104בחינת נתוני כלי הרכב מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מעלה כי בשנת 

רכב המחויבים בתשלום הסכום הנוסף וכי מספר כלי הרכב בישראל גדל מדי שנה כלי  17,111.,4

ף עומד על סשל הרשות מגביית הסכום הנותוספת ההכנסות פוטנציאל , לפי נתון זה .4%-בממוצע בכ

    ₪ ' מ 11-כ

הסכום הנוסף הינו פרוגרסיבי  –חשוב לציין כי בניגוד לאגרת הטלוויזיה שהיא רגרסיבית באופיה 

עובדה  –אקונומי -שכן קיים קשר חד ערכי בין הבעלות על רכב אחד ויותר לבין החמישון הסוציו

 . הגורמת להפחתת הנטל על החמישונים הנמוכים

 הכנסות מפרסומת ברדיו  .2

. למכור פרסומות והודעות חסות ולשדרן ברשות קול ישראל מכוח חוק רשות השידורהרשות רשאית 

. אשר נבחר במכרזים אותה היא עורכת, הרשות מוכרת את הפרסומות באמצעות זכיין חיצוני

בכל , כתוצאה מכך. הוראות החוק מגבילות את סוגי הגורמים הרשאים לגשת למכרז זה, כאמור

כאשר , מ"השנים האחרונות זכתה חברת שפ 41-י הפרסום ברדיו בהמכרזים שקיימה הרשות לגב

עובדה שיש שגרמה לעליית שיעורי העמלות שקיבלה  – מ מציע יחיד"במרבית מכרזים אלו הייתה שפ

אשכולות  5-לפצל את הפרסום ברדיו ל 4100-בהחליטה הרשות , בכדי לנסות ליצור תחרות .מ"שפ

כאשר הוצאו המכרזים לא , מ"לאחר מאבק משפטי מול שפ, עלבפו. כל אשכול למכרז נפרד אולהוצי

 .נתקבלו הצעות באף אחד מהאשכולות

משאר ( 'החולקת תדר עם רשת א) מורשתהחליטה הרשות להפריד את רשת , (4101) לאחרונה

 . הערוצים ולהתחיל בשיווק עצמי של פרסומות ברשת זו

עלו בשיעור מתון לצד גידול רו ברשת זו ההכנסות מפרסומות שנמכתוצאות המהלך היו ש, בפועל

 . מ"משמעותי בעלות המכירה ביחס לעמלה ששולמה לשפ
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לקראת ( קול ישראל בערבית)' בכוונת הרשות היה להעביר לשיווק עצמי של פרסומות גם את רשת ד

מ לרשות השידור על רצונה להפסיק "הודיע חברת שפ' הפרדת הפרסום ברשת דהכוונה ללאור . 4102

בפועל הגיעו הצדדים להבנות שאפשרו המשך הפרסום באמצעות . 4101ההתקשרות בתום שנת  את

 .מ"שפ

ירידת חלק הרדיו בעוגת הפרסום לטובת , בשנים האחרונות כניסת הרדיו האזורי כי, חשוב לציין

התכווצות שוק הפרסום בשנתיים כמו גם ( בעיקר במדיה החדשה)אמצעי פרסום אלטרנטיביים 

שות השידור נמצאות במגמת ירידה שסך ההכנסות מפרסום בתחנות רהביאו לכך  האחרונות

 . מתמשכת

לפני קיזוז עמלות היתר המשולמות למשרדי הפרסום )התרשים שלהלן מציג את המכירות ברוטו 

 (:מ"ועמלת שפ

 

אם תצליח גם ו, פרסום בקול ישראל נמצא במגמת ירידהמ ההכנסותהיקף , כפי שניתן לראות

 –לטווח הארוך צפויה ירידה משמעותית בהכנסות מפרסום ברדיו , מ"שפ ת להוריד את עמלותהרשו

 .  שפורטו לעיל 4105-החל מבמיוחד לאור השינויים בתחום הטלוויזיה 

 חסויות ותשדירי שירות .5

( הודעה המייחסת חסות של גורם מממן על שידור או על תכנית)הרשות רשאית לשדר הודעות חסות 

 (.תשדיר מטעם גוף ציבורי שמטרתו מתן שירות לציבור)שירות ותשדירי 

אשר הופכים את , ההיתר בחוק המאפשר שידור הודעות החסות נעשה תחת מערכת כללים נוקשה

על הוועד המנהל של הרשות , על מנת לשנות את הכללים. הודעת החסות למוצר פרסם לא אטרקטיבי

 . שותפת של ועדת החינוך וועדת הכלכלה בכנסתהטעונים אישור ועדה מ, לאשר כללים חדשים

בערוצי הטלוויזיה של הרשות  ההיקף ההכנסות השנתי ממקור הכנסה זה מושפע משיעורי הצפיי

, מונדיאל)ומאירועי מדיה המתאפיינים בשיעור צפייה גבוהים ביחס לממוצע בערוצי הרשות 

 (.ב"אירוויזיון וכיו, משחקים אולימפיים

 :יג את הכנסות הרשות מחסויות ותשדירי שירות בטלוויזיההתרשים שלהלן מצ

הכנסות ברוטו
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ההכנסות  ףהיק( פ"בה היה המונדיאל בדרא 4101למעט שנת )בשנים האחרונות , כפי שניתן לראות

 2113כאשר ההכנסות נטו ממקור זה לשנת , של רשות השידור מחסויות ותשדירים היה נמוך יחסית

  .₪מליון  4.5-על כ עמדו

 סום באינטרנטהכנסות מפר .4

הרשות רשאית לשלב באתר נקבע כי  4104בתיקון לחוק רשות השידור אשר אושר בכנסת בשנת 

ובלבד שהן יופרדו מהתוכן המועבר על , למעט תשדירי פרסומות, האינטרנט שלה הודעות פרסומת

 .ובאישור ועדת הכלכלה וועדת החינוך בהתאם לכללים שקבעה המועצה, ידה באתר

ישרה הוועדה המשותפת את הכללים אותם הציע הוועד המנהל של הרשות ולכן טרם עד כה טרם א

 .התקבלו ברשות השידור הכנסות כלשהן ממקור הכנסה זה

 הכנסות שונות .0

ח שעיקרו הכנסות מפעולות שווק ומכירת זכויות "מליון ש 7 -בהכנסות שונות נכלל סכום של כ

 0 -בנוסף סכום של כ .ב"הכנסות ממכרזים וכיו, כיוןמכירת חומרי אר, פיתוח מוצרים, שידור שונות

 .ח הכנסות מימון"מליון ש

 סיכום ומסקנות  .8

 :מכל האמור לעיל עולות המסקנות הבאות

לשנה ₪ ' מ 171-כאשר מכניס לרשות   -אגרת הטלוויזיה  –מקור ההכנסה העיקרי של הרשות  .8.0

כתוצאה משילוב , שנים הקרובותצפוי להצטמצם באופן משמעותי ב( גבייהברוטו ללא עלויות )

ושינויים טכנולוגיים  גבייהקשיים באיתור חייבים ובאכיפת ה, של מתווה הפחתה בגובה האגרה

 . האגרהשיפחיתו את בסיס 

 :בנוסף לשינויים אלו יש להזכיר את הנתונים הבאים

 יתמהיקף האגרה הנגב 0%-המהווים כיום כ₪ ' מ 10-עומדת כיום על כ גבייהעלות אגף ה ,

 .בשנים הקרובות 01%-צפוי לעלות ל גבייהשיעור עלות ה נותושכאשר לפי הערכות 
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  האגרה הינה מס רגרסיבי המעורר תרעומת ציבורית רבה ופוגע משמעותית בתדמית

 .ובמיצוב של רשות השידור

אמור  –התקבולים מתקציב המדינה בגין פטורים והנחות שונות  –מקור הכנסה עיקרי אחר  .8.4

 .בתקבולים ממקור זה₪ ' מ 11-באופן משמעותי תוך ירידה בהיקף של כלהצטמצם 

נמצא במגמת ( מ"גם אם ימצא פתרון לבעיית הפסקת ההסכם עם שפ)היקף הפרסומות ברדיו  .8.1

 .כתוצאה מהשינויים החלים בענף הפרסום בישראלירידה 

ום הנוסף מקור ההכנסה היחיד של רשות השידור הנמצא במגמת גידול הינו ההכנסות מהסכ .8.2

הנגבה באמצעות התשלום על רשיון הרכב וזאת בעקבות החלטת וועדת לוקר לגבי העלאת 

נקבע כי גם סכום זה יכנס למתווה ( 4108לאחר )בטווח הארוך , עם זאת. מדי שנה₪  0-הסכום ב

 .לשנה 5%-של הפחתה ב

 

הרשות , הקיימיםמורה כי ללא שינוי במקורות ההכנסה , ניתוח המגמות במקורות ההכנסה לעיל

 . תתקשה לגייס הכנסות בהיקפים אותם גייסה בשנים האחרונות

בסיס  –חשוב להזכיר במיוחד את הקיטון הצפוי בהכנסות מגביית אגרת הטלוויזיה , במסגרת זו

עלותו גבוהה והוא גורם לפגיעה משמעותית בתדמיתה של , אשר ישימותו נמוכה –הכנסות מהותי 

דגיש כי מדינות רבות באירופה הגיעו למסקנות דומות בדבר יעילות חשוב לה. רשות השידור

כאשר בשנים האחרונות בוצעו שינויים בתחום זה , האגרה כמכשיר מימון של השידור הציבורי

 . במדינות כמו פינלנד ובלגיה

מגמת הקיטון במקורות ההכנסה עומדת בסתירה למגמת הגידול בהוצאות , כפי שנראה בהמשך

( 'דראה נספח )מבנה התקציב הנוכחי של הרשות בהן הינו  תוגוון סיבות שהעיקריממ, הרשות

   .חובתה החוקית של הרשות להגדיל בשיעורים ניכרים את ההוצאה לרכש הפקות מקורו
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 ניתוח מאפייני רשות השידור –' גפרק 
 מאפייני תוכן  .1

  1ערוץ  .1.1

שאר השעות משמשות ) 18:11ועד  05:11משדרת מדי יום החל מהשעה , הישראליתהטלוויזיה 

החינוכית אשר בנוסף משדרת בתוך הרצף של הטלוויזיה הישראלית בין הטלוויזיה לשידורי 

 . 'הניתוח של מאפייני התוכן בטלוויזיה מפורטים בנספח . (07:11-07:11

 :כפי שניתן לראות מניתוח זה מאפייני התוכן של הטלוויזיה הישראלית הינם כדלקמן

 כ "שיעור מסה שעות לשנה סוגה

 12.6% 400 ילדים

 16.7% 531 רכש

 2%..0 541 מגזינים

 1.8% 044 102בידור

 21.6% 688 ח.ש

 13.3% 132 ספורט

 5.7% 424 חדשות

 5.7% 182 אקטואליה

 2.9% 92 תעודה

 2.8% 90 סרט

 100.0% 3180 כ"סה

 

 :מניתוח זה עולים הממצאים הבאים

 ללא שידורים חוזרים  –טלוויזיה הישראלית נמוך מהותית ממתחריה היקף השידורים של ה

שעות שידור דהיינו כמחצית מהיקף השידורים  4,201-לכ 0ערוץ היקף השידורים במגיע 

כי תקציב  ישבמסגרת זו יש להדג. (שעות שידור בשנה 2711-כ) בערוצים המסחריים

ראה וללא תקורות וויזיה בערבית ללא הטל)לשנה  ₪' מ 241-הטלוויזיה הישראלית מגיע לכ

  .₪' מ 101-עומד על כ( שעות שידור כפולכמעט ל) 01בעוד תקציב התוכן של ערוץ ( 'נספח ד

 כלומר סדרות ) מבוססים על רכש חיצוני 07%-מתוך סך השידורים בערוץ כ , זאת ועוד

שעות  0,0.1-כך שהיקף השעות בהפקה עצמית כזו או אחרת מגיע לכ, (ל"ותחקירים מחו

 . בלבד

  וללא תקורות שעלותה כולל העמסת הפקה והנדסה )מחלקת החדשות וספורט של הטלוויזיה

כלומר עלות ממוצעת לשעת  –שעות בשנה  721-מפיקה עבור הערוץ כ( ₪' מ 0.1-מגיעה לכ

שעת עלות ממוצעת למול  5פי  -₪ ' א 405 -מגיעה לכוספורט אקטואליה  ,שידור חדשות

 . 103 01קטואליה בערוץ שידור חדשות וא

                                                   
102
 "כך היה"מדובר בתכניות מבוססות ארכיון כמו  
103
ושידור של ארועי ספורט אין כמעט רכש של זכויות שידורי ספורט  01יש לציין כי השוואה זו אינה הוגנת במידה מסוימת שכן בערוץ  

 . 0שקיים המהווה הוצאה מהותית בערוץ 
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  מענה לכשלי השוק שאופיינו בשידור לא רק שאינם נותנים הערוץ שידורי חשוב להדגיש כי

תפקידי הרשות כפי שהוגדרו חלק מאלא גם אינם עומדים ב( כפי שפורטו לעיל)המסחרי 

   :בחוק 

o  הערוץ כמעט אינו משדר  –הערוץ אינו ממלא את תפקידו בתחום קידום הדמוקרטיה

 (.  ל"למעט תכניות תחקיר מחו)חקירים ת

o  אשר אמורים לשקף את כלל הדיעות הערוץ אומנם משדר מגזינים בתחומים רבים

ואינם מציגים את " תוכניות מלל"אולם מרביתם הינם בחזקת בחברה הישראלית 

  . הנושאים באופן מעניין או חדשני

o נמוך מהיקף תכניות אלו  0 היקף השידורים של סרטים ותכניות תעודה ישראליים בערוץ

 בערוצים המסחריים

o אין שידור של כמעט ובערוץ  –ישראלית הערוץ אינו מקדם את היצירה המקורית ה

 . דרמות או קומדיות ישראליות

o  104בקידום ההשכלה והפצת דעתעוסק הערוץ אינו  

o למעט מהדורת חדשות באנגלית –או לשוני /בערוץ אין גיוון תרבותי ו. 

o  היחיד שהערוץ ממלא ברצינות הינה חובתו לשקף את חיי התפקיד הלכה למעשה

 .105ציון פטירתם של אישים פוליטיים ותרבותיים מרכזיים לע דגשב –המדינה

 

שאינה משקפת את ההוראות החוק , מדיניות שידורים אקלקטיתעל  ורהמ, ניתוח התוכן לעיל

אינן  1בערוץ בי דלות התוכן ומעידה כי התחושות הציבוריות לג רשות השידורלגבי תפקידי 

 . בהכרח שגויות

מגוף שידור  הליבהמורה כי הערוץ אינו עומד בדרישות  1ניתוח של שידורי ערוץ , יתר על כן

 ציבורי כפי שעולות מסקירת מאפייני השידורים בערוצי הטלוויזיה הציבוריים באירופה  

  מהימן נתפס כלא ו( מסחרייםבהשוואה לערוצים ה) והאקטואליה הינו חלקיחדשות הכיסוי

 (. כפי שעולה מסקר אימון הציבור)

 קיים כשל ביצוג הקהילות והאינטרסים התרבותיים בחברה הישראלית. 

 האיכות היחסית ידום של קיים כשל בק 

הגבוהים המושקעים בטלוויזיה התקציבים ו מחד חשוב להדגיש כי לנוכח דלות תוכן זו

נראות  Value for Money -לגבי הבציבור הישראלי ות התחושות השלילי, הישראלית מאידך

 . מוצדקות

 

 . דלות התוכן הקיימת בערוץ ידועה גם למנהליו, לפי השיחות שקיימנוכי  ,יש לציין

                                                   
104
 BBC-למעט שידור תוכניות טבע של ה 
105
דידי , שעסקו באריק איינשטיין"( רגיל"לוח המשדרים ה תוך שיבוש)ימי שידור מיוחדים  2רק בחודש האחרון התקיימו בערוץ  

   . שהתבססו כמובן על חומרי ארכיון הקיימים ברשותימי שידורים  –אריק שרון ויום ההולדת של הכנסת , מנוסי
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בהיקף , כחלק מהשינויים בחוק השידור התחייב הערוץ הראשון לרכוש הפקות מקור, במסגרת זו

רת הטלוויזיה בתוספת ההכנסות מחסויות אג)כ ההכנסות מהטלוויזיה "המחושב לפי סה

 :כדלקמן( ותשדירי שירות

 הפקות רכש שיעור  שנה
מסך הכנסות  מקור

 הטלוויזיה

 הפקות רכש שיעור
מסך  עילית סוגה

 הכנסות הטלוויזיה

 שידור שעות
 סוגה מינימליות

 עילית
4101 05% 01% 75 

4102 41% 04% 011 

4105 45% 01% 045 

 081 45% %.1 ואילך .410

 

 בהפקות להשקיע צריכה השידור רשות כי הינה אלו דרישות משמעות, ההכנסות אומדן פי על

 :הבאים הסכומים את מקור

 

 ברכש הוצאה סך  שנה
 (₪' מ)מקור  הפקות

4101 74 

4102 01 

4105 015 

 051 ואילך .410

 

, 4102כבר בשנת  0ערוץ ההשקעות בתוכן צפויות להביא לשינויים מהותיים בלוח השידורים של 

הגדול להגיע למסך  ןברוב ותצפוי 4101כאשר השקעות שביצעה הרשות בתחום התוכן בשנת 

 . במהלך שנה זו

 :יש להעיר מספר הערותמימוש מחויבויות התוכן שהוטלו על הרשות לגבי 

 כל בעד לשלם מחויבת הרשות כלומר חוזרת בלתי התחייבות לפי מתבצע מקור הפקות רכש 

 .תקציבית קשיחות יוצרמצב ה – בביצועה שהוחל קההפ

 נהלים שני להוציא היה הרשות בכוונת: 

o אנר'ז לכל הפקה לדקת עלות טווח לקבוע שמטרתו מסמך – הפקה נאותות מסמך 

 (. נורמטיביות עלויות)

o כדוגמת) ההפקה ממרכיבי אחד לכל עלויות טווח  הקובע מסמך – עלויות סרגל מסמך 

 (.ב"וכיו אולפן יום, שידור ניידת, עריכה, צלמים,מאיםבי, שחקנים שכר

 .היום עד הוצאו לא אלו מסמכים שני, בפועל
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-8:11 בשעות) השידורים מלוח  21%-כ  0 ערוץ שלבתוך לוח השידורים , חשוב גם לציין כי כיום

 את תמייצר החינוכית) החינוכית הטלוויזיה י"ע מסופקים( 'ה-'א בימים 07:11-07:11-ו 05:11

 מספר מזהעולה כי , לפי השיחות שקיימנו (.ההפצה בעלות היחסי החלק את ומשלמת התכנים

 . 106 41 ערוץ את בנפרד למצב כדי 0 בערוץ השידורים את להפסיק מאמצים החינוכית עושה שנים

ויופסקו השידורים של החינוכית בשעות  החינוכית הטלוויזיה של עמדתה תתקבל ואכן במידה

 לו השידורים לוח את" למלא" בכדי נכבדים סכומים להשקיע הרשות צ תידרש"ההבוקר ואח

 של תוספת שמשמעותו באיום מדובר. ההפצה עלות מלוא את לשלם וכן חוק לפי מחויבת היא

 .  השידור רשות של התפעול להוצאות ₪ מיליוני עשרות

 הטלוויזיה בערבית  .1.2

 :םסוגים של תכני 1לשדר  ההטלוויזיה בערבית אמור

 תכנים לגבי הבעיות של האוכלוסיה הערבית בישראל  .0.4.0

 תכנים של חדשות כלל ישראליות בשפה הערבית  .0.4.4

 תכניות דעה ופרשנות המציגות את עמדת ישראל כלפי העולם הערבי כולו .0.4.1

חשוב להזכיר כי המטרה העיקרית של הקמת הערוץ בערבית היתה המטרה , במסגרת זו

ני שלא ישאיר את הזירה התקשורתית פתוחה רק לתחנות דהיינו הקמת ערוץ לווי –האחרונה 

 . (ירה ודומיהן'אל גז)הלווין הערביות 

למעט בימי )בלבד  11-42:11:.0מתייחס לשעות  11בערוץ לוח המשדרים של הטלוויזיה בערבית 

ניתוח לוח המשדרים של  .0בשאר שעות היום מוקרנים בערוץ שידורים חוזרים של ערוץ ( שישי

 :הממצאים הבאיםיה בערבית מעלה את הטלוויז

 שעות שבועיות   70ערבית הטלוויזיה ב תכ משדר"בסה. 

  וגם מהדורת מבט ( שעות שבועיות 1)החדשות באנגלית משובצות בתוך לוח השידורים

 . פוגע ברצף השידוריםדבר ה  –(שעות 5.45)מדובבת לערבית 

 (שעות שבועיות 1.5) מהריתכמו נכלל בלוח השידורים מהדורת חדשות לילה בשבת בא 

 (.שעות שבועיות 4 –קריינות ופרשנות בערבית )והמשחק המרכזי בליגת העל 

  1.5+ שעות שבועיות  1.5)שידור חדשות בערבית  –הדגש המרכזי הינו על חדשות ואקטואליה 

 (. ח.שעות ש 2.5+ שעות שבועיות  2)ומשדרי אקטואליה .( ח.שעות ש

 תכניות , קומדיות, תעודה, ברובו על שידורים חוזרים של בידור יתר לוח השידורים מבוסס

 (שעות שבועיות .)ל "ושל תכניות רכש מחו( שעות שבועיות 02)לילדים ותכניות מלל שונות 

מאפשר הפקה בעיקר ₪ ' מ 1הוא נמוך מאוד  הטלוויזיה בערבית תקציב ההפקות העצמיות של

  4 –ציב הפקות המקור גם תכניות בערבית בשנים הקרובות יופקו מתק. של תכניות מלל

 . (סדרת דרמה וסדרה קומית)מתוכננים לשידור כבר בשנה הקרובה 

                                                   
106

הועלו התקציב  4101בשנת  (עובדים 441) לשכר 51%-כ מזה ₪' מ ..07 על עמד 4104 לשנת החינוכית תקציב – כללית השכלה לשם  
 . מלאה הדיגיטצי עבר שלה הארכיון וגם דיגיטליים הם החינוכית שידורי כל השידור לרשות בניגוד. ח"ש' מ 041-לכ
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מתקציב רכש הפקות  41%, 4101החל משנת של הרשות כי לפי החלטת ועדת התוכן , יצויין

הבעיה העיקרית בתחום זה הינה הכשרת קאדר של יוצרים . המקור מיועד לטלוויזיה בערבית

בתחום התוכן תכנים כי יש להעיר , כמוכן.  הערבית שיתנו מענה להפקות בשפה הערבית בשפה

אינם בהכרח ( "עבודה ערבית" התכנית כמו)היהודית ' של רב תרבותיות המתאימים לאוכ

 . הצופה הערבי עלמתאימים או מקובלים 

והן לגבי  הטלוויזיה בערבית הן לצרכי האוכלוסיה המקומיתי "הפתרון הניתן ע, בפועל

 . (בלשון המעטה)הינו חלקי מאוד השאיפה לשדר כלפי חוץ 

הן מבחינה תכנית והן מבחינה   -שידור למדינות חוץ  במיוחד ניתן פתרון חלקי לשאיפה של

לשדר דרך הלוויין עמוס ולא דרך לווין הוט הטלווזיה בערבית נאלצת  כך למשל –טכנולוגית 

ינות ערב הסמוכות בלבד ואילו לווין הוט בירד מכסה את בירד כאשר הראשון נקלט בקושי במד

 (.בלבד₪ ' מ 4הפער בעלויות הוא )ת "כל המזה

 קול ישראל .1.3

תחנות רדיו  8-רדיו ו תדרי 7מפעיל נכון להיום  (השם המקובל של הרדיו בעברית)קול ישראל 

, 0:11פועלות עד ה 88-ו' ורשתות ג 42/7הפועלת ' למעט רשת ב ,התחנות מרביתבעיקרון ב. שונות

כאשר מחצות עד שש בבוקר מושמעות תכניות מוסיקה )שעות הפעילות הן משש בבוקר עד חצות 

 . (באמצעות מחשב

 ('וראה פירוט בנספח )להלן פירוט התכנים של הרשתות 

 'רשת א .1.3.1

הקו הכללי שמוביל את . רשת תרבות ומורשת החולקת את ערוץ השידור עם רשת מורשת

. על תכנית דעת בדגש , "העשייה התרבותית על כל גווניה בישראל שיקוף"הרשת הוא 

 . ןחיים מהאולפשידורים מרבית השידורים הם 

 רשת מורשת .1.3.2

על כל , ובה עיקר ההתמקדות היא במורשת ישראל'  רשת שמהווה המשך ישיר לרשת א

 .גם כאן מדובר בשידורים חיים מהאולפן. גווניה

 'רשת ב .1.3.3

ותכניות  חדשות בזמן אמת 42/7משדרת חי " קול ישראל"רשת החדשות המרכזית של 

בשעה . לוח המשדרים מתבסס על משדרי אקטואליה בשעות הבוקר. אקטואליה שונות

 .  בשעות הערב משודרת רצועת עומק בסוגיות. שלוש משודר היומן הבינלאומי

בשבע רצועת ערב של תרבות ופריפריה ובשמונה רצועת ספורט יומית מיד לאחריה 

 .בריאות ואינטרנט, תכניות מאזינים

 'רשת ג .1.3.4

  .המתמקדת בזמר העברי לתקופותיורשת 
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( דהיינו משיטת הפלייליסט)צ "נדה המרכזית של הרשת הינה הפוכה מגלגל'האג

יצירה מקורית  ועידודהישראליים מכל הסוגות היוצרים סוגי ומתמקדת במתן במה לכל 

 .ספות של שידורים חיים של מוסיקה מהאולפןעל ידי שידור מופעים פומביים ומסגרות נו

1.3.5. FM88 

 ,גם כאן. (כולל מוסיקה מקומית)ומוסיקה מתקדמת מוסיקה לועזית המתמקדת ברשת 

מוסיקליות סוגות ומתמקדת בסקירה רחבה של צ "נדה הינה הפוכה מזו של גלגל'האג

דים אירועים ויוזמות של שידורים מיוחגם ברשת זו מושם דגש על  .מכל התקופות

 .מהאולפן

 קול המוסיקה .1.3.4

- ,שידורים של יצירות מוקלטותכולל . רשת המתמקדת במוסיקה קלאסית ומודרנית

 .  מופעים חיים בארץ ומופעי אולפן בהרכבים קטנים

 (ע"רק)רשת קליטת עלייה  .1.3.0

תכנים שידור "ניתן דגש על  .דוברי השפותעולים חדשים ולהמיועדת רשת חדשות 

  , אמהרית, מגוון השפות המשודרת כולל שידורים ברוסית". תרלוונטיים מכווני תרבו

לאדינו ומוגרבית , כן מתקיימים שידורים ביידיש. וצרפתית ספרדית, אנגלית, בוכרית

 . כחלק מהשליחות הציבורית של שימור שפות אלו

( צ"גל -לו קיימת חלופה  'למעט במקרה של רשת ב)במרבית המקרים , כפי שניתן לראות

הרדיו י "ם שאינם מסופקים עתכנים ונושאי –קול ישראל נותנות מענה לכשלי שוק תחנות 

חשוב להדגיש כי בחלק גדול מהמקרים המענה לכשלי השוק ולקהלי נישה .  צ"האזורי וגלגל

י הרדיו הציבורי בכל "מדובר בסוגי שירות הניתנים ע, עם זאת .כרוך בשיעורי חשיפה נמוכים

  . מדינות העולם

 ראל בערבית קול יש .1.4

בדומה למשימה המוטלת על הטלוויזיה בערבית גם על קול ישראל בערבית מוטלת משימה 

 :משולשת

 לשדר תכנים המתאימים לצרכיה של האוכלוסיה הערבית בישראל .0.2.0

 לשדר חדשות כלל ישראליות בשפה הערבית  .0.2.4

 . לשדר תכניות דעה ופרשנות המציגות את עמדת ישראל כלפי העולם הערבי ואירן .0.2.1

 .'ומפורט בנספח ( הכינוי המקובל של קול ישראל בערבית)' לוח השידורים של רשת ד

לצרכים הן של ' י רשת ד"כפי שניתן לראות מלוח שידורים זה רמת המענה הניתן ע

האוכלוסייה הערבית בישראל והן לצרכים של שידור החוצה הינה גבוהה ומבוססת על מגוון 

 .ומוסיקה אירוח, רחב של תכניות אקטואליה
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  סיכום ומסקנות  .1.5

עולה כי יש להבחין בין מידת המענה התכני שנותנת הטלוויזיה הישראלית , מכל האמור לעיל

 :י קול ישראל"הניתן עהתכני לבין מידת המענה 

  ניתן כיום מענה תכני דל שאינו עולה בקנה ( הן בעברית והן בערבית)בטלוויזיה הישראלית

השילוב בין . י חוק ועם הדרישות הבסיסיות מגוף שידור ציבוריאחד עם תפקידי הרשות לפ

הדל לבין התקציב הגבוה הינו הגורם המרכזי היוצר את התדמית השלילית של המענה 

 .רשות השידור

 ניתן מענה כולל ומקיף לכשלי השוק ( הן בעברית והן בערבית)בקול ישראל , לעומת זאת

, ן להתדיין לגבי רמת היעילות בה ניתן מענה זהוגם אם נית בתחום שידור הרדיו בישראל 

עדיין מדובר בשירות ברמה גבוהה שעולה בקנה אחד עם השירותים שמספק שידור ציבורי 

 . בעולם

 ושכרכוח אדם  .2

 מבנה ארגוני  .2.1

 :המבנה הארגוני הנוכחי של הרשות מפורט בתרשים שלהלן

 

  תקן כוח אדם  .2.2

, 4101ברשות ונכללים בהצעת התקציב  שאבי אנושא ומ"י אגף כ"בהתאם לנתונים שהועברו ע

 0,717-כמוערך ב 4104היקף המועסקים ברשות השידור בכל צורות ההעסקה לחודש נובמבר 

ים תקנים המועסק .41 -תקנים המועסקים בהעסקה ישירה וכ 0,510-מתוכם כ 107מועסקים

 . א"חוזים מיוחדים וש, בחוזים אישיים

                                                   
107
קיימים עובדים בצורות העסקה , היות ונוסף על מספר מקבלי השכר, קיים קושי לאמוד את מספרם המדויק של המועסקים ברשות 

 .אשר בהליכים משפטיים שונים נקבע כי מתקיימים בינם ובין הרשות יחסי עובד ומעביד, (א"ש)כגון שוברי תשלום , שונות
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מפורט בטבלה  4101בהתאם לתקציב ( עובדים 0510דהיינו ) היקפי כוח האדם המפורט בתקן

 :שלהלן

 חטיבה יחידה ארגונית
מספר 
 עובדים

 25   הנהלה

 19   ר"לשכת יו

 88 אגפי מינהל כספים וכלכלה מטה

 92 אגף הגבייה  

 224    כ הנהלה ומטה"סה

 3445 חטיבת מנהל ארגון ומשק רדיו

 45 חטיבת ביצוע  

 132 החטיבת הנדס  

 110461 ('רשת ב) חטיבת החדשות  

 24 'רשת א  

 24438 'רשת ג  

 1045 קול המוסיקה  

  88 1045 

 13485 דת ומורשת  

 62425 ע"רק  

 112408 (ערבית)' רשת ד  

  579467   כ רדיו"סה

 29 חטיבת מנהל ארגון ומשק ויזיהוטל

 155 שירותי הנדסה  

 222 שירותי הפקה  

 13 פרומו וסרטים קנויים ,השהג  

 103 (פנימית וחיצונית)חטיבת תוכניות   

 23 חטיבת התוכניות בערבית  

 127 חטיבת החדשות והספורט  

 11 מחלקת החדשות באנגלית  

 44 חטיבת החדשות בערבית  

 727   כ טלויזיה"סה

 1530.67   כ רשות השידור"סה
 

 א"כ נתוני קבלת לעניין כי ברשות השידור קיימת בעיתיותלהדגיש חשוב לגבי היקף כוח האדם 

 :מדויקים משתי סיבות עיקריות

 ה  את המנהלת המחשוב מערכת-HR בעייתית ברשות 

 בעיקר –( א"ש/  ת"ש) תשלום שוברי באמצעות העסקה דפוס ברשות נשתרש שנים במשך 

 םמצב ולפיכך שנים לאורך הועסק חלקם אשר, שונים מסוגים לנסרים פרי של העסקה

 לנסרים פרי לגבי מהמקרים בחלק. ומעביד עובד יחסי קיוםלכאורה של  הינו המשפטי

 לשלם נאלצת שהרשות כך מעביד-עובד יחסי של בקיומם להכיר תביעתם נתקבלה שונים

 סוציאליות זכויות בגינם



015 
 

 :יש להדגיש מספר נקודות חשובות, ובכפוף להסתייגות לעיל, עם זאת

 יפיצול גיאוגרפ .2.2.1

 00-בדה שרשות השידור פועלת כיום מהיקף כוח האדם משקף במידה מרובה את העו

פיצול  .(גבייהלא כולל סניפי אגף ה) אתרים בירושלים לבדה 5כולל  –שונים תרים א

פעילות רשות השידור באתרים שונים מהווה בפני עצמו מוקד של אי יעילות המצריך 

בקול ישראל ביטול הפיצול בין , כך למשל .א ושיטות עבודה לא יעילות"כפילויות בכ

מתחם הלני המלכה ומתחם חוטי ירושלים ואיחודם למתחם אחד צפוי להביא להפחתת 

האולפנים ולשיפור הניצולת שלהם ובכך להביא לביטול כפילויות של טכנאים ואנשי ' מס

 . מנהלה

ל הוועדות שדנו גיאוגרפי לשם יעול פעילות הרשות הועלתה בכחשיבות ביטול הפיצול ה

הנושא כלול בתכנית )נושא ביטול הפיצול הגיאוגרפי לא קודם ,  אך עד כה, במצב ברשות

 . (ראה להלן –הרפורמה 

 הסכמי העבודה .2.2.2

, התקן, התפקוד של עובדי הרשות"לחוק רשות השידור קובע כי ( ב) 42סעיף , כאמור

 "עותיהםהגמלאות ותנאי העבודה יהיו כשל עובדי המדינה למקצו, השכר

לא  ברשות השידור קיימיםכתוצאה מכך מרבית עובדי הרשות הינם עובדי מדינה כאשר 

 :י ארגונים שונים"וועדים שונים המיוצגים ע 02  -פחות מ

o 15% (ר"מח, משולב, טכנאים)י ההסתדרות "מהעובדים מיוצגים ע 

o .5% (.'עורכים כו, עוזרי הפקהו כולל מפיקים)ונאים י אגודת העית"מהעובדים מיוצגים ע 

יותר גורם לכך ש ,הסכמי העבודה וההסדרים והנוהגים הנובעים מהם, ריבוי הוועדים

 –הנוכחיים ברשות השידור  העבודההסכמי מערך משקפים את תקני כוח האדם  ,מכל 

תוך קביעת הגדרות לגודל  - שיש להם השפעה מרובה על תקינת כוח האדםהסכמים 

 .'א באולפן וכו"כהיקף , צוותי צילום ושידור

מערך הסכמי העבודה אינו מאפשר למנהלים גמישות תפעולית במסגרת זו , יתר על כן

לא ניתן לנייד עובדים מפעילות לפעילות או מאתר  -בולט במיוחד נושא ניוד העובדים 

 . לאתר ללא הסכמת הוועד

 שכר .2.3

 סךמ 51.7%-המהווים כ₪ מליון  1..22-עומד על כ 4101בשנת סך הוצאות השכר ברשות השידור 

 :התפלגות השכר לפי מרכיבים הינה כדלקמן .הרשות הוצאות

 שיעור מרכיב 

 32% שכר פנסיוני

 18% שעות נוספות 

 6% יותוכוננ

 6% החזר הוצאות

 16% אחר

 21% (כולל סוציאליות) עלות מעביד
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ישוב ההכנסה דהיינו השכר המשמש בסיס לח)שכר הבסיס , כפי שניתן לראות מניתוח זה 

כולל )על שעות נוספות  יתר השכר מבוסס. מהשכר 14%-ברשות מהווה רק כ( 108הפנסיונית

 . והחזרי הוצאות מסוגים שונים( כוננויות ופיצויי משמרות

 :הינה כדלקמן מדיה/אגףלפי  םעובדיהשל עלות השכר הממוצעת 

 חטיבה יחידה ארגונית
עלות שכר ממוצעת 

 (₪' א)לעובד 

 288   הנהלה

 201   ר"לשכת יו

 257 אגפי מינהל כספים וכלכלה מטה

 207 אגף הגבייה  

 217 חטיבת מנהל ארגון ומשק רדיו

 283 חטיבת ביצוע  

 360 חטיבת הנדסה  

 280 ('רשת ב) חטיבת החדשות  

 179 'רשת א  

 235 'רשת ג  

 220 קול המוסיקה  

  88 183 

 171 דת ומורשת  

 204 ע"רק  

 226 (ערבית)' רשת ד  

  265   רדיוכ "סה

 292 חטיבת מנהל ארגון ומשק ויזיהוטל

 414 שירותי הנדסה  

 286 שירותי הפקה  

 430 פרומו וסרטים קנויים ,ההגש  

 182 (פנימית וחיצונית)חטיבת תוכניות   

 169 חטיבת התוכניות בערבית  

 283 חטיבת החדשות והספורט  

 230 שות באנגליתמחלקת החד  

 199 חטיבת החדשות בערבית  

 292    ויזיהוכ טל"סה

 

כאשר , לחודש₪  42,111-כפי שניתן לראות מניתוח זה עלות השכר הממוצעת ברשות הינה כ

הטכנאים בטלוויזיה , (לחודש₪  11,111)בולטים בחריגותם עלויות השכר של הטכנאים ברדיו 

 (.לחודש₪  15,811)ההגשה והפרומו ועובדי מחלקת ( בחודש₪  12,511)

התוצאה של שילוב בין תקן כוח האדם המנופח לרמות השכר הגבוהות בא לידי ביטוי בכך 

כולל טכנאי הרדיו           -שמספר קבוצות עובדים יוצרות מוקדי עלות מרכזיים בפעילות הרשות 

מסך השכר  11%-כ -₪ ' מ 2.0.)שכר הטכנאים בטלוויזיה ( מכלל השכר ברדיו 10% -₪ ' מ 27.5) 

 1  כאשר , (מסך השכר בטלוויזיה 40% -₪ ' מ 1.2.-ועובדי ההפקה בטלוויזיה כ( בטלוויזיה

ארגוניים , פוטנציאל התייעלות גבוה לאחר ביצוע שינויים טכנולוגייםקבוצות אלו הינן בעלות 

 .וניהוליים

 

                                                   
108
 . לחישוב השכר הפנסיוני כיוון שיש בו רכיבים לא פנסיוניים כדוגמת פיצוי משמרות וכונניות בפועל לא כל שכר הבסיס משמש 
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 סיכום ומסקנות  .2.4

ים והוצאות השכר ברשות השידור מושתתים על מערכת מסקנות הניתוח לעיל הינן כי תקן העובד

 :נוהגים והסדרים שונים אשר תוצאתם מתבטאת ב, הבנות, של הסכמים קיבוציים הסטורים

 תשומות העבודה ותפוקת העובדים, היעדר זיקה בין תשלום רכיבי השכר השונים. 

  אשר , (וננויותפיצויי משמרות וכ, נ"ש)מרכיב גבוה מאוד של תשלום בעד עבודה נוספת

 .חלקה הארי אינו מבוצע בפועל וזאת בהיעדר פיקוח כלשהו של מערכת דיווחי נוכחות

 או להשיג /א ו"היעדר גמישות ניהולית ויכולת מוגבלת של הנהלת הרשות להפחית את כ

 .התייעלות משמעותית בהיקף הוצאות השכר

 ת השידור לבין השכר בחלק ניכר מהתפקידים קיים פער משמעותי בין עלות השכר ברשו

 .המקובל לאותם תפקידים בשוק העבודה

הסכמי העבודה והסדרי השכר הינה כי בפועל הוצאות השכר הן , המשמעות של תקן כוח האדם

הוצאות קשיחות וכי השילוב בין תקן עובדים גדול ועלויות שכר גבוהות הינו הבעיה העיקרית 

 . בהפעלת הרשות כארגון שידור מודרני

 המצב הטכנולוגי ניתוח  .3

 טלוויזיה  .3.1

 להלן פירוט כלל הציוד הטלוויזיה ברשות השידור 

 הערות  כמות  מרכיב

 A+ נקדי 

 .)גדול  HDאולפן 
 (מצלמות

₪ ' מ 08-כולל השקעה של כ HD-ל Aבמסגרת התכנית היה לשדרג את אולפן  0
וי ל טכנולוגיה בוצע שינ"לאחר שינוי סמנכ. לתפאורת אולפן' מ .0-לציוד ו
 . ובמקביל בוטלה השקעה בתפאורת אולפן( לא היה בכלל ציוד קול)בציוד 

' מ 45-מלא שעלה כ HDקיים חדר פיקוח   Aכתוצאה מכך כיום באולפן 

כולל )מתבצע באולפן נקדי  HD-עצמו ריק ושידור ה  Aאך אולפן , ₪109

במסגרת תכנית ההשקעות מתוכננת (. Aחיבורי תקשורת לחדר הבקרה של 

 110(₪' מ 8-כ)בהיקף נמוך בהרבה  Aבתפאורת אולפן  השקעה

 אולפן אנלוגי מיושן  B 0אולפן 

 אולפן אנלוגי מיושן  0 א"אולפן ת
 (בשניהם ציוד אנלוגי מיושן)אולפן חירום +  .אולפן קומה  4 אולפן חיפה

 ציוד אנלוגי מיושן. אולפן שכור 0 ש"אולפן ב
 לוגי מיושןציוד אנ. מצלמה אחת 4 ניידת לחדשות 

 ציוד אנלוגי מיושן  FW 0ניידת לווינים 

 בגריטה. ציוד אנלוגי מיושן 4 מצלמות 1ניידת 
 בגריטה. ציוד אנלוגי מיושן 0 מצלמות .ניידת 

  מזמור ' רים כיום ניידת מחבשוכלשידור ספורט . בגריטה. מצלמות  01 0 ניידת גדולה 

 ש"בב( בשכירות) 0-בחיפה ו 4, א"בת 2, ם-בי HD .00מצלמות  ENG 08צוותי צילום 

                                                   
109
 התקבל כמענק ממשרד האוצר( ₪' מ 01-כ) HD-חלק מתקציב רכישת ציוד ה 
110

  .טמיוןכך שבכל מקרה מרבית השקעה זו לא תרד ל, הינו יביל וניתן להעתיקו לאולפן חדש HD-לפי הנתונים שקיבלנו ציוד ה  
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  הינו ציוד אנלוגי מיושן , וצוותי הצילום HD-למעט אולפן ה, כל הציוד הקיים כיום בטלוויזיה

 . שכבר מזמן מיועד לגריטה ואין להשיג חלקי חילוף לאחזקתו

 רדיו  .3.2

 הערות  כמות  מרכיב

  .כולל חדר איסוף חדשות מרכזי 5 'אולפנים רשת ב

 ע "קול המוסיקה ורק', ד', ג',את רשתות א יםמשרת 01 אולפנים הלני המלכה
 88-ו' ג', ב', רשתות א משרתים בעיקר את  01 א"אולפנים ת

 'וד' משרתים בעיקר את רשתות ב. חירום 4+אולפנים רגילים  1 5 אולפנים חיפה

 'וד' משרת בעיקר את רשתות ב 0 ש"אולפן ב

 ' וד' בחיפה לרשתות ב 0', א לרשת ב"בת 4', ם לרשת ב-בי 4, בהלני 0 . ניידת לחדשות 
  א"בת 0-ם ו-בי 0 4 מוסיקהניידת 

ודורש ( שנה ויותר 41מטריצות בנות , קונסולות אנלוגיות)גם הציוד ברדיו הינו מיושן מאוד 

 . באחזקה מתאימה ניתן להשתמש בציוד לכשנתיים נוספות, עם זאת. החלפה

 משדרים .1.1

 ויזיהוטל 

ויר בהדרגה כאשר סיום השידורים וויזיה באוהערוץ הראשון הפסיק לשדר את שידורי הטל

 DVB-T (Digital Video השידור כיום נעשה על פלטפורמת ,הסופי נעשה לפני כשלוש שנים

Broadcasting — Terrestrial ) משדרים   11-כהמשדרת בפריסה של  "עידן פלוס "הנקראת

כל שנדרש מהערוץ הוא ו י הרשות השנייה"ורמה מתוחזקת וממומנת עהפלטפ .ברחבי הארץ

 .לצורך השידור (feed)לספק הזנת וידאו ואאודיו 

 רדיו 

 71 ,אתרים ברחבי הארץ 37משדרים הפרוסים על פני  80משדר כיום דרך  קול ישראל

מתוחזקים על ידה  ”בזק“של המשדרים  .לרשות השידורושבעה " בזק"משדרים שייכים ל

ממשיכה בתחזוקת כאשר כיום בזק  0/0/02 -במסגרת הסכם תחזוקה שתוקפו פג ב

 .המשדרים במסגרת הארכה זמנית

 88MHzומציינים את תחום התדרים שבין " FM"המכונים גם   VHFרי דהמשדרים הינם מש

דבר המשליך על כמות האנרגיה הדרושה  ,המשדרים מאופיינים לפי הספקם .108MHz-ל

 :להפעלתם ולגודל המקום הדרוש להם

o 1 -משדר זעירkw 

o 2 -משדר קטןkw 

o 5 -משדר בינוניkw 

o 10 -משדר גדולkw 

http://he.wikipedia.org/wiki/MHz
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o  20 –משדר ענקkw  

, מליון שקלים בשנה 60 -כ" בזק"משדרים משלם הערוץ  לשל העבור תחזוקה השנתית 

 : כוללהתשלום 

o אתרים 71-לתשלום קבוע  –נה וארנו חשמל, שכירות מבנה. 

o מערך הרכישה לכל מודול שידור בלאי שנתי 7%מחושב לפי  -תיקונים . 

נושא הפחתת העלויות של המשדרים נמצא על הפרק כבר תקופה ארוכה והועלו מספר 

 –והקטנת המשדרים  פריסה שונה של המשדרים ברחבי הארץהמבוססות על  חלופות לפתרון

 וייםפנתרני תקשורת כרוך במציאת  אך , בעלויותלהורדה משמעותית  פתרון זה צפוי להביא

עדיין מחכה לאישור  2004תחנת הילל שנסגרה בשנת : דוגמא)ובפתרון בעיות סטטוטוריות 

משדרים  הקמתחוק הקרינה מקשה מאוד על  ,כמו כן .(א בעניין הסבתה לאתר שידור"תמ

  .מסוג זה

פועלת הרשות להקמת משדרים בשטחים השייכים  בשנה האחרונה, לפי השיחות שקיימנו

 .ברחבי הארץ ואף הוכנה תכנית השקעות מקפת לשם כךממשלה וחברות ממשלתיות ל

במסגרת  4104-המשדרים נרכשו ב)משדרים חדשים  15רכשה הרשות , זו תכנית במסגרת

את  רלפי הערכת הרשות שינוי פריסת המשדרים צפוי להחזי(. הסדר חיצוני עם חברת בזק

עד , עם זאת. ולהפחית את עלות המשדרים לכמחצית מהעלות הנוכחית שנים 1.4 ההשקעה

 .  היום לא הצליחה הרשות למצוא אתרים מתאימים להקמת המשדרים החדשים

 סיכום ומסקנות .1.2

– המצב הטכנולוגי הנוכחי של רשות השידור הינו בכי רע 

o  כל ציוד הטלוויזיה( למעט ציוד הבקרהHD  הומצלמות-ENG )דורש החלפה מיידית. 

o שלוש-כל ציוד הרדיו הינו אנלוגי ומיושן ודורש החלפה הדרגתית תוך שנתיים. 

o הסכם תחזוקת משדרי ה-FM  במסגרת זו  .(בשנה₪ ' מ 1.-כ)מול בזק הינו הסכם יקר מאוד

אולם ישום  הקמת מערך משדרים עצמאיהמבוססת על הרשות תכנית השקעות מקפת הכינה 

ורש מציאת אתרים מתאימים וקבלת אישורים סטטוטוריים כך שאפשרות ישומה התכנית ד

 .ויתכן כי בפועל היא אינה ישימה עדיין אינה ברורה

ללא שיקום )₪ ' מ 111-הכינה הרשות תכנית השקעות מקפת בסכום של כ, לאור האמור לעיל

קיים לדעתנו צורך  ,(להלן' בפרק דראה )למרות הביקורת שיש לנו על תכנית זו (. הארכיון

  .בהשקעות מסיביות לשיפור מצבה הטכנולוגי של הרשות

בשנת ( משדרי רדיו חדשים, HDאולפן )הרשות החלה בביצוע חלק מתכנית ההשקעות , כאמור

 .עקב המצב הכספי תוכנית השקעות הוקפאה, אולם בשנה האחרונה, 4104

 0ממשיך ופוגע במעמדו של ערוץ העדר ההשקעה בשידור דיגיטלי , חשוב להדגיש כי לדעתנו

 .בינו לבין הערוצים המסחרייםשנוצרו פערים בתדמיתו ולגיעה מהווה גורם מרכזי לפו
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 רשות השידור ארכיון  .4

 כללי .4.1

אחד הנכסים האסטרטגיים המצויים בידי רשות השידור הינו הארכיון המכיל חומר רב שערכו 

 .הלאומי לא יסולא בפז ויש לו גם ערך מסחרי מסוים

ודורש ניקוי  נמצא כיום במצב גרוע( טלוויזיה ורדיו)ארכיון רשות השידור על שני חלקיו , עם זאת

הפיכת הפס המגנטי לקובץ בעל  -דיגיטציה ) ביצוע המרה לקובץ דיגיטלי ,שיקומם, הסלילים

באיכות שאינה נופלת מהמקור וכן ליצור עותק מגנטי  (מתקדמת הזיהוי אותו ניתן לנגן במדי

 (. קלטת מגנטית בעלת נפח גדול מאוד) LTOס כקלטת דחו

קלטות החליטה הרשות להפעיל תוכנית לדיגיטציה של הארכיון והעברת , לאור מצב הארכיון

 .גנזך המדינהשמירה בהמקור ל

 :שימושים עיקריים 1-לישמשו של הארכיון הקבצים הדיגיטליים לפי התכנית 

o  וזרים של ארועי תרבות מרכזיים ושידורים חמערכת החדשות שימוש במסגרת 

o  שימוש מסחרי אחרמקור הכנסה לערוץ על ידי מכירת תוכן לערוצים מסחריים ולכל. 

o  ללא תמורה עבור שימושים פרטיים ולפי תעריף של עלות )נגישות של הציבור לארכיון הרשות

 (.עבור שימושים מסחריים –כמוגדר בחוק  –ללא רווח 

 היארכיון הטלוויז .4.2

שעות של  170,000 -ומכיל כ (1968 )הטלוויזיה קיים מאז תחילת שידורי  הטלוויזיהארכיון 

 :מצב ארכיון הטלוויזיה הינו כדלקמן .חומר מצולם על גבי פורמטים שונים

o 85%  ניתן לבצע את הדיגיטציה ללא טיפול מיוחד למעט ניקוי -מהחומרים תקינים 

o 10%  יגיטציה רק לאחר טיפול מיוחד שעלותו ניתן לבצע את הד -תקינים אינם מהחומרים

 גבוהה

o 5%  ללא מאמץ גדול הכרוך בעזרת מומחים הלהמר אינם ניתניםמהחומרים 

, ניקוי)של סרטי הסליל הכנה יש צורך כשלב מקדים לבצע לשם המרת הארכיון למדיה דיגיטלית 

כרז בו זכו מ הוציאה הרשות הכנה זו ביצועלשם . ולהכין אינדקס של הסרטים( 'תיקונים וכו

עקב אי עמידה בתנאים  הופסקה ההתקשרותח מבקר המדינה "בעקבות דו .אולפני תל אביב

בימים אלו (. 'חוסר התאמה בין שעות לביצוע בפועל וכו, לא סופקו עורכים מקצועיים: כדוגמא)

 .מכרז חדש מכינה הרשות

צוע ההמרה לקבצים לשם ביחתמה רשות השידור על הסכם עם אוניברסיטת הרווארד במקביל 

 .דנטק' י חב"ו הותנה כי ביצוע ההמרה יבוצע עדיגיטליים ב

 :כולל₪ ' מ 35הינה ידנית ומערכת בעלות כ " דנטק"שיטת העבודה של חברת 

o 15 חומרי גלם וכו, ניקוי, הכנה ,עבור תיקוני סרטים ח"ש' מ" 

o 10 עבור שרתים ח"ש' מ 
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o 2 בסרטים לאחר המרה טיפול, אריזה, עבור מערכות סימון ח"ש' מ 

o 3 להנגשת החומרים לציבור אינטרנט עבור הקמת אתר  ח"ש' מ 

דהיינו לסיים את המרת כל )שעות בחודש  4,711 -ת להמיר כחויבדנטק מ, להסכם בהתאם

 :אך התהליך מתעכב וזאת ממספר סיבות, (שנים 5-הארכיון תוך כ

o ח אדם לתפעול וסינון החומרים להמרהוהארכיון זקוק לכ 

o אין שרתים זמינים ועדיין ( בתהליכי מכרז לבינוי)דר השרתים עדיין לא הוקם ח 

o יש להגדיר פרמטרים גנריים להמרה שיתאימו לתוכנות ניהול ארכיון מוכרות וראויות 

ביצוע טיפולי לטובת  ₪' מ 10 -כ תקצבקרן מורשת לאמורה גם , רדאמלבד אוניברסיטת הרוו

 . 111מ מולה לגבי התרומה אינו מתקדם"ואם כי המ, המרת הארכיוןשיאפשרו 

הטלוויזיה צפויה לדרוש מרשות השידור עלות המרה של ארכיון ה, לפי עיצה מקצועית שקיבלנו

כפי שהוגדר , כאשר בתהליך השיקום הנוכחי .(פנימיא "כלא כולל )₪ ' מ 25-כוללת של למעלה מ

  :קיימות מספר בעיות, מול הרווארד

o ייכחדו סרטים שגם כך שנים שבמהלכם קיים חשש ש 5-משך כהתהליך אמור להי, כאמור

 .מצבם גרוע

o תהליכי ניקוי שחלקם אינם כלולים בהסכם מול ' כדי להציל סרטים ישנים יש לבצע מס

 .דנטק ויחייבו את הרשות לתוספת עלות

o  קשה מאוד לשמור על קובץ דיגיטלי המשתווה לאיכות המקור ללא פעולות דחיסה או

 .שגם הם אינם כלולים בהסכם מול דנטק שונותידיאו מניפולציות ו

 רדיוארכיון ה .4.3

 .סוג הקבצים אינו אחיד אך חלקם דיגיטליים. שעות של שידורי רדיו 70,000 -קיימות כבארכיון 

כאשר עד היום הומרו כמחצית מכמות , חומרי הרדיו ה שלהחלה בדיגיטצי" דנטק"חברת 

 . השעות  הקיימת

איכות ההמרה איננה ברורה ובכל ( QC)לא קיימת תוכנת בדיקת איכות  עדייןרשות מכיוון שב

 .מקרה הקבצים אינם משוייכים לתכנת ניהול מידע כלשהיא

 סיכום ומסקנות  .4.4

הינו פרויקט ( בלבד₪ ' מ 11שתוקצב במקור בסכום של )פרויקט שיקום ארכיון רשות השידור 

 . ₪' מ 25שנים ולעלות לפחות  5-מורכב שצפוי להימשך כ

 גבוה עדיפויות בסדר לתעדף שיש הוצאה זוהי, רע בכי הארכיון שמצב מכיוון כי להדגיש חשוב

דה ותוך האצה משמעותית של תהליך העב הקרובות שנתיים-השנה במהלך כבר ולהוציאה לפועל

 .ערך רב לאומי לנכס הפיך בלתי נזק להיגרם עלול ,ולא –

 

                                                   
 .ח"ש' מ 3יש להקים אתר אינטרנט שעלותו כ  אשר על מנת לאפשר אותה בנגישות הארכיון לציבורבין השאר תרומה זו מותנית  111
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 פריסה גיאוגרפית  .5

הארץ כאשר  ברחבי הפרוסים שונים אתרים 00-ב( גבייהכולל סניפי אגף הלא ) הרשות פועלת כיום

 :להלן רשימת האתרים בהם פועלת הרשות  . שונים אתרים 5-מ הרשות פועלת לבדה בירושלים רק

 מיקום  נכס
סוג 

 חזקה
 (ר"מ) שטח

' מס

 עובדים
 שימוש 

 ם-י בית ניקולאי
דיור 

 ממשלתי
 ות הציבורנציג תביע+ יחידת הביקורת  32 360

 ם-י שמאי' דירה ברח
דיור 

 ממשלתי
 ם-סניף הגביה י 6 115

 ריק  50 שימוש  ם-י למפורנטי' דירה ברח

 113 6,860 שימוש  א"ת מתחם הקריה

רוב 0 א"אולפני הרדיו והטלוויזיה בת

המבנים באתר הם מבנים יבילים מסוגים 

 שונים

 טלוויזיהרוב אולפני ה 355 5,462 שימוש ם-י בית היהלומים

 הנהלת הרדיו+ מערכת החדשות רדיו  363 12,141  שימוש ם-י חוטי ירושלים

 מחסנים  3,140 בעלות  ם-י מתחם בצלאל

  גבייהסניף אגף ה 30 600 בעלות  חיפה חיפה -משרדים 

 חיפה מתחם חיפה
 1,120 בעלות 

 טלוויזיה ומשרדים, אולפני רדיו 306
 113 שכירות

 ריק  176 בעלות  חיפה חיפהמתקן הרדיו 

 הנהלת רשות השידור 333 23,605 בעלות  ם-י מתחם שערי צדק

 ע"קול המוסיקה ורק', ד', ג', רשתות א 623 3,106 שכירות  ם-י מתחם הלני המלכה

 אולפן 6 330 שכירות  ם -י תיאטרון הנרי קראון

 סניף אגף הגביה + מטה  12 363 שכירות ם-י מטה גבייה

 32 660 שכירות ש"ב ש"כת במער
 

  גבייהסניף אגף ה 60 391 שכירות  א "ת א"ת גבייהסניף 

  גבייהסניף אגף ה 30 113 שכירות  צ"ראשל צ"ראשל גבייהסניף 
  גבייהסניף אגף ה 30 153 שכירות  נצרת נצרת גבייהסניף 
  גבייהסניף אגף ה 30 653 שכירות  טבריה טבריה גבייהסניף 

 

 מקור לשמש שיכולים רב שווי בעלי ן"נדל נכסי השידור רשות בשימוש או/ו בבעלות כי ייןלצ חשוב

  :כמפורט בטבלה להלן עתידית רפורמה לכל מימון

 סוג חזקה נכס
 שטח

 (ר"מ)

שווי שמאי 

' מ( 6033)

 ח"ש

 הערות

 009 50 שימוש  למפורנטי
 

מתחם 

 הקריה
 103 6,860 שימוש 

דינה אולם יש הערת אזהרה של רשות הבעלות על הקרקע היא של המ

ע מוכנה ברשומות "יש תב 0השידור כלומר צריך לקבל את אישורה למכירה

הקרקע זמינה לשיווק כשההגבלה הנוכחית היא  0מגדלים במתחם 1להקמת 

 0הערת האזהרה של רשות השידור
רשות כאשר ב, הקרובים צפויה לצאת שמאות מעודכנת של האתר םבימי

 0ח"מלש 300-יתגלה כי השווי קרוב יותר ל זום כי בהערכה השידור סבורי
 0ח מהמכירה"מלש 330בהסכם המימון נקבע כי רשות השידור תקבל 

לאור העובדה כי במתחם , הרשות סבורה כי מדובר בחלוקה לא הוגנת

הסמוך אליהם קיבל משרד הביטחון בגין מכירת קרקע בתנאי בעלות דומים 

  0מערך המכירה 30%
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בית 

 היהלומים
 5,462 שימוש

670 

 ח"ש' מ 392הערכה מעודכנת של שווי האתר נכון להיום עומדת על 
לטובת )יחידות דיור במקום  100ע מאושרת להקמת "קיימת תב

 (0האוכלוסייה החרדית
בעת המכירה צפויה התמורה , 6002על פי החלטת שר השיכון משנת 

לרשות השידור ביחס  םעיריית ירושלי ,ישראל ילהתחלק בין רשות מקרקע

והיתרה לרשות ( היטלי השבחה)לרשות המקומית  30%י "לרמ 30%של 

 0השידור

חוטי 

 ירושלים
 12,141 שימוש

מתחם 

 בצלאל
בעלות קול 

 ישראל
3,140 5501 

 ח"ש' מ 76הערכה מעודכנת של שווי האתר נכון להיום עומדת על 
פויה התמורה בעת המכירה צ, 6002על פי החלטת שר השיכון משנת 

רושלים לרשות השידור ביחס יעיריית  ,ישראל ילהתחלק בין רשות מקרקע

והיתרה לרשות ( היטלי השבחה)לרשות המקומית  30% ,י"לרמ 30%של 

 0השידור
 -משרדים 

 חיפה
בעלות קול 

 ישראל
600 601 

 
מתקן 

הרדיו 

 חיפה

בעלות קול 

 ישראל
176 003 

 

מתחם 

שערי 

 צדק

בעלות 

רשות 

 השידור
23,605 550 

ע הפרדת זכויות על הקרקע כך "ם מקדמת תב-הרשות והרשות לפיתוח י

שלא ישמשו לקריית השידור השטחים את שניתן יהיה למכור בנפרד 

 37,000-בשטח כ)מתוכננים ארבע מבנים נוספים בשטחים אלו 0 העתידית

0 מגדלי מגורים 6, (על הבניין לשימור)בית מלון , בניין משרדים(: ר"מ

 0שנים 303-ע תוך כ"להערכת הרשות ניתן להגיע לאישורי תב

 637לפיה שוויו כיום הינו הערכת שווי מעודכנת  לגבי המתחם נקבעה

 .ח"ש' מ

 בהיקף הלוואה השידור לרשות לתת המדינה הסכימה הרפורמה במסגרת

 0בנכס מהזכויות 70% -כ למכור הסכמתה תמורת ₪' מ 690 של
 

לפי הערכות שווי  .₪ מיליארד .0.1-ב בערך  4100-ב (שמאית) נאמד הרשות ידישב ן"הנדל שווי כ"בסה

 .₪מיליארד  0.1-ומוערך בכ כיום השווי הינו גבוה יותר( ם-הקיימות רק לגבי הנכסים בי)מעודכנות 

 ויעיל קטן לארגון תהפוך והרשות במידה) הרשות של ן"הנדל צרכי השלמת לאחר ,כוליםנכסים אלו י

 .עתידית רפורמה בכל חשוב הכנסה למקור וךלהפ( יותר

 

 גבוהות עלויות גם גוזרת הגיאוגרפית הפריסה ,שפורטה לעיל התפעולית היעילות לאי מעבר, כאמור

 :להלן בטבלה כמפורט

 שנתי סכום הוצאה סעיף
 (₪' מ)

 01.4 דירה שכר
 8..0 ביטחון
 04.8 מיסים, מים, חשמל
 2.8 משרד אחזקת
 0.1  ביטוח

 48.1  כ"סה
 

 :בלבד אתרים 1-ב הרשות פעילות את לרכז בעבר כבר הוצע, זאת לאור
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 רוממה אתר ממכירת תמומן ובנייתה צדק שערי באתר שתיבנה – החדשה השידור רשות קריית 

 .112ם-בי הרשות של נוספים ואתרים

 טרם נקבע מיקום – דן בגוש שידור קריית 

 הנביאים במגדל הנראה ככל ארתיש – בחיפה שידור קריית. 

 :להלן פירוט לגבי כל אחת מקריות שידור חדשות אלו

 ירושלים .5.1

קריית שידור לקום  הבמתחם אמור .שנים 05-נקנה על ידי רשות השידור לפני כמתחם שערי צדק 

ר בתוספת מקומות חנייה ובו אמורים להשתכן כלל עובדי רשות השידור "מ 47,111של  בשטח 

 .שנים 2הרשות מעריכה כי משך הקמת המבנה לשימושה יעמוד על . בירושלים

 :ח להלן העלויות כפי שהוצגו על רשות השידור"מלש 488-כ עמוד על עלות ההקמה צפויה ל

 

 

 

                                                   
112

  מירושלים( וברדיו בטלוויזיה) החדשות כל את לשדר הרשות את מחייב השידור רשות חוק  
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. ודיעיהפקה ושידור כפי שניתן לראות מפירוט העלויות העלות כוללת ריהוט וציוד אך לא ציוד 

 .די מנהל הדיור הממשלתיהפרוגרמה של הבניין אושרה על י

-ם צפוי להביא לחיסכון שנתי בהיקף של כ-המעבר לקריית השידור החדשה בי, לפי הערכת הרשות

 :לפי הפירוט הבא₪ ' מ 41

חיסכון שנתי  רכיב
 ח"מלש

 4.. שכירות
 5.2 ביטחון

 7.8 א מנהל והנדסה"כ
 1.1 ניידות שידור

 1.0 ביטוח
 1.5 שיפוצים שוטפים

 41.1 כ"סה
 

א אמורים לגרום לחיסכון שנתי בהיקף גדול "שינוי שיטת העבודה וצמצום כפילויות בכ, בפועל

 . בהרבה

 גוש דן .5.2

העלות  כאשר, ר"מ 5,111-פרוגרמות להקמת מבנה חלופי לזה שבמתחם הקריה בגודל של כקיימות 

ל מדמי שתוך הסכום שיתקב₪ ' מ 21פ הסכם הרפורמה "ע)ח "מלש 21-שהוקצתה למבנה היא כ

י "הקמת מבנה זה בפיקדון נושא ריבית שינוהל עההסכמה לשיווק אתר הקריה יופקדו לצורך 

 (. החשב הכללי באוצר

כולל ציוד משרדי ללא ציוד )₪ ' מ 81-שעלותו כר "מ 8111לטענת הרשות נדרש להם מבנה של  

ן את היעול הצפוי אם כי יש לקחת בחשבון כי טענה זו אינה לוקחת בחשבו –( ודי לאולפניםעיי

ניתן לאחד במבנה החדש גם את שירותי המנהלה והגבייה ובכך לחסוך שכירויות , בנוסף .במעבר

 .צ"א וראשל"בת

אתרים בהם כאשר היו , להקמת קריית השידור בגוש דןמקומות חליפיים מספר הרשות בחנה 

 . בת ים ועוד, בקריית אונו ,בלודכול  –קרקעות בחינם  הוצעו לה
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עלה כי המקום היעיל , לגבי חלופות שהוצעו לה ללא תמורהצעה עבור הרשות ונה כלכלית שבבבחי

בהסכם המימון נקבע כי הקריה החדשה תקום , על רקע זה .113השידור הוא בלודקריית ביותר ל

 . וטרם נמצא אתר חלופי מתל אביב ללוד מעבראגודת העיתונאים מתנגדת ל, עם זאת. 114בלוד

 וזאת משמעותי בהיקף שנתי לחיסכון תביא הרשות פעילות ריכוז כי הינה התחזית ,לראותכפי שניתן 

 הרפורמה מתווה בתוך שולב הפריסה ששינוי מכיוון, בפועל. אדם בכוח וחיסכון היעילות לשיפור מעבר

 (.גבייהה אגף של סניפים מספר סגירת למעט) בנושא משמעותיים צעדים בוצעו לא כה עד

   תקציב הרשותניתוח  .4

 כללי .4.1

 .₪מליון  881-מסתכם בסך של כ 4101תקציב ההוצאה של הרשות לשנת 

 :כדלקמן תקציב ההוצאות מורכב 

שיעור מסך  סעיף
 ההוצאות

 51.8% שכר

 22.0% פעולות קבועות ומשתנות 

 0.0% 115עתודות ורזרבות

 1.8% פיתוח

 1.2% יעודה לתשלום מס על הוצאות עודפות 

 1.7% נית רשות השידור העברה לתזמורת הסימפו

 4.0% 116החזר הלוואות לבנקים 

 

 :היתה כדלקמן מדיה/אגףהתפלגות ההוצאות לפי 

 

                                                   
113
 ר"מ 11.ל יצוין כי עיריית לוד הציעה מעבר  למגרש גם מבנה בשטח ש 
114
 .בכדי להפגין את מחויבות הרשות לנושא, הסכם המימון גם נחתם בלוד 
115
 לרבות כעתודה עבור הוצאות שעשויות להיפסק בגין תביעות משפטיות 
116
 להסדר שנקבע בעקבות תביעת הבנקים עקב אי תשלום החוב בשנים קודמות בהתאם 

1245% 
240% 346% 

345% 

2947% 

4847% 

 התפלגות הוצאות

 טלוויזיה  רדיו גביה מטה הנהלה כלל רשותי
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מהווה כמחצית ( המהווה כאמור הוצאה קשיחה)כפי שניתן לראות מניתוחים אלו השכר 

מהווה כמחצית ( 0בעיקר ערוץ )בניתוח לפי מחלקות ניתן לראות כי הטלוויזיה . מתקציב הרשות

  .  קציבהת

 הוצאות תוכן .4.2

 :היו כדלקמן 4101הוצאות התוכן בתקציב 

 
 

 :לגבי תקציב זה יש להעיר את ההערות הבאות

  הקצאת תקציב התרגום נגזרת בין היתר מהחוק המחייב הנגשת השידורים לאוכלוסיית

 .החרשים

  ותשלום היוצרים איגודיתקציב זכויות היוצרים משקף את מערכת ההסכמים הקיימת עם 

הוצאה זו צפויה לגדול בשנים הבאות . מ"עימם מצויה הרשות במו איגודיתמלוגים ארעיים ל

בהליכי  איגודיהן כתוצאה מהרחבת הזכויות לשידור במדיה הדיגיטלית והן עקב דרישות ה

 .מ"המו

  תקציב רכש זכויות שידורי הספורט משקף את הסכמי הרכש עליהם חתומה הרשות ובהם

המבוצע באמצעות איגוד השידור ( כגון המונדיאל)ל "לתחרויות בינרכש זכויות שידור 

 .וכדורסל וכן שידור המשחק המרכזי בליגת העל בכדורגל (EBU)( האירופי

 הוצאות הפצת השידורים .4.3

 
 

 

הצעת תקציב 2013הוצאות תוכן

3,584,000תקציב פעולות רשתות הרדיו

72,437,000רכש הפקות מקור בטלוויזיה

10,750,000הפקה פנימית חטיבת התוכניות בטלוויזיה

7,000,000סרטים קנויים 

1,991,000תרגום

900,000הגשה ופרומו

9,184,000תקציב פעולות חטיבת החדשות בטלוויזיה

3,480,000הפקת שידורי ספורט בטלוויזיה בעברית

3,470,000חדשות בערבית ובאנגלית

3,000,000תוכניות הטלוויזיה בערבית

46,013,000זכויות יוצרים

3,005,000סוכניויות ידיעות

28,899,000רכש זכויות שידורי ספורט

630,000ייעוץ לשוני

2,640,000המדיה הדיגיטלית - פעולות תוכן

196,983,000סה"כ

הצעת תקציב 2013הוצאות הפצת השידורים

59,346,000תחזוקת משדרי רדיו

8,144,000הפצת שידורי הטלוויזיה - "עידן פלוס"

3,400,000הפצה לווינית

2,795,000שימוש בלווין

73,685,000סה"כ
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 :לגבי תקציב זה יש להעיר את ההערות הבאות

 עילכפי שתואר בהרחבה ל, עלות תחזוקת משדרי הרדיו מבוצעת באמצעות חברת בזק. 

 פ עקרון ה"הפצת שידורי הטלוויזיה למינויי חברות הכבלים והלווין מתבצעת ללא תמורה ע-

Must Carry . 

  עידן פלוס"הפצת שידורי הטלוויזיה והרדיו באמצעות מערך המשדרים הדיגיטליים "

הוצאה זו צפויה לגדול . פ תעריפים שנקבעו בתקנות"מתבצעת ע, י הרשות השנייה"המופעל ע

 . HDובמסגרת הרחבת השידורים נשמר לרשות השידור רוחב פס לשידור ערוץ בפורמט היות 

  הרשות ". עמוס"שידורי ערוצי הטלוויזיה של הרשות מופצים כיום גם באמצעות הלווין

הנקלט , "Hot Hird" -ערכה מכרז לצורך הפצת השידורים בערבית באמצעות מערך לוויני ה

  .משאולם המכרז לא מו, במדינות ערב

 הוצאות תפעול ואחרות  .4.4

 

 
 
 

 מהווה מימון  4101התקציב בשנת . העתודה לתביעות משפטיות משמשת לתשלום פסקי דין

אשר הרשות אמורה לשלם בגינו , מ"חלקי של פסק דין שניתן בתביעה של קבוצת עובדי עתק

 . ₪מליון  11-סך של כ

הצעת תקציב 2014עתודות, רזרבות, החזר הלוואות ותזמורת

            11,500,000רזרבת מנכ"ל לארועים בלתי צפויים והתייקרויות כלליות 

              3,500,000עתודה לתביעות משפטיות 

            12,000,000רזרבה לשכר ולתשלום רטרואקטיבי של הסכמי השכר 

              3,400,000יעודה לתשלום מס על הוצאות עודפות 

            18,410,000החזר הלוואת שע"צ

              6,000,000תזמורת רשות השידור

            30,400,000סה"כ

הצעת תקציב 2013הוצאות תפעול שונות

                 500,000הוצאות מוסדות הרשות 

                 500,000יחסי ציבור וקשרי חוץ 

              2,051,000חברות בארגונים בינ"ל

              1,602,000סקרים ומחקרים )ועדת המדרוג(

              2,500,000הוצאות משפטיות 

            12,603,000הוצאות מיכון

              4,667,000אחזקה ונקיון

            16,335,000תקשורת, טלפונים וקווי שידור

              2,220,000מזנונים וארוח

              1,071,000צרכי משרד, ריהוט, אחזקת מכונות משרדיות

                 852,000עתונים

              5,727,000תחבורה

                 560,000פרסום מודעות בעיתונים

                 150,000אחזקת מכונות משרדיות

                   20,000ספרות מקצועית

              2,800,000יעוץ מקצועי ורואה חשבון 

                 224,000השתלמויות

              1,300,000פרסום ושיווק

              2,400,000רווחה

                   80,000השתתפות בכינוסים בינ"ל

            58,162,000סה"כ
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  הרשות לצורך רכישת נכס החזר הלוואות כולל את החזר ההלוואה אותה נטלה בשעתו

 . ן במתחם שערי צדק בירושלים"הנדל

  התזמורת הסימפונית רשות השידור פעלה בעבר הרחוק בתוך רשות השידור עד הפיכתה

במסגרת הסדר נושים שהביא לסיום הליך  4117בהתאם להסדר שנקבע בשנת . לעמותה

במידה . בשנה₪ מליון  .הרשות תומכת בתזמורת בסך של , מצויה העמותה הפירוק בו היית

רשות השידור תידרש לקלוט את אותם עובדי תזמורת אשר בעת הפיכתה , והתזמורת תפורק

 .לעמותה היו עובדי רשות

 אגרת תדרים ורכש משדרים, תקציב הפיתוח .4.5

 
 

 בהיעדר מקורות הכנסה ובהנחה . תקציב הפיתוח מהווה מקור להשקעות ולרכש רכוש קבוע

וגית ייעשה ממקורות חיצוניים שיתקבלו במסגרת הסכם מימון ששדרוג התשתית הטכנול

אשר  םסכומים מינימאליילנושא תקצבה הרשות , לאורך השנים האחרונות, הרפורמה

 . שימשו לתחזוקת שבר ורכש חיוני של ציוד שיצא מכלל שימוש

  בהתאם לתקנותעבור תדרי משדרי הרדיו אגרת התדרים משולמת למשרד התקשרות. 

 או הרחבת מערך המשדרים בכפוף /יתוח המשדרים משמש לשדרוג משדרים ותקציב פ

 FMבוצע שדרוג חלקי של מערך משדרי הרדיו בתדר  4104בשנת ,כאמור. למגבלות התקציב

 .בהסדר חוץ תקציבי עם חברת בזק

 ניתוח הדוחות הכספיים  .4.4

 .   4104117שנת על בסיס טיוטת הדוחות המבוקרים לניתוח הדוחות הכספיים של הרשות בוצע 

  גרעון בנכסים ובהון החוזר 

 :היקף הגרעון המצטבר בנכסים נטו ובהון החוזר מפורט בטבלה שלהלן

גרעון בנכסים  שנה
 (₪' מ)

גרעון בהון החוזר 
 (₪' מ)

4101 147 012 
4100 477 0. 
4104 112 80 

 

ות טעונות המלו; הרשות רשאית לקבל מלוות למטרות פיתוח, בהתאם לחוק רשות השידור

 הכתוצאה מכך רשות השידור מנוע .הסכמת הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכנסת

 (.לרבות מסגרת אשראי למשיכת יתר)מלקבל אשראי בנקאי לצורך תפעולה השוטף 
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 4101לא קיבלנו דיווחים המסכמים את שנת  

הצעת תקציב 2014פיתוח, אגרת תדרים ורכש משדרים

13,000,000תקציב פיתוח

7,000,000אגרת תדרים ומשדרים

20,000,000סה"כ
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או )מכיוון שהרשות אינה יכולה ללוות כספים למימון פעילותה כל תקוותיה לסגירת הגרעון 

התבססו על כספים שהיו אמורים להתקבל במסגרת ( ון החוזרלכל הפחות סגירת הגרעון בה

 . בין הנהלת הרשות ומשרד האוצרשנחתם הסכם למימון תכנית הרפורמה ה

כתוצאה מהודעת משרד האוצר על השהיית תוכנית הרפורמה הנהלת הרשות צירפה לטיוטת 

עותית הנהלת הרשות סבורה כי קיימת אי בהירות משמ"הדוח הכספי את ההערה הבאה 

 .""עסק חי"לגבי המשך פעילות הרשות כ

 :לגבי הערה זו יש לציין את הנקודות הבאות

  יישום הסכמי הרפורמה רטרואקטיבית בגין נובעים מח "מלש 77-לעיל כמתוך הגירעון

בהיקף תקצוב מדינה  קיים ימומשבמידה שהסכם המימון . הסכמי שכר במגזר הציבורי

 .בהסכם המימון יש לה כיסויאפקטיבית  ,כלומר –לכיסוי עלות זו ח "מלש 81של 

 יה של הרשות לא רשומים בדוחותן "ל מרבית נכסי הנדלבפוע ,למרות הגירעון בהון

 .עובדה המעוותת את תמונת הנכסים –( למעט מתחם שערי צדק)הכספיים 

 הערה בדוחות הכספיים למרות ה ,כךלפי

 4101תפעולי  תזרים מזומנים   

כתוצאה מהתיקון בחוק אשר קבע את מתווה הפחתת האגרה ואי ביצוע  ,4115-4110בשנים 

חדלה , בין היתר. נקלעה הרשות למשבר תזרימי חריף, ההתאמות הנדרשות בצד ההוצאות

ן "הרשות מלפרוע את התחייבויותיה בגין ההלוואה אותה נטלה לצורך רכישת נכס הנדל

מול משרד  ,מנהל הגמלאות במתחם שערי צדק וצברה חובות בסכומים מהותיים מול

 .מול הספקים ובתקופות מסוימות אף הלינה את שכר העובדים, התקשרות בגין אגרת תדרים

לצד הגידול בהכנסות מהתוספת , 4118-4101עצירת הפחתת האגרה בהוראת שעה בשנים 

לפרוע את , לאגרת הרישוי וצעדי ריסון בתקציב אפשרו לרשות לייצב את תזרים המזומנים

חודשי  0-4כ  פתהמשק מיתרת מזומניםבשנים האחרונות הרשות נהנית  .בות שצברההחו

 :מפורט בטבלה שלהלן 4101התזרים התפעולי לשנת  .פעילות

 

 

סה"כדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאי אפרילמרץפברוארינואר

100.5103.25150.8186.01156.76122.11131.56126.01118.56126.31107.36106.31יתרה בבנק

86.9135.4111.4648.352.78565.976.170.8407852902.56הכנסות

הוצאות

37.435.737.539.534.33746.839.834.937.334.328.8443.3שכר

46.7552.1538.7538.0553.0538.5524.6543.7528.1521.6544.7526.65456.9פעולות

84.1587.8576.2577.5587.3575.5571.4583.5563.0558.9579.0555.45900.2סה"כ הוצאות

100.5יתרה 31.12.12

103.25150.8186.01156.76122.11131.56126.01118.56126.31107.36106.31102.862.36יתרה חדשה
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וקיימת יתרה משנה קודמת  תזרים המזומנים התפעולי עמד על איזון 4101בשנת למרות ש

מגמת הירידה במקורות , בשנים הבאותהמשך מתווה הפחתת האגרה , ₪ ' מ 011-בסך של כ

רכש הפקות מקור וצבירת החובות הגדלה בהיקף מימוש החובה בחוק ל, האחריםההכנסה 

צפויים להביא להיפוך , לעיל צוינומ וגורמים נוספים אשר "ד עובדי עתק"פס, למפיקים

עלולה  2115בשנת בהתנהלות הנוכחית וכאשר תזרים המזומנים צפוי להישחק , במגמה

 .עד כדי חדלות פירעון, פעם נוספת למשבר תזרימי עלהרשות להיק

 סיכום ומסקנות –רשות השידור  מצבה הכספי של .4.0

 קבועה הוצאה סעיפי קיימים כאשר, רבה בקשיחות לוקה השידור רשות של הפעולות תקציב 

 : להלן בטבלה כמפורט, פעילותה להיקפי קשר ללא שנה מדי לשלם נדרשת שהרשות

 שנתי סכום הוצאה סעיף
 (₪' מ)

  הערות

    רדיו
   הרדיו שידורי הפצת שירותי על לבזק תשלום 50  משדרים תחזוקת

  יוצרים זכויות בגין גבייה של היוצרים איגודיל תשלום .4 יוצרים זכויות

 בעולם הידיעות סוכנויות עם הסכמים 0  ידיעות סוכנויות

  84 רדיו כ"סה

    טלוויזיה
 בליגת המרכזי המשחק, 4102מונדיאל  בגין שידור זכויות 21 טספור שידור זכויות

  118הנבחרות ומשחקי בכדורסל העל ליגת, בכדורגל העל

 יוצרים זכויות בגין גבייה של היוצרים איגודיל תשלום 41 יוצרים זכויות

 בעולם הידיעות סוכנויות עם הסכמים 4 ידיעות סוכנויות

 שידורים הפצת

 דיגיטלית

 עידן"ב השידור הפצת בגין השניה לרשות  תשלומים 8

 ".פלוס

 וכן" עמוס" הלווין באמצעות הרשות שידורי הפצת .  לווינית הפצה

 .מזדמן לווין עבור תשלומים

  04 טלוויזיה כ"סה

   רשותיות כלל הוצאות
  50 ן"הוצאות נדל

  האירופי השידור בארגון חברות בגין שנתי תשלום EBU 4-ב חברות

  7 תדרים אגרות

  . השידור רשות תזמורת

 צדק שערי מתחם רכישת בגין לבנקים הלוואות החזר 08  הלוואות החזר

  הישן

  84  רשותי כלל כ"סה

קשיחות ' כ הוצ"סה
2113 

244  
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 נשים בכדורסל העל ליגת את גם תכסה שהרשות הדרישה בשל תגדל אף זו הוצאה כי יתכן – הערה  
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, שכר ללא) קבועות הוצאות לשלם הרשות תדרש( 4102) הקרובה בשנה כי הינה המשמעות

 . ₪' מ .42 של בסך( פיתוח' הוצו משתנות שוטפות הוצאות ,מחויבויות תוכן

ואת  ,שהוא כאמור הוצאה קשיחה ,(₪' מ 1..22)השכר  אתלהוצאות קבועות אלו  נוסיף אם

היקף  2114שבשנת הרי ( ₪' מ 01)מחויבויות התוכן של רשות השידור במסגרת החוק 

 ,ל הרשותללא שינוי מהותי במבנה ההוצאות ש. ₪' מ 081-ההוצאה הקבועה יעמוד על כ

' מ 115-היקף ההוצאה הקבועה ילך ויגדל בשנים הקרובות בשל עליה במחויבות התוכן לכ

 2114-ב₪ ' מ 151-וכ 2115-ב₪ 

  איום להפחתה ממשית ביכולתה , מתווה הפחתה בסכום האגרההרשות עומדת בפני במקביל

זאת ו (השלהמהווה את מקור ההכנסה העיקרי )לגבות את אגרת הטלוויזיה לאתר חייבים ו

 .במקורות ההכנסה מוטי שוק הפרסוםמשמעותית לצד מגמת ירידה 

 

וקיטון מחד גידול בהוצאות  -" מספריים" מניתוח התקציב הוא של מסתמן המתווה ה

אשר הרשות , םפתיחת פער הולך ומעמיק בין המקורות לשימושיתוך ,  מאידךבהכנסות 

 . תתקשה לגשר עליו

ספקים , ות למצב בו תתקשה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי עובדיםפער זה צפוי להביא את הרש

 .2115כבר בשנת , ונותני שירותים

 אין ביכולתה של הרשות לממן את הפער בנכסים נטו הסכם המימוןבעקבות ביטול , יתר על כן

 "עסק חי"עובדה שגרמה להנהלת הרשות להציג אזהרת  –

 

 ניתוח מאפייני רשות השידור  –סיכום  .0

ניתן להציג את מצב הרשות בפורמט ר האמור בפרק זה על מאפייני פעילותה של רשות השידור לאו

 :כדלקמן SWOTשל ניתוח 

 איומים הזדמנויות

  יצירת תשתית בסיסית של תוכן טלוויזיוני

 בגין הפקות המקור שנרכשו 4102לקראת 

 רועי יצבר משמעותי של זכויות שדור א

 ספורט

 במיוחד )דיו בולטות בתחום שידורי הר

 ('רשת ב

 קיום שידור ציבורי , בהתנהלות תקינה

 נתפס כיתרון שכן הוא נתפס כאובייקטיבי

 

 

  שינויים טכנולוגיים שעלולים לפגוע בהיקף חייבי

 האגרה

  שינויים בשוק הפרסום המפחיתים את ההכנסות

 מפרסומת ברדיו

  אפשרות להפסקת שידורי החינוכית  בשעות הבוקר

 שקעות נוספותצ שתחייב ה"ואחה

  תדמית ציבורית שלילית שבאה לידי ביטוי  ברייטינג

 ואנטגוניזם כהאמינות נמו, נמוך
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 חולשות חוזקות

 חברות ב-EBU  המאפשרת מחירים נמוכים

 ל"ברכישת זכויות שידור לארועי ספורט בינ

  ארכיון המהווה נכס לאומי רב ערך 

 0.1 לפחות ן בערך כולל של"נכסי נדל 

יכולים לשמש מקור כספי ש₪ מיליארד 

 .להתחדשות

 

  מתווה יורד של סכום האגרה וקשיים באיתור חייבים

 ובגביית חובות 

 פ חוק"העדר הלימה בין ההכנסות למחויבויות ע 

 ותוכן טלוויזיוני בהיקף נמוך ואיכות נמוכה שאינ 

 התקציבעולה בקנה אחד עם 

 תוך  מערכת הסכמי עבודה ושכר מעוותת ובלתי יעילה

 זיקה בין התגמול והתפוקות העדר

 א גבוה ללא יכולת שינוי וניוד"תקן כ 

 הולית נמוכה יגמישות נ  

  פיזור גיאוגרפי רחב המונע איגום משאבים והתייעלות 

  ציוד הפקה ושידור מיושן המחייב התחדשות

 טכנולוגית מקפת

  ארכיון במצב גרוע הדורש השקעות גדולות בשיקום 

 כן ללא כיסוי תקציבימתווה עליה במחויבויות התו 

  קשיחות של תקציב הפעולות 

 העדר יכולת גיוס אשראי  

  עסק חי"אזהרת" 

 

  שרדותיבה הנוכחי אינה בעלת יכולת הברור כי הרשות במצ ,לעיל SWOT-לאור תאור ה
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 ניתוח הרפורמה ברשות השידור –' פרק ד
 רקע .1

 .ומאפיינות את הארגון לאורך זמןכפי שתוארו לעיל אינן חדשות , הבעיות הקיימות ברשות השידור

השנים האחרונות הוקמו מספר ועדות שדנו בהיבטים שונים בעבודת רשות  41-ב, כתוצאה מכך

 . השידור במטרה להביא לרפורמה בפעילותה

דמוקרטי בשידור ציבורי -כי כל הועדות שדנו בנושא עמדו על הצורך הציבוריניתן לומר , באופן כללי

בסעיף זה נסקור  .כך הציעו תיקונים מהותיים באופן עבודתה של רשות השידוראך לצורך , בישראל

 . הנוגעות לתחומי הליבה של רשות השידור, בקצרה את הועדות ואת המלצותיהן העיקריות

 וועדת לבני .1.1

שבראשה עמד יצחק  ,הועדה לבדיקת המבנה והתפקוד של רשות השידור הוקמה , 0001בשנת 

. ועדת לבני דנה בבדיקת המבנה הארגוני ותפקודה של הרשות. 0001"(. ועדת לבני)"לבני 

בכל , הצפויים לעבור על תחום השידורים בישראל, כי לאור השינויים, המלצותיה העיקריות היו

אשר , הרי שעל רשות השידור לעבור תהליך, 4אל מול הכבלים וערוץ  0האמור בתחרות של ערוץ 

נדרש ניתוק , לצורך כך. ד אך במקביל גם מושכי קהל צופיםאיכותיים מחבסופו השידורים יהיו 

 .  מתלות פוליטית ושינויים במבנה הארגוני ובמקורות הפיננסיים של הרשות

 וועדת צוקרמן .1.3

שבראשה , מבנה השידור הציבורי ומעמדו המשפטי והציבורי לבחינתהועדה הוקמה  .000בשנת 

אה כי מעבר לנטישת עובדים מוכשרים את הועדה מצ"(. ועדת צוקרמן)"עמד ארנון צוקרמן 

, הרי שנראה כי החשש שעלה כבר בועדת לבני מתגשם, הרשות לטובת התקשורת המסחרית

עוד טענה הועדה כי הרשות לא מצליחה . והשידור הציבורי מאבד צופים בצורה דרסטית

ת למעט זא, להתמודד בהצלחה עם הצורך בשינויים טכנולוגיים ושינויים בתוכן השידורים

המלצותיה העיקריות של הועדה היו על ביצוע שינויים מבניים וחוקיים . חדשות ואקטואליה

בשינויים , יש צורך ברביזיה ממשית ועמוקה: "מהותיים ברשות השידור או כדברי הועדה עצמה

הועדה ". מבניים וחוקיים מהותיים שצריכים להיעשות קודם כל על ידי הממשלה והכנסת

 :כולל, ת לשינויים בהיבטים רבים של עבודת הרשותהציגה המלצו

  טיפול במחסור באנשי ניהול 

 שינויים מבניים נדרשים לצורך השגת יעדי תוכן . 

 למעט תחום החדשות )ולא גוף מפיק , הפיכת הטלוויזיה הציבורית לגוף רוכש תוכן

 (. והאקטואליה

 יבת להיות חלק רשות השידורכגוף ציבורי מקביל לרשות השידור חי, הטלוויזיה החינוכית. 
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 דוח ורדי  .1.2

, (0000/0441/דוח מיוחד מתאריך , מבקר המדינה)הכין משרד מבקר המדינה דוח  0000בשנת 

זאת לאור יחסים עכורים , אשר בחן את היחסים בין המוסדות המנהלים של רשות השידור

הנראות )הסוגיות הבאות  בין היתר הועלו. והאשמות הדדיות בין הנהלת הרשות למוסדות מעליה

 ( : כרלוונטיות גם לתקופתנו

האם על הגופים הנמצאים מעל להנהלת  -מעורבות בתכנים ובנושאים מקצועיים אחרים .א

? או על המינויים המקצועיים, החברה להתערב בתהליך היצירה ובבקרה על לוח השידורים

אלו אמורים במידה שהרי מוסדות )עשויה מחד לשקף את עמדות הציבור , מעורבות זו

 .אך מנגד לפגום בעצמאות השידור הציבורי( מסוימת לשקף את המגוון התרבותי במדינה

האם בסמכות גופים אלו להתערב בהחלטות מקצועיות בכל  -מעורבות בנושאים ארגוניים .ב

 .הנוגע למבנה הארגוני של הרשות

( דוח ורדי)שות השידור בעקבות ממצאי דוח המבקר בוצעו בשנים בוצעה בדיקה מקפת לגבי ר

 :  במסגרתה הועלו ההמלצות הבאות

 אך עליה לעמוד בתנאי , הרשות אינה צריכה להתמקד בהשגת רייטינג כמו ערוץ מסחרי

 . החוק לביצוע הפקות מקור

 ל הרשות "אשר תמנה גם את מנכ, הקמת מועצה 

 ח אדםוצמצום משמעותי בכ. 

 וועדת בראשית    .1.1

 "(. וועדת בראשית)"בישראל השידור הציבורי ה לבחינת ועדמה לאור מסקנות דוח ורדי הוק

הכולל  סגירה של הרשות והקמה תחתיה , הוועדה המליצה על שינוי מבני דרמטי במבנה הרשות

גם  וביניהםשתאגד את כלל הערוצים הציבוריים בישראל , של רשות שידור ציבורית חדשה

, וצים לאוכלוסיות ייעודיות כגון שידורים בערביתוער, ל"כולל גלי צה)ערוצי  הרדיו הציבוריים 

 (.ורוסית

 . 2111דוח סמסונוב   .1.6

(. ח סמסונוב"דו)לאור קיצוניות המלצות וועדת בראשית ביקשה הממשלה לערוך בדיקה נוספת 

הדוח המליץ על צורך בניתוק מהפוליטיקה ומתן סמכויות יתר למנהלי המדיה שישמשו גם 

ך המליץ הדוח על מעבר למודל של ניהול בפרמטרים עסקיים מעבר לכ. כעורכים ראשיים

 . באמצעות פרמטרים מדידיםהמאפשרים בקרה ותגמול עובדים 

  וועדת דינור  .1.7

המלצותיה "(. ועדת דינור)" לרפורמה בשידור הציבורי הועדהוגש לממשלה דוח  4115-ב

 :העיקריות של ועדה זו היו
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תפקידו של גוף זה יהיה לפקח .  "ור הציבורימועצת השיד"החלפת מליאת רשות השידור ב .א

בנוגע (. צ ושידורי הכנסת"גל, רשות השידור)על כלל מפעילי השידור הציבורי בישראל 

סוכם כי שילובה תחת מועצת השידור הציבורי ידון בשלב מאוחר יותר , לטלויזיה החינוכית

יה הנוסף שהקמתו תיבחן גם ייבחן שילובה של הטלויזיה החינוכית בערוץ הטלויז, כמו כן)

על פי הועדה תפקידיה (. לאחר התבססות מודל ההפעלה החדש של הערוץ הציבורי הראשון

 :של מועצה זו יהיו

   ( הוצאה כספית ושעות שידור)קביעת מכסות מינימום להפקות מקור 

 הבטחת שיקוף ההוויה הישראלית בהפקות אלו 

 קביעת אתיקה בשידורים
119
  

 ובטלוויזיהרדיו קביעת כללי פרסום ב  

  כללי שימור תכניות וקריטריונים לשימוש בהן 

  פיקוח שתכני השידור בגופים הציבוריים יהלמו את המטרות שלשמן קמו 

 לשמש כגוף המורשה לאשר או לבטל ערוצי שידור ברדיו או בטלויזיה. 

אך הפעלתו תחת עקרונות של בקרה ופיקוח מתוך , שמירת מעמד רשות השידור כתאגיד .ב

ומעמד חברי המועצה ( מועצת הרשות)לרשות ימונה דירקטוריון  .חוק החברות הממשלתיות

 .יהיה מקביל לזה של דירקטורים

 ועדת איתורי "למועצת השידור הציבורי ולדירקטוריון הרשות ימונו מועמדים שיבחרו ע .ג

 ל "כאשר הדירקטוריון יהיה הגוף הבוחר את המנכ, בראשות שופט בדימוס

במסגרת זו המליצה . באופן שיאפשר גמישות תפעולית נה הארגוני של הרשותשינוי המב .ד

פרט לתחומי , הרוכש הפקות מחוץ לרשות השידור, "בית שידור"הוועדה שהטלויזיה תהפוך ל

כחלק משינוי מבני זה תצומצם (. ותכניות ייחודיות שונות)האקטואליה והספורט , החדשות

נה באופן משמעותי ויוגדרו הסכמי העסקה מיוחדים מצבת כח העובדים של הרשות בתוך כש

 .ואחידים לכלל העובדים ברשות

מנהלי הטלויזיה , ל הרשות ישמש כעורך הראשי של רשות השידור"מנכ -עורכים ראשיים .ה

אשר יהיו , והרדיו ישמשו כעורכים ראשיים בתחומם וכך גם מנהלי הרדיו והטלויזיה בערבית

מנהלי )אך ישמשו כעורכים ראשיים בתחומם , והטלויזיה כפופים מינהלית למנהלי הרדיו

שליטה בכח , המשמעות של מנהלי מדיות הינה יכולת שליטה בהוצאות משתנות(. מדיות

 .אדם ושליטה בתכנים

כאשר אלו יעלו על , מזמן השידורים יוקצה להפקות מקור 51%לפחות  -הפקות מקור .ו

  .המכסות שנקבעו בחוק הרשות השנייה

 .(אחד בעברית ואחד בערבית)יופעלו בשלב הראשון שני ערוצים  -לויזיה ערוצי ט .ז

                                                   
119

 קרניאל ר יובל"על ידי רשות השידור עצמה בסיועו של ד 4110הקוד האתי של רשות השידור גובש מאוחר יותר בשנת  
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מעבר לצורך במענה לכשלי שוק ובשימור רשתות , צימצום במספר תחנות הרדיו המופעלות .ח

 .נראו כלא נדרשים, ל"ושידורי הרדיו לחו" קול הדרך לעסקים"באופן פרטני  (.ג-ב ו)דגל 

  דוחות מבקר המדינה  .1.6

 שעות עבור ותשלומים עובדים נוכחות בנושא עסק, 4117 לשנת ב57 ההמדינ מבקר דוח

 :(כיום גם תקפים ברובם אשר) הממצאים עקרי להלן. וכוננויות נוספות

 עבודה בהסכמי מעוגן בעבודה נוכחותם על יום מדי מדווחים העובדים שבו האופן 30

 על לדיווח ברשות שנקבעו ההסדרים. השנים במהלך ברשות שהשתרשו פעולה ובדפוסי

 אחר ולמעקב לפיקוח יעילים כלים להנהלה מספקים אינם בעבודה העובדים של נוכחותם

 בנוגע קבעה שהיא ההוראות קיום על הקפידה לא הרשות כי נמצא. עבודתם שעות מספר

 לאחר תמריץ להוות העלולים הסדרים נוצרו ולכן, הנוכחות של הידניים לרישומים

 .לעבודה

 שהיא בנוהל שהוגדר מה פי על כוננויות עבור לתשלום בנוגע פעולל הקפידה לא הרשות 60

 להיות כזה עובד על וכי, העבודה לצורכי בהתאם העובד את לשבץ יש כי, קבעה עצמה

 לאור, המדינה מבקר משרד לדעת. בעבודה לעזרה קריאה לכל להתייצב כדי זמין

 לעובד המאפשרים, תהתקשור בתחום האלקטרוניים והאמצעים הטכנולוגיים השינויים

 את מחדש לבחון הרשות על, לביתו מחוץ הכוננות בשעות לשהות ככונן המשובץ

 .הכוננות שעות בגין התשלום ואת הכוננות נחיצות עצם את, הכוננויות בדבר ההסכמים

. משמרת בכל העובדים מספר של וצמצום התייעלות מאפשרים הטכנולוגיים השיפורים 10

 פי על, לדוגמה. הטכנולוגיים לחידושים הותאמו לא שותבר העבודה סדרי, זאת עם

 צורך כל אין כאשר גם תאורן לצרף חייבים ל"בחו צילום לצוותי, 0001 ממאי הסכם

 שניתן אף, עובדים 41 ישיר באופן משתתפים הלוטו הגרלת של השידור בהפקת; בכך

 ניוד את םלצמצ כדי מתקדמים טכנולוגיים באמצעים ולהשתמש האדם כוח את לצמצם

 .והעובדים הציוד

ההתקשרויות וקביעת התקציב , בחן את נושא המינויים, 4101ב לשנת 0.דוח מבקר המדינה 

 :להלן מסקנות עיקריות מדוח זה. ברשות השידור

 היעדר תיעוד לאופן גיבוש רשימת הגופים להתייעצות בנוגע למינוי נציגים למליאה .א

 מינויים פוליטיים למליאה .ב

 וועד מנהלר "היעדר יו .ג

לא אושר תקציב הרשות על ידי הממשלה כפי שמנחה  4112מאז שנת   -אישור תקציב הרשות .ד

 .התקציב לא אושר גם במוסדות הרשות, כמו כן. החוק

כאשר הוציאה , הרשות לא עמדה בהנחיות החוק לרכש הפקות מקור מקומיות -הפקות מקור .ה

, זאת)להן נדרשה  %.1-לעומת כ ,מהכנסותיה להפקות מקור 1%-פחות מ 4117-4101בין 

 (.באישור השרים הממונים
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  -מינויים .ו

 מנהל הטלויזיה כיהן תקופה ארוכה במינוי בפועל -מנהל טלויזיה בעברית כמינוי בפועל ,

 . ללא מכרז ובניגוד לנוהלי הרשות

 במשך שנים לא נבחר מנהל לטלויזיה בערבית  -היעדר מינוי של מנהל טלויזיה בערבית . 

  גם במקרה זה לא קיים מנהל קבוע שזכה במכרז -הרדיו בעבריתמנהל. 

 בניגוד לנהלי הרשות ,שנים 48-בתפקיד מכהן מנהל מזה למעלה מ -מנהל הרדיו בערבית 

 .ולחוות דעתה הכלכלית של היועצת המשפטית

בניגוד , הרשות התקשרה עם אנשי תקשורת אלו -הסכמי עבודה מול אנשי תקשורת בכירים .ז

 .נימיות של היועצת המשפטית ובניגוד להנחיות הממונה על השכר באוצרלהנחיות פ

להלן ההמלצות . ן ברשות השידור"בחן את נושא ניהול הנדל 4100לשנת  4.דוח ביקורת שנתי 

 :העיקריות מדוח זה

לאורך השנים לא נרשמו הנכסים תחת שמה של הרשות ברשם  -ן"רישום ומעקב אחרי הנדל .א

מבחינה . אין לרשות מידע מלא על הזכויות שלה בנכסים אלו, ךכתוצאה מכ. המקרקעין

 .מסד הנתונים שבידי הרשות כיום אינו מאפשר מעקב יעיל אחר הנכסים, טכנית

, אין כיום התאמה בין הנתונים -היעדר התאמה לנתוני מינהל נכסי הדיור הממשלתי .ב

לו המצויים בידי המצויים בידי המדינה וא, הרשומים לגבי נכסים בהם משתמש הרשות

 .הפער עומד על שבעה נכסים אשר לפי רישומי הרשות שייכים למדינה. הרשות

העובדה כי בסופו של דבר פרוייקט זה  -אי מימוש פרוייקט הקמת הקריה לרשות בירושלים .ג

 .אשר השפעתן תקפה גם כיום, יצרה עלויות רבות לרשות, לא מומש

דת מטה בנוגע לבחינת חלופות לתמורה הכספית אין תיעוד של עבו -מתחם הקריה בתל אביב .ד

 .ממכירת המתחם וכמו כן לא התקיימו דיונים כלשהם במליאת הרשות בנוגע לכך

לא נתקבלו החלטות מעשיות בכל הנוגע לתחום , ככלל -ן"החלטות יישומיות בנוגע לנדל .ה

 .מספק מידעגם בדיונים שהתקיימו לא הוצג בפני חברי המליאה  .ן ברשות השידור"הנדל

המסקנה העיקרית הנובעת מדוח זה הינה בנוגע להיעדר עבודה מסודרת לשימוש יעיל בכל 

 .כמתחייב בגופים בסדר גודל שכזה, ן ברשות השידור"הנוגע לנדל

 

הוקמו על ידי ש)נוספות בדיקה ועדות  אלו פעלו לאורך השנים ברשות השידור ודוחות פרט לועדות

 11בעניין עתיד ערוץ  ת קרניאלדוח וועד, דוח גרניט בתחום השכר :וןשהגישו דוחות כג( הרשות עצמה

  (11והקפאת כלל ההתקשרויות של ערוץ , אשר המליצה על התמקדות בערוץ אחד בלבד בשלב זה)

 

 .בפועל מרבית ההמלצות שעלו בוועדות השונות ובדוחות הבדיקה השונים לא יושמו מעולם

, א פתרון דרסטי הכולל שינוי משולב של מבנה הרשותהמסקנה העולה מממצא זה הינה כי לל

 הקוד הניהולי ומערך הסדרי העבודה לא יחול שינוי משמעותי במצבה ובמעמדה של הרשות 
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 כללי – השידור ברשות הרפורמה .3

שתייעץ לה בגיבוש רפורמה ( (TASCשכרה הרשות חברת יעוץ , לאור המצב הכספי הקשה ברשות

 מספר על נשענה 4117בשנת  השידור רשות מוסדות  י"ע והתקבלה וצעההרפורמה שה. מקפת ברשות

 : עיקריים עקרונות

  השידור רשות חוק שינוי 6030

 מקביל גוף  שתהווה מועצה הקמת באמצעות השידור רשות של העצמאי מעמדה חיזוק 0א

 . ריוןורקטילד

 תפרסומו והתרת בטלוויזיה החסויות בתחום בעיקר – חדשים הכנסות מנועי פיתוח 0ב

 . באינטרנט

 הרפורמה של העסקית לתוכנית בהלימה, הרשות אגרות לגביית המתייחסים הסעיפים תיקון 0ג

 המשך לצד, שנים . למשך ₪ 0-ב הרכב רישוי אגרת באמצעות הנגבה הסכום הגדלת של בדרך

 .שנה בכל 5% של בשיעור הטלוויזיה אגרת הפחתת

  אדם כוח 6060

 יגדיל היתר בין אשר, חדש קיבוצי הסכם ויצירת הקיימים והנוהגים העבודה הסכמי ביטול 0א

 והשתכרות עבודה בין זיקה את

 (.0011 -כ מתוך) עובדים 77.-בכ האדם  כוח מצבת הקטנת 0ב

 .שונים בתחומים מפתח לתפקידי' ב דור עובדי 051 גיוס 0ג

 .מלאות משרות 0,475 על שיעמוד משרות תקן קביעת 0ד

 ארגוני מבנה 6010

 החדשה והמדיה ואסטרטגיה שיווק, הטכנולוגיות בתחומי יעודיותי חטיבות יצירת 0א

 מדיה-וניו רדיו, לטלוויזיה מאוחדת חדשות חטיבת יצירת 0ב

 ערבית מדיה יצירת 0ג

  הניהולית הגמישות הגדלת 0ד

  תוכן 6050

 מקור הפקות של היחסי החלק והגדלת המסחריים הערוצים מול איכותית אלטרנטיבה העמדת

 התוכן ובתלט משכר מקורות תוך הסטת, (חיצוני ברכש)

  טכנולוגיות 6030

 וברדיו בטלוויזיה דיגיטלית שידור לטכנולוגיית ומעבר הטכנולוגית התשתית כל החלפת 0א

  הרדיו שידורי של ההפצה מערכי שדרוג 0ב

  הרשות ארכיון של דיגיטציה 0ג

 מדיה-הניו תחום פיתוח 0ד
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 ן"נדל 6020

 מרכזים 1-ל( בירושלים בעיקר) מיושנים אתרים 01-מ ומעבר הגיאוגרפית הפריסה שינוי 0א

 .וחיפה דן גוש, ם-בי מודרניים

 .הרפורמה של  המימון ממקורות כאחד תשמש קיימים ן"נדל נכסי מכירת 0ב

 עם שנחתמו הקיבוציים וההסכמים הפרישה הסכמי בין משמעותיים פערים נוצרו  ,בפועל

 השידור רשות בין  שנחתם המימון והסכם 2111-2111 בשנים העובדים של היציגים הארגונים

 . בזמנו שהתקבלו הרפורמה עקרונות  לבין( דיונים שנות שש לאחר) 2112 בשנת והממשלה

 ביחס בה שחלו השינויים את, שנתקבלה הרפורמה של העיקריים המאפיינים את נסקור ,זה בפרק

מבחינת  והן פיננסית מבחינה הן השידור רשות מבחינת משמעויותיה ואת המקורית לרפורמה

 .משדר כגוףות השידור תרומתה לחיזוק רש

 השפעת הרפורמה על השכר ברשות השידור .2

 הרפורמה במסגרת. שכר מקבלי 0,011-כ השידור ברשות היו הרפורמההחתימה על  במועד, כאמור

 מספר כאשר) מלאות משרות 0,475 על כשתקן העובדים יעמוד עובדים 77. של  פרישתם הוצעה

 (. ל"הנ המספרים לשני יתוצאת הוא להיקלט שיוכלו החדשים העובדים

 :י יסודותנהלכה למעשה בנושא השכר נשענה הרפורמה על ש

 תכנית הפרישה  .א

 :עיקרי התוכניתלהלן . 4110במרץ  40מיום  מיםתוכנית הפרישה עוגנה בהסכ

 :קבוצות זכאות להטבות בגין פרישה 2-חלוקה ל

  שנים 01-מומעלה ובעלי ותק של למעלה  55עובדים בעלי פנסיה תקציבית בגיל 

  01-ומעלה ובעלי ותק של למעלה מ 55עובדים המבוטחים בקרן פנסיה צוברת ישנה בגיל 

 שנים

  עובדי חוזה אישי 

  עובדים שלא עונים על הקריטריונים מעלה 

 .להלן' ז נאי הפרישה שסוכמו לכל אחת מהקבוצות מפורטים בנספחת

 :(גלפי איגוד יצי) פורשים בחלוקה הבאה 77. חלה עלתוכנית 

 310 הסתדרות

 337 עיתונאים

 30 חוזה אישי
 

שהיו אמורים להסתיים בסוף כל אחת  בשלושה שלבים תבצעיתה אמורה להיהפרישה ה

מצבת כי בתוך  סוכם, בפועל לאחר דחיית ישום הרפורמה .4100-ו 4101, 4110מהשנים 

במסגרת ופי סמספר הפורשים הכך ש, 0.0.00 -מעובדים שפרשו  010גם  יכללוהפורשים 

עובדים המאוגדים  454, עיתונאיםהמאוגדים במסגרת אגודת העובדים  .45 -הרפורמה נקבע ל

 .בחוזה אישיעובדים  11-בהסתדרות ו
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 : כדלקמן  תהיה הפרישה שיטת כי נקבעכי במסגרת הסכם הפרישה , חשוב לציין

 יפרוש מרצונו לפרוש שרוצה מי כל כי נקבע ראשון בשלב  

 כל עם כאשר הוועדים 02 מבין וועד ולכל יציג ארגון לכל פרישה מכסת עהנקב שני בשלב 

 :הפורשים בחירת של שונה שיטה נקבעה יציג ארגון

o להגיש רשאית תהא ההסתדרות, פורשים רשימת תציע ההנהלה כי נקבע ההסתדרות מול 

 תועבר הרשימה מחלוקת במקרה כאשר אחרים עובדים ולהציע הרשימה כלל הסתייגות

 .וררלב

o שהתוצאה, שונות אוכלוסיה קבוצות מתוך פרישה מכסות נקבעו העיתונאים אגודת מול 

 השכר מקבלי של העליונה השכבה בקרב תהא הפרישה עיקר כי הינה שלהן המעשית

 לא למעשה הלכה כי הנוהג נתקבל בפועל כאשר, יחסית החדשים העובדים ובקרב

  .הביניים שכבת מתוך פיטורין יתבצעו

 השכר החדשים  הסכמי .ב

 . להלן  'חט המנגנונים הכלולים בהסכמי השכר החדשים מפורט בנספח פירו

 :לרבות, יש לציין כי בהסכמי העבודה כלולים מספר צעדים חשובים

 בהסכם, הפנסיה לחישוב הוכנס( הבסיסי השכר) השכר של קטן חלק רק בו לעבר בניגוד 

 (.צוברת בפנסיה) הפנסיה בחישוב יכללוי השכר מרכיבי כל החדש

 העובדים ביצועי את שישפרו ועידוד תמרוץ מנגנוני פיתוח על סוכם. 

 ניכר לחלק כי סוכם כי אם, השעות לחישוב כבסיס שישמש נוכחות שעון התקנת על סוכם 

 .סלולארי שעות דיווח יתאפשר מהעובדים

 

 :ההסכמים כוללים מספר נושאים בעייתיים, עם זאת

 סל" המכונה שכר מרכיב יקבלו הבסיסי לשכר בנוסף כי ענקב מהעובדים ניכר לחלק 

 כוננויות במכסת העובד לשיבוץ המעסיק של התחייבות מהווה זה סל . "הנוספת העבודה

 בשלוש הנוספת העבודה ממוצע הנגזרים ובסכום בהיקף( נ"וש משמרות) עבודה ושעות

 הנוספת העבודה סל היקף על כמותית מגבלה נקבעה ,לכך בנוסף. בהסכם שהוגדרו שנים

 ולתת לשבץ לרשות מחויבות נוצרה מכך כתוצאה. הפער על כספי פיצוי כנגד, השעתי

 . פרישתם ליום עד הנוספת העבודה סל את לעובדים

 בשל החשש כי בעקבות הפרישה תיווצר אי הלימה בין מאפייני הפורשים לבין , יתר על כן

 . לסל שמעבר בשעות גם מלאה מורהבת עובדים לשבץ יהיה שניתן נקבעצרכי הארגון 

 111.של " רזרבה"נקבע כמותית לניצול השעות הנוספות מעבר לסל היקף  ,במסגרת זו

שעות לעובדים שהיקף הסל שלהם נמוך ממכסה  1.-וכן הגדלת הסל ל ,שעות נוספות בשנה

 כפי שהוכח –היקף השעות הנוספות מעבר לסל יהיה גבוה בהרבה קיים חשש שבפועל  .זו

 . בפיילוט שערכה הרשות לאחר פרישת הגל הראשון של הפורשים מרצון
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 עובדי על להחיל היה במסגרת הסכמי השכר החדשים העובדים של הבסיסים התנאים אחד 

 – גזר הציבוריהמ עובדי כלל לגבי ההסתדרות עם שנחתמו השכר הסכמי את השידור רשות

המהווה תוספת של  4118דרות בשנת מדובר בשני הסכמים האחד שנחתם בין המדינה להסת

, מכך כתוצאה.  7.2%ומעניק תוספת שמגיעה עד  4100ואילו השני נחתם בשנת  2.8%-כ

 ולהמשיך 7.5% -בכ אוטומטית לעלות אמור העובדים שכר היה הרפורמה ישום במועד

 המשמעות. בהסכמים הקבועה יהיהעל למקסימום עד 4%-בכ לשנה משנה בהדרגה לעלות

 ישום במועד מיד יבלעי הפרישה במסגרת צפוי שהיה בשכר מהחיסכון ניכר חלקש הינה

 .שנשארו העובדים של בשכר משמעותי גידול י"ע הרפורמה

 תחול השידור ברשות כי החדש הרפורמה בהסכם נקבעה ,מעבר להחלת ההסכמים הארציים 

חיקת שך זחילה שפירושה בטווח הארו –בשנה  4.5%בשיעור של , מובנית שכר זחילת

 . החיסכון בהוצאות הרשות שהושג באמצעות הפרישה

 

הוצגו בפנינו התחשיבים , בכדי לנתח את משמעות השינויים בהיקף השכר ברשות השידור

נבהיר כי עדיין . שערכה חברת הייעוץ של הרשות השידור ועברנו על הנתונים והתחשיבים שהוגשו

מספר הבדלים בין התחשיבים שבוצעו על ידי חברת גילינו , עם זאת. צינו את כלל הבדיקותילא מ

 .הייעוץ לנתונים כפי שאנו מבינים מתוך ההסכם ועל כן ביצענו את ההתאמות הנדרשות לטעמנו

 :עולים הממצאים הבאים, מהניתוח שבוצע לגבי הסכמי הפרישה והסכמי השכר החדשים

 

 עלותה ומשמעויותיה הכלכליות  –תכנית הפרישה  .2.1

 :צפויה להיות כדלהלןעלות הפרישה 

 ייצוג מסלול
פרישה עלות   נכללו בתוכנית הפרישה

 120מספר עובדים (₪) עלות פרישה ( ₪) עובדממוצעת ל

 1,034,051 163 168,550,253 תונאיםיע גמלאות

 1,145,447 209 239,398,339 הסתדרות גמלאות

 346,211 95 32,890,091 תונאיםיע פיצויים

 673,546 45 30,309,591 הסתדרות פיצויים

 0,182,707 40 805,.10,25 חוזים אישיים

 כ"סה

 

514,.15,180 520 040,111 
 

כ עלות "וכי בסה₪ ' א 011-מניתוח זה ניתן לראות כי עלות הפרישה הממוצעת לעובד הינה כ

 .₪ ' מ 511 -הפרישה של העובדים בהסכם הקיבוצי צפויה להגיע לכ

 הםמורכב מפרופיל עובדים שעלויות הפרישה שלהם  כי לנוכח תמהיל הפורשים המתוכנן, יצוין

מדובר על עלות פרישה מוטה כלפי מעלה שאינה מעידה על עלויות שכך  גבוהות מהממוצע

 . הפרישה העתידיות

                                                   
120

 ללא עובדי חוזה אישי   
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 מעותם הכלכליתעלותם ומש –הסכמי העבודה  .2.3

עולה , בדגש על סל העבודה הנוספת –העבודה על השכר  מהניתוח שערכנו לגבי משמעות הסכמי

המכפלה של כמות השעות הנוספת בערך השעה המתוקן אינו מגיע לשכר שהתקבל בממוצע כי 

ניק לעובד שכר נמוך ברוב המקרים ההסכם החדש מע, לפיכך .לפני ההסכם בגין שעות נוספות

בעיקר אצל עובדים ) הפוכה מקרים התוצאה היאיותר מהמנגנון הישן ורק בחלק קטן מה

 .(שקיבלו תוספת רפורמה ומקדמים שונים

' טניתוח המשמעות של הסכמי העבודה החדשים על שכר העובדים לפי מחלקות מפורט בנספח 

גם לאחר הרפורמה הן , ככל הנראה עלויות השכר ברשות, כפי שניתן לראות מנספח זה . להלן

ההבדלים שקיימים בין רשות השידור וענף ניתן לשם המחשת . 121גבוהות מהשכר הנהוג בענף

יש לסייג ולאמר כי מדובר בעלויות ממוצעות מוצהרות כפי שפורטו )לציין את הדוגמאות הבאות 

 :( בעיתונות הכלכלית

  ( ברוטו לחודש₪  42,711ממוצע של ) לאחר הרפורמה בטלוויזיה הישראליתשכר הטכנאים

 .122מהמקובל בענף 1גבוה כמעט פי 

  ברוטו ₪  08,511ממוצע של )טלוויזיה הישראלית לאחר הרפורמה עוזרי ההפקה בשכר

 .123מהמקובל בענף 1.5גבוה כמעט פי ( לחודש

 :מפורטת בטבלה להלן, התוצאה המשוקללת של הסכמי השכר החדשים

 

 

 

מטבלה זו עולה כי ישום הסכמי השכר החדשים  צפוי להביא ירידה בשכר הממוצע לעובד 

בשל יישום החלת הסכמי השכר במגזר הציבורי על רשות השידור , עם זאת. 8.0%-בשיעור של כ

מעל לשכר  1.2%-תביא לכך ששכר הנשארים יעלה בכ( 04.5%דהיינו הצמדת השכר בשיעור של )

 .כיום
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 בסקר שכר העיתונאים של גלובס בהתבסס הן על השיחות שקיימנו והן על נתונים המפורטים 
122
 . יתכן כי ממצא זה נובע מהגיל הממוצע של הטכנאים בטלוויזיה הישראלית ביחס למקובל בענף 
123
 ל"כנ 
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בשל זחילת השכר המובנת בהסכם השכר החדש הממוצע לעובד ילך ויעלה במהלך השנים 

 :כמתואר בתרשים הבא

 

 

יחסית למצב  07%-שנים השכר ברוטו לעובד יעלה ב 5בעוד , שניתן לראות מתרשים זהכפי 

 .הקיים

עובדים הוא ירידה השינבע מהפחתה של , מבחינת עלויות השכר הכוללות החיסכון מהמהלך

ח בגין החלה "מלש 77-ללא הפרשה של כ)ח "מלש 148-ח ל"מלש 220-מעלויות שכר שנתית של כ

ח "מלש 040דהיינו חיסכון של  –( מי השכר במשק על רשות השידוררטרואקטיבית של הסכ

 (. 47%ירידה בעלות השכר בשיעור של )לשנה 

עלות השכר ברשות צפויה לעלות , הסכם השכר החדשת ביבשל זחילת השכר המובנ, זאתעם 

 :124בתרשים הבאכמתואר , בשנים הקרובות

 

                                                   
124
 יבוצע באופן שווה לאורך השנה( שנקבע)לשם הפשטה הונח כי היקף הפרישה השנתי  
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 שנים מתחילת הרפורמה
 שכר לאחר הרפורמה שכר כיום ללא תוספת הסתדרות

הגידול בשכר ברוטו לאחר הרפורמה ביחס לשכר ברוטו  
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עלויות השכר נטו לאחר תחילת תהליך הפרישה ביחס  
 למצב קיים

 שכר נוכחי   כ עלות שכר"סה
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פויה לעלות באופן משמעותי במהלך עלות השכר הכוללת צ, כפי שניתן לראות מתרשים זה

שנים כל  12-תוך כ ,בהנחה שהרשות לא תחרוג מתקן המשרות שנקבע, כאשר, השנים

 .  ימחקיהחיסכון בשכר שהושג במסגרת הרפורמה 

כי ניתוח זה אינו מתייחס לאפשרות של גידול השכר כתוצאה מגידול בשעות , יובהר בזאת

אפשרות זו הוגבלה . לסל שמעבר בשעות גם מלאה הבתמור הנוספות במסגרת שיבוץ עובדים

שעות לעובדים שהיקף הסל שלהם  1.-הגדלת הסל ל +בשנה שעות 111.של " רזרבה"אמנם ל

במידה והגבלה זו תיפרץ עלויות השכר השנתיות עלולות לעלות , עם זאת. נמוך ממכסה זו

 . בהיקפים משמעותיים

שכן שיטת הפרישה שפורטה  –עולה באופן מהותי  יש להדגיש כי מתוך הסכמי הרפורמה חשש זה

 להשלמת עד ידועה בלתי שהיא) הפורשים מאפייני אוכלוסיית בין עלולה ליצור אי הלימהלעיל 

 במבנה ביטוי לידי שיבואו כפי התפעוליים של הרשות הצרכים לבין( והמכסות מרצון הפרישה

קצועות מסוימים יוותרו מוקדים של מ/יתכן בהחלט כי במחלקות, כתוצאה מכך .החדש הארגוני

 /בעוד במחלקות"( סל העבודה הנוספת"אם כי היקף השכר בהם יהיה קבוע בשל )אי יעילות 

מעבר  –א שיחייב גידול מהותי בהיקף השעות הנוספות "מקצועות מסוימים יווצר מחסור בכ

החלקית שקרתה  אינדיקציה לאפשרות זו ניתן לראות במסגרת הפרישה. "סל העבודה הנוספת"ל

 בין, הנותרים העובדים בקרב השכר בהוצאות חדה ברשות בשנים האחרונות שהביאה  לעליה

 .המשולמות הנוספות השעות בהיקף גידול עקב היתר

הינה כי התהליך המרכזי של הרפורמה במסגרתו תסיט רשות , המשמעות של כל האמור לעיל

 –וי להישחק משמעותית בשנים הקרובות השידור את תקציבה מתשלום שכר לרכישת תוכן צפ

 . באופן שיקשה על הרשות  להתמודד עם מחויבויות התוכן שהוטלו עליה במסגרת החוק

  

 א החדש "המבנה הארגוני ותקן כ .1

 :במסגרת הרפורמה היתה הרשות אמורה לעבור שינויים ארגוניים משמעותיים לרבות, כאמור

 החדשה והמדיה ואסטרטגיה שיווק, וגיותהטכנול בתחומי עודיותיי חטיבות יצירת  0א

 מדיה-וניו רדיו, לטלוויזיה מאוחדת חדשות חטיבת יצירת 0ב

 ערבית מדיה יצירת 0ג

 

 :הינו כדלקמן, כפי שסוכם במסגרת הרפורמה, המבנה הארגוני החדש של רשות השידור
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ית לא כפי שניתן לראות מהמבנה הארגוני החדש חלק מהשינויים שהיו כלולים ברפורמה המקור

 :בוצעו במבנה החדש

 הנהלת הרשות  של נחרצת התנגדות בשל של הטלוויזיה והרדיו נפל החדשות מערכות איחוד

 .ואגודת העיתונאים

 יתה אמורה לרכז את המענה לציבור הערבי בישראל הן ילא הוקמה מדיה ערבית נפרדת שה

 .שוב בגין התנגדות הוועדים –בטלוויזיה והן ברדיו 

 

במבנה הארגוני א שנקבעו "צוע השינויים הנדרשים באה לידי ביטוי גם בתקני כמשמעות אי בי

ריכוז הממצאים העולים מנספח זה לגבי הפערים בכוח האדם   .להלן' י בנספחהמפורטים החדש 

  :בין המצב הנוכחי למצב העתידי הינם כדלקמן

 פער א חדש"תקן כ א נוכחי"תקן כ מחלקה
 -7 04 00 125מועצה
 +0 .4 45 הנהלה

 +51 018 88 יחידות מטה
 -11 4. 04 היאגף הגבי
 -050 510 1.. טלוויזיה 

 +1 71 7. טלוויזיה ערבית
 -021 221 581 רדיו

 +11 11 1 ניו מדיה
  1282 1531 כ"סה

                                                   
125

לשם השוואה ברשות השניה לרדיו וטלוויזיה . לטור שלהגוף זה אינו למעשה חלק מרשות השידור שכן הוא אמור להיות הרגו  
 . עובדים 1.-מועסקים כ
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 :עולים הממצאים הבאים, מטבלה זו

 יכולת מונעים ,הפורשים מספר וקציבת ישהמפר מוגנות אוכלוסיות בפועל של קיומן 

 גם כמו מקור הפקות מרכש כתוצאה הנדרשים רשות השידור לשינויים מבנה את להתאים

טענה זו לידי ביטוי  .מחשוב ותוספת טכנולוגיים משיפורים כתוצאה הנדרשים לשינויים

 :במיוחד בממצאים הבאים

o אך  41%-ה שאומנם הופחתה  בכבטלוויזי ההפקות' העדר ירידה משמעותית בהיקף מח

 .כאשר לא ברור מה יהיה תפקידם במסגרת המערך החדש  –איש  081-עדיין כוללת כ

o הטכנולוגיה בהנהלת הרשות כאשר ' העברת חלק ניכר מהטכנאים בטלוויזיה וברדיו ליח

 .לא ברור מה תפקידם במסגרת המערך החדש

 ופח בהשוואה לארגוני שידור תקן כוח האדם שנקבע לאחר הרפורמה הינו עדיין מנ

 :מקבילים

o עובדים  201-עובדים וזאת ביחס לכ 510 -תקן כוח האדם בטלוויזיה הישראלית נקבע ל

 .יותר 44%-כ, דהיינו –01בערוץ ( ללא הנהלה)

o  כולל ) 126מורשת /'ע ורשת א"רדיו רק', ללא רשת ד –תקן כוח האדם בקול ישראל

עובדים  0.5-עובדים וזאת בהשוואה לכ 415-עומד על כ( הפרשת טכנאים לרשתות אלו

פער שהוא גבוה מאוד  -(  יותר 24% -דהיינו כ) 127צ"וגלגל ל"בגלי צה( ללא הנהלה)

רשת  , קול המוסיקה)תחנות מוסיקה  1בהינתן שללא הערוצים היחודיים מדובר בהפעלת 

 (.88-ו' ג

 פיטורי צמצומים  העדר)במסגרת הסכמי השכר החדשים נקבעו שני כללים , יתר על כן

אשר , (יםרק בהסכמת העובד מעיר לעירשנים ואפשרות לניוד עובדים  5במשך  נוספים

יוצרים מספר רב של בעיות ומונעות התאמת המבנה הארגוני ותקן כוח האדם לשינויים 

 :שצפויה הרשות לעבור בשנים הקרובות לרבות

o בור להכנסות שאינן גם אם יוחלט לבצע שינוי מהותי במבנה הכנסות הרשות ולע

או לצמצם את /לאור הכללים שנקבעו לא ניתן לבטל את אגף  הגביה ו, מבוססות אגרה

 .מצבת כוח האדם

o יבוצע רק בהסכמתם לא ברור כיצד  עיר לעירלאור הכלל שניוד העובדים מ, חשוב מכל

 גםו 128אתרים בלבד 1-ניתן ליישם את התוכנית לשינוי הפריסה הגיאוגרפית של הרשות ל

צעד שיש לו  – השידור רשות של הגיאוגרפית הפריסה סכימו העובדים לשינוי י אם

בפועל לא ניתן  –יעול העבודה השוטפת ימשמעויות חשובות מבחינת צמצום כפילויות ו

 . יהיה לנצל צעד להפחתת מספר העובדים והתאמתו למבנה החדש

                                                   
126

 . שהם כאמור גופים יחודיים לקול ישראל  
127

 . שככל הנראה איננו גוף הרדיו היעיל ביותר עקב יכולתו להעסיק חיילים בסדיר  
128

בכך שהחלטה מוקדמת של הרשות לצאת מאתר  אינדיקציה לחוסר היכולת לישום שינוי הפריסה הגיאוגרפית באה לידי ביטוי  
 . א ולהקים את קריית השידור החדשה בגוש דן בלוד בוטלה בלחץ העובדים שסירבו למעבר"הקריה בת
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י לשיפור היעילות ברשות אינדיקציה להתעלמות משינוי הפריסה הגיאוגרפית כצעד חיונ

 .ניתן לראות בתכנית ההשקעות של הרשות כמפורט להלן

כוח האדם שיחולו  השינויים במבנה הארגוני ובתקןבמקום שעולה כי , מכל האמור לעיל

היא תגרום בפועל  , בעקבות הרפורמה יתרמו להתייעלות הדרגתית בפעילות הרשות

 אדם מנופח והעדר יכולת מענה לשינויים תקן כוח, להנצחה של מבנה ארגוני לא יעיל

המעבר לרכש הפקות , שהייתה אמורה לעבור הרשות במסגרת  הקמת חטיבת החדשות

 .  מקור ושינוי הפריסה הגיאוגרפית

 גמישות ניהולית  .6

 בהקצאת המדיה למנהלי ניהולית גמישות יצירת היה המקורית הרפורמה של מהותי חלק, רכאמו

  .המשאבים

תוצאות תהליך הפרישה והסכמי השכר החדשים אינם גורמים לשינוי מהותי , בפועל, הלכה למעשה

 : בגמישות הניהול

 גרמה לכך שיכולת המנהלים להשפיע על מהלך הפרישה  , שיטת הפרישה שפורטה לעיל, כאמור

מתן עדיפות לפרישה מרצון ויצירת , הגבלת מספר הפורשים לפי וועד -הייתה מוגבלת  

נשארים  מאפייני אוכלוסיית בין עלולה להיווצר אי הלימה, וגנות גרמה לכך כיאוכלוסיות מ

מצב זה . התפעוליים הצרכים לבין( והמכסות מרצון הפרישה להשלמת עד ידועה בלתי שהיא)

 חלקית סמכות יש למנהליםבמיוחד כיוון ש, עלול לגרום לפגוע באופן מהותי בגמישות הניהול

 הארגון לצרכי מלא מענה לתת האפשרות ממנו נמנעת ובכך מחלקות בין עובדים לניודומוגבלת 

 .הפרישה תהליכי לאחר

  למשל יצירת אפשרות לניוד )במסגרת הסכמי השכר נעשה מאמץ לשפר את הגמישות הניהולית

 :למשל כמו, עיוותים יםמנציחאולם סוכמו בהם כללים ה( עובדים בין משמרות

o ברשתות מוסיקה ברדיו  להפעיל היכולת ףא על כי נקבע עבודהה הסכמי במסגרת One 

Man station  (בטכנאי צורך ללא בלבד השדרן באמצעות המוסיקה בתחנות שידור )תמשך 

 .שנים 01 במשך ברדיו המוסיקה תחנות בכל טכנאים העסקת

o  במסגרת הסכמי העבודה נקבע כי יוגדר מנגנון להפחתת מספר העובדים בצוותים ניידים

כלל שמשמעותו אמנם הפחתה בהיקף  –אך לא יהיה צוות של אדם אחד בלבד  ,(צוותי שטח)

אך במקביל גם ( עובדים בצוותי טלוויזיה .-שיכולים כיום להגיע עד ל)צוותי השטח 

יש להדגיש כי בגופי . שהמנהל לא יוכל להחליט מהו גודל הצוות הנדרש למשימה מסוימת

 .שידור אחרים פועלים צוותים של איש אחד

   מרגע שנתקבע תקן העובדים בכל מחלקה ונקבע המבנה הארגוני היכולת של מנהלי המדיה

 .לנייד עובדים בין מחלקות תהפוך להיות בעייתית אם לא בלתי אפשרית

ומונעים אפשרות לנהל  הניהולית הגמישותהסכמי הרפורמה מנציחים את העדר , כתוצאה מכל אלו

 .מודרנישידור  כגוף השידור רשות את  
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  טכנולוגיה  .7

אחד ממרכיבים העיקריים של הרפורמה היה ביצוע תכנית השקעות מקפת  לשדרוג , כאמור

 . התשתית והציוד ברשות

 .להלן א"יהמפורטת בנספח , ₪' מ 111  של בסך השקעות תכנית הרשות במסגרת זו הכינה

 :תכנית ההשקעות שהוגדרה הינה כדלקמןריכוז עיקרי 

כ עלות "סה סעיף 
 ( ₪ 'מ)

 הערות 

-באולפן ה₪ ' מ 45-מזה בוצע בפועל כ 001 מערך הפקה טלוויזיה 

HD בגרפיקה₪ ' מ 1-וכ 
  15 מערך הפקה רדיו
 בעסקה עם בזק' מ 7-מזה בוצע בפועל כ 15 מערך המשדרים
  11 מערכות מידע
  41 אתר אינטרנט

לא כולל השקעות עבר שכבר בצעה  42 ארכיון
 הרשות 

 מסך התכנית  44%  71 מ"בצ
  111 כ"סה

 

 :לגבי תכנית השקעות זו יש להעיר את ההערות הבאות

 כללי 

הבעיה העיקרית של תוכנית ההשקעות היא כי היא מבוססת על הנצחת המצב הקיים הן 

 ,יתר על כן. מבחינת הפריסה הגיאורפית והן מבחינת הגישה התפעולית של הרשות

נראה כי תכנית ההשקעות ותכנית הבניה של קריות השידור החדשות , מהניתוח שערכנו

מהוות שתי תכניות נפרדות שאינן מתואמות כאשר תכנית אחת נבנתה במקביל ותוך 

נקודת מוצא זו מהווה אחת הבעיות העיקריות של תכנית  .התעלמות מהתוכנית השנייה

 .  כפי שיפורט להלן –ההשקעות 

גרת תכנית ההשקעות בציוד הפקה בטלוויזיה יתכן וקיימת חשוב לציין כי במס, מאידך

היות וקיים צורך מיידי בהחלפת הציוד האנלוגי  –בעיית עיתוי המחייבת השקעות מיידיות 

 -תהליך שצפוי להימשך כ)לא ניתן לדחות את החלפתו עד להקמת קריות השידור החדשות 

רדו לטמיון שכן מדובר בציוד יביל יש לציין כי מרבית ההשקעות לא י, עם זאת(. שנים .-2

 .שניתן לניידו

 השקעות בציוד הפקה טלוויזיוני 

מעבר , במידה והרפורמה היתה אכן אפקטיבית התהליך של ריכוז פונקציות ההפקה ברשות

התקנת מצלמות רובוטיות , למשל)מהפקה עצמית לרכש תוכניות ושינוי השיטה התפעולית 

היה אמור להביא גם ליעול השימוש ( י המגיש"רומפטר עפרונטליות והפעלה עצמית של טלפ

 . בציוד
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חלק ניכר מתוכנית ההשקעות בציוד הפקה טלוויזיוני נראה מיותר בדגש על , במסגרת זו

המיקס , כמות תחנות העריכה, עצם הצורך בחדרים לקריינות רצף, כמות האולפנים הקטנים

העדר בליעה בתוכה את המשמעות של תכנית ההשקעות גם מ, יתר על כן. 'והגרפיקה וכו

לא ברור , 129מצלמות .0לא ברור הצורך בניידת , כך למשל – ההתייעלות במסגרת הרפורמה

 . 'וכו( כאשר ניתן להתקין צלחות לוויין על ניידות שידור רגילות)מדוע נדרשות ניידות לוויין 

בארגוני שידור חשוב להדגיש כי ניתוח השוואתי של צרכי ציוד ההפקה , במסגרת זו 

מהעלות  נמוכהטלוויזיוניים מקבילים מורה כי בארגון יעיל ניתן להסתפק בציוד שעלותו 

 .שתוכננה במסגרת תכנית ההשקעות

  רדיופוניהשקעות בציוד הפקה 

אולפני הרדיו  12התוכנית מבוססת על שיקום של , כפי שניתן לראות מתוכנית ההשקעות

"( מתחם חוטי ירושלים)"' המתחם הראשי של רשת ב כולל הנצחת הפיצול בין, הקיימים

בשל המצב הטכנולוגי של )חלק מהשקעה זו הוא אמנם צורך המציאות . למתחם הלני המלכה

אולם לא ברור הצורך ( אולפני הרדיו ופער הזמנים עד הקמת קריית השידור החדשה

 .בהשקעה משמעותית בכל האולפנים

כולל רשת )ארגון יעיל של קול ישראל על כל רשתותיו , ויש לציין כי לפי כל השיחות שקיימנ

אמור לאפשר איגום משאבים והפחתה , תוך צמצום הפיצול הגיאוגרפי, (בערבית' ד

כאשר היקף האולפנים הנדרשים הינו כמחצית מכמות , משמעותית בכמות האולפנים

 . האולפנים הנוכחית

כוללת השקעות מרובות ( לציוד טלוויזיוניבניגוד )מכיוון שבניית אולפני רדיו , יתר על כן

ביצוע ההשקעות באולפני רדיו בהיקף שפורט להלן עלול לגרום , שאינן ניתנות להעברה

או בכמות /להשקעות מרובות שירדו לטמיון בכל מתווה של שינויים בפריסה הגיאוגרפית ו

 .  האולפנים

 משדריםהשקעות ב 

רים הינו צורך מרכזי של רשות השידור הצורך בהפחתה משמעותית בעלות המשד, אכן

ובמסגרת זו הרעיון של החלפת אתרי המשדרים של בזק באתרי משדרים של הרשות הינו 

חשוב לציין כי מסיבות סטטוטוריות לא נמצאו עדיין תחליפים לחלק , עם זאת. רעיון מבורך

 .כך שהישימות של התוכנית אינה ברורה, ניכר מאתרי בזק

ין כי במסגרת תוכנית החלפת אתרי המשדרים לא נלקחה בחשבון השקעה חשוב לצי, כמוכן

השקעה שאם תתבצע כבר כיום תוכל לחסוך  – FMבשידור רדיו ספרתי בנוסף לשידורי 

 .לרשות הוצאות גדולות יותר בעתיד
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מצלמות בלבד שעלותה נמוכה בהרבה שכן אין צורך במערכות  01על פי עיצה מקצועית שקיבלנו לצורך שידור חדשות נדרשת ניידת   
מערכות גרפיקה יחודיות , מערכות סטטיסטיקה, Super Slowמצלמות , חצובות וראשי חצובות מיוחדים, בדותעדשות טלה כ, שדר

 ההחלטה על רכישת ניידת לספורט מול שכירת ניידת צריכה להתקבל על רקע כלכלי זלבד, לפיכך.  וסרברים להילוכים חוזרים
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  בשיקום הארכיוןהשקעות 

 –בלבד ₪ ' מ 42תוכנן לצורך שיקום הארכיון סך של ההשקעות בתכנית , כפי שניתן לראות

וכי תהליך ₪ ' מ 01-תחת ההנחה כי קרן מורשת תשתתף בעלות השיקום בהיקף של כ

 .ח אוניברסיטת הרווארד"דנטק ע' י חב"הדיגיטציה עצמו יבוצע ע

עלויות שיקום ארכיון הטלוויזיה צפויות להיות גבוהות בהרבה , כפי שנתברר, בפועל

הן מבחינת )גבי היקף הפעילות הנדרשת מהמתוכנן  בעיקר משום שבוצעה הערכת חסר ל

הקמת אתר  –משך והיקף השיקום עצמו והן משום שלא תוכנן השלב הסופי של התהליך 

 (.אינטרנט שיאפשר הנגשת מידע לציבור

לפי עיצה מקצועית שקיבלנו תהליך שיקום הארכיון רצוף בשגיאות תכנוניות , יתר על כן

ערך -ויקט ועלולות לגרום לכך שנכס לאומי רבמהותיות שמעמידות בסכנה את הצלחת הפר

 .ירד לטמיון

 מערכות מידע ואתר אינטרנט 

תכנית ההשקעות מכילה השקעות משמעותיות בשדרוג מערכות המידע , כפי שניתן לראות

 :לגבי תכנית זו יש להעיר את ההערות הבאות. בארגון ובשדרוג אתר האינטרנט

o ות במערכות מידע כוללת הקמת מערכת מידע כפי שניתן לראות מהניתוח תכנית ההשקע

, (מערכת שהצורך בה אינו ברור במידה וישתנה מודל ההכנסות של הרשות)לגבייה 

שתשתנה עם שינוי )תשתית תקשורת וטלפוניה , (שלא ניתן לאפיינן עדיין) ERPמערכות 

 .'וכו( הפריסה הגיאוגרפית

o שיחות שקיימנו ברשות עדיין לא לגבי אתר האינטרנט של הרשות חשוב לציין כי לפי ה

עובדה שמעלה תמיהות  –גובש מודל לגבי מהותו של אתר האינטרנט מבחינה תוכנית 

 .לגבי היקף ההשקעות שתוכננו

 מ "בצ 

מסך  44%-כ –מ בשיעור גבוה מאוד "כפי שניתן לראות מהטבלה במסגרת התכנית הופרש בצ

 תכנית ההשקעות 

ל הציוד ברשות השידור הינו ברור מאליו שכן בלא שדרוג הצורך בחידוש משמעותי ש, לסיכום

תכנית ההשקעות , עם זאת. טכנולוגי מהותי לא תוכל הרשות להוות גוף שידור משמעותי ומשפיע

 -אלא לצרכי שדרוג של המצב הקיים  "רפורמה"שנבנתה במסגרת תכנית הרפורמה לא נבנתה לצרכי 

ט השני בכל תכנית הרפורמה המעודכנת מהווה אחת שעוברת כחו More of the Sameגישה זו של 

 .הבעיות העיקריות שלה בכלל ושל תכנית ההשקעות בפרט

 הסכם המימון  .6

חשוב להדגיש . שלא במקרה השארנו לסוף את הסכם המימון שנחתם בין הממשלה לרשות השידור

מצוקה  –חית כי הסכם מעין זה הינו צורך חיוני של הרשות בשל מצוקת תזרים המזומנים הנוכ

שתגבר לנוכח הצורך בתשלום עלות הפרישה של העובדים ובשל העובדה כי בפועל הרשות אינה 

 .יכולה ללוות כספים מהמערכת הבנקאית
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 :כלל בפועל את המרכיבים הבאים, הסכם המימון

  מ 81מענק של המדינה לרשות בסך של '₪. 

  הרשות לפנות את מתחם הקריהכנגד הסכמת ₪ ' מ 051תשלום  של המדינה לרשות בסך של .

כאשר היתרה תופקד בפיקדון ותשמש , מסכום זה₪ ' מ 001בפועל אמורה הרשות לקבל רק 

 (.130אשר יקוםכ)כמקור כספי להקמת מתחם השידור החדש בגוש דן 

 במתחם  מהזכויות 71% -כ למכור הסכמתה תמורת ₪' מ 401 של לרשות בהיקף מימון ביניים

במידה וסכום מימון הביניים נמוך מהתמורה . ניים נושא הצמדה בלבדמימון הבי. שערי צדק

במידה וסכום . שהתקבלה ממכירת הזכויות במתחם יתרת התמורה תהיה שייכת לרשות השידור

י החשב "עמימון הביניים יעלה על התמורה שתתקבל מהנכסים ייקבעו תנאי ההלוואה והחזרה 

 .הכללי

 שנים  5שנים מתוכן  .0לתקופה של ₪ ' מ 421ות בסך של הלוואת רפורמה שתיתן המדינה לרש

 1.5%בריבית של ( שפיצר)והיתרה פירעון חודשי בתשלומים קבועים ( תשלום ריבית בלבד)גרייס 

 . צמוד מדד

שנועדו ) ח"ש' מ 741הסכם המימון מקורות בסך של תה הרשות אמורה לקבל במסגרת יכ הי"בסה

ועלויות  מגזר הציבוריחד פעמי למימון החלת הסכמי העבודה בהתשלום ה, לכסות את עלות הפרישה

 :לפי פריסה כדלקמן( המעבר לקריות השידור החדשות

שנה מתחילת 
 הרפורמה

י בגין "כספי רמ מענק
 מתחם הקריה

הלוואת 
 גישור

הלוואת 
 רפורמה

כ "סה
 שנתי

0 81 001   001 
4   411  411 
1   .1 415 4.5 
2  21 131  15 75 

  421 401 051 81 כ"סה
.  

 הסכם המימוןניתוח כלכלי של משמעויות , להלן

 הנחות   .6.1

  511-שטרם פרשו מגיעה לעלות של כ העובדיםאמור תוכנית פרישה של כ  –תוכנית הפרישה  

עלויות  ,הפרישה תהיה בשלושה שלבים המקוריתאם נניח כי בדומה לתוכנית . ח"מלש

 :הפרישה הצפויות על פני השנים

 ₪ ' מ לות פרישהע שנה

2014 004 

2015 410 

2016 014 
 511 כ"סה
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 את אתר חליפי הינה מחוייבת המציאותלפנות את מתחם דרום הקריה לכן מצי" הרשות התחייבה לרמ 
131
 כאשר עיתוי התשלומים אינו ברור, הסכום יועבר לקרן שתשמש למימון בניית קרית השידור בגוש דן, כאמור 



043 
 

 

  לפי הדוחות הכספיים עלות יישום הסכמי  –עלויות יישום הסכמי שכר רטרואקטיביים

 . ח"מלש 77-תעלה לרשות השידור כ 4118השכר בין המדינה להסתדרות החל משנת 

  כפי שפורט לעיל  –עלויות הבנייה : 

o ח"מלש 488 – קריית שידור שערי צדק. 

o (.להגדלת הסכום בהתעלם מדרישות רשות השידור)ח "מלש 21 – קריית שידור גוש דן 

 הלוואה קיימת 

ח "מלש 01-לרשות השידור הלוואה קיימת מבנק דיסקונט ומהבנק הבינלאומי בסך של כ

ו הלוואות אלו ניתנ. ח"מלש 70-על כ 10.04.01-יתרת ההלוואה צפויה לעמוד ב. 10.04.04ליום 

 5%..ההלוואות הינן צמודות ונושאות ריבית של  .כנגד שיעבוד מתחם שערי צדקרשות ל

 . (4%132בדוחות הכספיים נרשם כי הריבית היא עלות הבנק לגיוס מקורות מימון בתוספת )

אומדן לוח , כאשר. 4140ובחלקו עד שנת  .410אות  הוא בחלקו עד שנת ופירעון ההלו

 :מןהינו כדלק( ₪' במ)סילוקין 

יתרה  שנה
 כ"סה יביתר קרן להחזר

2013 78 
   2014 66 12 5 17 

2015 53 13 4 17 

2016 42 12 3 15 

2017 33 8 3 11 

2018 24 9 2 11 

2019 15 9 2 11 

2020 5 10 1 11 

2021 0 5 0 5 
 

 מקורות המימון: 

o  ח"מלש 81 –תמיכת המדינה. 

o  מהם  ח"מלש 887 -כסים בירושלים הינם כשווי הנ  –תמורה ממכירת המבנים בירושלים

 :133לפי התחשיב שלהלן, ₪' מ 701-צפויה הרשות לקבל כ

 

 

 

 

 

                                                   
 .נראה כי שיעור הריבית הינו גבוה ביחס למקובל היום בעיקר לאור הביטחונות הגבוהים שיש לרשות 132

133
 נושא זה נמצא עדיין בבירור –על חלק מהנכסים  דמי היתר ואולי גם מסי שבח, הרשות תידרש לשלם דמי השבחהיתכן ו 
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 נכס
שווי לפי שמאות 

 (₪' מ) אחרונה
 (₪' מ)שווי מימוש 

 1 1 למפורנטי' דירה ברח

 412 401 בית היהלומים
 חוטי ירושלים
 52 7. מתחם בצלאל

 134 240 .54 מתחם שערי צדק 

  710 887 כ"סה

 

o 051 י בגין מכירת המתחם בקרייה בתל אביב"ח מכספי רמ"מלש. 

o  ח"מלש 421עד  –הלוואת רפורמה. 

 ניתוח יתרות המזומן בעקבות הרפורמה  .6.3

מקורות פחות )יתרות המזומן של הרשות שלא מפעילות שוטפת  חזיתתלאור הנחות אלו 

 :כדלקמן  הינו₪ ' במלאחר ישום הסכם המימון בשנים הקרובות ( שימושים

 כ"סה 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014  

החלת )תשלום רטרואקטיבי 
 77 (הסכמי המגזר הציבורי

      
77 

 102 209 192 תשלום חד פעמי בגין הפרישה 
    

503 

 בניית קרית שידור גוש דן
  

4 12 12 12 
 

40 

 ם-בניית קריית שידור י
 

29 86 86 86 
  

287 

 93 11 11 11 11 15 17 17 וכחית תשלום הלוואה נ

 1000 11 23 109 109 207 255 286 כ שימושים "סה

 80 מענק מדינה
      

80 

 110 בגין מתחם הקריה' "כספי רמ
 

4 12 12 12 
 

150 

 הלוואת גישור 
 

230 60 
    

290 

 בצלאל+ מכירת נכסים רוממה 
 

55 
  

234 
  

289 

 שערי צדקחלק ממתחם מכירת 
  

131 
    

131 

כ מקורות ללא הלוואת "סה
 940 0 12 246 12 195 285 190 רפורמה

 60- 11- 11- 137 97- 12- 30 96- עודפי מזומן

 60- 49- 38- 175- 78- 66- 96- עודפי מזומן מצטברים
 הלוואת רפורמה 

  
197 27 -8 -8 -8 

טברים כולל צעוודפי מזומן מ 
 140 159 178 49 119 66- 96- ואת רפורמהוהל
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 מימון ביניים ₪ ' מ 401בגין סכום זה תקבל הרשות , כאמור 
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 : לגבי תחשיב זה יש להעיר את ההערות הבאות

 בתוספת ההכנסות הסכם המימון , ללא הלוואת הרפורמה, כפי שניתן לראות מניתוח זה

התשלום החד פעמי , יאפשר לרשות לממן את עלות הפרישהלא  ם-ן בי"ממכירת הנדל

ת המעבר לקריות ועלויו מגזר הציבורילמימון החלת הסכמי העבודה בהרטרו אקטיבי 

  .השידור החדשות

  שהיא כאמור הלוואה יקרה שתעיק על הרשות )במידה והרשות תיקח את הלוואת הרפורמה

כפי שניתן לראות , עם זאת. את כל השימושים לעיליעלה בידה לממן ( לאחר תקופת הגרייס

ת מהניתוח בשנתיים הראשונות למימוש התכנית צפויה הרשות להיקלע למצוקה תזרימי

 .  קשה

 תוכנית כי במסגרת התוכנית הרשות נדרשת לממן כבר בשנה הקרובה חלק ניכר מ, יש לזכור

לפחות בשנים )ציוד ההשקעה במרבית כאשר   135(כולל שיקום הארכיון)ההשקעות בציוד 

  .  מהתקציב השוטףתידרש הרשות לממן ( הראשונות

  י כי הוויתור על "ע את רמבמידה והרשות תצליח לשכנכל האמור לעיל עשוי להשתנות

או בתנאים דומים לאלו שקיבל /זכויותיה במתחם הקריה יתבצע במחירי השוק המעודכנים ו

אשר ₪ ' מ 011-051יווצר לרשות מקור מימון נוסף בסך במקרה זה  . משרד הביטחון

השימושים לעיל וכן יוכל לשמש למימון כלל ( ובמידה והרשות תיקח את הלוואת הרפורמה)

 . תוכנית ההשקעותאת 
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 . ₪' מ 415-פ הערכות הצוות העלות של תכנית ההשקעות בציוד כולל שיקום הארכיון אמורה להגיע לכ"ע 
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 (₪' מ)עודפי מזומן הסכם המימון 

 עוודפי מזומן מצטברים כולל הללואת רפורמה עודפי מזומן מצטברים
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 ניתוח תקציב הרשות בעקבות הרפורמה  .6.2

סך  של סכמטיבצענו ניתוח בכדי להבין את מצבה השוטף של הרשות בעקבות הרפורמה 

בניכוי , הנוכחימבנה ההוצאות בהתבסס על לאחר הרפורמה של הרשות ההוצאות השוטפות 

בהנחה שתכנית הקמת )ים ן ובתחזוקת המשדר"בעלויות הנדל, החסכונות הצפויים בשכר

 (. 136המשדרים תצא לפועל

 (:₪' במ)להלן ממצאי הניתוח 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 סעיף

 150 150 150 150 150 105 90 מחויבויות תוכן

 384 375 365 357 360 390 429 שכר

כולל )הוצאות קבועות רדיו 

 57 57 63 69 75 81 87 (משדרים

טלוויזיה  הוצאות קבועות

כולל שינויים בזכויות )

 76 56 76 56 76 56 76 (שידור ספורט

 30 30 46 46 46 46 46 הוצאות קבועות כלל רשותי

כולל )הוצאות הפקה 

התייעלות במעבר לרכש 

 82 82 82 82 87 92 97 (הפקות

כולל )הנהלה וכלליות 

 32 32 32 32 32 34 36 (התייעלות

 812 782 815 792 827 805 861 כ הוצאות שוטפות"סה

 16 46 79 52 הצטיידות ושיקום ארכיון

 

42 

כ הוצאות כולל "סה 

 812 824 815 808 873 884 913 הצטיידות
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 הנחה שככל הנראה הינה חזקה מדי  

700 

750 

800 
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900 

950 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 (₪' מ)תקציב  שנתי שוט  לאחר הרפורמה 

 כ הוצאות כולל הצטיידות"סה כ הוצאות שוטפות"סה
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 : השנים הקרובות יהיה כדלקמן 5-לפי ניתוח זה התקציב השוטף הממוצע של הרשות ל

 סעי 
עלות שנתית 

 ממוצעת 
שיעור 
 כ"מסה

 15.0% 129 מחויבויות תוכן 

 44.3% 380 שכר

 8.7% 75 הוצאות קבועות רדיו 

 7.9% 68 הוצאות קבועות טלוויזיה

 5.4% 46 הוצאות קבועות כלל רשותי

 10.3% 88 הוצאות הפקה

 3.9% 34 הנהלה וכלליות 

 95.5% 820 כ הוצאות שוטפות"סה

 4.5% 39 הצטיידות ושיקום ארכיון

   859 כ הוצאות כולל הצטיידות"סה
 

 : יש להעיר את ההערות הבאות אלהלגבי תחשיב 

  היקף ההוצאה השנתית הממוצעת של הרשות בשנים הקרובות , מניתוח זהכפי שעולה

התקציב במידה ותכנית ההצטיידות ושיקום הארכיון יבוצעו מו₪ ' מ 821-יעמוד על כ

 .₪ ' מ 841-כההוצאה השנתית השוטפת יעמוד על היקף השוטף 

  במידה . תחשיב זה מבוסס על עלויות שכר לפי שכר הבסיס לאחר הרפורמהחשוב להדגיש כי

תוך ניצול , בשל אי הלימה של מאפייני הפורשים לצרכי הארגון, ותיפרץ מסגרת העסקה זו

לפי . עלות השכר בפועל עלולה להיות גבוהות בהרבה ,שעות נוספות בתשלום מלא מעבר לסל

אומדן תוספת עלות ( 4104נערך ברשות בשנת בהתבסס על הפיילוט ש)אומדנים ששמענו 

 . לשנה₪ ' מ 21-השכר ממקור זה עלולה להגיע עד 

 היקף  –אלו בהיקפים תידרש הרשות להכנסות , כדי לממן הוצאות בהיקף זה, יתר על כן

 Free Riding-התגברות תופעת ה ,בלתי סביר לנוכח מתווה הירידה של סכום האגרההכנסות 

ירידת הפרסום והירידה הצפויה בתקבולים מהממשלה , (ר וגביית חובותבהעדר יכולת איתו)

 -המשך מימון הרשות באמצעות אגרת הטלוויזיה ינציחמבנה הוצאות , למעשה. כחלף אגרה

עלויות גבייה , אפשרות התחמקות גבוהה, המאופיין בשיעור גביה נמוך, מס רגריסיבי

 . גבוהות ותדמית ציבורית בעייתית

 מסקנות   .6.1

יוכל לאפשר את ( כולל הלוואת הרפורמה היקרה)פי שניתן לראות מניתוח זה הסכם המימון כ

ן בעלי ערך שוק "בעיקר משום שבידי הרשות נכסי נדל –של הרשות ההוצאות החד פעמיות מימון 

 . גבוה

להמשיך לרשות  יםמאפשרוהרפורמה הסכם המימון , הלכה למעשהחשוב לציין כי , עם זאת

כולל ₪ ' מ 841ללא הצטיידות או ₪ ' מ 821-ף תקציב שנתי ממוצע של כולפעול בהיק

אינם משקפים מבנה הוצאות של ארגון שידור יעיל ובכך מחטיאים שהיקפי תקציב  -הצטיידות

  .את המטרה העיקרית של הרפורמה
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 סיכום ומסקנות  .8

רכו בה במסגרת לנוכח השינויים שנע, הרפורמה במתכונתה הנוכחיתעולה כי , מכל האמור לעיל

בכל המובנים ואין בה   More of the sameהסכמי העבודה החדשים והסכם המימון הינה בבחינת  

 .כדי לפתור את בעיות היסוד של רשות השידור

 :מרוכזות יתרונותיה וחסרונותיה של הרפורמה המוצעת, להלן

 חסרונות  יתרונות נושא
תכנית 
 הפרישה

  יצירת תשתית למתווה
 ידיפרישה עת

  תנאי פרישה שהוסכמו עם
 נציגי העובדים

 קציבת מספר הפורשים 

  מוגנות"קיומן של אוכלוסיות" 

 הפורשים וצרכי הארגון' אי הלימה בין אוכ 

הסכמי 
 העבודה

  הגדלת שיעור הביטוח 
 הפנסיוני

  שעון נוכחות 

 מנגנוני תמרוץ ועידוד 

 "הנצחת העיוותים –" סל העבודה הנוספת 

 ניהולית הנצחת העדר גמישות 

  מנטרלת את מרבית  –זחילת שכר מובנית
 ההתייעלות בעקבות הפרישה 

  מניעת אפשרות להתייעלות נוספת בעקבות
 שיפורים טכנולוגיים ושינוי הפריסה

יצירת תשתית בסיסית של   תוכן
 תוכן טלוויזיוני

 אין מדדים לשקיפות ויעילות ההקצאה 

  התוכןהארגון לשינוי מקורות אין התאמה של 
 מעבר מהפקה עצמית לרכש הפקותו

מחויב המציאות לנוכח מצב   טכנולוגיה
 הציוד ברשות 

 תרומה לשינוי תדמית הרשות 

  התשתית הקיימת ללא שדרוג נבנתה על בסיס
 .תכנית מקפת

  אין התאמה של הארגון לשינוי התשתית
 הטכנולוגית

פריסה 
 גיאוגרפית

 א להפחתה בהוצאות תבי
 השוטפות

 לאתר חליפי בגוש דן אין עדיין פתרון 

 לשינוי  (א"כ ותקן)של הארגון  האין התאמ
 הפריסה 

מימון הפרישה  מאפשרת  תכנית המימון
 ושינוי הפריסה

 ן "מנצלת את כל נכסי הנדל 

  מנציחה את מבנה הוצאות הרשות כארגון בלתי
יעיל הדורש מקורות הכנסה בהיקפים של מעל 

 .₪' מ 841
 

מביאה לשינוי מהותי במצב הרשות ובפועל היא משמרת פורמה אינה עולה כי הר, מכל האמור לעיל

 .חלק  ניכר מהבעיות שהביאו את הארגון למצבו הנוכחי
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 נספחים
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 לוח השידורים   – 2ערוץ  –' נספח א
 ימי חול

 סוגה כ שעות לשנה"סה שעות

 לייף סטייל 122 06:00-06:30

 תכנית בוקר 610 06:30-09:00

 לייף סטייל 488 09:00-11:00

 ח0ש 488 11:00-13:00

 ערוץ הכנסת 244 13:00-14:00

 ילדים 244   14:00-15:00

 חינוכית 244 15:00-16:00

 ח0ש 244 16:00-17:00

 תכניות מלל 122 17:00-17:30

 חינוכית 122 17:30-18:00

 חדשות  732 18:00-21:00

 פריים  732 21:00-24:00

 

 ערבי חג ימי שישי ו

 סוגה כ שעות לשנה "סה שעות

 לייף סטייל 30 06:00-06:30

 תכנית בוקר 210 06:30-10:00

 מגזינים 120 10:00-12:00

 ערבית  -חדשות ודוקו  120 12:00-14:00

 מגזינים לילדים 90 14:00-15:30

 לייף סטייל 30 15:30-16:00

 תכניות מלל 120 16:00-18:00

 לייף סטייל 120 18:00-20:00

 חדשות  60 20:00-21:00

 פריים  120 21:00-23:00

 

 ימי שבת וחגים 

 סוגה כ שעות לשנה "סה שעות

 לייף סטייל 30 07:00-07:30

 ח0ש 210 07:30-11:00

 מגזינים 90 11:00-12:30

 ח0ש 270 12:30-17:00

 לייף סטייל 60 17:00-18:00

 חדשות  180 18:00-21:00

 פריים  120 21:00-23:00
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  לוח השידורים – 11ערוץ  –' נספח ב
 ימי חול

 סוגה בשנהכ שעות ''סה עד שעה משעה

 תכנית בוקר  732 09:00 06:00

 ח.ש 732 12:00 09:00

 אקטואליה 244 13:00 12:00

 לייף סטייל 244 14:00 13:00

 ח.ש 488 16:00 14:00

 אקטואליה 732 19:00 16:00

 אינפוטיימנט 244 20:00 19:00

 חדשות 244 21:00 20:00

 פריים  366 22:30 21:00

 ח.ש 122 23:00 22:30

 אקטואליה 366 00:30 23:00

 

 ימי שישי וערבי חג 

 סוגה בשנה כ שעות ''סה עד שעה משעה

 ילדים ונוער 30 06:30 06:00

 תכנית בוקר  150 09:00 06:30

 אקטואליה 150 11:30 09:00

 ח4ש 30 12:00 11:30

 אקטואליה 60 13:00 12:00

 חדשות ערבית 30 13:30 13:00

 תכנית מלל 30 14:00 13:30

 ח4ש 60 15:00 14:00

 תכנית מלל 60 16:00 15:00

 אינפוטיימנט 30 16:30 16:00

 לייף סטייל 30 17:00 16:30

 ח4ש 30 17:30 17:00

 אינפוטיימנט 30 18:00 17:30

 לייף סטייל 120 20:00 18:00

 חדשות 90 21:30 20:00

 פריים  30 22:00 21:30

 סרט 120 00:00 22:00
 

 ימי שבת וחגים 

 סוגה  בשנה כ שעות''סה עד שעה משעה
 ילדים ונוער 30 06:30 06:00

 ח4ש 210 10:00 06:30

 לייף סטייל 60 11:00 10:00

 ח4ש 210 14:30 11:00

 אקטואליה 60 15:30 14:30

 ח4ש 90 17:00 15:30

 לייף סטייל 120 19:00 17:00

 תכנית מלל 60 20:00 19:00

 חדשות 60 21:00 20:00

 פריים  180 00:00 21:00
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 מבנה ארגוני –ל "גלי צה –' נספח ג
 

 מחלקה
  

 תפקיד
 סוג העסקה

כ "סה 
 למחלקה

 -עובדים 
 אזרחים

 -עובדים 
 פרילנס

חיילים 
 בסדיר

       0 (ט"רמ)דובר  מטה

       0 ש"יועמ

       0 פניות ציבור

       0 שיווק

       0 תקציבן

       0 ארכיון

 6       כ "סה

       0 מנהל חדשות

       0 רכז מערכת

   4     מזכירות מערכת

       0 קצינת ניהול

   00   . כתבים

     5   כתבים אזוריים

   4     כתבים דסק חוץ

   1     כתבים דסק תרבות

   02     מפיקים

     137 4 1 עורכים

     138 05 5 קריינים

 71       כ "סה

       0 מנהל תוכניות

       0 סגן

       0 רכז

   4     מזכירות

       0 עורך מוסיקלי ראשי

       4 מנהלי תוכניות

מנהל פרויקטים 
 מיוחדים

0     
  

       0 מפיק מופעים

       0 מנהל פרומו

מפיקים )צוות 
 (מגישים, קריינים

    15 
  

 46       כ "סה

       0 מנהל הנדסה

       0 סגן

       0 אחראי שידור

                                                   
137
 שעות שידור שבועיות  08כים עור 
138
 .שעות שבועיות 28מספקים לתחנה . לא ברור כמה מהם בשכר וכמה במילואים 
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       0 מנהל מחשוב

   04   .0 טכנאים

   1   0 עובדי מחשוב

       2 עובדי בדק

 40       כ "סה

       0 מנהל אינטרנט

   5     עובדי יחידת אינטרנט

 6       כ "סה

צ"גלגל
139 

     0 מנהלת

1  

 071 80 44 50 כ "סה
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 א טכני מחטיבת הנדסה "צ מתבססת על הקצאת כוח האדם של צוות חטיבת התוכניות והקצאת כ"הפעלת גלגל 
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 תרשים מבנה ארגוני

 

 

 

 



 תקציב רשות השידור -'  נספח ד
 הכנסות 

 ₪' מ
שיעור  בפועל

 כ"מסה
שיעור  תקציב

 2013 2012 כ"מסה

 41.3% 362,702 40.9% 352,780 אגרת טלוויזיה

השתתפות ממשלה במימון 

 8.1% 71,295 7.9% 67,900 אזרחים וותיקים

השתתפות משרדי ממשלה 

 3.1% 27,246 3.2% 27,678 אחרים

 4.0% 34,504 העמקת גביה
 

0.0% 

 52.5% 461,243 56.0% 482,862 כ בגין אגרת טלוויזיה"סה

 35.5% 312,151 33.4% 288,009 אגרת רדיו

 88.0% 773,394 89.4% 770,871 כ אגרות"סה

 9.1% 80,000 8.7% 74,653 (נטו)פרסומות ברדיו      

 0.2% 2,000 0.2% 1,790 תשדירי שירות

 0.7% 6,500 0.8% 6,889 חסויות

 10.1% 88,500 9.7% 83,332 כ פרסומות"סה

 0.8% 7,000 1.0% 8,423 הכנסות מימון

 הקטנת פיקדון
 

0.0% 10,000 1.1% 

 1.9% 17,000 1.0% 8,423 כ אחרות"סה

 100.0% 878,894 100.0% 862,626 כ הכנסות"סה     

 

 הוצאות 

 ₪' מ
שיעור  בפועל

 כ"מסה

שיעור  תקציב

 2013 2012 כ"מסה

 2.2% 19,249 2.0% 18,131 הנהלה

 10.4% 91,741 9.6% 87,620 מינהל כספים וגביה

 26.3% 230,799 24.6% 224,812 רדיו עברית

 4.8% 42,054 4.4% 39,905 רדיו ערבית

 46.3% 406,633 44.9% 409,784 טלוויזיה עברית

 3.0% 26,508 2.7% 24,777 טלוויזיה ערבית

 0.6% 5,000 0.0% 375 מדיה דיגיטלית

 0.8% 7,000 4.7% 43,276 פיתוח

 2.5% 22,100 4.1% 37,487 עתודות ורזרבות

 0.4% 3,400 0.3% 3,000 י מסיעודה לתשלומ

מימון פעולות שאינן 

 2.8% 24,410 2.6% 23,520 קשורות

 912,687 כ הוצאות"סה
 

878,894 
 



 

056 
 

 ניתוח הוצאות

 כ"סה טלוויזיה  רדיו גביה מטה הנהלה כלל רשותי  ₪' מ 

 463,502 215,608 154,162 22,236 22,709 11,253 37,534 שכר 

 21,394 פעולות 
   

37,246 194,817 253,457 

 52,713 פיתוח ואחזקה
   

55,893 9,429 118,035 

 תקורות
 

6,879 9,091 9,052 17,419 14,710 57,151 

 892,145 434,564 264,720 31,288 31,800 18,132 111,641 כ"סה

 
 הנהלההוצאות 

 ₪ ' מ
שיעור  בפועל

 כ"מסה
שיעור  תקציב

 2013 2012 כ"מסה

 25  הלהעובדים הנ' מס
 

25 
 19 ר"עובדים לשכת יו' מס 

 
19 

 29.5% 5,685 34.7% 6,290 שכר בסיס הנהלה 

 0.8% 163 0.9% 155 פנסיה תקציבית 

 7.0% 1357 6.2% 1128 שעות נוספות והחזרי הוצאות 

 37.4% 7,205 41.8% 7,573 כ שכר הנהלה"סה

 15.6% 3003 15.4% 2792 ר"שכר בסיס לשכת יו

 0.4% 78 0.5% 90 ציבית פנסיה תק

 3.8% 735 4.4% 798 שעות נוספות והחזרי הוצאות 

 19.8% 3,816 20.3% 3,680 ר"כ שכר לשכת יו"סה

 57.3% 11,021 62.1% 11,253 כ שכר"סה

 2.6% 500 3.3% 599 הוצאות מוסדות הרשות

 2.6% 500 2.4% 431 יחסי ציבור וקשרי חוץ

 10.7% 2,051 10.1% 1,830 ל"חברות בארגונים בינ

 8.3% 1,602 7.8% 1,409 סקרים ומחקרים

 13.0% 2,500 9.7% 1,767 משפטיות 

 5.2% 1,000 4.4% 798 ע"ביטוח עובדים ביש

 0.4% 75 0.2% 45 הכנה למוזיאון

 42.7% 8,228 37.9% 6,879 כ פעולות "סה

 18,132 כ הוצאות "סה
 

19,249 
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 כלל רשותי 

 ₪ ' מ
עור שי בפועל

 כ"מסה
שיעור  תקציב

 2013 2012 כ"מסה

 10.4% 7,150 6.2% 6,928 מחשוב 

 3.9% 2,640 2.2% 2,510 מדיה דיגיטלית

 19.0% 13,000 33.9% 37,825 פיתוח ושדרוג טכנולוגי

 10.2% 7,000 4.9% 5,450 פיתוח משדרים ואגרות תדרים

 43.5% 29,790 47.2% 52,713 כ פיתוח"סה

 17.5% 12,000 31.3% 34,923 כררזרבה לש

 0.3% 224 0.1% 160 השתלמויות

 3.5% 2,400 2.2% 2,451 רווחת עובדים

 21.3% 14,624 33.6% 37,534 כ רכיבי שכר"סה

 0.1% 80 0.0% 15 ל"השתתפות בכינוסים בינ

 0.1% 100 0.0% 47 ל"רזרבת מנכ

 0.8% 560 0.5% 509 מודעות

 5.1% 3,500 2.3% 2,517 עתודה לתביעות משפטיות 

 8.8% 6,000 5.3% 5,969 זמורת רשות השידורת

 1.9% 1,300 0.1% 99 פרסום ושיווק

 18.3% 12,569 11.0% 12,238 שכר דירה

 35.2% 24,109 19.2% 21,394 כ שונות"סה

 111,641 כ כלל רשותי"סה
 

68,523 
  

 2112הוצאות מטה 

 ₪6036 ' מ
אגפי מינהל 

 כספים וכלכלה
אגף 

 הגביה

 92 88 עובדים' מס

 13,589 16,335 שכר בסיס

 327 541 פנסיה תקציבית 

 5,112 5,713 שעות נוספות והחזר הוצאות 

 19,028 22,589 כ שכר קבועים"סה

 3,208 120 עובדי קבלן

 22,236 22,709 כ שכר"סה

 הוצאות גביה
 

9,052 

 2,262 משרדיות
 1,678 יעוץ מקצועי 
 1,668 ם מיסיםחשמל מי 
 694 אחזקת משרד 
 1,383 ביטחון  
 1,216 מוניות ורכב 
 190 אחרות 
 9,052 9,091 כ תקורות"סה 

 31,288 31,800 כ"סה
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 2112הוצאות טלוויזיה 

 ₪6036 ' מ

מנהל 

ארגון 

 ומשק
שירותי 

 הנדסה
שירותי 

 הפקה

הגשה 

פרומו 

 וסרטים 
חטיבת 

 התוכניות 

חטיבת 

התכניות 

 בערבית

יבת חט

החדשות 

 והספורט

חטיבת 

החדשות 

 בערבית

' מח

חדשות 

 כ"סה באנגלית 
שיעור 

 כ"מסה

 727 11 44 127 23 103 13 222 155 29 מספר עובדים
 31.8% 138,102 1,636 6,719 27,440 2,672 12,681 3,741 41,255 36,770 5,188 שכר בסיס 

 242 358 22 428 148 1,213 1,342 369 פנסיה תקציבית 
 

4,122 0.9% 

שעות נוספות והחזר 

 16.1% 70,172 556 3,144 8,043 1,194 5,772 1,697 20,899 26,034 2,833 הוצאות 

 48.9% 212,396 2,192 10,105 35,841 3,888 18,881 5,586 63,367 64,146 8,390 כ שכר קבועים"סה

 1,726 עובדי קבלן
      

1,486 
 

3,212 0.7% 

 49.6% 215,608 2,192 11,591 35,841 3,888 18,881 5,586 63,367 64,146 10,116 כ שכר"סה

 חוזים הפקות
    

1,007 43 3,659 231 4 4,944 1.1% 

הפקה עצמית חדשות 

 ואקטואליה
      

8,756 2,804 134 11,694 2.7% 

הפקה עצמית ספורט 

 ותכניות
    

11,193 2,944 3,824 
  

17,961 4.1% 

 הפקה חיצונית 
    

82,923 
    

82,923 19.1% 

 זכויות יוצרים
  

19,235 
      

19,235 4.4% 

 רכישת כתבות
      

395 
  

395 0.1% 

 יות וסוכנ
      

1,649 558 
 

2,207 0.5% 

 רועים בחוליסיקור א
      

400 
  

400 0.1% 

 זכויות שידור ספורט
      

27,056 
  

27,056 6.2% 

 סיקור ספורט בחול
      

3,810 
  

3,810 0.9% 

 רכישת תכניות 
   

7,970 
     

7,970 1.8% 

 תרגום ודבינג
   

1,683 
     

1,683 0.4% 

 הגשה ופרומו
   

777 
     

777 0.2% 

 337 עיתונות
        

337 0.1% 

טלפונים דואר 

 8,249 ומשלוחים
        

8,249 1.9% 

 1,605 רכב ודלק
        

1,605 0.4% 

 1,354 לווין
     

1,830 387 
 

3,571 0.8% 

 1,150 599 7,680 אחזקה וחומרים
      

9,429 2.2% 

 47.0% 204,246 138 3,980 51,379 2,987 95,123 10,430 20,385 599 19,225 כ פעולות "סה

 1,089 משרדיות
        

1,089 0.3% 

 5,437 חשמל מים מיסים
        

5,437 1.3% 

 1,753 אחזקת משרד
        

1,753 0.4% 

 5,525 ביטחון 
        

5,525 1.3% 

 71 מוניות
        

71 0.0% 

 835 אחרות
        

835 0.2% 

 3.4% 14,710 - - - - - - - - 14,710 כ תקורות"סה

 434,564 2,330 15,571 87,220 6,875 114,004 16,016 83,752 64,745 44,051 כ"סה
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 2112הוצאות רדיו 

  

מנהל  

רגון א

 ומשק
חטיבת 

 הביצוע 
חטיבת 

  'רשת ב הנדסה
רשת 

 'א
רשת 

 'ג
קול 

 88 המוסיקה
דת 

 ומורשת
שפות 

 כ"סה ערבית זרות 
שיעור 

 כ"מסה

   57907 112.3 62.25 13.85 10.5 10.5 24.5 24 110.6 132 45 34.5 עובדים

 39.8% 105,299 17,277 9,750 1,713 1,335 1,588 3,833 3,019 21,746 30,976 8,923 5,139 שכר בסיס
פנסיה 

 43 110 266 164 598 1,613 555 235 תקציבית 
 

239 443 4,266 1.6% 

שעות נוספות 
 16.5% 43,808 7,590 2,694 652 546 611 1,639 1,107 8,673 14,920 3,251 2,125 והחזר הוצאות 

כ שכר "סה

 57.9% 153,373 25,310 12,683 2,365 1,924 2,309 5,738 4,290 31,017 47,509 12,729 7,499 קבועים

 789 עובדי קבלן
          

789 0.3% 

 58.2% 154,162 25,310 12,683 2,365 1,924 2,309 5,738 4,290 31,017 47,509 12,729 8,288 כ שכר"סה

 חוזים הפקות
   

1,029 150 173 27 516 108 105 173 2,281 0.9% 

 מוקד התנועה
   

1,391 
       

1,391 0.5% 

 זכויות יוצרים
 

22,513 
         

22,513 8.5% 

 יעוץ לשוני
 

600 
         

600 0.2% 

 רכישת כתבות
   

1,251 
      

14 1,265 0.5% 

 יות וסוכנ
   

239 
       

239 0.1% 
סיקור ארועים 

 בחול
   

177 
       

177 0.1% 
זכויות שידור 

 ספורט
   

40 
       

40 0.0% 
ור ספורט סיק

 בחול
   

55 
       

55 0.0% 
תכניות 

 ומוסיקה
 

29 
  

138 120 388 108 157 31 29 1,000 0.4% 

 368 עיתונים
          

368 0.1% 
טלפונים וקווי 

 6,425 שידור
          

6,425 2.4% 

 892 רכב ודלק
          

892 0.3% 
משדרים 

 (בזק)
  

40,866 
       

14,379 55,245 20.9% 
אחזקת 

 אולפנים 
  

648 
        

648 0.2% 

 35.2% 93,139 14,595 136 265 624 415 293 288 4,182 41,514 23,142 7,685 כ פעולות "סה

 1,671 משרדיות
          

1,671 0.6% 
חשמל מים 

 4,443 מיסים
          

4,443 1.7% 

 2,439 אחזקת משרד
          

2,439 0.9% 

 8,138 ביטחון 
          

8,138 3.1% 

 630 מוניות
          

630 0.2% 

 98 אחרות
          

98 0.0% 

 6.6% 17,419 - - - - - - - - - - 17,419 כ תקורות"סה

 264,720 39,905 12,819 2,630 2,548 2,724 6,031 4,578 35,199 89,023 35,871 33,392 כ"סה
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 1מאפייני תוכן ערוץ  -'  הנספח 
 ימי חול

 סוגה שעות' מס עד שעה  משעה

 חינוכית 7.5 15:30 08:00

 רכש ילדים 2 17:30 15:30

 חינוכית 0.5 18:00 17:30

 ח.ש מגזינים 1.25 19:15 18:00

 ח.ש 0.75 20:00 19:15

 חדשות 1 21:00 20:00

 ספורט  רכש אקטואליה 1 22:00 21:00

 ספורט תעודה ח.ש רכש 1.5 23:30 22:00

 
 ימי שישי וערבי חג

 סוגה שעות' מס עד שעה  משעה

 חינוכית 7 15:00 08:00

 מגזינים 1 16:00 15:00

 חינוכית 0.5 16:30 16:00

 ילדים 0.5 17:00 16:30

 אקטואליה 1 18:00 17:00

 מגזינים 2 20:00 18:00

 חדשות 1.5 21:30 20:00

 סרט 1.5 23:00 21:30
 

 ימי שבת 

 סוגה שעות' סמ עד שעה  משעה

 ילדים 3.5 11:00 07:30

 ח0ש 3 14:00 11:00

 מגזינים 3 17:00 14:00

 חדשות 0.5 17:30 17:00

 ח0ש 0.5 18:00 17:30

 מגזינים 2.5 20:30 18:00

 חדשות 1.5 22:00 20:30

 מגזינים 0.5 22:30 22:00

 רכש 0.5 23:00 22:30
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  קול ישראל לוח שידורים –' ונספח 
 ' ת ארש

 ש  ב  ת ש י ש י ח מ י ש י ר ב י ע י ש ל י ש י ש  נ  י ר א ש ו ן שעה

 אקדמיה באלף  אקדמיה באלף אקדמיה באלף 14:15-14:55
אקדמיה 

 באלף 
   סדר נשים אקדמיה באלף

 בסימן קריאה 'קולאז 10:15-18:11
מוסף הרדיו 

 לספרות
 קול קורא

מלים שמנסות 
 לגעת

 בית הורי
אמנות '

 'הנקוד

18:15-11:11 
המומחים באים 

 אליך
המומחים באים 

 אליך
המומחים באים 

 אליך
המומחים 
 באים אליך

המומחים 
 באים אליך

שידורי רשת 
 מורשת

-עיר-ארץ
 צומח -חי

  

, כלכלה וכספים
ביטוח ,גמלאות
הכנה , ומיסוי

לפרישה ותכנון 
 .   פיננסי

 יחסי עבודה
-יעוץ משפטי

 בבית ובדרכים
 .מ ח ש ב י ם

, דיני אישות
, מעמד אישי

הרבנות ובתי 
המשפט 
 .למשפחה

18:15-
10:11 

11:15-11:11 

אנו באנו 
ישראלים 

מספרים עליה 
 .וקליטה

 סדר נשים
שידור 

 בהתבגרות

הכול צפוי 
לאנשים עם 

 מוגבלויות
 הדברות מאלף על טף 

 רופא תורן רופא תורן רופא תורן בריאות שלמה רופא תורן 11:15-11:11
ם העול

שאנו חיים 
 בו

11:15-12:11 
כנס בוגרים  

 חמישים פלוס
 זיכרון לשואה 

כנס בוגרים 
 חמישים פלוס

כנס בוגרים 
חמישים 

 פלוס         

כנס בוגרים 
 חמישים פלוס

מלים 
שמנסות 

 לגעת

 רגעי ציונות   קצה הקרחון הרדיו פתוח מגאזין ירו קול החיות 12:15-13:11
שישה 

מאזינים 
 ,ואורח

   אמנות  אלף קפה  חיים בסרט שורה ראשונה אמנות נקודה 13:15-14:11

14:15-14:45 
מאזינים 
 למאזינים

מאזינים 
 למאזינים 

מאזינים 
 למאזינים

מאזינים 
 למאזינים

מאזינים 
 למאזינים

הצגה 
 שנייה

 תסכיתים

14:45-15:15 
המדור לחיפוש 

 קרובים
המדור לחיפוש 

 קרובים
המדור לחיפוש 

 קרובים

מדור ה
לחיפוש 
 קרובים

המדור 
לחיפוש 
 קרובים

  

15:15-15:51 
נוער 

 וסטודנטים
 נוער וסטודנטים

נוער 
 וסטודנטים

נוער 
 וסטודנטים

נוער 
 וסטודנטים

אמנות 
 נקודה 

   בימת שיר בימת שיר בימת שיר בימת שיר בימת שיר 15:51-14:11

14:15-10:11 

  

בסימן 
 קריאה

 ל קוראקו הדברות 10:15-18:11

 הרדיו פתוח המוסף לספרות   18:15-11:11

 בית הורי ' קולאז 11:15-21:11

 קפד ראשו שורה ראשונה 21:15-21:11

21:15-22:11 
העולם שאנו 

 חיים בו
  

   חיים בסרט 22:15-23:11

   הרדיו פתוח 23:15-24:11
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 ' רשת ב

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה

אור  15:11-14:11
 ע"רש+ראשון

אור 
 ע"רש+ראשון

אור  ע"רש+אור ראשון
 ע"רש+ראשון

אור 
 ע"רש+ראשון

אור 
 ע"רש+ראשון

 רוק קלאסי

   14:11 הבוקר הזה הבוקר הזה הבוקר הזה הבוקר הזה הבוקר הזה הבוקר הזה 14:11-18:11
 כל ההתחלות

10:11   
בדרך אל 

 הטבע
 שי לשבת סידורים לשבת "סדר יום" "סדר יום" "סדר יום" "סדר יום" "סדר יום" 18:11-11:11
 שבת עולמית מה יהיה "סדר יום" "סדר יום" "סדר יום" "סדר יום" "סדר יום" 11:11-11:11
 יומן השבוע מה יהיה הכל דיבורים הכל דיבורים הכל דיבורים הכל דיבורים הכל  דיבורים 11:11-11:11
 השבוע שלי ודי בבוקר'ג הכל דיבורים הכל דיבורים הכל דיבורים הכל דיבורים וריםהכל  דיב 11:11-12:11
המבחר של  בחצי היום בחצי היום בחצי היום בחצי היום בחצי היום בחצי היום 12:11-13:11

 אתגר
המבחר של  גאון ברדיו בחצי היום בחצי היום בחצי היום בחצי היום בחצי היום 13:11-14:11

 אתגר
 מתוק מאז גאון ברדיו רגעי קסם רגעי קסם רגעי קסם רגעי קסם רגעי קסם 14:11-15:11

 מתוק מאז וביום השישי ענת דולב ענת דולב ענת דולב ענת דולב ענת דולב 15:11-14:11

 "קפה שבת" קול  שישי צבע הכסף צבע הכסף צבע הכסף צבע הכסף צבע הכסף 14:11-10:11 

 הזה היום  10:11-18:11
כולל פינת 
 ספורט

 היום הזה
כולל פינת  

 ספורט

 היום הזה 
 כולל פינת ספורט

 היום הזה
כולל פינת  

 ספורט

 היום הזה
כולל פינת  

 ספורט

מעבירים  קול שישי
 "לראשון

השעה  18:11-11:11
 הבינלאומית

השעה 
 הבינלאומית

השעה  השעה הבינלאומית
 הבינלאומית

השעה 
 הבינלאומית

ים שיר חיים בסרט
 ושערים

המזרח   דין ודברים 11:11-21:11
 /התיכון

 שכן קרוב

על ימין ועל  יגהבית'ג לבריאות
 שמאל

שירים  פנינים לשבת
 ושערים

העברה   –יומן  מבט מבט מבט מבט מבט 21:11-21:31
 0מערוץ 

שירים 
 ושערים

 יומן אזרחי יומן אזרחי יומן אזרחי יומן אזרחי יומן אזרחי 21:31-21:11

 / במחשבה חיובית קמפוס ב רוח דרומית 21:11-22:11
 ימי הרדיו

שיחות עם 
 מאזינים

הנקודה 
 /היהודית
 כדורסל

/ קול קורא 
מספרי 
 סיפורים

שירים 
 ושערים

 /נקודת מפגש שעת חברה החצר האחורית הערכת מצב רוח צפונית 22:11-23:11
 כדורסל

 /עולים על הגל שאלה של פעם
 מבחר שירים

+ כל היום  23:11-24:15
 +יומן חצות

יומן + כל היום 
 חצות 

יומן + כל היום 
 +חצות

+ כל היום 
 יומן חצות

+ כל היום 
 יומן חצות

בין שישי  
 לשבת

23:11-24:15 

רגע + ע "רש 
 אחד

רגע + ע "רש 
 אחד

רגע + ע "רש  רגע אחד+ ע "רש 
 אחד

רגע + ע "רש 
 אחד

יומן +כל היום
 חצות

הקשר  24:21-11:11
 ראליהיש

שיחות לילה עם 
 ו אבוטבול'ז'ז

שנינו ביחד וכל 
- אחד לחוד
 יובב כץ

 24:11-11:11 לילה חי  נתיב עולמי
 –שישי אישי 

 מושיק טימור

 מלווה מלכה

הקשר  11:11-12:11
 הישראלי

שנינו ביחד וכל  המשך
 אחד לחוד

 –שישי אישי  המשך נתיב עולמי
 המשך

 מלווה מלכה

הקשר  12:11-13:11
 יהישראל

מועדון הלילה  המשך
 השלישי

 מלווה מלכה שישי אישי המשך נתיב עולמי

תוכניות זמר  לילה חם 13:11-14:11
 מיוחדות

מועדון הלילה 
 השלישי

מאחורי 
 השירים

מוסיקה  רוק קלאסי המשך
 יהודית

תוכניות זמר  לילה חם 14:11-15:11
 מיוחדות

שירים אל תוך 
 הלילה

מאחורי 
 השירים

מוסיקה  רוק קלאסי המשך
 יהודית
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 ' רשת ג

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה

 שמע ישראל שמע ישראל שמע ישראל שמע ישראל שמע ישראל שמע ישראל 15:58
  

הבוקר של מיכל  14:15
עם מיכל  -

 שמואלי

הבוקר של מיכל 
-  

עם מיכל 
 שמואלי

הבוקר של מיכל 
עם מיכל  -

 שמואלי

הבוקר של 
עם  -מיכל 

 יכל שמואלימ

הבוקר של 
עם  -מיכל 

 מיכל שמואלי

שישי  15:.1
 בגימל

 10:11  
 אדון עולם

אמצע הדרך עם  10:15
 ורד יפתחי גרין

אמצע הדרך עם 
 ורד יפתחי גרין

 אמצע הדרך עם 
 ורד יפתחי גרין

אמצע הדרך 
עם ורד יפתחי 

 גרין

אמצע הדרך 
עם ורד יפתחי 

 גרין

שירים  17:15
 משלנו

10:18  
 ביםשירת ר

אמצע הדרך  18:15
 אהרון פררה

אמצע הדרך 
 אהרון פררה

אמצע הדרך 
 עם

 אהרון פררה

אמצע הדרך 
 אהרון פררה

אמצע הדרך 
 אהרון פררה

שירים  18:15
 משלנו

שלא ייגמר 
 לעולם 

 -כוכבים בדלי  על הבמה אבי אתגר אבי אתגר אבי אתגר אבי אתגר אבי אתגר 11:15
 שירי ילדים 

אגן הים  01:15 אבי אתגר אבי אתגר אבי אתגר אבי אתגר אבי אתגר 11:15
 התיכון

 עם אבנר נעים

 -להיטי שנות ה 
 81 -וה  71

נושא פרי עם  11:15
 מנחם פרי

 נושא פרי עם 
 מנחם פרי

נושא פרי עם 
 מנחם פרי

 נושא פרי עם 
 מנחם פרי

 נושא פרי עם 
 מנחם פרי

אגן הים  00:15
 התיכון 

 עם אבנר נעים

 -ה  להיטי שנות
 81 -וה  71

באויר עם רויטל  12:15
 עמית וטוני פיין

באויר עם רויטל 
 עמית וטוני פיין

 באויר עם רויטל 
 עמית וטוני פיין

באויר עם 
רויטל עמית 

 וטוני פיין

באויר עם 
רויטל עמית 

 וטוני פיין

אגן הים  04:15
 התיכון 

 עם אבנר נעים

 להיטים לוהטים

 קבלת שבת  לי ולך לי ולך לי ולך לי ולך לי ולך 13:15
 עם אהרון פררה

 להיטים לוהטים

קבלת  02:15 עוד להיט  עוד להיט  עוד להיט עוד להיט  עוד להיט  14:15
שבת עם אהרון 

 פררה

הקלסיקה של 
 הרוק הישראלי 

ציפורי שיר עם  15:15
 נועם גיל אור

ציפורי שיר עם 
 נועם גיל אור

ציפורי שיר עם 
 נועם גיל אור

שיר עם  ציפורי
 אבנר נעים

ציפורי שיר 
 עם ערן ליטוין

 ציוניוני דרך 
הקלסיקה של 
 הרוק הישראלי 

ציפורי שיר עם  14:15
 נועם גיל אור

ציפורי שיר עם 
 נועם גיל אור

ציפורי שיר עם 
 נועם גיל אור

ציפורי שיר עם 
 אבנר נעים

ציפורי שיר 
 עם 

 ערן ליטוין

ציוניוני  15:.0 
 דרך 

שירים מאז 
 דולתמי

המצעד  גימל בדרכים גימל בדרכים גימל בדרכים גימל בדרכים 10:15
  -הישראלי 

 

משוררים 
ומלחינים בזמר 

 העברי

בלאדות ים 
 תיכוניות

 -להיטי הבית  18:15
הלהיטים 
 הגדולים 

 -להיטי הבית 
הלהיטים 
 הגדולים 

 -להיטי הבית 
הלהיטים 

 הגדולים ברצף

 -להיטי הבית 
 הלהיטים 
 הגדולים 

צעד המ
  -הישראלי 

משוררים 
ומלחינים בזמר 

 העברי

בלאדות ים 
 תיכוניות

זמר  00:15 חלונות  חלונות  חלונות  חלונות  חלונות  11:15
 שכזה

מאחורי השירים 
 עם עידן חביב

לילות משי כחול  נבחרת השירים 21:15
לבן עם דן  -

 עופרי

רוקדים ושרים 
 עם אבנר נעים

עוד חוזר 
 הניגון

 שבוע טוב ישראל שישי בגימל גימל בערב

השעה שלי עם  21:15
 שלום עמרני

לילות משי כחול 
 לבן  דן עופרי -

רוקדים ושרים 
 עם אבנר נעים

עוד חוזר 
 הניגון

מוסיקה 
 עברית

 שבוע טוב ישראל שישי בגימל

רוק בישראל עם  22:15
 יואב יפת

 מסיבת ריקודים  רוק בישראל רוק בישראל רוק בישראל רוק בישראל
 ישראלית עם 

 איתן גור

 מלווה מלכה

ז 'מועדון הג 23:15
והבלוז עם דני 

 שגיא

חפלה  לילה ישראלי גימל בלילה גימל בלילה
 ישראלית

 מסיבת ריקודים 
 ישראלית עם 

 איתן גור

כל ההתחלות עם 
שלישיית 
 התאומים

ז 'מועדון הג 11:15
והבלוז עם דני 

 שגיא

חפלה  לילה ישראלי גימל בלילה גימל בלילה
 ישראלית

 מסיבת ריקודים 
 ישראלית עם 
 איתן גור

כל ההתחלות עם 
שלישיית 
 התאומים

מוסיקה  11:15
ישראלית אל 
 תוך הלילה

מוסיקה 
ישראלית אל 
 תוך הלילה

מוסיקה 
ישראלית אל תוך 

 הלילה

שירי טרום 
המדינה אל 
 תוך הלילה

מוסיקה  מוסיקה ישראלית אל תוך הלילה
ישראלית אל תוך 

 הלילה
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  88 FM  

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה

   אספרסו אספרסו אספרסו אספרסו אספרסו אספרסו 14:11

 1-71-88. אספרסו אספרסו אספרסו אספרסו אספרסו אספרסו 10:11

 1-71-88. העולם הששי רוקר טוב רוקר טוב רוקר טוב רוקר טוב רוקר טוב 18:11

 1-71-88. העולם הששי רוקר טוב רוקר טוב רוקר טוב רוקר טוב רוקר טוב 11:11

 1-71-88. 88קפה  תופסים גל תופסים גל תופסים גל תופסים גל תופסים גל 11:11

 1-71-88. 88קפה  רדיו גע גע רדיו גע גע רדיו גע גע רדיו גע גע רדיו גע גע 11:11

 י'שעת הג י'שעת הג י'שעת הג י'שעת הג י'שעת הג 12:11
ב לסוף בן זא
 שבוע

.1-71-88 

 בא ביום בא ביום בא ביום בא ביום בא ביום 13:11
בן זאב לסוף 

 שבוע
 להיט בראש

 להיט בראש מציאות נותן ברוק נותן ברוק נותן ברוק נותן ברוק נותן ברוק 14:11

 נעים בכביש נעים בכביש נעים בכביש נעים בכביש 15:11
נעים בכביש 

 מארחת

 עידן הדלי מציאות

 נוגע נוסע נוגע נוסע נוגע נוסע נוגע נוסע 14:11
שומעים  

 חיפושיות
 עידן הדלי

 הילוך חמישי דרייב טיים דרייב טיים דרייב טיים דרייב טיים 10:11
כאן שם ובכל 

 מקום
 דיבור חדיש

 הילוך חמישי ערב עירוני ערב עירוני ערב עירוני ערב עירוני 18:11
כאן שם ובכל 

 מקום
 דיבור חדיש

 עפיפונים סקסופון חי בערב חי בערב חי בערב חי בערב חי בערב 11:11

 88אז 'ג 88אז 'ג 88אז 'ג 88אז 'ג 21:11
מועדון 
 הכותנה

 עפיפונים סקסופון

21:11 
יהלומים 

מוסיקה /לנצח
 ועוד

יהלומים 
מוסיקה /לנצח
 ועוד

יהלומים 
מוסיקה /לנצח
 ועוד

יהלומים 
מוסיקה /לנצח
 ועוד

מועדון 
 הכותנה

ביב לעולם מס
   88ב 

.1-71-88 

 קסם שחור  88אם  'ג   "מהניילונים" מרתף הבלוז "חכם בלילה" 22:11
מסביב לעולם  
  88ב 

.1-71-88 

23:11 
 רצועת לילה  רצועת לילה  רצועת לילה  רצועת לילה  רצועת לילה 

מגישים  אינקובטור הסלקטור
 מתחלפים

מגישים 
 מתחלפים

 מגישים מתחלפים
 מגישים

 מתחלפיים
מגישים 

 מתחליפים

11:11 
 רצועת לילה רצועת לילה רצועת לילה רצועת לילה רצועת לילה

מגישים  01401 הסלקטור
 מתחלפים

מגישים 
 מתחלפים

 מגישים מתחלפים
מגישים 

 מתחלפים
מגישים 

 מתחלפים

11:11 
תוכנית 
 מוקלטת

תוכנית 
 מוקלטת

נעים בכביש  תוכנית מוקלטת
 מארחת 
 חוזרשידור 

תוכנית 
 מוקלטת

תוכנית 
 מוקלטת

 88אם 'ג

 שידור חוזר לילה של אלבומים

12.11-
14.11 

לילה של 
 אלבומים

לילה של 
 אלבומים

 לילה של אלבומים
לילה של 
 אלבומים

לילה של 
 אלבומים

לילה של 
 אלבומים

לילה של 
 אלבומים
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 3102לשנת  – שלוח שידורים חדקול ישראל בערבית 

 שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון יום/שעה
 פירוז/קוראן 20:22-20:12

 
20:12-23:12 

 עיתונות נט
 نت صحافة

 עיתונות נט
 نت صحافة

 עיתונות נט
 نت صحافة

 עיתונות נט
 نت صحافة

 עיתונות נט
 نت صحافة

 עיתונות נט
 نت صحافة

 עיתונות נט
 نت صحافة

 שירים الصباح هذاר יומן הבוק+ חדשות  23:12-23:12

 
 

23:12-32:12 

 "נדה'אג"
 أجندة

נאדר אבו 
 תאמר
יוסף 

איד 'ר/שדאד
 דיאב

 "נדה'אג"
 أجندة

נאדר אבו 
 תאמר

 יאב'ד ד'רא

 "נדה'אג"
 أجندة

אימאן 
 אלקאסם
מוחמד 
 בקרייה

 "נדה'אג"
 أجندة

 מוחמד בקרייה
 רוזיט חכים

 "נדה'אג"
 أجندة

נאדר אבו 
 תאמר

 יאב'ד ד'רא

"Bon 
Café  

 זיד חדידי

 Bon 
Café"" 

 יזיד חדיד
 (מוקלטת) 

 " כוס קפה"
 قهوة فنجان

אימאן אל 
 אסם'ק

 

 "בריאות"
 الصحة
 غالية

אליה נטור 'ע
 דור'ק

דיבור " 32:12-33:12
 "השעה

 الساعة كالم
 לי'יר מג'נד

דיבור "
 "השעה

 الساعة كالم
אימאן אל 

 אסם'ק

דיבור "
 "השעה

 الساعة كالم
אימאן אל 

 אסם'ק

 "דיבור השעה"
 الساعة كالم

אימאן אל 
 אסם'ק

דיבור "
 "השעה

 الساعة كالم
 לי'יר מג'נד

בין האזרח "
 "לרשויות

 المسئول من
מוחמד 
 בקרייה

 "למי שמעז" 33:12-30:12
 يجرؤ لمن

 אר'סוזאן נג

 "מגזין"
 مجازين
 אר'סוזאן נג

 "מגזין"
 مجازين
 אר'סוזאן נג

 "מגזין"
 مجازين
 אר'סוזאן נג
 

בעד או "
 "נגד

 ضد او مع
 אר'סוזאן נג

 שאדי בלאן

 نور على نور
סלים 
 שחאדה

 שירים +

אומן "
 "מארצי

 فنانينا فن
 שאדי בלאן

שידור "
 "חוזר

 שירים יומן צהריים יומן צהריים יומן צהריים יומן צהריים יומן צהריים יומן צהריים 30:12-31:12
 

31:12-33:12 
הוואנא עם "

 "זוהיר
 מצעד פזמונים

 ألغانيا سباق
 זוהיר עקל

 (שידור חוזר) 

הוואנא עם "
 "זוהיר
 مع هوانا

 زهير
 זוהיר עקל

הוואנא עם "
 "זוהיר
 مع هوانا

 زهير
 זוהיר עקל

הוואנא עם "
 "זוהיר

 زهير مع هوانا
 זוהיר עקל

הוואנא עם "
 זוהיר

מצעד 
 פזמונים
 سباق

 األغاني
 זוהיר עקל

 
שירים "

 "ושערים
 مالعب
 وأهداف
מוחמד 

 ליל'ח' שיח
 

" גוונים"
 בפגרה

 في الوان
 العطلة

 

 
שירים "

 "ושערים
 مالعب
 وأهداف
מוחמד 

 ליל'ח' שיח
 "רוח צפונית" 33:12-33:12

 الشمال حديث
 יוסף שדאד

רוח " שירים
 "דרומית

 النقب حديث
 נוואף נבארי

 "כלכלה"
 com اقتصاد

 אב 'יד די'רא

זהירות "
 "משתלמת

 وقاية درهم
אברהים 
 שאהד

בנכוח " 33:12-30:12
 "האווירה

 الجو بنص
 שאדי בלאן

בנכוח "
 "האווירה

 الجو بنص
 שאדי בלאן

בנכוח "
 "האווירה

 الجو بنص
 שאדי בלאן

בנכוח "
 "האווירה

 الجو بنص
 שאדי בלאן

אומן "
 "מארצי

 فنانينا فن
 שאדי בלאן

 (מוקלטת)
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 שבת ששי חמישי רביעי שלישי שני ראשון יום/שעה
30:12-
33:12 

שירה "
 "ושירים
 معنى
 ومغنى

 סוזאן דביני

 " בכנות "
 بصراحة

 סוזאן דביני

דור "
 "העתיד
 صبايا
 وشباب
סוזאן 
 דביני

"0X3" 
 ספורט

מוחמד 
' שיח

 ליל'ח

"0X3" 
 ספורט

מוחמד 
' שיח

 ליל'ח

שירים "
 "ושערים
 مالعب
 وأهداف
מוחמד 

 ליל'ח' שיח

 "שירים ושערים"
 وأهداف مالعب

' מוחמד שיח
 ליל'ח

33:12-
33:12 

בהתאם  ערביומן 
לשעות 
שידור 

 המשחקים

 בהתאם לשעות 
שידור 

 המשחקים

33:12-
33:12 

 ום'אום קולת

33:12-
02:12 

I Music 
 ראיה עזמי

שידור )
 (חוזר

 
שירים 
 לבנוניים

 
שירים 
 לבנוניים

 
שירים 
 לבנוניים

I Music 
ראיה 
 עזמי

 (תמוקלט)

  

 
02:12-
03:12 

 מוסיקה
פולקלור 

 לבנוני

 زجل سهرة
 פהים אבו

 רוכן
 (מוקלטת)

 מוסיקה
שירים 
 מצריים

 מוסיקה
שירים 
 מצריים

שירה 
 קלאסית

 عربي فن
 أصيل

פתחי אבו 
 רמילה
' ראייק
 אשקר

 מזלות
 األبراج عالم
(02:12-

00:22) 
 

 "למי שמעז"
 يجرؤ لمن

 אר'סוזאן נג
 (שידור חוזר)

03:12-
00:22 

03:22-
00:12 

סודות "
 "לילה

 وبينك بيني
 هالليل يا

 סוזאן דביני

שירים 
 מקומיים

שירים 
 מקומיים

שירים 
 מקומיים

 

00:22-
00:12 

זמר "
 "הערב
עבד 

אלחלים 
 חאפז

זמר "
 "הערב

מחמד עבד 
 אלוהאב

זמר "
 "הערב

 ודיע סאפי

שירים 
 עיראקיים

 أغاني
 عراقية

פתחי אבו 
 רמילה

 "זמר הערב"
 (פריד אלאטרש)

 
00:12-
22:22 

פעימות "
 "לב
 قلب دقات

מוחמד 
' שיח

 ליל'ח
00:12-
22:22 

 
 

מילים "
 "של רגש
 مشاعر

 كلمات في
אימאן אל 

 קאסם
 (מוקלטת)

-01:22
22:22 

מוסיקה דל   
 "מונדו

סלמאן אל 
 אמיר

 
 

שירים "
 "עיראקיים

(01:22-01:12) 
 פתחי אבו רמילה
 קאסם מחאמיד

 (שידור חוזר)
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 הסדרי הפרישה -'  זנספח 
 ממנהל הגמלאות כבר כעת ובתנאים הבאים זכאים לגמלה -עובדי פנסיה תקציבית   – 0קבוצה  
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 :זכאים לגמלה עד לגיל הפנסיה מחברת ביטוח בתנאים הבאים -עובדים בפנסיה צוברת ותיקה   – 4קבוצה 

 

 074%פיצויי פיטורין בגובה של  –עובדי חוזה אישי  - 1קבוצה 

 :מסלול פיצויים ליתר העובדים בתנאים הבאים – 2קבוצה 
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 מצית הסכמי העבודה החדשים ת -'חנספח 
 :נחתמו העקרונות הבאים, מסגרת הסכמי העבודה החדשים

 תנאים כלליים .א

 שהם עובדים ' שהם עובדי הרשות הנוכחיים ועובדי דור ב' ההסכם מגדיר ברשות השידור דור א

 .שייקלטו מעתה

 ות השידורההסכם קובע כי הסכמי השכר שייחתמו בין ההסתדרות למגזר הציבורי יחולו גם ברש. 

  שנים 7העובדים מתחייבים לא להעלות דרישות שכר במשך 

 5-השנים שלאחר סיום תוכנית הפרישה וב 5-הרשות מתחייבת לא לבצע תוכנית פרישה נוספת ב 

 .השנים הבאות תבוצע תוכנית פרישה רק בהסכמת ההסתדרות

  בהסכמת העובדהרשות מכריזה על שינוי פריסה גיאוגרפית אולם ניוד עובדים יהיה רק. 

 הרשות מכריזה על כוונתה להחיל שינויים טכנולוגיים. 

 תהיה חובות רישום נוכחות. 

 "סל העבודה הנוספת החודשי" –הסדרת שעות העבודה הנוספות  .ב

  במהלך שנות פעילותה נוצר ברשות השידור מצב בו כמות שעות העבודה המדווחות של עובדי הרשות

אי דיווח בשעוני . שקפה את שעות העבודה בפועל של עובדי הרשותהיתה רבה ביותר וככל הנראה לא 

לא מן הנמנע כי גם המצב בו שכר , עם זאת. נוכחות כמו גם חוסר בבקרה סבירה הביאו לתוצאה זו

לשמירת רמת שכר ( כדוגמת כונניות ושעות נוספות" )אילתורים"הבסיס היה נמוך במיוחד חייב 

 .ת לא אמיתי שבחלק לא מבוטל מהמקרים חרג מתחום הסבירסבירה ויצר תרבות של רישום שעו

  במסגרת ההסכם החדש נעשה ניסיון להתמודד עם בעיות דיווח השעות על ידי דרישה לדיווח על

 .על יד מנגנון התחשבנות חדש" הלבנה"נוכחות  כאשר לחלק מהשעות הנוספות בוצעה 

 המנגנון . ל בשיבוץ השעות מרשות השידורהמנגנון קובע את מספר השעות הנוספות שעובד זכאי לקב

כלומר ללא ערך שעה ) 011%השעות הינן שעות ". סל העבודה הנוספת החודשי: "ומכונה בהסכם

ורשות השידור מחוייבת להעמיד משמרות לעובדים אשר יישקפו את כמות (. נוספת או שעת משמרת

יהוו יותר  011%-רך של יותר מיצויין כי שעה נוספת או שעת משמרת השוות לע. השעות שנקבעה

תהא שווה לשיבוץ של שעה  051%לדוגמא משמרת המזכרה בשכר לפי ערך של . משעה נוספת אחת

 .וחצי נוספת

  בגין  4118-4101המנגנון הקובע את מספר השעות הנוספות מתבסס על השכר שהתקבל בשלוש השנים

ומקדם  05%מקדם הפחתה אחד של עם , (בניכוי שכר הבסיס והכוננויות)הרכיב השעתי הנוסף 

הפחתה נוסף ששיעורו גבוה יותר ככל ששכר העובד גבוה יותר והמרכיב היחסי של שעות הנוספות 

 .גבוה יותר שמוסבר בנוסחאות בהסכם
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 כל שעה שיידרש עובד לעבוד מעבר לסל שנקבע לו ייחשב כשעת עבודה נוספת גם אם בעבר , עם זאת

 .הנוכחי דיווח על יותר שעות מהתחשיב

 שעות לחודש 011-בכל מקרה סך השעות הנוספות שעובד רשאי לקבל לא יעבור מ. 

  היות וכמות השעות שדווחה עד כה על ידי העובדים היתה גבוהה יותר מכמות השעות שנקבעה בסל

בוצע תחשיב למקדם הגדלה של ערך שעת עבודה ביחס לשעה רגילה לצורך קביעת ערך שעת עבודה 

יובהר כי ככל ששעת עבודה נוספת זכאית למרכיב משמרות או למרכיב שעות נוספות )לשעה נוספת 

 (.יתווספו גם הן לערך השעה המתוקן

 כאשר להבנתנו ההסכם שומר על סכומי הכוננות שקיבלו , מקדם ערך השעה יינתן גם לרכיב הכוננות

וננות לעובדים בסכומים העובדים עד כה על ידי יצירת מחוייבות של רשות השידור להציע משמרות כ

 .4118-4101המשקפים את שכר הכוננות שהיה לעובדי הרשות בממוצע בתקופה של 

  לעיתונאים במקום הגדלת רכיב השעה יש רכיב קבוע שנועד לכסות על חלק מהפער שנוצר עקב

 הרכיב גם הוא לא פנסיוני. השיטה החדשה

מתוך חשש שבעקבות הפרישה ידרשו , הנוספותכי למרות המגבלות שהוטלו על היקף השעות , יש לציין

 111,.ל הרשות רזרבה של "עובדים מסוימים לשעות עבודה מעבר למכסת סל העבודה הנוספת ניתנה למנכ

במסגרת בדיקתנו הושמעה הטענה כי . שעות נוספות לשנה מעבר למכסת השעות לפתרון בעיות שונות

 . ענה זו נמצאת עדיין בבדיקהט –בפועל גובה הרזרבה הקיימת הינו גבוה יותר 

 מנגנון קידום השכר .ג

  תוספת ותק 0%-ב( כמו בכל המגזר הציבורי)העובדים יקודמו. 

  לשנה  0.5%הוסכם על מנגנון גידול בדרגות שלפי אגודת העיתונאים יביא לעליית שכר ממוצעת של

, 05-הוערכה בשנים כאשר דרגה  01ולפי ההסתדרות תותר העלאת שכר אחת בתקופת ההסכם שהיא 

 .0.5%-כך שגם כאן הזחילה הממוצעת צפוייה להיות כ

 בהנחה שהסכמי השכר של ההסתדרות  4.5%-המסקנה זחילת השכר מעבר להסכמי השכר היא כ

 .מפצים על האינפלציה זו גם זחילת השכר הריאלית

  ת ומדובר בסכום היו)לשנה  0%עוד יוזכר כי ועד העיתונאים זכאי לחלוקת מענקים לעובדיו בגובה של

 (.קבוע לאורך השנים לא מדובר בזחילת שכר

  לעניין קידום הדרגות נראה שבפועל היום במקרים רבים העובדים נמצאים רבים בשיא מתח הדרגות

נושא )כך שאין להם יכולת קידום בדרגות ולכן הסדרה זו משמעותה הגדלה של זחילת השכר הקיימת 

 (.זה נמצא עדיין בבדיקה

 עסקהגמישות ה .ד

  עם זאת הוסכם כי ייקבע מנגנון . מוסכם כי לא יהיה צוות של איש אחד –קביעת גודל צוותים ניידים

 .(אנשים בצוות .-אשר יכולים להגיע ל)לצמצום הצוותים הנוכחיים 
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  מרגע שנקבעה  ,בעבר –הסכמה לניוד של עובדים ביחס למשמרות שנקבעו לשבוע העבודה נוכחי

שנותה גם אם התברר שהיא לא נדרשת וגם אם מתברר שיש חוסר במקום המשמרת לא ניתן היה ל

 .כאמור ,התנאים בהסכמים החדשים מקלים על ביצוע ניוד. אחר

 כיום יש משמרות קבועות בשעות שאין צורך בכח   - ביטול משמרות קבועות שאין בהם צורך יותר

 .משמרות אלו יבוטלובהכם סוכם ש. אדם
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 השכר הממוצע ברוטו לפי מחלקות לאחר הרפורמה -'  טנספח 
 

 מטה מחלקה 
קול 
 ישראל

 רדיו ערבית טלוויזיה

 - - - 24,214 לשכה משפטית
 17,898 21,298 22,192 - חדשות

 - 19,295 13,936 15,052 שרותי מינהל
 14,263 34,356 18,826 - ביצוע

 - 25,932 - - עריכת סרטים
 10,658 19,021 - - תכניות
 - 15,885 - - סרטיה

 - 33,067 - - אור
 - 24,708 17,575 - שרותי הנדסה
 - 18,500 - - עוזרי הפקה

 - 11,799 - - טלוויזיה
 - 16,489 - - מבצעים והפקה

 - 29,612 - - קול
 - - 12,399 - מוסיקה
 - 16,822 15,588 - בידור

E.N.G - - 25,289 - 
 - 16,949 - - תחדשות ערבי

 - - 17,223 - תקליטיה סרטיה
 - 24,835 - - תחבורה
 - - 26,313 - קריינים
 - - 13,140 - אומר
 - 29,953 - - וידאו
 - 16,417 - - מ"בנא

 - - 37,281 - בדק והתקנות
 - - - 20,940 מערכות מידע

 - 29,214 - - במאים
 - 15,722 - - תעודה ואומר
 - - 19,589 - אולפני הלני

 - - 30,779 - מבצעים
 - 34,358 - - אחזקה אלקטרונית
 - - 33,544 - שידורים בערבית

 - 11,317 - - 11ערוץ 
 - - 21,816 - חדשות מערכת תא

 - - - 14,041 ל"לשכת מנכ
 - - 27,440 - מוסיקה ודרמה
 - 17,857 - - שרותי אמנות

 - - - 19,714 א ומינהל"כ
 - - 25,821 - וטיםאולפני ח
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 - - 33,543 - א"מוסיקה ודרמה ת
 - 18,873 - - ילדים ונוער

 - - - 10,696 ר"לשכת יו
 - - 29,295 - א"בדק והתקנות ת
 - - 18,501 - בידור מערכת תא

 - 13,176 - - תכניות ערבית
 19,503 - - - פרסית

 - - 18,337 - קול ישראל

F.M.88 - 8,674 - - 
 - 10,402 14,859 - ורתדת ומס

 - - 29,015 - א"מבצעים ת
 - 24,194 - - צילום וידאו

 - - 10,476 - משדרי תעודה תא
 - - - - ספרות ואמנות תא
 - 30,370 - - תכנון פרויקטים

 - - 28,904 - אולפני חיפה
 - 12,829 - - סרטים נרכשים
 - - 12,841 - מערכת ירושלים

 - - - 12,746 מחוז צפון
 - - 9,021 - ל"שידורים לחו

 - - - 11,464 סניף באר שבע
 - - 14,136 - חדשות צרפתית

 - - 16,124 - אמהרית
 - - 17,667 - שידורים ברוסית

 - - - 11,280 מחוז מרכז
 - 8,839 - - אנגלית פעולות
 - - 17,025 - חדשות אנגלית

 - - 15,605 - מערכת תל אביב
 - - 18,935 - םשידורים לעולי

 - - - - שידורים למערב אירופה
 - - - 14,557 כספים וכלכלה
 - - - 12,480 פעולות גביה

 - - - - קול ישראל בערבית
 - - - 8,049 סניף טבריה

 - - - - תפקידים מיוחדים
 24,755 - - - מינהל וארגון

 - - - 10,174 צ"סניף ראש
 - 15,620 - - ח"הנה

 - - 26,970 - קריינים תא
 - - - 19,489 לשכת דובר
 - - 6,419 - מוקד תנועה
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 - 19,994 - - ח"הגשה וקש
 - - - 11,952 תקציבים ורכש

 - 16,520 - 17,207 כח אדם
 - - - 15,618 מחוז ירושלים והדרום

 - 13,717 - - טלויזיה ערבית
 - - - 14,004 סניף נצרת
 - - - 12,251 חשבונות
 - - 27,146 - א"הנדסה ת

 - - - 3,040 ח"מט
 - - - 13,439 שיווק

 - 27,692 - - אחזקה מכנית
 - - - 14,701 שכר
 - - - 22,308 גביה

 - 44,749 - - הנדסה ופיתוח
 - 30,925 - - אחזקה והתקנות חשמל

 - - 28,390 - פיתוח ויצור
 - - 16,714 - א"מינהל ת
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 ש לעומת התקן הקייםתקן כוח אדם חד -'  ינספח 

 
עובדים ' מס יחידת משנה  יחידה

 עתידי
עובדים ' מס

 פער נוכחי

 מועצה

 5 ר מליאה ולשכה"יו
 2 נציב פניות הציבור  
 5 מבקר פנים  
 7- 19 12 כ"סה  

 הנהלה

 6 ל ועורך ראשי"מנכ
 12 ייעוץ משפטי  
 3 דובר ויחסי ציבור  
 5 ל"משנה למנכ  
 1 25 26 כ"סה  

יחידות 
 מטה

 39 כספים וכלכלה
 52 (CTO)טכנולוגיה   
 22 משאבי אנוש  
 12 אסטרטגיה שיווק ופיתוח עסקי  
 10 ארגון ומינהל  
 3 קצין בטחון  
 50 88 138 כ"סה  

 30- 92 62 גביה

 הייזוטלו

 5 מנהל ולשכה
 103 39 תוכניות  

 138 131 חדשות אקטואליה וספורט 
 13 25 ובקרת שיבוץ אסטרטגית שידור 
 222 182 תפעול והפקה 
 155 104 שירותי הנדסה 
 29 15 שירותי מינהל 
 159- 660 501 כ"סה 

טלויזיה 
 בערבית

 4 ומטה מנהל
 22 שירותי הפקה  
 44 32 חדשות ואקטואליה  

 23 12 תוכניות 
 3 67 70 כ"סה 

קול 
 ישראל

 5 ראלמנהל קול יש
 132 82 שירותי הנדסה  

 111 101 רשת ב 
 112 82 קול ישראל בערבית 
 62 57 ע"רק 
 14 12 מורשת 
 24 17 רשת א 
 11 12 קול המוסיקה 
 24 15 רשת ג 
 88fm 15 11 
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 2 בקרת שיבוץ
 45 14 קריינים  

 1 אסטרטגית שידורים 
 10 מרכז מדיה דיגיטלי  
 35 15 נ ומינהל"ל משאמנה  

 140- 580 440 כ"סה 

מדיה 
 חדשה

 1 מנהל
 3 תוכן  
 8 נלאומיתיב  
 3 צעירים  
 2 הפצה  
 16 מרכז מדיה דיגיטלי  
 33 0 33 כ"סה  

 כ"סה
 

1282 1531 -249 
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 עיקרי תוכנית ההשקעות -  א"ינספח 
 זיה יציוד הפקה טלוו .1

 הערות  כמות  מרכיב

יש צורך להשקיע בתפאורת . בוצע חלקית 0 (מצלמות .)גדול  HDן אולפ

 אולפן

 ש"בב 0, בחיפה 0, א"בת 0, ם-בי 4 5 (מצלמות 1)קטנים   HDאולפני 

 ש"בב 0, בחיפה 0, א"בת 0, ם-י 0 2 (מצלמה 0)חדרים לקריינות קצף 

 ש "בב 0, בחיפה 0, א"בת 0, ם-בי 4 5 ( מצלמת תורן+  ENG 4)ניידות לחדשות 

 לניידת $K 551לפי הצעת מחיר 

 , א"בת 0, ם-בי 4 0 (FW)ניידות לווינים 

 לניידת $K 051לפי הצעת מחיר 

 ' $מ 1-לפי הצעת מחיר כ 0 (מצלמות .0)ניידת שידור גדולה 

 ש "בב 4, בחיפה 4, א"בת 5, ם-בי 02 40 חדרי עריכה

 ש"בב 0, בחיפה 0, א"בת 4, ם-בי 2 8 קול + חדרי מיקס

 (בוצע חלקית)א "בת 0ם -בי 1 2 עמדות -גרפיקה 

 א "בת 0, ם-בי 0 4 גדולות –מ "חב

 ש "בב 0, בחיפה 0 4 קטנות מאוד – מ"חב

 

 שנים  5-7החלפה של מערכות כל /במסגרת תכנית ההשקעות הונח כי קיים צורך בשדרוג

 ציוד הפקה רדיו  .3

 הערות  כמות  מרכיב

 כהבהלני המל 01אולפני שידור 

 ש"בב 0,בחיפה 5, א"בת 01, ם-בראשי י 5

, מיקסר, כולל חדר בקרה)חדר פיקוח +אולפן 12

 . $111Kלפי הצעת מחיר ( 'מיקרופונים וכו

 . לכל הניידות₪ ' מ 0.5תוקצב  .-5 ניידות שידור חדשות  

 לניידת ₪ ' מ 0 4 ניידות שידור ארועים

 . לכל הכתבים₪ ' מ 1.5תוקצב   אבזור כתבים 

 

 שנים  7החלפה של מערכות כל /במסגרת תכנית ההשקעות הונח כי קיים צורך בשדרוג
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 משדרים .2

 (במקור הוגדר כחלק מהרפורמה)בוצע לאחרונה 

 אתר
 0משדר 
KW 

 4משדר 
KW 

 5משדר 
KW 

 01משדר 
KW קומביינרים 

 2 1 הנביאים -חיפה 
 פנורמה -חיפה    

 
1 5 

 
4 

 בית כלל -תל אביב 
 

1 2 
 

1 
 2 ם רוממה-י

   
2 

 קליה
 

7 
  

6 
 ש"אולפן ב

 
1 5 

 
4 

 שער הנגב
 

6 2 
 

6 
 23 0 14 18 3 כ"סה
 

 לביצוע 

 אתר
 0משדר 
KW 

 4משדר 
KW 

 5משדר 
KW 

 01משדר 
KW קומביינרים 

 2       3 מנרה
 1   1     צפת

 2 1 1     ראדאר -חיפה 
 2       2 אילת
 2     3   אפרת

 2   3     כוכב הירדן
 1   2     הר יונה

 1 1       באר שבע אשל 
 1       1 אריאל
 3     4   גרופית

 1     1   בעל חצור

 4   5     מצפה רמון

 6   5 2   גדרון
 6   4 3   ספיר

 6     8   בני יהודה
 6     8   ערד

 6       8 שער הנגב
 1   2     פתחת שלום

 3       4 ים המלח -בר יהודה 

 4   1 4   קציר

 2   5     חלץ

 3       4 שדה בוקר

 4   5     גילה /ם קראון פלזה-י
 6       8 מעלות
 3     4   נתניה
 6   7     עכו

 6       8 סדום
 90 2 41 37 38 כ"סה
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 . לתכנית ההשקעה במשדרים יש להוסיף מערכת ניטור ובקרה ארצית

 סעיפים נוספים  .1

 מערכות : במסגרת תכנית ההשקעות מוצע שדרוג מקיף של החומרה והתוכנה כולל –מידע קעה במערכות הש

ERP ,מערכות , מערכות גביה, מערכות ישומי משרדBMS ,תשתיות , תשתית תקשורת וטלפוניה

 ' מחשוב וכו

  ל במסגרת תכנית ההשקעות מוצע שדרוג משמעותי של אתר האינטרנט ש –שדרוג אתר האינטרנט

 .'תוכנות עזר וכו, פיתוח האתר, השקעה בשרתים: כולל, הרשות

  כולל רכש שרתים ותוכנות קטלוג וניהול, במסגרת התכנית שולב שיקום הארכיון –שיקום הארכיון. 
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 ב"י נספח 

השידור הציבורי במדינות סקירת 
 נבחרות
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 עמדת הנציבות האירופאית
 

Communication from the Commission on the 

application of state aid rules to public Service 

Broadcasting  

(20001/c 320/04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :כללי .1
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 State)פרסמה הנציבות האירופאית הנחיות לכלל מדינות האיחוד בנוגע לתקצוב ממשלתי  4110בשנת 

aid )בות ראתה לנכון פרסום מדיניות זו הנצי. של מדינות האיחוד לרשויות השידור הציבורי בתחומן

מתוך ראייה בחשיבות קיומה של רשות שידור ציבורי מחד ומנגד לנוכח העובדה כי תקצוב ציבורי של 

בפרט בכל הנוגע )רשתות השידור עלול להשפיע על מידת התחרותיות והסחר בין מדינות האיחוד 

 140(.לרכישה ומכירה של הפקות תוכניות וכן בתחום הפרסום

 

אוי להדגיש כי קביעת מודל המימון של רשתות השידור הציבוריות הינו בסמכותם של מדינות האיחוד ר

מודל מימון רשתות השידור הציבורי באמצעות תקצוב . ואינה בסמכותה של הנציבות האירופאית

: ותקצוב ממשלתי דואלי( Single funded)תקצוב ממשלתי מלא : ממשלתי מחולק למעשה לשניים

 (. Dual funded)הארי של מימון רשות השידור הציבורי מתקצוב ממשלתי וחלקו מפרסום חלקו 

 

להלן הדרישות הבסיסיות מכלל מדינות האיחוד בכל הנוגע לתקצוב ציבורי כפי שבאות לידי ביטוי 

בהנחיות הנציבות האירופאית כאשר הקו המנחה את כלל הדרישות ממודל המימון הוא הצורך 

 :ות וקבלת אחריותיחסי, בשקיפות

 

 על מדינות האיחוד להגדיר בצורה ברורה ומדויקת  :הגדרה ברורה ומדויקת של רישיון ההפעלה

את רישיון ההפעלה של רשתות השידור הציבורי הנמצאות בתחומן בדגש על מגוון השירותים 

(Services) , דרישות(Obligations )מוןוסטנדרטים של שירות מצד נותן הרישיון כנגד המי . 

 

 על מדינות האיחוד להעניק את רישיון ההפעלה לרשת השידור באמצעות חקיקה :חקיקה ואכיפה: 

 

"The public service remit should be entrusted to one or more undertakings 

by means of an official act" (for Example, by legislation, contract or terms of 

reference) (Article. 40) 

 

 

                                                   
140
 Communication from the Commission on the application of state aid rules to public Service Broadcasting; Article 18  
(41110/c 320/04) 
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בנוסף לכך קיים צורך בגורם המפקח על רשות השידור בביצוע הפעולות ומתן השירותים כפי 

 :שמוגדרים ברישיון ההפעלה

  "It is also necessary the public service be actually supplied as provided for 

in the formal agreement between the state and the entrusted undertaking. 

It is therefore desirable that an appropriate authority or appointed body 

monitor its application" (Article 41) 

הווה אומר )ראוי להדגיש כי הנציבות קובעת כי כל מדינה ראשית לקבוע את מודל הפיקוח הראוי 

ורם זה יכול להיות אפקטיבי רק אם הוא גורם עצמאי ג"אך גם מציינת בפירוש כי ( המבנה התאגידי

  :מרשת השידור הציבורי

 

"The role of such body would seem to be effective only if the authority is 

independent from the entrusted undertaking" (Article 42)     

 המימוני הוא דואלי חלה חובה על  במידה והמודל: הפרדת פעילות מסחרית מפעילות ציבורית

שמקורן מפעילות ( עלויות והכנסות)רשת השידור הציבורי לייצר חשבונות נפרדים לפעילויות 

שירותים לבין פעילויות שמקורן מ( ודיווח פרטני לגבי הכנסות והוצאות מפעילויות אלו)מסחרית 

  141.ציבוריים

 

 הציבורי  רשת השידור ת הכלולות בתפקידימימון ממשלתי רק לפעילויו: מוגבל מימון ממשלתי

  .ולא מעבר לכך( ברישיון ההפעלה ותכפי שמוגדר)

 

                                                   
141
 . הנציבות אף מציינת כיצד ניתן להבחין בעלויות שמקורן מפעילויות מסחריות לעלויות שמקורן מפעילויות ציבורית 
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ראוי לציין כי הנציבות רשאית לבצע בדיקה באם מנגנון התקצוב הממשלתי לרשת השידור הציבורי 

שתי תלונות שנתקבלו בנציבות בשנים האחרונות הנוגעות . עומד בהנחיות כפי שהוגדרו על ידה

ה ואירלנד נמצאו מוצדקות וכתוצאה מכך נעשו רפורמות במדינות אלו הנוגעות לרשות לבלגי

הוסדר מנגנון להכנסת שירותים חדשים שאינם כלולים ברישיון , בין השאר, בבלגיה 142.השידור

ההפעלה של רשת השידור ובאירלנד הוקמה רשות שידור ציבורית נפרדת האחראית ומפקחת על 

וכן מנגנון להערכת ההשפעה על הציבור בנוגע לשינוי או הכנסת ( BAIׂׂ)רשת השידור הציבורי 

 (.  Public Value Assessment)שירותים חדשים שאינם כלולים ברישיון ההפעלה 

 
 

 

                                                   
142
 /ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2008_3_81.pdfhttp:/ 

http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2008_3_81.pdf


 רשות השידור הציבורי בבריטניה

 BBC -ה
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 :כללי .1
 Royal Charter -רטר מלכותי 'פועל על פי צ, BBC-ה, תאגיד השידור הציבורי בבריטניה  0047משנת 

 0047מאז . שנים ומהווה את הבסיס החוקתי לפעילותו 01לתקופה של ( לרוב)הניתן "( רטר'צ: "להלן)

  4117.143ארטר שבעה פעמים כאשר העדכון האחרון נעשה בשנת 'עודכן הצ

 

ריבון על ידי ה 144את הסמכות לבצע פעילויות מסוימות ומוענק בעיקרון BBC -ארטר מעניק ל'הצ

החלטות , לפיכך 146(.זהה במהותו לחקיקה משנית)על ידי הרשות המבצעת  145ובפועל( המלכה)

ארטר אינם כפופות לביקורת שיפוטית תחת המשפט 'מתוקף הצ BBC -י הנהלת ה"שמתקבלות ע

ארטר נתון לעדכון תקופתי ונמצא תחת מעמד של חקיקה 'כי הצ)כפועל יוצא מכך (. הבריטי)המנהלי 

אינו מובטח וזאת בניגוד לגופי שידור ציבורי אחרים בעולם הפועלים  BBC-עתידו של ה ,(משנית

  147.מתוקף חקיקה ראשית

ארטר מלכותי ולא 'נובע בין השאר בכך כי הבסיס לקיומו הוא מכוח צ BBC-המעמד העצמאי של ה

 : מהפרלמנט

"Established by the crown and not by parliament, which means it is constitutionally 

separated from the government"148  

 

הנאמנים -חובות חבר, BBC-של ה( Public purposes)ארטר מגדיר את המטרות הציבוריות 'הצ

(BBC Trust )ועד המנהל  -ו(Executive Board )ונותן גושפנקא לעצמאותה. 

המטרות ששת ולקדם את  קיים בכדי לשרת את האינטרס הציבורי  BBC–ה , ארטר'לפי הצ

 :  הבאות( Purposes)הציבוריות 

 "Sustaining citizenship and civil society" (אזרחות וחברה אזרחית)  

 "Promoting education and learning" (חינוך ולמידה )  

 "Stimulating creativity and cultural excellence" (יצירתיות ומצוינות תרבותית)  

 "Representing the UK, its nations, regions and communities" (ייצוג הולם של רובדי החברה)  

 "Bringing the UK to the world and the world to the UK" (שיווק בריטניה בעולם)  

 "In promoting its other purposes, helping to deliver to the public the benefit of  
emerging communications technologies and services and in addition,  
taking a leading role in the switchover to digital television" (קידום טכנולוגי)  

                                                   
143
 .10.04.410-תוקפו עד ה 
144
 יורה-דה 
145
  פקטו-דה 
146
נחקקת בהליכי שאיננה ( ל וכולי"הוראות מנכ, צווים, כללים, תקנות: כגון) חקיקה הוא שמה של( Secondary legislation) חקיקת משנה 

מכוח הסמכות , פקידים בכירים וכדומה, שרים :הרשות המבצעת על ידי גורמים שלאלא ( י הרשות המחוקקת"קרי ע) חקיקה פרלמנטרים
 .שהוענקה להם בחוקים המתאימים

147
 (.ארטר יחודש'אלא אם כן הצ)יפסיק את כל פעילותיו  BBC-ולאחר מועד זה ה .410אטר הנוכחי הינו עד 'תוקף הצ: לדוגמא 
148
 Van dijk, Nahuis and Waagmeester 2006 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%AA
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בהסכם . לבין משרד התרבות המדיה והספורט BBC -ארטר קיים הסכם תפעול בין ה'בנוסף לצ

תקנות הנוגעות לחברות , 149שידור ורדיומפורטים תקנות הנוגעות למנגנון שינוי תכנים בערוצי 

המעבר לשידור , תוכניות בעלות אופי פוליטי, מנגנון להפקת תכניות, BBC–המסחריות של ה

 150.דיגיטאלי ועוד

 . BBC -ארטר והסכם התפעול מהווים את הבסיס הרגולטורי לפעילותיו של ה'הצ

 :מבנה תאגידי .2

 

  (.גוף ממשלתיאו רה פרטית איננה חב) שידור ציבורית מהווה תאגיד nnO-ה

                                                   
149
 Public Value test ור חייב לעבור מבחני הערכה מעוניין לעב BBC-כל שינוי מהותי שה 
150
 http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/agreement.pdf 

הרשות  / המלכה
 המבצעת

המלכותי ארטר'הצ  

BBC TRUST 

 רישיונות שידור

Executive 
Board 

 מועצת המנהלים

Mangmant 
Board 

 הנהלה

מחלקות   15
 שונות

 חברות בת מסחריות 3+

Ofcom 

Broadcasting Code 

הרשות  
 המחוקקת

 חוק התקשורת

,  משרד התרבות
 המדיה והספורט

 –הסכם תפעול 
BBC Agreement  
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 חבר הנאמנים -  BBC Trust : 

"( חבר נאמנים"להלן ) "nnO TrCBt"-נאמנים בשם ה חבררשות מוחזקת עבור הציבור על ידי ה

קיים צורך  nnO-של ה 152ארטר והסכם העבודה'לפי הצ 151.המהווה את הרגולטור הראשי

מיוצגת  -לבין ההנהלה מאידך, מניםמיוצג על ידי חבר הנא –״הרגולטור״ מחד -בהפרדה בין ה

  153.(Executive Board)על ידי מועצת המנהלים 

 :ארטר'עיקרי תפקיד חבר הנאמנים כמוגדר בצ

 של ה יהתווית מדיניות וקביעת הכיוון האסטרטג- BBC. 

 האגרההאינטרסים של משלמי  ייצוג. 

 עצמאות ה הבטחת- BBC.  

 הערכת אמון ותפיסות הציבור את תפקוד ה- BBC. 

 יתההתנהלות הכספ פיקוח על תפקוד מועצת המנהלים לרבות. 

 שימת דגש על השפעת התחרותיות של פעילויות ה- BBCהתקשורת בענף. 

 קביעת סטנדרטים גבוהים של שקיפות ופתיחות. 

 

של  155ותחנת רדיו 154חבר הנאמנים הינו הגוף אשר מעניק את רישיון ההפעלה של כל ערוץ שידור

. ים תקציב ושעות הפעילות בהן כלל הערוצים מחויבים לפעולמוגדרההפעלה ברישיון . התאגיד

בנוסף לכך מפורט תמהיל השידורים הרצוי לרבות אחוזי שעות שידור מינימאלי בתחומי שידור 

  .מסוימים

 

 : לדוגמא

 nnO CBB שעות של תכניות מוזיקה ואומנות כל שנה 21לשדר לפחות  מחויב. 

 nnO CBB שעות של חדשות ואירועים מקומיים בשנה  4.5פחות שדר לל בסקוטלנד מחויב

 .בשנה, שאינם חדשות, שעות לפחות של תכנים שונים 021ול

 

 

, בנוסף כל ערוץ מחויב במספר שעות מינימאליות של שידור שיסופקו על ידי מפיקים חיצוניים

  . וצים אחרים ועודמחויבויות בשיתופי פעולה עם ער, ל תכנים מקומייםש ליאמינימ שעות מספרל

                                                   
151
 BBC is held in trust for the public of the UK by the BBC Trust 
152
 BBC Agreement והספורט הבריטי המדיה, מול משרד התרבות 
153
 http://www.theworkfoundation.com/downloadpublication/report/174_174_publicvalue_bbc.pdf (01-0'עמ) 
154
 bbctrust/our_work/services/television/service_licences.htmlhttp://www.bbc.co.uk/: כלל הרישיונות של שידורי הטלוויזיה 
155
 .htmlhttp://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences: לערוצי הרדיו תלהלן כלל הרישיונו 

http://www.theworkfoundation.com/downloadpublication/report/174_174_publicvalue_bbc.pdf
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/our_work/services/radio/service_licences.html
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כאשר " רגילים"ר ועשרה חברים "סגן יו, (יו״ר)יושב ראש : חברים 04 -מ מורכב  חבר הנאמנים

וויילס וצפון אירלנד ונאמן , סקוטלנד, ארבעה נאמנים ״לאומיים״ המייצגים את אנגליהמתוכם 

ידי  על כל הנאמנים ממונים. ״בינלאומי״ שמפקח על השירותים הבינלאומיים של הארגון

רשאים )וועדה עצמאית לאיתור מועמדים לתקופה של חמש שנים  בעצת השרים, המלכה

 156.עצמאי ממועצת המנהליםו גוף ריבוניה, כאמור. (להיבחר בשנית פעם אחת בלבד

 

 מועצת המנהלים "Executive Board :" המועצה על(. ר"חברים ויו 00)חברים  04-מורכב מ 

בהתאם לאסטרטגיה וזאת ספקת השירותים והפעלת הארגון א, מונחת האחריות התפעולית

  .חבר הנאמניםהכללית שנקבעה על ידי 

 

, חדשות ואקטואליה, טלוויזיה, רדיו: מתוך הארגון מראשי המחלקותהמועצה מורכבת 

המייצגים את  םבנוסף לארבעה דירקטוריוני. תפעול וכספים, אדם-כוח, יאסטרטגיה ודיגיטל

. חבר הנאמניםממונה על ידי ה( Director General)יושב הראש עצה עומד בראש המו 157.הציבור

כאשר  BBC-חברי המועצה מונים על ידי מועצת המנהלים בסיוע וועדת מינויים פנימית של ה

 . המייצגים את הציבור םנדרש אישור חבר הנאמנים למינוי ארבעת הדירקטוריוני

שינוי שירות קיים עליו להגיש לחבר הנאמנים מעוניין בהצגת שירות חדש או  BBC-במידה וה

בהתאם (. PVTׂׂ: להלן)  Public Value Test –דוח מפורט לגבי שירות זה הכולל דוח הערכה 

יצירת השירות החדש /המעריך את נחיצות שינוי PVTמחויב לבצע  BBC-להסכם התפעול ה

כיצד )ות על הציבור השפעת השיר: דוח הערכה מחויב לכלול את הסעיפים הבאים. לציבור

מהם ההשלכות הכספיות של השירות על )עלות השירות , (?ישפיע השירות החדש על הצופים

ומשך הזמן ( כיצד השירות מהווה חידוש לפעילותיו של הרשת)חידוש השירות , (הרשת

 ofcom  -על חבר הנאמנים לקבל חוות דעת מ, לצורך קבלת אישור סופי.  שהשירות אמור לפעול

 . על השפעת התוכנית על רשתות השידור המסחריות( ה להלןרא)

 

 הנהלת ה-BBC (Management Board :) אחראית על יישום ההחלטות שהתקבלו במועצת

חברים  05-וועד המנהל מורכב מ. בראש ההנהלה עומד יושב ראש מועצת המנהלים. המנהלים

, ודיגיטלי האסטרטגי, קטואליהחדשות וא, טלוויזיה, רדיו: ראשי מחלקות הבאות, (.0כ "סה)

מדיניות , מדיה-ניו, צפון, צפון אירלנד, ווילס, סקוטלנד 158,תפעול וכספים, אדם-כוח

 . שיווק -בינלאומי ו, קריאטיב, ואסטרטגיה

 

                                                   
156
 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/who_we_are/ 
157
 http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/managementstructure/seniormanagement/ 
158
 .ראשי מחלקות אלו נמצאים גם במועצת המנהלים 
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 nnO, מחלקת הטלוויזיה, מחלקת החדשות, מחלקת הרדיו: מחולק למספר מחלקות BBC -ה

 .בת מסחריות-שלוש חברות nnO -לבנוסף לכך . יהמד-ומחלקת הניו, מחלקת הכספים, 159צפון

 

 Ofcom - רשות התקשורת הבריטית הינו  160הגוף הרגולטורי בבריטניה בתחום התקשורת

(Ofcom)  .ל- Ofcom  מתוקף )סמכות לקביעת רגולציה בעיקר בסוגיות הקשורות לתכני שידור

סמכויות   Ofcom-ן השאר  לבי. מוטלת החובה להיוועץ עמה בעניינים אלו BBCועל ( ארטר'הצ

 :הנוגעות לתכני השידור הבאים

 08נוער מתחת לגיל תכנים הנוגעים ל. 

 תכנים לא פוגעניים. 

 הסתה או הפרת סדרבעלי תוכן ל תכנים. 

 תכנים דתיים. 

 הגינות והגנה על פרטיות. 

 

החל , ביכולתו להטיל סנקציות בסוגיות ואף ותלפרסם דו״ח nnO -דרוש מהל בסמכותו

אלף  451-של כ) ותקנסהטלת עד לורישה לפרסום תיקון של הצהרה או ממצא של הארגון מהד

 (. ט"ליש

 

לרבות )מפרסת דוחות תקופתיים הנוגעים לביצועי גופי התקשורת במדינה  Ofcomבנוסף לכך 

דוחות אלו משמשים את הפרלמנט וגופים . המבוססים בחלקם על רשמים מהציבור( BBC-ה

     BBC.161-כלפי ה אחרים בהערכותיהם

 

 Ofcomנקבעת על ידי חבר הנאמנים בהתאם להנחיות של  nnO -מדיניות הרכש והציוד של ה

אחראי השל הארגון  OTC -על ידי ההמדיניות מיושמת בשטח . והגוף האחראי על מסחר הוגן

 . nnO-לטכנולוגיה ולמערכות שמספקות את שירותי ה

 

האסטרטגיה הטכנולוגית המלצות ואמצעים ליישום גיבוש על אחראי   CTO -בנוסף לכך ה

  162.ומועצת המנהלים ההנהלהבאישור וזאת הכללית 

                                                   
159
   BBC Sport ,CBBC,  CBeebies, BBC Radio 5 Liveאחראי בין השאר על . סטר'צפון היות וממוקם במנצ 
160
  The Ofcom Broadcasting Code 
161
 deliver high quality, original programming that is made widely:"את שידורי הרשת כ  Ofcomבדוח האחרון שהוציאה העריכה  

available ." 
162
 http://www.bbc.co.uk/guidelines/dq/pdf/equip/equip_policies.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Sport
http://en.wikipedia.org/wiki/CBBC
http://en.wikipedia.org/wiki/CBeebies
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Radio_5_Live
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 :הרשת עצמאות .3
 בבריטניה ובעולם nnO-המהווה נדבך עיקרי וחשוב לשמירת מוניטין  עיקרון העצמאות הניהולית

החלטות יח כי כעל ארגון שאינו תלוי פוליטית ומשדר ללא משוא פנים ועל כן קיים מנגנון המבט

לחצים פוליטיים או מסחריים או כל אינטרס , מאינטרסים חיצונים אינם מושפעים שמתקבלות

 . אישי

 

 (:.סעיף )  BBC -ארטר קובע את עצמאות ה'הצ

 

 
 

 :163ארטר'מובטחת עצמאות הרשות בהתאם לצ BBC-גם בהסכם העבודה של ה

 

 

 

על מנת שיהיה  טין ממועצת המנהלים נועדהלחלו חבר נאמנים נפרד בהקמתההחלטה , כאמור לעיל

על עצמאות הרשות ומוודא שימוש נכון ויעיל , שומר על האינטרס הציבוריגוף נפרד מההנהלה ה

בנוסף לכך אין אפשרות לאף מפלגה שלטת 164.בהתאם לאינטרס הציבוריזאת ו בכספי הציבור

 (. נתונה לחבר הנאמנים שכן הסמכות לכך)מתפקידו  BBC-ל ה"אפשרות חוקית להעביר את מנכ

 

סטנדרטים ומפרט השירותים בכל ערוץ , באופן כללי ניתן לומר כי חבר הנאמנים קובע את המתווה

במובן זה חבר הנאמנים )שידור ותחנת רדיו ואילו מועצת המנהלים קובעת כיצד הנחיות אלו יישומו 

  (.  הוא הרגולטור העיקרי

 

                                                   
163
 http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/agreement.pdf 
164
 123 : http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/policies/pdf/bpv.pdf 

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/policies/pdf/bpv.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/policies/pdf/bpv.pdf
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. בנוגע לאי תלות כספית מגופים מסחריים שוניםות המנחים עקרונמפרסם את ה  BBC-ה, בנוסף לכך

 :בין השאר

  הגינות המערכת אתעצמאות מאינטרסים חיצוניים שעלולים לערער . 

  יודעות, שירותיו, פעילותיו, מוצריו לרבותבכל ארגון  ךתומארגון הכ נראותאיסור תמיכה או 

 . ועמדותיו

 יח כי שירותי היש להבטעת התקשרויות עם גופים חיצוניים ב-nnO  לא ישדרו תכניות או

 . גורמים אלו ולא יותירו רושם של מתן חסותפרסומות ממומנות על ידי 

 להכנסות המגיעות עלויות פרט כיסוי ל ומארגונים חיצוניים לא ישמשהמתקבל  תשלום

 165.האוניברסיטה הפתוחה והפקות משותפות, מחברות מסחריות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
165
 http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-external-relationships-principles/ 
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 :מימון .4

 

מיליארד  5.0עמד על  4104166בשנת  BBC-התקציב השנתי של ה. על ידי האגרה בעיקרממומן   BBC-ה

 167(.ט הכנסות מהחברות המסחריות"לישמיליארד  0.2-ט מאגרת טלוויזיה ו"מיליארד ליש 5..1)ט "ליש

מקבל משנת   BBC -המהווה חלק מהחברות המסחריות בבעלות ה BBC World News-חשוב לציין כי ה

בהתאם להחלטת ממשלה מענקים אלו יופסקו משנת  168(.דרך משרד החוץ)מענקים מהממשלה  0047

 . BBC–ומימון מלא לפעילויות הערוץ יושתת על ה  4102

 

 הטלוויזי)טלוויזיה שונים סוגי גובה האגרה לקובע את  חוקה 169.י הממשלה"גובה האגרה נקבע בחוק ע

 (.  חודשי או לפי רבעון, שבועי, שנתי)בשנה  ות וכמות תשלומיםתדיר, זכאויות להנחות, (לבן וצבעוני/שחור

 

ט "ליש 025עומד על  להיוםתשלום האגרה נכון . 17,511$עומד על  4104לשנת  DD (DDD )DBr Oa ita -ה

צבע  הלפיכך שיעור האגרה לטלוויזי. לבןשחור ת טלוויזיה לאגרט "ליש 20לאגרת טלוויזיה עם צבע ועל 

 .%.1.401: ללא צבע היא הולטלוויזי  1418%..1: לנפש היא DD -משיעור ה

 

 170 (:פר חודש)בהתאם לגובה האגרה מחולקות כך  BBC-הוצאות ה

 פר חודש למשק בית 0£..7: עלויות מחלקת טלוויזיה 

 פר חודש למשק בית 4.18£: עלויות מחלקת רדיו 

 פר חודש למשק בית 1.55£: ליין-עלויות שירותי און 

 0.84£: 171תעלויות נוספו  

 

 וזאת מתוך מטרה חסות על שירותיה הציבורייםמתן פרסום או פעילויות לבצע  ירשא ואינ nnO-ה

   172 .ישנם שירותים מסחריים אך הם מופרדים לחלוטין מאלה הציבוריים BBC-ל .לעצמאות כלכלית

 

 

 

                                                   
166
 .4101במרץ  10 -השנה מסתיימת ב 
167
 (ט"מיליון ליש 148רווח עודף של )ט "מיליארד ליש 2.8היה  4104סך הוצאות התפעול לשנת  
168
 . ט"מיליון ליש 454הסתכם ב  4104סך המענק בשנת  
169
 The Communications (Television Licensing) Regulations 2004 
170
 http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/whoweare/licencefee/ 
171
 השקעה בטכנולוגיה חדישה, עלויות תפעול, עלויות גבייה, תשתית דיגיטאלי 

 .על דמי האגרה נמוכים לשמור מסייעות שירותים אלומ הכנסותשהסוברים יש  172
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 :שידורים בתחום החינוך .5
שידר חלק  BBC -בעבר ה. ו והטלוויזיהחלוצה בתחום שידורי החינוך באמצעות הרדיהייתה  BBC-ה

   -ו 4114173שנסגר בשנת   BBC KNOWLEDGEארי משידורי החינוך באמצעות ערוצי הטלוויזיה 

BBC SCHOOLSששידר בתחילת דרכו על גבי ערוץBBC ONE  ו- BBC TWO  ל  4101והוחלף בשנת

–Class TV  בערוץCBBC (ראה להלן.) 

 BBC School Radio)סדרות רדיו  011 -כ( יסודי ותיכון)ספר מציע לתלמידי בתי  BBC-ה, כיום

סדרות  21 -וכ(  BBC Radio 2המשודר בערוץ  BBC Learning Zone -ו BBC Radio 4המשודר בערוץ 

 174"חינוכיות"שעות שידור  121-כ)המשודרות על גבי ערוצים שונים " חינוכיות"טלוויזיה המוגדרות 

רדיו )מציעה מגוון רחב של תוכניות דו שבועיות  BBC-ה, ף לכךבנוס. BBC2) -משודרות בשנה ב

 . המיועדות בעיקר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה( וטלוויזיה

לגילאי  CBeebies  -ו 04-.לגילאי   175CBBC: שני ערוצי טלוויזיה המיועדים לגילאים צעירים BBC -ל

עולה כי תחומי השידור שעליו לספק הינו  CCTV–מתוך הסכם השירותים של ה (. .מתחת לגיל )הרך 

 176:רחב אך אינו מציין במפורש את תחום שידורי החינוך כחלק ממערך השידורים אליו הערוץ מיועד

“The remit of CBBC is to provide a wide range of high quality, distinctive content for 
6–12 year olds, including drama, entertainment, comedy, animation, News and 
factCal…ThB BBrvicB BhoCld havB a  articClar focCB oB iBformal lBarBiBg, with aB 
emphasis on encouraging participation.” 

 

כאשר  BBC-Learning))לימוד דרך אתר אינטרנט מיועד  תכניותלספק  BBC-י ה"נעשה ניסיון ע

למידה מרחוק , e-learningעל ידי אוניברסיטאות ומוסדות לימוד שסיפקו רוב התכנים סופקו 

באתר  BBC-לאחרונה פתח ה. לסוגרו BBC-ה החליט, הצלחה בעקבות חוסר . וקורסים שונים

 ( 177האתר עדיין בשלבי ניסוי)הורים ומורים , אינטרנט המיועד לתלמידים

 :נוספות חטיבת החדשות ופעילויות, ארכיון, מדיה חדשה, ניהול .4
בין . לרבות טלוויזיה ורדיו  BBC-כאמור חבר הנאמנים ומועצת המנהלים אחראיים על כל שירותי ה

לכל מחלקה מנהל מחלקה ושדרת ניהול . קיימים מחלקת הרדיו והטלוויזיה BBC -שאר מחלקות ה

של  הטלוויזיההתוכן של כל ערוצי  רתזמון ושידו, הפקת, אים על הזמנתשירותי הטלוויזיה אחר. נפרדת

ולהפקת רוב המוסיקה  ל תחנות הריו הלאומיות של הרשותירותי הרדיו אחראים על כש .הרשות

  .והטלוויזיה הקלאסית ופופולארית ברחבי הרדיו

 Beyond באמצעות תכנית פיתוח בשם .411בשנת שולב תחילה ( New Media)המדיה החדשה  תחום

Broadcasting  יבור הרחבצלאפשר ל הייתה מטרתהאשר: 

                                                   
173
 BBC 4חלף על ידי הו 
174
 Schools/Formal Education 
175
 .ביום 111,111 -נתוני צפייה של כ CBBC–ל  
176
 regulatory_framework/service_licences/tv/2010/cbbc_may10.pdfhttp://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/ 
177
 http://www.bbc.co.uk/learning/ 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/tv/2010/cbbc_may10.pdf
http://www.bbc.co.uk/learning/
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 ״לשחק״ (Play :)nnOiDlaCBr  כיום  על המחשב שידורי טלוויזיהה בילאפשר צפיתחילה נועד

 ורדיתוכניות ו םמאפשר צפייה והאזנה בשידורים טלוויזיונייההמוצר הינו אפליקציה 

   ״למצוא״(Find :)של ה חיפוש ומציאת תכניות- BBC ברחבי הרשת 

  ״לשתף״(Share :)בלוגים ופרסומים ,שיתוף של תכנים. 

 

 : nnO -השתלבות הניו מדיה בשירותי הלהלן מספר דוגמאות של 

 nni nB CBB- תיקיית מוצרי ה-nnO סלולארי , טלוויזיה, על ״שולחן העבודה״, באינטרנט

ושירותי , (OnnO OnBBCiBB)שירותים לילדים , מזג אוויר, ספורט, וטאבלטים הכוללת חדשות

 .זיה ורדיולמידה לצד שירותי טלווי

 nni uB  eRCCBB-  אפליקציה המספקת שירותים ותכנים אינטרקטיביים לצפוי טלוויזיה

, מזג אוויר, ספורט, בנושאי חדשות( צפייה ישירה)כולל מידע המעודכן ״על הדקה״ , דיגיטלית

 .בידור ואירועים מרכזיים, למידה

 ערוצים דיגיטליים  42ויזיה היו בנוסף לערוצי הטלו - (4104קיץ ) שידור המשחקים האולימפיים

ניתן היה . אירועי הספורט בשידור חי שהועברו דרך אפליקציית הכפתור האדום שכיסו את כל 

 .וטלוויזיה עם חיבור לאינטרנט, טאבלט, סלולארי, מחשבלצפות בשידור באמצעות ה

 ui CBp idBR- אפליקציה שנוצרה משיתוף פעולה של ה-nnO  רדיוארגון חברות העם 

 האפליקציה מציעה. מכשירים הסלולארייםאמצעות רדיו בל האזנהת ומאפשרה ותהמסחרי

, בעלת מספר תכונות חדשניות כמו מנוע חיפוש חזק. תחווית שימוש פשוטה ואינטואיטיבי

ברשתות המדיה התחנות האהובות והיכולת לשתף  יכולת להגדרת ,"tatioB  crollBr ״

 . החברתית

ניתן . קוד -ומנוהל בשיטת הבר( מיליון פריטים 04-מעל )יון מהגדולים בעולם ארכ  BBCנוסף לכך לב

הארכיון בתהליך דיגיטציה קרוב לעשר שנים כאשר  178.לצפות בחלק מהארכיון באתר מיועד לכך

אשר  Digital Media Initiative (DMI) –ההליך היה חלק מפרויקט בשם  4101ועד  4118משנת 

מיליון   011הפרויקט עלה . פלטפורמת השידורים והארכיון לדיגיטאליתמטרתו הייתה העברת כלל 

 179.בשל עלויות גבוהות וחוסר יעילות 4101ט למשלמי האגרה לפני שהוחלט לגנוז אותו בשנת "ליש

-ו( Photograph)צילום , (Written)כתבים , (Sound)קול : הארכיב מחולק לארבע מחלקות עיקריות

 (. Heritage)היסטורי 

 

                                                   
178
 http://www.bbc.co.uk/archive/ 
179
 -digital-bbc-gbp100m-failed-into-report-damning-delivers-http://www.computing.co.uk/ctg/news/2319893/pwc

initiative 

http://www.bbc.co.uk/archive/
http://www.computing.co.uk/ctg/news/2319893/pwc-delivers-damning-report-into-failed-gbp100m-bbc-digital-initiative
http://www.computing.co.uk/ctg/news/2319893/pwc-delivers-damning-report-into-failed-gbp100m-bbc-digital-initiative
http://www.computing.co.uk/ctg/news/2319893/pwc-delivers-damning-report-into-failed-gbp100m-bbc-digital-initiative
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במטרה להפיק וזאת  BBC English Regionsיחד עם חטיבת  4110חטיבת החדשות אוחדה בשנת 

 . עובדים 111. -ומונה כ והן באינטרנט, הן ברדיו, זורית הן בטלוויזיההאו חדשות ברמה המקומית

 Question Time, ,Panorama, Today ,Newsכמו   BBC -של הדגל העל תכניות  החטיבה אחראית

night כן על אתר החדשות של הו-BBC ,BBC News Website ,BBC Parliament ,BBC Radio 5 

live .ל מפיקה חדשותחטיבה בנוסף לכך ה- BBC World News ול- BBC World Service .

 180.שירותים אלו אינם ממומנים על ידי האגרה אלא על ידי הכנסות מסחריות ומענקי משרד החוץ

 

 החטיבה בתחום אחריות. BBC Research and Development: פיתוחחטיבת מחקר ו BBC -ל

גופי תקשורת בבריטניה וגופי , BBC–מחקר ופיתוח של טכנולוגיות תקשורת מתקדמות לטובת ה 

בנוסף לכך החטיבה מהווה מקור הסמכות  לפרויקטים גדולים העוסקים . תקשורת אירופאיות

פרויקטים מתוכן  51 -כרגע פעילים כ. השידור בבריטניהתשתיות עבור גופי ( טרנספורמציה)בהעתקת 

 .פ עם גופי מחקר בינלאומיים"פרויקטים בשת 7

 

פוטנציאלי ואף לכלל ענף  אדם-כוחהמכשיר  181BBC Academyמוסד לימודים בשם   BBC-ל

 .הפקה וטכנולוגיה, עיתונאות: בשלושה תחומים עיקריים( ארטר'בהתאם לצ)התקשורת 

 :טלוויזיה .0
 :182ערוצי שידור טלוויזיוניים ציבוריים 0מפעיל  BBC -ה

מ
ס
 תחומי שידור עיקריים שעות שידור מאפיינים עיקריים שם ערוץ '

1 BBC 1 
ובעל נתוני  BBC-ערוץ הדגל של ה

 הצפייה הגבוהים ביותר בבריטניה
 כל היום

, אקטואליה, חדשות
 קומדיה ובידור, דרמה

2 BBC 2 
י תכני בעל -" איכותי"ממותג כערוץ 

 שידור מגוונים ואיכותיים 
 כל היום

דרמה  ,תרבות ואומנות
 וקומדיה

3 BBC 3 
קהל היעד העיקרי של הערוץ הינו 

 11-.0בגילאי 
19:00-
05:00 

 ריאליטי וקומדיה

4 BBC 4 
בעלי תכני שידור אינטלקטואלים 

 ותרבותיים
19:00-
04:00 

, אקטואליה, תעודה
 מוסיקה ותרבות

                                                   
180
 .4102כאמור מענקים אלו יסתיימו בשנת  
181
 http://www.bbc.co.uk/academy/page/about 
182
 .BBC Trust  -מול ה( service license)בהתאם לכך לכל ערוץ קיים רישיון שירות  

http://www.bbc.co.uk/academy/page/about
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5 CBBC 
העיקרי של ערוץ הינו נוער קהל היעד 

  04-.בגילאי 
07:00-
19:00 

 ילדים ונוער

6 CBEEBIES 
קהל היעד העיקרי של ערוץ הינו גיל 

 (.מתחת לגיל )הרך 
06:00-
19:00 

 גיל הרך

7 BBC News ערוץ החדשות של ה- BBC  אקטואליה, חדשות כל היום 

8 
BBC 

Parliament 
שידורים מהפרלמנט הבריטי 

 ירופאיוהאיחוד הא
 דיונים כל היום

9 BBC Alba שידורים בשפה הגאלית סקוטית 
שבע שעות 
 ביממה

תחומי שידור מגוונים 
 בשפה הגאלית

 

 

 :184בעלות ערוצי טלוויזיה המשודרות ברחבי העולם 183שתי חברות מסחריות BBC-בנוסף לכך בבעלות ה

 185BBC WORLDWIDE Limited  החולש על ערוצי הטלוויזיה הבאים: 

 BBC America ,BBC Canada ,BBC Indonesia ,BBC Entertainment ,BBC HD ,BBC 

KIDS ,BBC Knowledge (int.) ,BBC Lifestyle ,British UKTV186 ( 187ומפיץ של(BBC 

WORLD News 

  BBC Global News LTD.החולש על ערוץ הטלוויזיה הנצפה ביותר של ה-BBC :BBC WORLD 

NEWS . 

 

מספקות שירותי טלוויזיה הנקלטים באמצעות שלוש מערכות שידור ( ספקיות)ת חברות מרכזיו 01 -כ

מאוקטובר (. 04%, תשלום)וכבלים ) 18%, בתשלום/חינם)לוויני , (28%189,  חינם)קרקעי : 188עיקריות

ערוצי  281 -ספקיות אלו מספקות כ. כל שידורי הטלוויזיה בבריטניה הינם בפורמאט דיגיטאלי 4104

העיקריות , באמצעות מספר רב של רשתות שידור( מסחרי וציבורי)ם ברחבי בריטניה טלוויזיה שוני

 BBC ,ITV ,Channel Four Television Corporation ,British Sky Broadcasting: שביניהם הינם

Group plc ,Channel 5  ו– UKTV . 

 

                                                   
183
 www.bbc.co.uk/annualreport/2013/executive/finances/commercial.htmlhttp:// 
184
 .העוסק במתן שירותי סטודיו ופוסט פרודקשן BBC Studios and Post Production Facilities: חברה מסחרית נוספת בשם BBC-ל 
185
 4100/4104לשנת ( 'מיל)£ 012והרווח השנתי לפני מס הינו ( 'מיל)£ 0,185המחזור השנתי של חברה זו הינו  
186
 (ב"ארה) Scripps Networks Interactiveערוצי טלוויזיה בשותפות עם  01 
187
 . אך אינו בבעלותו 
188
 Terrestrial, Satellite and Cable 
189
 ממשקי הבית שברשותם מקלט 

http://www.bbc.co.uk/annualreport/2013/executive/finances/commercial.html
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ארגון הרשמי בבריטניה הינו ה The Broadcasters' Audience Research Board (BARB) -רגון הא

וזאת מתוך מטרה להקים גוף אחד שיהיה  0077הארגון נוסד בשנת . המודד נתוני צפייה רשמיים

(. בעבר כל רשת שידור עבדה את נתוני הצפייה בנפרד)אמון על נתוני הצפייה של כלל רשתות השידור 

,  BBC ,ITV ,Channel Four Television Corporation–כיום הארגון בבעלות משותפת של ה 

Channel 5 ,British Sky Broadcasting Group plc 47.2ברשות . 190והמכון הבריטי לפרסום ושיווק 

למשתתפים קופסת ניטור  191(.מכלל בתי אב 00%)מיליון בתי אב ברחבי בריטניה מקלט טלוויזיה 

 .העוקב אחר שידורי הצפייה בטלוויזיה שברשותם

 
, (אחוזי צפייה 40%)BBC ONEׁ (: בהתאמה)צי השידור הנצפים ביותר כפי שניתן לראות לעיל ערו

ITV (0.%) ,Channel 4 (.%) ,BBC Two (.%) ,Channel 5  (5%.)192  

 

מכלל  %..85 -מגיע לכ  BBC -ה: BARB -של ארגון ה 193Weekly reach -בנוסף לכך לפי נתוני ה

 -ל Skyורשת  22% -ל  Channel 5 ,5.5%. -ל  Channel 4, 198 71%-מגיע ל ITVהצופים ואילו 

25%.194  

 

                                                   
190
 Institute of Practitioners in Advertising 
191
 ownership-facts/tv-http://www.barb.co.uk/resources/tv 
192
 new/284-http://www.barb.co.uk/whats 
193
 +(2גילאי )דקות  05 -אחוז הצופים שצפו בתוכנית טלוויזיה יותר מ 
194
 BBC Annual Report and Accounts 2012/3 (p. 72) 

http://www.barb.co.uk/resources/tv-facts/tv-ownership
http://www.barb.co.uk/whats-new/284
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לאחריה . אחוזי צפייה 58%בעלת  BBC-כפי שניתן לראות רשת השידור הנצפית ביותר היא ה

  UKTV–וSKY (5%) ,Channel 5  (5% )רשת , ITV (41%) ,Channel 4 (0%)הרשתות המסחריות 

(1% .) 

 195(:BBC ,4104של מועצת המנהלים  דוח השנתי)להלן תמהיל השידורים לפי שעות שידור 

 (4100-4104) 4104-4101לפי שעות שידור בין  BBC -תמהיל השידורים בערוצי ה

 BBC 1 BBC 2 BBC 3 BBC 4 CBBC CBEEBIES שנים (סוגות)אנר 'ז

 6 34 914 2,611 2012/13 חדשות ומזג אוויר

  

  2011/12 2,456 882 34 6 

 110 195 292 241 2012/13 אקטואליה

  2011/12 250 273 192 128 

 2012/13 2,222 2,396 1,153 1,207 (Factual)ריאליטי 

  2011/12 2,399 1,888 1,430 1,162 

 1,354 50 333 84 2012/13 מוסיקה ואומנות

  2011/12 98 328 79 1,355 

 47 99 2012/13 דת
 

5 

  2011/12 102 27 
 

53 

 232 268 129 665 2012/13 דרמה

  2011/12 690 299 291 305 

                                                   
195
 -2012-ssmentasse-and-review-annualreport-bbcexecutive-13/bbc-http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2012

13.pdf 

http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2012-13/bbc-bbcexecutive-annualreport-review-and-assessment-2012-13.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2012-13/bbc-bbcexecutive-annualreport-review-and-assessment-2012-13.pdf
http://downloads.bbc.co.uk/annualreport/pdf/2012-13/bbc-bbcexecutive-annualreport-review-and-assessment-2012-13.pdf
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 119 220 745 411 2012/13 סרטים

  2011/12 446 755 211 121 

 54 214 374 457 2012/13 בידור

  2011/12 482 415 234 74 

 43 1,149 196 237 2012/13 קומדיה

  2011/12 228 214 1,134 52 

 2012/13 חינוכי
 

339 
  

  2011/12 
 

189 
 

5 

 290 783 858 2012/13 ספורט
 

  2011/12 580 763 30 2 

 1,360 319 2012/13 ילדים ונוער
  

4,366 4,492 

  2011/12 471 1,788 
  

4,374 4,512 

אנר מוביל 'ז
 בהתאם לסך שעות

  
חדשות ומזג 

 אוויר
ריאליטי 

(Factual) 
/ ריאליטי
 קומדיה

מוסיקה 
 ואומנות

 ם ונוערילדי ילדים ונוער

 BBC -לעיל תחום הריאליטי תופס נתח די נכבד מכלל שעות השידור של ערוצי הלהיווכח כפי שניתן 

(One Two   ו– Three ) בעוד שערוץBBC 4   אנר 'שעות שידור בז 0,152)ממתג עצמו כערוץ איכותי

הוא ( Schools/Formal Education)הערוץ היחידי שמשדר תוכניות לימודיות (. מוסיקה ואומנות

 –ו  BBCואילו רוב התוכניות לילדים ונוער משודרות בערוצים הייעודים  BBC TWOערוץ 

CBEEBIES . 

 (:4100-4104)לפי שעות שידור  BBC196 -בערוצי ה( אנרים'ז)להלן תמהיל שידורים 

 
                                                   

196
 BBC Alba -ו BBC News ,BBC Parliamentללא  
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ר מסך שעות השידו 11%כפי שניתן לראות תכניות מתחום הילדים והנוער תופסות נתח שידור של 

וזאת בשל העובדה כי ישנם שני ערוצי טלוויזיה ייעודיים המשדרים  BBC-בערוצי הטלוויזיה של ה

התחום השני בעל שיעור הגבוה ביותר של שעות שידור הוא (. Cbeebies -ו CBBC)תחום זה בלבד 

 ראוי להדגיש כי תחום זה הינו רחב ביותר וכולל תכניות המתעדות(. Factual)מתחום הריאליטי 

התחום השלישי  197.תעודה ותוכניות בידור ריאליטי, דרמה-אירועים ואנשים במציאות לרבות דוקו

 . בהתאמה  %.כאשר תחומי הספורט והתרבות תופסים נתח של ( 00%)הוא חדשות ומזג אוויר 

פרסמה לאחרונה נתונים השוואתיים לגבי תמהיל השידורים ( Ofcom)רשות התקשורת הבריטית 

 -ו   ITV ,Channel 4)ביחס לרשתות שידור מסחריות אחרות  BBC -דור של הלפי שעות שי

Channel 5 :)198 

 199( Ofcom,2012)תמהיל השידורים בערוצי טלוויזיה לפי שעות שידור 

 BBC  ITV Channel 4 Channel 5 (סוגות)אנר 'ז

 297 234 1,193 3,588 חדשות

 534 217 137 860 אקטואליה

 7,092 2,698 2,387 1,556 (Factual)ריאליטי 

   68 887 337 מוסיקה  קלאסית ואומנות

 26 33 2 168 דת

   886 57 1,689 קומדיה

   30   611 *חינוכי

 166 884 347 1,941 ספורט

 1,496 311 328 10,613 גיל הרך

*Formal Education programmers include Schools and the BBC Learning Zone. Other 
programmers from all broadcasters across a variety of genres include Learning Support 
materials. 

 

 :לאחר עיבוד נתונים מתקבל הגרף הבא

                                                   
197
 Top Gear :http://www.bbc.co.uk/programmes/genres/factualלדוגמא  
198
 -investigations/psb-http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcast/reviews

review/psb2013/output_and_spend.pdf (SKY אינו מפרסם נתונים אלו) 
199
 (אנרים'חישוב שונה של שעות שידור וכן הגדרות שונות לז) BBC-ה שונים במקצת מנתונים הרשמיים של  OFCOM–נתוני ה  

http://www.bbc.co.uk/programmes/genres/factual
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcast/reviews-investigations/psb-review/psb2013/output_and_spend.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcast/reviews-investigations/psb-review/psb2013/output_and_spend.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/broadcast/reviews-investigations/psb-review/psb2013/output_and_spend.pdf
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 :הפקות
שעות שידור בשנה  0,711 -היא בין הגדולות בעולם ומפיקה כ  200BBC–מחלקת ההפקות של ה 

 -ה. סקוטלנד וצפון אירלנד, ווילס, עובדים ברחבי אנגליה 4,111-סיקה כומע( בנוסף לרדיו ואינטרנט)

BBC   מסך תכניות השידור להיות מופקות  51%מחויב ליעד שלIn-house.201   ה 4100/4104בשנת-

BBC   202(.57% -הגיע ל 4101/4100בשנת )מסך תכניות השידור   52% –עמד ביעד זה והגיע ל 

" מכרז"פרסם בכל שנה ל  BBC -המדיה וספורט קובע כי על , ותלמשרד תרב  BBC -הסכם בין ה

WoCC (Window of Creative Competition ) הקורא למפיקים להפיק תכניות טלוויזיה בתחומים

תחת ( Independent - Indi)וגם להפקות חיצוניות ( In-house)המכרז פתוח להפקות פנימיות . שונים

 .קבל הצעות מקוריות ואיכותיות לתוכניות שידורוזאת מתוך מטרה ל 203תנאים שווים

 

  204:תוכניות שידורהפקות ל  BBC-מסך צרכי ה 45%מהווה  4101/4102של שנת  WoCC -ה

 

                                                   
200
 BBC Production 
201
 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldbbc/50/5011.htm 
202
 wocc.shtml-work/the-we-http://www.bbc.co.uk/commissioning/tv/how 
203
 ".ילדים ונוער"-בידור ו, לרוב בתחומי הדרמה Wocc -מנתח ה 81% -הפקות עצמאיות ל" זכו" 4100/4104בשנת  
204
 .  (45%) ולהפקות חיצוניות( 51%)להפקות פנימיות   BBCמעל ומעבר למחויבות של הינו   WOCC -ב בנוסף לכך סך השעות 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldbbc/50/5011.htm
http://www.bbc.co.uk/commissioning/tv/how-we-work/the-wocc.shtml
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 (£', מיל)היקף כספי  שעות שידור אנר'ז 'מס

 73 107 דרמה 1

 18 41 קומדיה 2

 51 194 בידור 3

 61 434 ידע 4

5 Daytime* 494 26 

 21 140 ילדים ונוער 6

 250 1,410 כ"סה  

*Daytime-  1011-0711תכניות שידור המשודרות בדרך כלל  בין השעות 

 

 

 

 

אנר בעל שעות השידור הגבוה ביותר הנתון למכרז לצורך הפקה 'כפי שניתן לראות בטבלאות לעיל הז

ט וזאת בשל "מיליון ליש .4אך גם בעל היקף הכספי הנמוך ביותר של ) Daytime -הינו מתחום ה  

בעל היקף כספי די ( ידע) Knowledge -אנר הבא אחריו הינו מתחום ה'הז( היותו מועט בתשומות

תחום הספורט נעדר וזאת משום היותו לרוב תחת מגבלות של זכויות . ט"מיליון ליש 0.גדול של 

   205.יוצרים

 

                                                   
205
 http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2013/wocc_review.html 

http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2013/wocc_review.html
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 45%קבע כי לפחות ר אש  Ofcom–העניק בין השאר סמכויות ל Communication Act 2003 -חוק ה

בנוסף לכך תחת . מקורם יהיו ממפיקים עצמאיים  BBC–ב  206מסך שידורי תכניות הטלוויזיה

 BBC Two -ו BBC Oneמדיה והספורט על , למשרד התרבות  BBC -שנחתם בין ה 207הסכם

אי הגעה . מסך תכניות הטלוויזיה שהן משדרות יהיו ממפיקים עצמאיים 20845% לפחותלהבטיח כי 

בשנת   209(.451,111£של ' סך מקס)  BBC -להטיל קנסות על ה Ofcom-עדים אלו מעניק סמכות ללי

מסך תכניות השידור שמקורן מהפקות  %.2 –עמד ביעדים  אלו והגיע ל   BBC-ה 4100/4104

 -מגופים עצמאיים כ  BBC-בשנה החולפת הזמין ה 210(.21% -הגיע ל 4101/4100בשנת ) עצמאיות

מדיניות ועקרונות הרכש של הפקות  211.ט"מיליארד ליש£ 0.0ידור בעלות כוללת של שעות ש 41,111

למשרד   BBC -שנחתם בין ה 212וזאת בהתאם להסכם Code of Practice -עצמאיות מפורטות ב

  213.מדיה והספורט, התרבות

 :רדיו .8
 -ו אזורית וכתחנות רדי 5, תחנות  BBC  01-ל. 0047ארטר המלכותי מאז 'פועל מתוקף הצ  BBCו רדי

 :תחנות רדיו מקומיות 55

 'מס סוג
 שם תחנת רדיו

מאפיינים 
 ייחודיים/עיקריים

תחומי שידור 
 עיקריים

ת
ארצי

ה 
ס

ת רדיו בפרי
חנו

ת
 1 

BBC Radio 1 
קהל היעד העיקרי בגילאי 

05-40  
 בידור ומוסיקה

2 

BBC Radio 1 
Extra 

קהל , דיגיטאלי בלבד
-05היעד העיקרי בגילאי  

 למיעוטים  וכן 42

( שחורה)מוסיקה 
 והופעות חיות

3 
BBC Radio 2 

קהל היעד העיקרי מעל 
 15גיל 

, קומדיה, רוק, פופ
 תעודה ודת

4 
BBC Radio 3 מוסיקה קלאסית 

, אז'ג, קלאסית
 דרמה ודת

5 BBC Radio 4 חדשות ואקטואליה דיגיטאלי בלבד 

                                                   
206
 Qualifying Programs תכניות שיותר משתי דקות שידור ואינם שידורים חוזרים או חדשות או שידורים חיים: במקור . 
207
 BBC Agreement  
208
 (.תקרה)' מחויב להתייחס לנתון זה כאל נתון מינימאלי ולא מקס  BBC–ה  
209
 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldbbc/50/5011.htm 
210
 wocc.shtml-work/the-we-http://www.bbc.co.uk/commissioning/tv/how 
211
 are.shtml-we-work/who-we-http://www.bbc.co.uk/commissioning/tv/how 
212
 BBC Agreement  
213
 practice.shtml-of-requirements/code-work/business-we-http://www.bbc.co.uk/commissioning/tv/how 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldbbc/50/5011.htm
http://www.bbc.co.uk/commissioning/tv/how-we-work/the-wocc.shtml
http://www.bbc.co.uk/commissioning/tv/how-we-work/who-we-are.shtml
http://www.bbc.co.uk/commissioning/tv/how-we-work/business-requirements/code-of-practice.shtml
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6 
BBC Radio 4 

Extra 
כולל , דיגיטאלי בלבד

 ת לגיל הרךתכניו
, קומדיה, בידור

 דרמה וקריאה

7 BBC Radio 5 live   חדשות וספורט 

8 
BBC Radio 5 live 

Sports 
 ספורט  שידורים חיים בלבד

9 
BBC 6 

רוב , דיגיטאלי בלבד
המוסיקה מהארכיון וכן 
 שידורים חיים מהופעות

-מוסיקה משנות ה
חדשות , עד היום 1.

 בידור

10 

BBC  Asian 
Network 

לבריטים ממוצא 
 אסייאתי 

 חדשות ואקטואליה

תחנות 
 אזוריות

 תחנות אזוריות 5

BBC Radio Scotland, BBC Radio nan 
Giadhal (גאלית), BBC Radio Wales, BBC 
Radio Cymru (וולשית), BBC Radio Ulster 
 (צפון אירלנד)

תחנות 
 מקומיות

 תחנות מקומיות  41 -כ

 

 ות רדיותחנ 55 -כ כ"סה    

 

 : Ofcom -שידור באמצעות תחנת רדיו בבריטניה מחייב בשתי סוגי רישיונות מ

  רישיון שידור(Broadcasting Act license ) המגדיר את תכני השידור שעל תחנות הרדיו

( לדוגמא חיוב מינימאלי לשידור מתחום מסוים)יעדי שידור , לשדר לרבות שעות שידור

 . ואזורי כיסוי של התחנה

  רישיון אלחוטי טלגרפי(Wireless Telegraphy license ) המפרט פרמטרים טכניים לתחנת

 .  הרדיו

: שתי החברות המסחריות הגדולות ביותר אשר בבעלותן מספר רב של תחנות רדיו הינם

GlobalRadio ( 47.5%נתח שוק של) ,BauerRadio ( 01.0%נתח שוק .) ישנם כ 4104נכון לסוף שנת- 

 -מתוכם ב 418)אזורית ומקומית , יונות שידור של תחנות רדיו מסחריות בפריסה ארציתריש 404

FM  ב 52 -ו- AM.)214    

 

                                                   
214
 3/2013_UK_CMR.pdfhttp://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr1 (412-410' עמ) 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr13/2013_UK_CMR.pdf
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a. תמהיל השידורים ברדיו  BBC :215  

 שנים (סוגות)אנר 'ז
שעות שידור ' מס

 (רדיו)
חדשות ומזג 

 11,317 2012/13 אוויר

 
2011/12 11,430 

 1,885 2012/13 אקטואליה

 
2011/12 2,120 

ריאליטי 
(Factual) 2012/13 2,543 

 
2011/12 2,359 

מוסיקה 
 41,812 2012/13 ואומנות

 
2011/12 41,812 

 975 2012/13 דת

 
2011/12 1,211 

 4,971 2012/13 דרמה

 
2011/12 4,996 

 7,796 2012/13 בידור

 
2011/12 8,190 

 108 2012/13 חינוכי

 
2011/12 104 

 5,550 2012/13 ספורט

 
2011/12 4,230 

 

 

                                                   
215
 BBC Annual Report and Accounts 2012/13  (70' עמ) 
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הינו מוסיקה ואומנות עם נתח של  BBCכפי שניתן לראות לעיל תחום השידור העיקרי ברדיו ברשת 

 . מכלל שעות השידור 05%לאחריו חדשות ומזג אוויר התופס נתח של . מכלל שידורי הרדיו 52%

עיקרי שלה הינם אשר קהל היעד ה BBC Asian Network -תחנת רדיו בפריסה ארצית BBC-ל

התחנה משדרת רוב הזמן באנגלית אך מחויבת לשדר כל שבוע מינימום של . בריטים ממוצא אסיאתי

-בנוסף לכך מספר תחנות אזוריות של ה216(.אורדו וכדומה, הינדי)שעות בשפות אסייתיות שונות  41

BBC   משדרות בשפות מקומיות כגוןBBC Radio Cymru המשדר בשפה הוולשית ו- BBC Radio 

nan Giadhal ראוי לציין כי תחנת הרדיו . בשפה הגאליתBBC Radio 1 Extra  מיועדת לצעירים

 (.  מוסיקה שחורה ותוכניות תיעודיות מקהילות אלו)מאוכלוסיית המיעוטים עם תכנים רלוונטיים 

 

דד נתוני הינו הארגון הרשמי בבריטניה המו Radio Joint Audience Research (RAJAR) -ארגון ה

וזאת מתוך מטרה להקים גוף אחד שיהיה אמון  0004הארגון נוסד בשנת  217.שמיעה ברדיו רשמיים

 RadioCenter-ו BBC–הארגון בבעלות משותפת של ה . על נתוני השמיעה של כלל תחנות הרדיו

 . המייצג את רוב תחנות הרדיו המסחריות

 

אחוז . מיליון מאזינים לרדיו בשבוע 27מעל ישנם ( 4101' ספט 05-נכון ל)בהתאם לסקר האחרון 

 51.2%עומד על ( BBC -כלל רשתות ה)  BBCהמאזינים הממוצע בשבוע ברחבי בריטניה לרדיו 

 218.21.0%אחוז המאזינים עומד על ( כלל הרשתות)ואילו לרדיו המסחרי 

 :219(4101רבעון ראשון )רדיו ללהלן התפלגות נתוני האזנה 

 

 

                                                   
216
 st/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/radio/2013/bbc_asian_network.pdfhttp://downloads.bbc.co.uk/bbctru 
217
 http://www.rajar.co.uk 
218
 jar.co.uk/docs/2013_09/2013_Q3_Quarterly_Summary_Figures.pdfhttp://www.ra 
219
 http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr13/2013_UK_CMR.pdf (414' עמ) 

http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/regulatory_framework/service_licences/radio/2013/bbc_asian_network.pdf
http://www.rajar.co.uk/
http://www.rajar.co.uk/docs/2013_09/2013_Q3_Quarterly_Summary_Figures.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/cmr/cmr13/2013_UK_CMR.pdf
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מכלל  5%... -מגיע לכ  BBC -ה: RAJAR -של ארגון ה 220Weekly reach -ה בנוסף לכך לפי נתוני

 (בפריסה ארצית 10% -ול)מכלל המאזינים  1.5%.-המאזינים ואילו החברות המסחריות מגיעות ל

    :מדדי הצלחה .1
מועצת המנהלים . הנאמנים מטיל את הסמכות לקביעת מדדי הצלחה על מועצת המנהלים חבר

תוצאות השנה החולפת ויעדים לשנה , כיצד הם נמדדו, מדדי הצלחה, בדוח השנתי, מפרסמת מדי שנה

 .הבאה

 :העיקרייםנתונים את הטבלה המרכזת  להלן 

 מונח כיצד נמדד יעד נושא

 איכות 
Quality 

שיפור איכות תכני 
 השידור

 " הערכת בציבור"סקר 
Audience Appreciation 

Index (AI) 
שיפור בתפיסת 

תכני  הציבור את
הערוץ כמקוריים 

 ושונים

 "תפיסות הציבור"סקר 
audience perceptions of 
‘origiBal aBd DiffBrBBt" 

 תמורה לאגרה
Value for 

money 

שיפור התמורה 
הניתנת לציבור בעד 

 תשלום האגרה

 )%(הגעה ליעד חיסכון בעלויות 
Forecast Annualized 

efficiency (%) 

 (%)שינוי מספר המנהלים 
Change in number of 
Senior Managers (%) 

 )%(שינוי בשכר הנהלה בכירה 
Change in Senior managers 

pay billl (%) 

 )%(שיעור תקורות מהוצאות 
overheads as % of 

expenditure 
תמורה "-ל" תפיסות הציבור"סקר 

 "לאגרה
audience perception of 

Value for money 

  שקיפות
Openness and 
Transparency 

קביעת סטנדרטים 
חדשים של פתיחות 
 ושקיפות לציבור

פרסום תכנית עבודה שנתית 
 ותקציב

 פרסום עלות שכר מנהלים בכירים  
 פרסום עלות שכר טאלנטים
 פרסום הוצאות כל רבעון

הגעה לציבור 
 הרחב

Reach 

שיפור הגעה לכלל 
 הציבור ואוכלוסיות

  Audience Reach געה לציבור מדד ה
-נתונים בדבר הנגשה לשירותי ה

BBC 
Access to BBC Services 

לגבי ייצוג " תפיסת הציבור"סקר 
  הולם של כלל חלקי האוכלוסייה

                                                   
220
 +(05גילאי )דקות  05 -ם ששהו בתחנת רדיו יותר מאחוז המאזיני 
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, "BBC -תפיסת הציבור את מעמד ה" בשם 221סקר חודשי, 4112מאז  BBC-כחלק ממערך זה עורך ה

ה עם /ה מסכים/באיזו מידה את: "השאלה המרכזית בסקר היא. אזרחים בוגרים 0,111בקרב 

-ה(. מסכים לגמרי – 01לא מסכים בכלל עד  -0) 0-01בסקאלה של  BBC"222-ת ב/אני בוטח"המשפט 

BBC  ועד אוגוסט  4104הממוצע מינואר , בהתאם לממצאי סקר. מפרסם ממצאים אלו בדוח השנתי

אך ירד לאחר  8..דורי האולימפיאדה והגיע לשיא של בעקבות שי' הציון עלה בספט. 7..היה  4104

מאז הציון עלה ועומד כיום . BBC223 –מכן בעקבות חשיפת מספר סקנדלים על כוכבי עבר של ה 

והיותו  BBCאמון הציבור בחדשות : שאלות נוספות בסקר כוללות לדוגמא. 5..על ( 4101אפריל )

   224.חסר פניות

הנאמנים לידי  ור להעביר את מערך הרגולציה מרשות חברבזמן האחרון עולים קריאות מהציב

Ofcom רמת עצמאות , וזאת בשל העובדה כי התגלו לאורך השנים חריגות שכר בשיעורים גבוהים

דוגמא לביקורת שכזו ניתן לראות 225.בלתי מספקת וכן חוסר בהירות לגבי תפקידים שונים בהנהלה

אשר מטרתו הייתה  Digital Media Initiative (DMI) –הציגה על הפרויקט הכושל  PWC -בדוח ש

ט למשלמי "מיליון ליש  011הפרויקט עלה . העברת כלל פלטפורמת השידורים והארכיון לדיגיטאלית

 226.האגרה לפני שהוחלט לגנוז אותו

 :תכנית התייעלות .11
וכן הטלת כלל ) 4107להקפיא את גובה תשלום האגרה עד  4101בעקבות החלטת הממשלה משנת 

 .לבצע תכנית התייעלות BBC -הוכרח ה( BBC227 -על הBBC World News -המימון של ערוץ ה

 4100הוציא אל הפועל בינואר   BBC-ה, וכן דיונים עם הציבור  BBC-לאחר דין ודברים עם עובדי ה

בהוצאות  41%יעד חיסכון של  -בבסיס התוכנית . Delivering Quality First 228: תכנית התייעלות בשם

 (. 4107ט עד שנת "מיליון ליש£ 711)

 :229עיקרי תכנית ההתייעלות

 (.0% -כ)והנהלה בכירה ( איש 4,111-כ)קיצוץ במכסת העובדים , עדכון הסכמי שכר 

  הפקות יקרות ומכירת נכסים' הפחתה במס, (עלויות נמוכות)יצירת הפקות מחוץ ללונדון. 

  ר ורדיו מובילים כולל ערוצי ילדים ונוער על ערוצי שידו( תקציבים וכדומה, בהפקות)מתן דגש

 (הפחתת הפקות מקור בשאר הערוצים)

                                                   
221
  Kantar Mediaהסקר נעשה על ידי חברה חיצונית  
222
 The extent to which you agree to or disagree with the statement “I trust the BBC” 
223
 ..עמד על  4104הציון בנובמבר  
224
 dfhttp://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/pdf/bbc_report_trust_and_impartiality_report_may_2013.p 
225
 24077584-arts-http://www.bbc.co.uk/news/entertainment 
226
 -digital-bbc-gbp100m-failed-into-report-damning-delivers-/2319893/pwchttp://www.computing.co.uk/ctg/news

initiative 
227
 . המימון התחלק עד אז עם משרד החוץ 
228
 pdf/dqf_detailedproposals.pdfhttp://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/reports/ 
229
 http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/deliveringqualityfirst.html 

http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/pdf/bbc_report_trust_and_impartiality_report_may_2013.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-24077584
http://www.computing.co.uk/ctg/news/2319893/pwc-delivers-damning-report-into-failed-gbp100m-bbc-digital-initiative
http://www.computing.co.uk/ctg/news/2319893/pwc-delivers-damning-report-into-failed-gbp100m-bbc-digital-initiative
http://www.computing.co.uk/ctg/news/2319893/pwc-delivers-damning-report-into-failed-gbp100m-bbc-digital-initiative
http://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/reports/pdf/dqf_detailedproposals.pdf
http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/howwework/reports/deliveringqualityfirst.html
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 שימוש בתוכניות בין ערוצי שידור וכן שימוש גובר בשידורים חוזרים. 

מועצת המנהלים מפרסם בדוחות . תכנית ההתייעלות צועבי באחריות חבר המנהלים פיקוח ובקרה על

לצורך הגעה ליעדי התוכנית וכן את השלבים הבאים השנתיים את הפעולות שנעשו בשנה החולפת 

 . לשנה הקרובה



 

 

 

 

 

 

 אירלנדרשות השידור הציבורי ב

RTE 
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 :דור הציבוריתפקיד השי .1

 :כללי 1.1
 

במסגרת  4104בשנת . ומהווה גוף סטטוטורי 00.1הוקמה בשנת RTE  רשות השידור של אירלנד

, מטרות העל והצהרת כוונות של הרשות, החזוןאת  RTEהתוכנית השנתית עדכן המנהל הכללי של 

 :כדלקמן

 

  חזון(Vision) : להתחבר לכלל האזרחים -לבדר ולאתגר , ליידע   -העשרת החברה האירית. 

  מטרות על(Mission:) 

o מדויקים, עצמאיים, אמינים -( חדשות)אספקת שירותים  :ואמינות עצמאות ,

 .עדכניים וללא משוא פנים

o Value for money : לכלל תוכניות בעלי תכנים איכותיים שירותים ולספק שלל

 230. תמורה לאגרהלהוות  –תחומי עניין וקהילות , הגילאים

o כלל גישה ללאפשר התרבות האירית והגיוון האזורי ואת  לשקף: ייצוג הולם והנגשה

 .אירועים מרכזייםהציבור ל

o יריתלתמוך בהפקות איריות וביצירתיות א :תמיכה והשקעה מקומית . 

  הצהרת כוונות(Values :) 

o הבסיס לכל פעילותנו -דגש בהבנת צרכי הציבור : ציבור במרכז.  

o חדשניים ורבי תושייה, יצירתיים: חדשנות. 

o פתוחים ומשתפי פעולה, גמישים: פתיחות . 

o אחריות ו- Accountability :דין וחשבון, כנים, אחראיים (Accountable ) אחד לשני

 . וללקוחותינו

 

 

 

 

 

                                                   
230
 Value For Money  
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 :RTEלהלן מספר נתונים כלליים על 

 RTE  ערוצי הדגל של הרשת 4: ערוצי טלוויזיה .מפעילה :RTE ONE)  ו- RTE TWO  ) וכן

 (.HD, חדשות, ילדים)ייעודיים ארבעה ערוצי טלוויזיה דיגיטאליים 

  RTE  תחנות הדגל של הרשת  2: תחנות רדיו 00מפעילה (RTE Radio 1 ,RTE 2FM ,RTE 

Lyric Fm ,(RTE Radio Gaeltachta  תחנות רדיו דיגיטאליות 7וכן. 

  תחנת הרדיוRTE Radio 1  תוכניות מתוך  08)הינה תחנת הרדיו הנשמעת ביותר במדינה

 (תוכניות הרדיו הנשמעות ביותר 41רשימת 

  מיליון אפליקציות של  4.5מעלRTE  4104הורדו עד סוף שנת. 

 ועברו לפורמט דיגיטאלי קרקעי  4104וגי הופסקו באוקטובר שידורי טלוויזיה בפורמאט אנל

(DTT). נקרא בשם  קרקעי-דיגיטליהטלוויזיה ה ישידור מערךSaorview  ונמצא בבעלות

 . RTE  שהינה חברת בת של 2RNחברת  

 מכרה , בעקבות המעבר לשידורים דיגיטאלייםRTE  רשת של תדרים שהגדיל את הכנסות

 .ט"מיליון ליש£ 872 -המדינה ב

 יעלות לכיסוי גירעונות צמצמה בעקבות תוכנית התיRTE  471 –ב  4104את כוח האדם בשנת 

 .4118אחוז ממצבת כוח האדם בשנת  40%ירידה של . איש

  ט "מיליון ליש 4.5הפסד תפעולי של )ט "מיליון ליש£ 4.4עמד על  4104הרווח התפעולי בשנת

 (4100 -ב

  מיליון  8..0עמד על  4100ת הגירעון בשנ)ט "מיליון ליש£ 5.4.: 4104הגירעון נטו בשנת

מסבירה גידול זה בהוצאות חד פעמיות של  ארגון מחדש  RTEבדוחות השנתיים ( . ט"ליש

 . בעקבות תוכנית ההתייעלות

 

 

 . TG4  -ו  RTE: ראוי לציין כי קיימים שני שירותי טלוויזיה ציבוריים באירלנד

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99
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. מכלל משקי הבית באירלנד 08%-למשדר בשפה האירית בלבד ונגיש  TG4רשת השידור הציבורי 

ובדרך בלתי ישירה מכספי )אנרגיה ומשאבים טבעיים , עיקר מימון הרשת ממענק ממשרד התקשורת

סקירה זו תתמקד ברשת   BAI.)231  -אגרת הטלוויזיה דרך קרן מיוחדת של רשות הרשות הרגולטורית

RTE המהווה את רשות השידור הציבורי העיקרי של אירלנד . 

 :תיוומחויב 1.2
 

בכל מהווה את הבסיס החקיקתי העיקרי "( חוק השידור: "להלן) Broadcasting Act 20009 -ה

 :להלן עיקרי החקיקה. הנוגע לתחום התקשורת באירלנד

 הקמת גוף פיקוח על השידור הציבורי באירלנד  (BAIׂ)232 :תפקידים , תחומי אחריות

 .עיקריים וכדומה

 לרבות ) רשתות שידורRTEׂ( :תקנות וקוד התנהגותי, יםתפקיד. 

 עמידה וכדומה-סנקציות כלכליות על אי :אכיפה. 

 קוד התנהגותי וכדומה, קבלת רישיונות :ערוצי תקשורת מסחריים ורדיו קהילתי. 

 הקצאת הכספים וכדומה, קרן לאגרה, רגולציה :אגרת טלוויזיה. 

 מעבר לשידורים במערך דיגיטאלי. 

 כיסוי תקשורתי של אירועים גדולים. 

 

 :מחויבת בשלושה דיווחים עיקריים RTEבהתאם לחוק השידור  

 תוכנית אסטרטגית : תכנון(Statement of Strategy)233:  תוכנית אסטרטגית אשר מוגשת

יעדים ואמצעים להגעה , שנים הכוללת פעילויות מתוכננות 5לשר הממונה לתקופה של 

 . בהוראת השר (BAIׂ)אטורי הערכת התוכנית נעשית על ידי הרשות הרגול. ליעדים אלו

 הצהרת השירות הציבורי : הצהרת כוונות(Public service statement:)234  לאחר

להגיש לשר הממונה כל חמש שנים הצהרה בדבר המטרות  RTEהתייעצות עם הציבור על 

 . הציבוריות של הרשות וכיצד בכוונתה להגיע למטרות אלו

                                                   
231
 . מקורו מקרן זו TG4מסך תקציב רשת  01% -כ 
232
 Broadcasting Authority of Ireland 
233
 Broadcasting Act 2009 (S99) 
234
 Broadcasting Act 2009 (S101) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_Authority_of_Ireland
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 235יםביצוע דוח: אמון הציבור(Annual Statement of Performance Commitments)  

שימוש בכספי , ניהול, בתחומים שונים כגון טכנולוגיה RTEמחויבויות של  55 -הדוח מציין כ

התוכנית האסטרטגית , אחריות תאגידי וכדומה וזאת לאור מטרות העל של הרשת, הציבור

מדדים , חויבות זויעדים להגעה למ, ור המחויבותתיא: הדוח מוצג בפורמט הבא. וההצהרה

הדוח מוצג באתר האינטרנט של הרשות וכן  .תוצאת השנה החולפת, (מדידים להגעה ליעד)

 .בדוחות השנתיים

 

בנוגע למחויבות הרשת בתחום הפקות ויצירת תוכן ( 4104)להלן דוגמא מתוך דוח ביצועים 

 :236איכותי

 
                                                   

235
 ASPC  
236
  Annual Report 2012 (p.129)–מתוך ה  
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ענף באחראי על רגולציה הורי הגוף הסטטוט - ComRegמחויבויות טכניות נוספות קיימות מול 

  237.הדוארוהתקשורת האלקטרוני 

 :תאגידי מבנה .2

 

 

                                                   
237
 http://www.comreg.ie/ 

 רשות השידור  

Broadcasting Authority 

RTE Board  
מועצת )

 (המנהלים

 Management Board    הנהלת החברה

ראש מחלקת  
 טלויויזיה

ראש מחלקת  
כולל  )רדיו 

 (תזמורת

ראש מחלקת  
 דיגיטאל

ראש מחלקת  
חדשות 
 ואקטואליה

CFO 

מנהל מסחר  
(Commercial) 

 ITראש מחלקת 

ראש מחלקת  
 פיתוח ארגוני

מועצה ציבורית  
(Audience 

Council) 

http://www.comreg.ie/
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  רשות השידורBroadcasting Authority of Ireland- BAI -   הגוף הרגולטורי הן על שידורי

 4110הגוף הוקם בשנת . הטלוויזיה והרדיו המסחריים והן על שידורי הטלוויזיה והרדיו הציבוריים

לגוף החדש הוענקו סמכויות נרחבות (. BCI)ור והחליף את הגוף הרגולטורי הקודם כחלק מחוק השיד

יותר בכל הנוגע לפיקוח ובקרה על גופי השידור לרבות מנגנון של הטלת קנסות על גופי שידור שאינם  

 . עומדים בתנאי הרישיון

 

שונים כגון שימוש נכון תפקידה העיקרי הוא מתן רישיונות לשידור ופיקוח על גופי השידור בתחומים 

ייצוג הולם לרבדים שונים , שידורי חדשות מהימנים, יצירת תכנים איכותיים, בכספי הציבור

על הרשות להגיש לשר הממונה בכל . הבטחת שידורים הולמים לנוער וילדים וכדומה, מהאוכלוסייה

לוי התחייבויותיה בכל הנוגע לשימוש בכספי הציבור ומי( TG4-ו) RTEשנה דוח שנתי על תפקוד 

    238.השונות

. חמישה חברים נבחרים על ידי הממשלה בהמלצת השר הממונה. הרשות מורכבת מתשעה חברים

משותפת  תשל וועדה פרלמנטארי המתמנים על ידי השר בהתאם להמלצארבעת החברים הנוספים 

   239.אנרגיה ומשאבים טבעיים, של משרד התקשרות

 

 RTE Board -  חברים 04ומונה ' 4110חוק השידור 'של הרשות מתמנית על פי מועצת המנהלים 

ששה חברים מתמנים על ידי השר . (ללא הגבלה למינוי חזור)המתמנים לתקופה של חמש שנים 

 תשל וועדה פרלמנטארי הארבעה חברים נוספים מתמנים על ידי השר בהתאם להמלצ. הממונה

ראש  - 240חבר נוסף הוא חבר מן החוץ. יםאנרגיה ומשאבים טבעי, משותפת של משרד התקשרות

ר המועצה "יו.  RTEוחבר נוסף שנבחר בבחירות על ידי עובדי   Director General – הנהלת החברה

 .י השר הממונה"נבחר מבין חברי המועצה ע

 241:עיקרי תפקידי מועצת המנהלים

o לייצג את האינטרסים של הצופים והמאזינים: ייצוג הציבור 

o להבטיח כי הרשת מבצעת את פעילויותיה באופן יעיל ואפקטיבי בהתאם  :ביותיעילות ואפקטי

 .ליעדים שהוגדרו

o להבטיח כי תחומי החדשות והאקטואליה מוגשים בצורה מהימנה וללא משוא פנים :מהימנות. 

o להבטיח את עצמאותה של הרשת :עצמאות. 

                                                   
238
 http://www.bai.ie/?page_id=2151 
239
 .ns, Energy and Natural ResourceJoint Oireachtas Committee for Communicatio 
240
 Ex officio member 
241
 Broadcasting Act 2009 (S87) 

http://www.bai.ie/?page_id=2151
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בעקבות . RTEי העיקרי על ראוי לציין כי בעבר מועצת המנהלים הייתה למעשה הגוף הרגולטור

הקמת רשות השידור הועברו עיקר סמכויות הפיקוח והבקרה לרשות זו ובכך התחזק המעמד 

 .  כגוף שאינו בעל פיקוח עצמי RTEהעצמאי של 

 RTE Executive Board –  שמונה חברים הם ראשי מחלקות הבאים. חברים 0הנהלת החברה מונה :

( ושירותים טכנולוגיים IT)טכנולוגי , מסחרי, CFO, ת ואקטואליהחדשו, דיגיטאלי, רדיו, הטלוויזי

על ידי ( ומוחלף)אשר ממונה  Director Generalבראש ההנהלה עומד המנהל הכללי . ופיתוח עסקי

 242.החלטת הרשת באישור הממשלה

 

בהתאם וזאת אספקת השירותים והפעלת הארגון , מונחת האחריות התפעוליתעל הנהלת החברה 

 . (RTE Board)מועצת המנהלים על ידי  תטגיה הכללית שנקבעלאסטר

  243מועצה ציבוריתAudience Council -   מועצה זו היא למעשה הגוף  4110בהתאם לחוק השידור

בכל הנוגע לתחומי ההתעניינות של ציבור הקשור לשידורים  RTE Board –המייעץ למועצת המנהלים 

תכנים שאינם פוגעים , הפקות מקומיות, יים ומסחרייםעצמאות מגופים פוליט, מהימנות: כגון

 2חברים הממונים על ידי מועצת המנהלים לתקופה של  05 -הגוף מונה כ. ברגשות הציבור וכדומה

 244.ואינם מקבלים שכר יהחברים מתפקדים באופן וולונטאר. שנים

 :מימון .3
הכנסות מאגרת טלוויזיה : םשווה לשניי( כמעט)מתחלק באופן  RTEהמימון העיקרי לפעילותיה של 

 . והכנסות מסחריות

תשלום האגרה נאסף . מחויב בתשלום האגרה האשר ברשותו מקלט טלוויזי( פר כתובת מגורים)כל אדם 

. חברת הדואר הממשלתית באירלנד Au Postאנרגיה ומשאבים טבעיים על ידי , על ידי משרד התקשורת

גם על הליכי אכיפה ובסמכותה לשלוח פקחים לבדיקת חברת הדואר אינה רק אחראית על גבייה אלא 

אגף הרווחה אחראי לקביעת בתי אב שאינם  245 .מקלטים בבתי מגורים ואף לפתוח בתהליכי גבייה

 246(.או בתשלום חלקי)מחויבים בתשלום האגרה 

 

                                                   
242
 "A corporation shall appoint a person to be the CEO – known as Director General….The consent of the Government is 

necessary before a corporation appoints or removes the  director general" (Broadcasting Act 2009 S89) 
243
 council/-audience-run/2012/0330/315626-is-rte-http://www.rte.ie/about/en/how 
244
 .למעט הוצאות הקשורות לפעילותם בגוף 
245
 .כיסוי כלל הוצאות אלורשות הדואר מקבלת עמלה מגבייה זו ל 
246
 .  באחריות משרד הרווחה –חלקי /היו פטורים מתשלום מלא 4104בשנת  11% -כ 

http://www.rte.ie/about/en/how-rte-is-run/2012/0330/315626-audience-council/
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אלא נאספים לקרן באחריות משרד  RTE -תשלומי האגרה אינם מועברים ישירות ל, כאמור

גובה .  משרד הרווחה מעביר תשלומים קבועים לקרן בהתאם לסוג הפטור שניתן, וסף לכךבנ.התקשורת

 (.לבן-שחור/טלוויזיה צבעוני)אירו  0.1עומד על  4118האגרה משנת 

 

מסך התשלומים מועברים לרשות  5% -כ. תחילה מנכה המשרד את עלויות הגבייה מסך תשלומי האגרה

 -מתוך כ  4104בשנת . RTE-יתרת הכספים מועברים ל, חר מכןלא. השידור לתמיכה בהפקות מקומיות

וזאת בשל  4100פחות משנת  0.5%-כ(. 81% -כ) RTE-מיליון הועברו ל 081 -כ, מיליון אירו שנגבו 441

, %.0 -כ)המשבר הכלכלי ועלייה בשיעורי התחמקות מתשלום האגרה , המעבר לשידורים דיגיטאליים

 (.  EU-ב שיעור הגבוה מהשיעור הממוצע

בארבעת השנים  01%ירידה של )להלן השינוי בתקבולי הכנסות מאגרת הטלוויזיה לאורך השנים 

 247(:האחרונות

 

 

כתוצאה מעלייה בשיעור בתי אב המקבלים , ניתן להסביר חלק ארי מהירידה בהכנסות RTEעל פי  

ידי משרד הרווחה שמעביר זו למעשה מסובסדת על " אגרת פטור. "מתשלום( מלאים או חלקיים)פטורים 

" משרד הרווחה"גובה אגרת טלוויזיה דרך . )תשלומים אלו מתקציבו לקרן האגרה של משרד התקשורת

   248(.יורו 025מוגבלת ועומדת בממוצע על 

  

מקור הכנסות אלו מפרסום ומתן חסויות . מיליון אירו 1..05על  4104הכנסות מסחריות עמדו בשנת 

מטעם רשות השידור בנוגע   - Fair Tradingהרשת מחויבת בפרסום נוהל. רנטרדיו ואינט,בטלוויזיה

 249.לפרסום וחסויות

 

                                                   
247
 ( 04' עמ) RTEשל  4104מתוך דוח השנתי  
248
  http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/Debates%20Authoring/DebatesWebPack.nsf/takes/dail2013052200082#WRV01300:עיבוד נתונים מ 
249
 http://www.rte.ie/documents/about/fairtrading.pdf 

http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/Debates%20Authoring/DebatesWebPack.nsf/takes/dail2013052200082#WRV01300
http://www.rte.ie/documents/about/fairtrading.pdf


  

221 
 

על . ותחרותיות תוך כדי שמירה על הוגנות,רותי פרסום בטלוויזיה וברדיושי ספקל RTEלפי הנוהל על 

ירי את מח" לשבור"ובכך  להורדת מחיריםאת מעמדם ויכולתם מנצלים  לקבוע תעריפים שאינם הרשת

להשתמש בתקבולי האגרה בכדי לעוות את המחיר שבה הרשת  RTEבנוסף לכך חל איסור על . השוק

 250קהלי יעד שונים 02-על בסיס חודשי תעריף ממוצע ל  RTEמפרסמת בהתאם לכך ".  זמן אוויר"מוכרת 

 .מהסכמי הפרסום נעשים על בסיס שנתי 75%מעל כאשר 

זו הגבלה ואילו במגזר המסחרי דקות על כל שעתיים  05 -בלים למוג  RTE -בנכון להיום זמני הפרסום 

 .וזאת על פי הנחיות רשות השידורדקות פרסום בשעה  01-04 -כעומדת על 

לפי נהלים אלו ישנם תוכניות שבהם חל . לרשת נהלים בדבר מתן חסויות בתוכניות שידורבנוסף לכך 

וכן נותני שירותים שחל איסור על קבלת ( דת וכדומהתוכנית ילדים ו, חדשות: 'לדו)איסור למתן חסויות 

 251(. מוצרים או שירותים הקשורים לתוכנית טלוויזיה וכדומה, יצרני טבק: 'לדוג)חסות מגופים אלו 

על האירי עסקיים ההגבלים לרשות ה התלוננה,  TV3השידור המסחרית חברת 4110ראוי לציין כי בשנת 

שוברי "ומציעה מחירים ( אחוזי רייטינג גבוהים)נתח השוק שלה מנצלת את גודלה ואת  RTEכך שחברת 

 . ובכך פוגעת בתחרותיות בשוק הפרסום, למפרסמים" שוק

נתח מ 5%. בלעדית  הנחה משמעותית לחברות אשר התחייבו להשקיע ציעהה RTEחברת על פי הטענה 

 .RTE -בלפרסום תקציב הפרסום שלהם 

להפסיק את  RTEנקבע כי הטענה מוצדקת ועל  ובסופה( ר משנתייםבמשך יות)י הרשות "התלונה נחקרה ע

רשות השידור אמורה לפרסם הנחיות חדשות בנוגע לפרסום ומתן חסויות ברשת , בעקבות כך. הנוהל

 252.הציבורית

 (:4104)להלן ריכוז הכנסות בהתאם לדוח לשנתי 

 (€אירו ', מיל) RTEהכנסות רשת השידור 

 
 ישיעור השינו 2012 2011

הכנסות מאגרת 

 הטלוויזי
183.6 180.9 -1.5% 

 6.6%- 156.3 167.3 הכנסות מסחריות

 3.9%- 337.2 350.9 כ"סה

 

                                                   
250
 . ריף מחושב על ידי חלוקת הכנסות בתקופה מסוימת באחוזי הצפייה לקהל היעדהתע 
251
 guidelines/-nsorshipspo-broadcast-rte/2012/0727/330811-with-https://www.rte.ie/about/en/working 
252
 Antitrust_newsletter_December_2011.pdf-http://www.mccannfitzgerald.ie/McfgFiles/knowledge/4618 

https://www.rte.ie/about/en/working-with-rte/2012/0727/330811-broadcast-sponsorship-guidelines/
http://www.mccannfitzgerald.ie/McfgFiles/knowledge/4618-Antitrust_newsletter_December_2011.pdf
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 : תמהיל שידורים .4

 טלוויזיה

וכן ארבעה (  RTE TWO -ו  (RTE ONE: ערוצי הדגל של הרשת 4: ערוצי טלוויזיה .מפעילה  RTE, כאמור

 (.HD, חדשות, ילדים) ערוצי טלוויזיה דיגיטאליים ייעודיים

  RTE:253 -להלן תמהיל שידורי טלוויזיה ב

 בשעות שיא של הפקות מקומיות הבטלוויזי RTEתמהיל שידורי 

 שעות שידור אנר'ז

 655 אוויר-גאקטואליה ומז, חדשות

 413 ספורט

 402 בידור

 Factual 362 -ריאליטי  

 131 דרמה

 51 מוסיקה

 34 תרבות

 27 דת

 24 נוערילדים ו

 12 חינוך

 
 :להלן התפלגות תמהיל באחוזים, לפי הנתונים לעיל

 
                                                   

253
 (42' עמ) RTEשל  4104מתוך הדוח השנתי  

,  חדשות
אקטואליה  

 א"ומז
31% 

 ספורט
20% 

 בידור
19% 

 -ריאליטי  
Factual 

17% 

 דרמה
6% 

 מוסיקה
2% 

 תרבות
2% 

בשעות   RTE  -טלויזיה   תמהיל שידורי

   (%)של הפקות מקומיות* שיא

*Peak Hours 
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 : רדיו

 RTE Radio 1, RTE תחנות הדגל של הרשת 2: תחנות רדיו 00מפעילה מחלקת רדיו נפרדת אשר  RTE -ל

2FM, RTE Lyric Fm, RTE Radio Gaeltachta  תחנות רדיו דיגיטאליות 7וכן. 

 :RTEהרדיו של  הלן תמהיל שידורי תחנותל

 (3103)ברדיו  RTEתמהיל שידורי 

 שעות שידור אנר'ז

 18,090 מוסיקה

 6,446 א"אקטואליה ומז, חדשות

 5,859 בידור

 Factual 1,701 -ריאליטי  

 1,535 ספורט

 923 שונות

 716 תרבות

 
 :להלן התפלגות תמהיל באחוזים, לפי הנתונים לעיל

 

 -ו RTÉ Concert Orchestra: אחראית גם על שני גופי תזמורת  RTE-יו בראוי לציין כי חטיבת הרד

RTÉ National Symphony Orchestra  .ל 4104המשתתפים בפעילויות התזמורות הגיע בשנת ' מס-

 (. 4100משנת  02%עליה של )צופים  4.4,751

 מוסיקה
51% 

,  חדשות
 א"אקטואליה ומז

18% 

 בידור
17% 

 -ריאליטי  
Factual 

5% 

 ספורט
4% 

 שונות
3% 

 תרבות
2% 

 (3103)ברדיו   RTEתמהיל שידורי 
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 :םוערוצים מסחריי RTEלהלן נתונים על שיעור  הצפייה בשידורי הטלוויזיה של 

 

שומרת על מעמדה כרשת השידור הנצפית ביותר במדינה מבין כלל החברות  RTEכפי שניתן לראות 

 .המסחריות

 : חטיבת החדשות .8
ואחראית על  המהרדיו והטלוויזי( IBDׂׂ254)הינה יחידה נפרדת  RTEחטיבת החדשות ואקטואליה של 

לרבות עדכון תכנים  RTEיו של הפקת כלל התכנים החדשותיים בכלל ערוצי הטלוויזיה ובתחנות הרד

 . RTEחדשותיים אינטרנטיים באתרי האינטרנט של 

החטיבה מפיקה מספר תוכניות חדשות בערוצי טלוויזיה ורדיו וכן מבזקים כל שעה עגולה בתחנות 

שעות  42הערוץ משדר   RTE News Nowערוץ חדשות בשם  RTE–ל  4118משנת . RTEהשידור של 

כלל התכנים לקוחים מתוכניות חדשותיות המופקים לערוצים אחרים ומשידורים  .ביממה וללא פרסומות

 . לערוץ אתר באינטרנט וכן אפליקציה בטלפונים חכמים. חוזרים

                                                   
254
 Independent Business division 
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תחקיר בו האשימה  255הפיקה חטיבת החדשות במסגרת תוכנית תחקירים 4100ראוי לציין כי במהלך 

עקבות חשיפת האמת על הפרשה  נאלצו מספר בכירים ב. כומר בכיר בניצול מיני( ללא כל בסיס -בדיעבד )

והפרשה  BAIׂׂׂ))אירו על ידי הרשות  411,111 –החטיבה נקנסה ב . לרבות מנהל החטיבה להתפטר

  "256One of the gravest editorial mistakes ever made"-כולה תוארה כ

 :גיוון תרבותי ולשוני .1

 RTE -ל .ייעודי טלוויזיההמשדרת בשפה האירית בערוץ  TG4באירלנד קיים רשות שידור נוספת , כאמור

שעות  42תחנה זו משדרת . RTÉ Raidió na Gaeltachta: תחנת רדיו המשדרת בשפה האירית בלבד

 .שנה 21-ביממה וקרוב ל

מוטלת האחריות לשקף את הגיוון התרבותי והלשוני  RTEעל ( 002סעיף ) 4110בהתאם לחוק השידור 

 :ת בשפה האירית והאנגליתבאירלנד בתוכניו

A. provide a comprehensive range of programmers in the Irish and English languages 

that reflect the cultural diversity of the whole island of Ireland and include 

programmers that entertain, inform and educate, provide coverage of sporting, 

religious and cultural activities and cater for the expectations of the community 

generally as well as members of the community with special or minority interests 

and which, in every case, respect human dignity. 

B. Provide programmers of news and current affairs in the Irish and English 

languages, including programmers that provide coverage of proceedings in the 

Houses of the Oireachtas and the European Parliament. 

 

לשדר על התרבות  RTEכגון מספר תוכניות שעל : מחויבויות שונות בנושא זה' בהתאם לכך לרשת מס

 :4104דוגמא לכך מדוח ביצועים השנתי . ה האירית בשנהוהשפ

 
                                                   

255
 Mission to Prey 
256
 ).23 November 2011(. The Irish Times  
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 : תוכנית התייעלות .11
תוכנית  RTEעל מנת לחזור לאיזון תקציבי וכתוצאה מירידה בהכנסות מסחריות ואגרות ביצעה 

עובדים בשנת  151-כתוצאה מכך פרשו כ. התייעלות כאשר בבסיסה תוכנית לפרישה מרצון של עובדים

ארגון -עלות תוכנית הרה. מיליון אירו 08 -ב 4104ירדו בשנת  RTEת התפעול של והוצאו 4104-ו 4100

מצבת כוח  4104כך שבסוף שנת ,  00%-ב  4104מיליון אירו ומצבת כוח האדם ירדה בשנת  4..2עלתה כ 

 (. 4118משנת  40%ירידה של )איש  0,858האדם עמד על 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 בבלגיהרשות השידור הציבורי 

VTBF, VRT, BRF 

 

 

 

 

 :כללי .1
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זאת )קיימות שלוש רשתות שידור ציבורי ( מדינה בעלת מגוון אוכלוסיות דוברות שפות שונות)בבלגיה 

 (: בניגוד למדינות דו לשוניות אחרות כגון קנדה או שוויץ

 VRT- 01-ערוצי טלוויזיה ו 1המונה ( עבור האוכלוסייה הפלמית במדינה) פלמיתשידור בשפה ה 

 . ערוצי רדיו

 RTBF-  ערוצי רדיו .-ערוצי טלוויזיה ו 2שידור ציבורי בשפה הצרפתית המונה, 

 BRF- ערוצי רדיו 4-עבור האוכלוסייה דוברת הגרמנית המונה ערוץ טלוויזיה ו . 

 

בציבור דובר השפה הפלמית : גבוהים( יחסית)זוכים לאחוזי צפייה ערוצים אלו נחשבים לפופולאריים ו

לאחריה חברת השידור המסחרית ( 14%)לת נתח הצפייה הגבוהה ביותר היא בע VRTרשת השידור 

VTM (40%  .) בציבור דובר  הצרפתית חברת השידור המסחריתRTL  תופסת את נתח השידורים הגבוה

 ׁ RTBFובמקום השלישי רשת השידור הציבורי TF1 (07% )לאחריה רשת השידור הצרפתי ( 00%)ביותר 

 (. נתח צפייה 05%)

 -ו VRT: זו אנו נתמקד בשתי רשתות השידור הציבורי התופסות את נתח השוק הגדול ביותר בסקירה

RTBF. 

בפרלמנט הבלגי ומפורטים בהסכם  257מטרות העל של רשויות השידור הציבוריות מועברות בחקיקה

 .התפעול בין רשת השידור לממשלה

 :היא( VRT)מטרת העל של רשת השידור הציבורי 

"Reach a maximum number of viewers and listeners with a range of programmers which 

excite and satisfy the interest of viewers and listeners." 

 

 

וכן לנוכח  בשפות המשותפות עם מדינות שכנותעקב העובדה כי השידורים הינם כפי שניתן להיווכח 

תר של משקי בית הקולטים שידורי טלוויזיה באמצעות העבודה כי בלגיה היא בעלת השיעור הגבוה ביו

אלא גם ( כמו ברוב המדינות)רשתות השידור הציבורי מתחרות לא רק בשוק המקומי ( 05%-כ) 258כבלים

ועל כן מחויבות בחוק להפיק תוכניות מקומיות המיועדות  (הולנד וגרמניה, צרפת)ת הסמוכות במדינו

 .לאוכלוסיה המקומית

 

 

 :עיקריתאגידי  מבנה .2

                                                   
257
 Media Decree 
258
 home/television/-up-/settinghttp://antwerp.angloinfo.com/information/housing 

http://antwerp.angloinfo.com/information/housing/setting-up-home/television/
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הן פועלות רגולטורים אשר תפקידים לפקח על הרשתות כי אחת מרשתות השידור קיימות גופים  לכל

רשת ) VRT –ל . של רשתות השידור מול הממשלה( Management Contracts)בהתאם להסכמי הניהול 

 Vlaamse Regulator voor de Media -הגוף הרגולטורי הוא  ה( השידור המשדרת בשפה הפלמית

(VRM) ואילו ל- RTBF (רשת השידור הציבורי המשדר בשפה הצרפתית) ,הגוף הרגולטורי הוא ה- 

Conseil Superieur de l'Audiovisual (CSA) . לגופים אלו אין את הסמכות להתערב בתכני השידור

 . הציבורי

 VRM : ושלושה שופט , ר"ממנה את חמשת חברי המועצה אשר מורכבת מיו( ולא הפרלמנט)הממשלה

 . מומחים בתחום התקשורת

 CSA :חבר אחד ממונה על ידי הממשלה והשאר על ידי הבית . מועצה זו מורכבת מארבעה חברים

  259.התחתון של הפרלמנט

המועצה הינה גוף עצמאי (. Sectoral Council for the Media)גוף מפקח נוסף הינו מועצת המדיה 

מול השידור רשתות זה אינו מצוין בהסכמי התפעול של ף גו. המורכבת ממומחים בתעשייה ואקדמאיים

( לא מחייבות)המועצה אחראית על מתן המלצות . תחוקיאין להם שום סמכות הממשלה ועל כן 

   .    לממשלה בנוגע להכנסת שירותים חדשים לרשתות השידור בהתאם לבקשות הרשתות עצמם

 

חברי המועצה ממונים על ידי . שידור הציבוריותחברים ומפקחת על רשתות ה 04מועצת הנגידים מונה 

: בין תפקידי המועצה העיקריים. 260הממשלה לתקופת כהונה של חמש שנים ותפקידה מעוגנים בחקיקה

( ופיטורים)פיקוח על העניינים הכספיים וכן גיוס , אישור הסכמי התפעול בין רשתות השידור לממשלה

 (. Executive Committee)של חברי הנהלת הרשות 

 

ואחראית על ( הפקה ועניינים כלליים, מדיה)הנהלת הרשות מונה מנהל רשות ושלושה מנהלי מחלקה 

 .   כלל הנושאים הקשורים לניהול היום יומי של הרשת

 

 :VRT של להלן מבנה תאגידי 

 

                                                   
259
 Lower chamber of the legislature 
260
 Media Decree 
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 רשות מבצעת

 הסכם תפעול

 מועצת הנגידים

פיקוח , אישור הסכם התפעול
 גיוס הנהלה/פיטור, פיננסי

 Executive Board    הנהלת החברה

 אסטרטגיה

 מדיה

 הפקה

 תפעול

פיננסים  
 ולוגיסטיקה

טכנולוגיה  
 וחדשנות

 כוח אדם

  VRM -רשות רגולטורית 

הגעה ליעדים כפי שמצוינים 
 בהסכם התפעול

Media Council  

המלצות לשינויים 
,  בהסכם התפעול
 תכנים חדשים
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 :מימון .3
באופן (. פהש)ענף התקשורת בבלגיה מחולק לשני חלקים עיקריים וזאת בהתאם לקהל היעד , כאמור

ופרסום ( 81%-75%כ)כללי ניתן לומר כי בבלגיה שיטת המימון העיקרי נעשה באמצעות תקצוב ממשלתי 

 . בלבד( 41-45%-כ)

 VRT (מיליון אירו 211 -סך תקציב שנתי של כ ) 

o  מיליון אירו  111-בהתאם להסכם ההפעלה העדכני סך התקצוב הממשלתי השנתי מסתכם ב

 (. מיליון אירו 107-ל .410אמור לגדול בשנת )

o וכן תקצוב להענקת ( מיליון אירו 4.55) הרשת מקבלת תקצוב ייעודי למחקר ופיתוח , בנוסף לכך

 . חסות לתזמורת בריסל

o  לפרסם דרך האינטרנט , למכור חסויות בטלוויזיה, (פרסום וחסויות)הרשת רשאית לפרסם ברדיו

 5..0חסויות בטלוויזיה מוגבל לסך של )ירו מיליון א 8.2.ולפרסם הודעות ממשלתיות עד סך של 

 .הרשת אינה רשאית לפרסם בטלוויזיה(. מיליון אירו

o באם  85%של ' בהתאם להסכם ההפעלה הממשלה מעניקה רשת ביטחון לרשת בשיעור מקס

 ".     הפרסום"מסך מגבלת  85%-הרשת אינה מגיעה ל

o (.לשנהמיליון אירו  07 -כ)אחרים  לרשת הכנסות נוספות מהפצת תכניות שידור לגופי תקשורת 

o  וכן הכנסות ( די וכדומה.וי.די, מכירת ספרים)בנוסף לכך לרשת הכנסות ממוצרים משלימים

סך הכנסות ממוצרים אלו (. VODׂׂ) וידאו על פי דרישה: משירותים אינטראקטיביים כגון

 .מיליון אירו בשנה 7 -מסתכמים לכ

 RTBF 

o קצוב השנתי מתחלק בין העברות מהממשלה לבין הכנסות בהתאם להסכם ההפעלה העדכני הת

 . מיליון אירו 401-מסתכם בכ ( למעט מאזור פלנדריה)מאגרת טלוויזיה 

o  בנוסף לכך הרשת מקבלת תקצוב ממשלתי מיוחד נוסף על השתתפותה ברשתות תקשורת

 .Arte Belgiqueׂׂ וכן TV5MONDE: בינלאומית

o  הרשת רשאית . 11%של ' ך התקציב ומוגבלות למקסמס 45%הכנסות מסחריות מהוות כרגע

אלף  11.באם הכנסות מפרסום באינטרנט עולות על )רדיו ואינטרנט , לפרסם בכל דרך בטלוויזיה

 (.אירו הרשת מחויבת להעביר הכנסות לקרן מיוחדת לתמיכה בעיתונות

o  לרשת הכנסות נוספות מהפצת תכניות שידור לגופי תקשורת אחרים . 

o וכן הכנסות ( די וכדומה.וי.די, מכירת ספרים)ך לרשת הכנסות ממוצרים משלימים בנוסף לכ

 (. VOD) וידאו על פי דרישה: משירותים אינטראקטיביים כגון
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 : תמחויבויו .4
מול  261כאמור רוב ההכנסות של רשתות השידור מקורן מתקצוב ממשלתי אשר מעוגן בהסכמי תפעול

יעדים אלו . מותנה בהגעה ליעדי ביצועשנים כאשר סך התקצוב  5-משך תקופת הסכמים אלו ל. הממשלה

, חדשנות, (צופים והערכת הרשת בידי הצופים' הגעה למס)שירותים : מחולקים לארבע קטגוריות שונות

 .וניהול כספי 262מדיניות הקשורה לכוח האדם

 

תות השידור רש. מותנה בהגעה ליעדים בקטגוריות אלו( 2%)עלייה בסך התקצוב הממשלתי השנתי 

מחויבות בהגשת דוחות שנתיים הכוללים פירוט לגבי הגעה ליעדים אלו בנוסף לכך נציג מרשת השידור 

 .מחויב להציג את עיקרי הדוח לפרלמנט

 

. 0007עבר לראשונה בפרלמנט הבלגי באפריל ( Maxi Decree)מודל זה של התניית תקצוב בהגעה ליעדים 

אגרות טלוויזיה אך חיצי ביקורת רבים הופנו כנגד שיטה זו אשר מקור רוב התקצוב היה מ, לפני כן

השאירה את רשתות השידור בחוסר תקצוב מתמיד ובחוסר יעילות ועל כן הניע את הממשלה לעבור 

מאז קיום מודל התקצוב החדש ישנה עלייה ניכרת באחוז הצופים ברשתות שידור . לשיטת תקצוב שונה

ת כלפי המודל החדש בכך שההסכם ההפעלה בסופו של דבר הוא בין למרות זאת ביקורת מושמע 263.אלו

  264.רשת השידור למשרד התקשורת ולא עובר דיונים  ארוכים בהליכים פרלמנטרים

                                                   
261
 Management Contracts 
262
 Staff policy 
263
 Dhanens and Saeys 2001 
264
 Coppens and Saeys 2006 



 

 

 

 

 יפןרשות השידור הציבורי ב

NHK 
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 :כללי .1
ת כתחנ .004הוקמה לראשונה בשנת  Nippon Hoso Kyokai (NHK265) –הציבורי של יפן רשות השידור 

שירותיה התרחבו לשידורי טלוויזיה   ומעמדה נקבע  0051בשנת (. BBC -על בסיס מודל ה)רדיו ציבורי 

 . (Broadcasting Act)הפועל תחת חוק השידור היפני  266כתאגיד עצמאי מיוחד

 

 :NHKלהלן מספר נתונים כלליים על 

 NHK  ערוצי הדגל של הרשת 4: ערוצי טלוויזיה מקומיים 2מפעילה :NHK General TV ו- 

NHK Educational TV  ייעודיים וכן שני ערוצי טלוויזיה דיגיטאליים(BS 1 ,(BS Premium. 

 NHK  תחנות רדיו 1מפעילה :Radio 1  ,Radio 2  ו– FM. 

 ל- NHK שתי ערוצי טלוויזיה בינלאומיים :NHK World TV (בשפה האנגלית ) וכןNHK 

World Premium  (בשפה היפנית .)סף לכך לרשת תחנת רדיו בינלאומיתבנו :NHK World 

Radio Japan  שפות 08 -המשדר ב . 

 סניפים ברחבי העולם 11 -סניפים ברחבי יפן וכ 55 -לרשת כ. 

 (4101נכון לשנת ) 01,211 -כ: מספר העובדים ברשת 

 לכל כתובת בעל מקלט( מסך התקציב %.0-כ)אגרת טלוויזיה : שיטת מימון עיקרי. 

 ומאושר על ידי ( מיליארד דולר 4..-כ)מיליארד יין  27.0.עמד על  4101ת בשנת תקציב הרש

 .הדיאט היפני

 מסך ההוצאות של  1% -כ(. ארציים)מסך ההוצאות של הרשת על הפקות ושידורים  75% -כ

 .הרשת על הפקות ושידורים בינלאומיים

  וגים וברה יפן הייתה המדינה הראשונה באסיה שהפסיקה שידורים אנל 4100בשנת

 . לשידורים דיגיטאליים בלבד

  נפתח ה 4100באוקטובר- NHK Studio Park הפארק . במרכז השידור בטוקיוממוקם  אשר

ומציע הדמיות של טלוויזיה תכניות כנס אל מאחורי הקלעים של יהמבקרים ללמאפשר 

 .ניותמודרטכנולוגיות הפקה 

 

 

  

                                                   
265
 תאגיד השידור היפני:  משמעות השם 
266
 specially designated public corporation 
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 267:תאגידי עיקרי מבנה .2

 

                                                   
267
 .בתרשים מצוינים העיקרים שבהם. לקות שונותמח 42ישנם  

מועצת המנהלים  
(Board of 

Governors) 

  Exectuive Board     הנהלת החברה

 בראשות נשיא החברה

מחלקת קשרים עם  
 הציבור

 צ"מחלקת יח

מחלקת שירותים  
 לציבור

 מחלקת שידורים

מחלקת תוכניות  
(Programming 

Dep.) 

 מחלקת חדשות

מחלקת שידורים  
 בינלאומיים

מחלקת ניו מדיה  
(NHK on Demand) 

מחלקת הפקות  
(Program 

Production Dep.) 

מחלקות אחרות  
,  משאבי אנוש)

 (כספים וכדומה

ועדות הערכה  
 (מדווחת לנשיא)

ועדת ביקורת  
(Audit 

Committee) 
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 268NHK Board of Governors -  חברי המועצה . חברים 04-הרשות מורכבת מ מועצת המנהלים של

ומשך תקופת כהונתם  269ממונים על ידי ראש ממשלת יפן בהסכמת הבית העליון והתחתון של הדיאט

תפעול , מועצת המנהלים הוא הגוף אשר מקבל החלטות בכל הנוגע למדיניות. מוקצב לשלוש שנים

חל איסור על חברי . ממונים בהתאם לניסיונם המקצועי בלבדחברי המועצה . ותקציב של הרשת

חל איסור על לא , בנוסף לכך. במפלגה פוליטית 270המועצה להיות עובדי ממשל או להיות חברי צוות

 . יותר מארבעה חברי מועצה להיות משויכים פוליטית למפלגה אחת

 

 271NHK Executive Board –  (. ן נשיא ותשעה חברי הנהלהסג, נשיא)חברים  00הנהלת החברה מונה

לתקופת כהונה של שלוש שנים עם אפשרות לבחירה  272הנשיא ממונה על ידי מועצת המנהלים

וזאת אספקת השירותים והפעלת הארגון , תפעוליביצוע ה מונחתעל הנהלת החברה  .מחודשת

 (NHK Board of Governors)מועצת המנהלים על ידי  תשנקבעורגולציה בהתאם לאסטרטגיה 

  273ועדת ביקורתAudit Committee -   בהתאם לחוק השידור מועצה זו היא למעשה הגוף המפקח

בנוגע  והנהלת החברה( NHK Board of Governors)מועצת המנהלים הכספית של על כלל פעילות 

על אף העובדה כי באופן רשמי הועדה עצמאית . הגוף מונה שלושה חברים. לשימוש בכספי הציבור

והן חבריה ממונים על ידי מועצת המנהלים , ממועצת המנהלים וכן מהנהלת החברה לחלוטין

 . ם ישירות אליהימדווח

 :מימון .3
מתקבל מתקבולי  NHKהמימון העיקרי לפעילותיה של . חל איסור על פרסום ברשת השידור הציבורי

ר כתובת מגורים פ)כל אדם  275בהתאם לחוק השידור הציבורי. 274(מסך התקציב %.0-כ)אגרת טלוויזיה 

 . NHK-מחויב בתשלום אגרה ישירות ל האשר ברשותו מקלט טלוויזי( עסקי/ביתי

 

וכן ( כרטיס אשראי/באמצעות הדואר או העברה בנקאית)גובה התשלום נקבע בהתאם לאמצעי התשלום 

קיים הבדל בגובה התשלום בהתאם , בנוסף לכך(.  שנתי, חצי שנתי, חודשי)בהתאם למועד התשלום 

 (. Satellite Contract)או באמצעות לווין ( Terrestrial Contract)קרקעי : אופן קליטת השידוריםל

 

                                                   
268
 http://www.nhk.or.jp/pr/english/management/governors/index.html 
269
 בית המחוקקים היפני 
270
 Staff Members 
271
 http://www.nhk.or.jp/pr/english/management/executive/index.html 
272
 http://www.nhk.or.jp/pr/english/press/pdf/20131220.pdf 
273
 http://www.nhk.or.jp/pr/english/management/audit/index.html 
274
 .מהתקציב מקורו מהממשלה ומיועד לפעילותיה הבינלאומיות 1% -כ 
275
 Article 64 of the Broadcast Law 

http://www.nhk.or.jp/pr/english/management/governors/index.html
http://www.nhk.or.jp/pr/english/management/executive/index.html
http://www.nhk.or.jp/pr/english/press/pdf/20131220.pdf
http://www.nhk.or.jp/pr/english/management/audit/index.html
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 276למשק בית הקולט שידורים באופן קרקעי 4101בשנת . גובה האגרה השנתי נקבע על ידי הדיאט היפני

 0,150) יין  51.,42: ואילו למשק בית הקולט שידורים באמצעות לווין הוא( ₪ 11.-כ)יין  02,0.1: היה

 לסטודנטים  277(.₪

"This system enables the Corporation to maintain independence from any 

governmental and private organization, and ensures that the opinions of viewers 

and listeners are assigned top priority." 

 

במפורש על החובה לשלם את האגרה ואף אינו מציין את עונשו של מי ראוי לציין כי החוק אינו מציין 

משקי הבית ' כתוצאה מכך מס. NHKשאינו משלם אלא רק כי חלה חובה בעשיית הסכם התקשרות עם 

להתחיל בהליכי  NHKנאלצה , בכדי לצמצם את התופעה. שהתחמקו מתשלום האגרה הגיע למיליון איש

    278.ים משפטיים כנגד מסרבי תשלום סידרתייםגבייה אגרסיביים הכוללים הליכ

 

לשכנע את הממשלה לשינוי חקיקה בכל  הנוגע  NHK -מנסה ה279כתוצאה מירידה מתמשכת בהכנסות

    280.לחיוב תשלום אגרה גם באמצעות צפייה באינטרנט ומכשירים חכמים

 : תמהיל שידורים .4
 (:4101/4102) ילהלן לתמהיל השידורים של הרשת כפי שהוצג בדוח השנת

    
 מאפיינים

 (שעות שבועי' מס)תחום שידורים 

 כ"סה חינוך בידור תרבות חדשות שם תחנה תחום

 טלוויזיה

General Tv 168 18 34 39 77 ערוץ הדגל 

Education Tv 142 112   26 4 תוכניות חינוך לצעירים ונוער 

BS 1 168 24 17 36 91 חדשות העולם וספורט 

BS Premium 168 35 65 65 3 תרבות ובידור 

 רדיו

Radio 1 168 6 38 39 85 חדשות ובידור 

Radio 2 130 88   22 20 תוכניות חינוך לצעירים ונוער 

FM 166 9 64 70 23 מוסיקה 

  

 1110 292 218 297 303 כ"סה

 

                                                   
276
 תשלום באמצעות הדואר 
277
 http://www.nhk.or.jp/pr/english/receivingfee/index.html 
278
 -pay-to-device-equipped-tv-a-with-anyone-orders-ruling-http://www.japantoday.com/category/national/view/court
fee-license-broadcasting-public-nhks 

279
 מיליארד יין משנה שעברה 0.1 -ב 
280
 users-smartphone-internet-for-fees-viewer-charges-may-http://www.japantoday.com/category/kuchikomi/view/nhk 

http://www.nhk.or.jp/pr/english/receivingfee/index.html
http://www.japantoday.com/category/national/view/court-ruling-orders-anyone-with-a-tv-equipped-device-to-pay-nhks-public-broadcasting-license-fee
http://www.japantoday.com/category/national/view/court-ruling-orders-anyone-with-a-tv-equipped-device-to-pay-nhks-public-broadcasting-license-fee
http://www.japantoday.com/category/national/view/court-ruling-orders-anyone-with-a-tv-equipped-device-to-pay-nhks-public-broadcasting-license-fee
http://www.japantoday.com/category/kuchikomi/view/nhk-may-charges-viewer-fees-for-internet-smartphone-users
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מתחלקים באופן די  (תרבות וחדשות, בידור,חינוך)בהתאם לכך ניתן להיווכח בעוד שתחומי השידורים 

מתחום  %.2הרי שבערוץ הראשי תחום החדשות תופס נתח נכבד של , שווה בין כלל ערוצי הרשת

מקום ראשון בעולם בגובה אחוז התכנים החדשותיים מכלל ערוצי רשתות השידור )השידורים 

 (:281הציבורי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : חטיבת החדשות .5

 -הפקת החדשות מתבצע ב. שותיים לכל ערוצי הרשתחטיבת חדשות נפרדת המספקת תכנים חד  NHK-ל

NHK News Center שעות ביממה של חדשות חיות בתוכניות הדגל של הערוץ הכללי 01 -מפיק כ :"Good 

Morning Japan" ,NHK News 7 ,NHK Watch 9 ,Sunday Sports News וכן חדשות בערוץ החינוכי :

Sign Language News .BS News Center י להפקת תוכנית חדשות ואקטואליה לערוצי הטלוויזיה אחרא

 . הדיגיטאליים וכן להפקת מבזק חדשות בכל שעה עגולה

 : תמחויבויו .4

אשר מחויב   282מחויבת להגיש תוכנית שנתית ותקציב פעולה למשרד התקשורת ועניינים פנימיים NHK-ה

ר שנתית אשר כולל פירוט נרחב על תוכנית שידו NHKבנוסף לכך מפרסמת . באישור על ידי הדיאט היפני

 . תכני השידור בערוצי הרשת לשנה הקרובה וכן דוח פיננסי שנתי

 

 :הנהלת הרשת פרסמה ארבעה מדדים עיקריים

                                                   
281 NAKAMURA, Y., ARAMAKI, H., HIGASHIYAMA, I., & IDA, M. (2013). Perceptions of Public Broadcasting: Findings of an 

International Comparative Survey.  

 
282
 Ministry of Internal Affairs and Communications  

46% 

23% 

20% 

11% 

תחום שידורים בערוץ הדגל  
General TV 

 (שעות שבועי' מס) 

 חינוך בידור תרבות חדשות

27% 

27% 
20% 

26% 

תחום שידורים בכלל 
 הערוצים

 (שעות שבועי' מס) 

 חינוך בידור תרבות חדשות
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 אמינות (Is NHK Trusted? :) נתפסת על ידי הציבור כאמינה( שידור והנהלה)האם הרשת. 

 צורך ((Is it needed? : (. מוכר  ונגיש, שימושי)האם הרשת נתפסת כצורך הכרחי 

 תרומה לחברה (Does it contribute to Society? :) האם הרשת נתפסת על ידי הציבור כתורמת

 (רואה למרחק, השפעה, איכות)לחברה 

 תרומה לאגרה (Is it efficient and effective? :)האם  הרשת נתפסת כיעילה ואפקטיבית. 

 :לציבור(  Promises)ת הבטחותיה בהתאם למדדים אלו הרשת מפרסמת מדי שנה א

 To contribute to the growth of society and culture through reliable, high-

quality broadcasting 

- Transmitting reliable information that helps to protect people’s lives and 

livelihood and that serves as a reliable guide 

- Compiling a wide variety of high-quality and satisfactory programs 

- Creating more programs that meet expectations of various age groups 

- Utilizing its nationwide network to produce programs useful to local 

communities and helpful in building a society where people get along together 

- Creating more programs geared to children and young people, who are the future 

leaders of the country 

- Disseminating more domestic information overseas through international 

broadcasting to promote understanding of Japan 

 To deepen public trust in NHK’s operational management 

- Projecting a medium- and long-range outlook for income and expenditures and 

formulating an operational plan, including studying how to give the audience 

adequate value for their receiving fees 

- Developing workable mechanisms for internal control 

- Reforming the organizational climate, eliminating improprieties, and achieving 

more thorough compliance 

- Promoting information disclosure and ensuring transparency 

- Establishing an efficient work system and implementing efficient operational 

management 
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- Clarifying the role of affiliated companies and making their operational 

management more efficient 

 To ensure that the payment of receiving fees is fair and consistent and that 

efforts to collect the fees are efficient 

 

- Promoting understanding of the receiving fee system and making the payment of 

receiving fees fair 

- Reducing the expenses related to collecting the fees 

- Working to revise the receiving fee system into a more fair and rational one 

To enhance efforts to promote a better understanding of public broadcasting 

- Building closer links with audiences 

- Enhancing young people’s understanding of NHK 

- Better reflecting audiences’ voices in management and broadcasting 

- Providing more preferential services for receiving fee payers 

 

 To take the initiative in promoting the digitization of broadcasting and offer an 

even higher degree of expertise 

 Promoting universal digital broadcasting throughout the nation 

- Enhancing audiences’ understanding of digital broadcasting 

- Developing new services using the Internet 

- Taking the initiative in technological development 

 

ואינם כפופות ( ולציבור)המדווחות ישירות לנשיא ( גוף נפרד)שתי ועדות בלתי תלויות ועצמאיות  NHK -ל

ו שמעריכה את תפקודי ההנהלה הווה שם מועצת המנהלים היא ז BBC-זאת בניגוד ל)להנהלת החברה 

 (: NHKאומר גוף הערכה פנימי ולא חיצוני כמו ב 
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 283ועדת הערכה להבטחות הרשת - NHK promises committee   : ועדה זו ממונת על ידי הנשיא

 .  לבדיקת יישום הבטחות הרשת לציבור( תקופתי)מפעם לפעם 

 284ועדת הערכה לתפיסות הציבור - The committee for the assessment of NHK from the 

perspective of the Audiences : דגש על את הרשת בהציבור  תפיסותאת תפקיד הוועדה להעריך

הגשת הדוח נעשית על ידי הוועדה . תפיסת הציבור את ההנהלה כאמינה ואת תכני השידור כאמינים

 .  על בסיס שנתי

 : פעילויות נוספות .0

אשר 285NHK Science & Technology Research Laboratories (STRLׂ ) מוסד מחקר בשם  NHK-ל

המוסד ייחודי בכל שהוא מכון המחקר היחידי ביפן העוסק בכל מה שקשור לפיתוח . 0011הוקם בשנת 

, (פ עם הממשלה וגופים מסחריים"בשת)טכנולוגיות הקשורות לתחום השידור לרבות סטנדרטיזציה 

המכון ממוקם על .  לוויני שידור וכדומה, מצלמות שידור, מסכי תצוגה, דפיתוח טכנולוגיות תלת מימ

-פטנטים ביפן ו 0,711-ורשמה כ( חוקרים 400מתוכם )עובדים  424למכון .ר"מ 11,111קרקע בשטח של 

 . פטנטים בינלאומיים 415

                                                   
283
 07_no5_02.pdf-http://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/06 
284
 http://www.nhk.or.jp/pr/english/press/pdf/20120718.pdf 
285
 http://www.nhk.or.jp/strl/english/about.html 

http://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/pdf/06-07_no5_02.pdf
http://www.nhk.or.jp/pr/english/press/pdf/20120718.pdf
http://www.nhk.or.jp/strl/english/about.html
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 :כללי .1

מפעילה שני ערוצי  0004אשר הוקמה בשנת  France Televisions (FTV) –רשת השידור הציבורי הצרפתי 

רשת של  France 3 –ו  286ערוץ הטלוויזיה הציבורי הלאומי France 2: ערוצי הדגל  -טלוויזיה עיקריים 

  287.ערוצי טלוויזיה ציבוריים אזוריים

המהווה ( דיגיטלי בלבד) France 4:  בנוסף לערוצי דגל אלו מפעילה הרשת שלושה ערוצי טלוויזיה נוספים

" חברתי"הערוץ ה -  France 5, (מוסיקה וכדומה, אופרה, דרמה, בין תכניו הצגות" )ערוץ התרבות"את 

המהווה רשת של תחנות  1ereוכן ( חינוך ופוליטיקה, בריאות)בין תכניו העיקריים תחומי חברה שונים 

במדינות השייכות באופן מנהלי ( ואירופה)פת רדיו וערוצי טלוויזיה המשדרים מחוץ לגבולותיה של צר

  288289.לצרפתי

המשדר תכנים  -( 01% -בעלות של כ) TV5MONDE: בינלאומיים הבנוסף לכך לרשת ערוצי טלוויזי

 -ערוץ החדשות האירופאי (.שוויץ וקנדה, בלגיה, צרפת)מרשתות טלוויזיה ממדינות דוברי צרפתית 

Euronews (כנסתו העיקרי מהנציבות האירופאיתמקור ה,  42% -בעלות של כ)וכן  290ARTE ( בעלות בלתי

 . צרפתי המשדר בעיקר תכנים תרבותיים-הגרמני הערוץ הטלוויזי( 51%ישירה של 

 TF1 Groupערוץ טלוויזיה מסחרי בבעלות חברת  - 0TFערוץ הטלוויזיה הפופולארי ביותר בצרפת הוא 

. 07%בעל נתח של   France2ערוץ השידור הציבורי , יולאחר. 47% -בעל שיעור צפייה שנתי של קרוב ל

 01%עם נתח של   M6 group mediaערוץ הטלוויזיה המסחרי בבעלות חברת M. - 291במקום השלישי

 . 04%בעל אחוזי צפייה שנתיים של  France 3ערוץ השידור הציבורי  -ולבסוף

 10)תחנות רדיו  21לרשת זו ( 0072שנת הוקמה ב) Radio Franceלצרפת רשת שידורי רדיו ציבוריים בשם 

( Radio France-נפרדת מ)בנוסף לכך קיימת תחנת שידור רדיו בינלאומי (. מהם תחנות רדיו אזוריות

תחנת רדיו זו משדרת . הממומנת כולה על ידי משרד החוץ הצרפתי Radio France Internationaleבשם 

 (.ספרדית ושפות ממדינות אפריקאיות, אנגלית)בעיקר בשפה הצרפתית אך גם בשפות זרות אחרות 

                                                   
286
 .קומדיה וחדשות ,דרמה תכניותערוץ משדר  
287
חדשות ותכניות , תכניות ילדים, תכניות בשידור חי, כמו כן משדר הערוץ דרמות. אופרות סבון וחידונים, בין תכניו שעשועונים מצליחים 

 .תעודה
288
 Overseas departments and territories of France  
289
 .המשדר תכנים מארצות אלו בתוך צרפת France Ôבשם  ( המקביל של ערוץ זה)לרשת ערוץ טלוויזיה נוסף  
290
 (.קטעי חדשות ודיבוב בלבד)ה ובלי סטודיו /ראוי לציין כי ערוץ זה משדר חדשות ללא מגיש 
291
 .0TFישנם שנים שערוץ זה נמצא במקום השני לאחר  
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 2.1)מיליארד אירו  4.75 -ב 4118סך המימון לרשתות הטלוויזיה והרדיו הציבוריים הסתכם בשנת 

. מקורו מפרסום בטלוויזיה וברדיו 45%-מסכום זה מקורו מתשלומי האגרה ו 75% -כ(. מיליארד דולר

אשר בבעלותו ( כתובת)אירו לכל משק בית  040על ( 4101)אגרת הטלוויזיה והרדיו השנתי עומד כיום 

וזאת בכדי לצמצם את ) 292מועד תשלום האגרה משולב עם מועד תשלום הארנונה השנתי. מקלט טלוויזיה

 (. עלויות הגבייה

 

נעשה ניסיון על ידי הנשיא למנוע לחלוטין את אפשרות להצגת  4118ראוי לציין את העובדה כי בשנת 

כרשת שידור ציבורי אלטרנטיבי מהרשתות  FTVהציבורית מתוך מטרה למתג את פרסומות ברשת 

 Euro for“הנשיא אף הבטיח להשלים את מימון הרשת מתקציבים ציבוריים  293(.BBC-כמו ה)המסחריות 

Euro."294 ניסיון זה נמנע חלקית וכיום קיים איסור ( הן של האיחוד האירופאי) 295לאחר ביקורות נוקבות

 .     בבוקר 11:.1 -בעבר ל 41:11מות בין השעה לשידור פרסו

 :עצמאות פוליטית .2
היא הגורם המתווך בין ( High Council for Broadcasting – CSA)המועצה הלאומית העליונה 

כולל )שלושה חברים . ומורכבת מתשעה חברים 0080המועצה הוקמה בשנת . הממשלה לרשתות השידור

ושלושה ( בית העליון)ושה חברים נוספים ממונים על ידי נשיא הסנאט של, ממונים על ידי הנשיא( ר"יו

במידה ומפלגה אחת , מצב זה מאפשר באופן תיאורטי(. הבית התחתון)ממונים על ידי האסיפה הלאומית 

באופן . לבחור חברים בעלי שייכות מפלגתית דומה, (בית עליון ובית תחתון, נשיא)שולטת בכלל הגופים 

כלל נבחרים חברים שאינם משתייכים פוליטית לאף מפלגה -בדרך( חקר שנעשה בנושאעל פי מ)מעשי 

 . ובעלי ניסיון בתחום

תקופת הכהונה של החברים במועצה היא לשש שנים כאשר המנגנון מבטיח כי שליש מחברי המועצה 

יטיות ראוי לציין כי על חברי המועצה חל איסור להבעת דעות פול. עוזבים את תפקידם כל שנתיים

תפקידה העיקרי של המועצה הינו לפקח על תכני שידורי הטלוויזיה והרדיו בהתאם למחויבותם . בארגון

בנוסף לכך המועצה (. בלבד וכדומה 08מעל גיל , לא הולמים)בהתאם לתכנים  הוכן לקטלג תכניות טלוויזי

 296.מפקחת על ייצוג הולם לכלל הסיעות הפוליטיות בטלוויזיה

 

                                                   
292
 Taxe d’habitation  
293
 0TFולחזק את תלותה במדינה על חשבון חיזוק  FTVטענות הועלו כנגד הנשיא בכך שמטרתו העיקרי הייתה להחליש את מעמדה של  

 .שנמצא בבעלות בעלי בריתו
294
 ".שלבטח ירוויחו ממהלך שכזה"מיסוי על גופי תקשורת ואינטרנט מסחריים וכן מיסוי שנתי על חברות מסחריות , על ידי העלאת האגרה 
295
 (  FTVל "ו מחדש  כמנכאשר בעקבות התנגדותו נמנע בחירות)והעומד בראשה   FTVוהתנגדות עובדי  
296
  . אין בסמכות המועצה לצנזר תכנים פוליטיים מראש. רק לאחר שידור 
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. היה בסמכות המועצה France Radio -וכן ב FTV -ב( ל"לרבות מנכ) םינוי הדירקטוריוניבעבר סמכות מ

ל רשת "סמכות מינוי מנכ 4118298שנויה במחלוקת שהעביר הנשיא סרקוזי בשנת  297בעקבות רפורמה

בוועדה הפרלמנטרית  1/5השידור הציבורי הועבר לנשיא תוך כדי התייעצות עם המועצה וברוב של 

ל ותקופת כהונתו חופפת את תקופת כהונתו של "בסמכות הנשיא לפטר את המנכ. התחוםהממונה על 

 : המהלך גרר ביקורות נוקבות. הנשיא

“Prior to the start of the Sarkozy presidency the Council has survived alterations in 

government between left and right over an eighteen year period … its existence had 

constrained the freedom of maneuver of president and government to interfere 

directly in the management of public television.”299 

אשר התפקיד העיקרי שלה ( Administrative Board) יתבנוסף למועצה קיימת מועצה אדמיניסטרטיב

חברים  02-מועצה זו מורכבת מ (. יומי-ולא על ניהולה היום)כספיות של הרשת הוא פיקוח על התוצאות ה

חמישה חברים ממונים על , שני חברים מייצגים את הבית העליון והתחתון. שנים 5הממונים לתקופה של 

חמישה חברים בעלי ניסיון ממונים על ידי המועצה הלאומית העליונה ושני , (באותו זמן)ידי הממשלה 

 . FTVנוספים ממונים על ידי עובדי חברים 

 : France24רשת החדשות  .3
ומהווה אחת משלושת ערוצי התקשרות  .411הוקמה בדצמבר  France24רשת החדשות והאקטואליה 

 301France  -נמצאת בבעלות חברת האחזקות הממשלתי  4118של צרפת אשר משנת  300הבינלאומיים

Media World . 

פתי בינלאומי בא כתוצאה מלקחי מלחמת המפרץ הראשונה ועליית קרנה הרעיון להקמת ערוץ חדשות צר

לאחר שנים של דיונים בנושא לרבות ביקורת , 4115בנובמבר . כמעצבת דעת קהל עולמי  CNNשל רשת 

, הובאה ההחלטה להקמת הרשת לממשלה,  303והתקציב המיועד הנמוך 302פרטי-על השותפות הציבורי

 :ל של רשת החדשותלפי הודעת שר התרבות מטרת הע

 

                                                   
297
 ”Berlusconization“: כלל המהלך תויג בשם הלא מחמיא 
298
 .(ראה לעיל)בשילוב נושא איסור פרסומות ברשת ציבורית  
299
 (Open Society Institute 2005; Kuhn 2010b:11) – (.בעל שם עולמי בתחום המדיה) רימונד קוהן' פרופ 
300
 . TV5Monde -ו, Radio France Internationale  (RFI) -ל ףבנוס) 
301 France Médias Monde  נקראה בשם 4101לפני יוני ) בעבר: (Société de l'audiovisuel extérieur de la France (SAEF  

302
 public channel, private owner 
303
 BBC WORLD NEWSמיליון אירו לרשת השידור הבינלאומי  11. -כ מיליון אירו לעומת 81 
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“..cover international current events from a French perspective and to convey French 

values throughout the world.”304   

שאינם מציינים  BBC World News-ו  CNNחשוב לציין כי מטרת על זו שונה באופן מהותי מזו של 

בנוסף . טרת העל היא הצגת חדשות באופן מהימן לעולםהפצת השקפת מדינתם כחלק ממטרות אלא מ

 םלכך מטרה זו אינה עולה בקנה אחד עם אופן הפעלת הערוץ אשר משתמשת ברוב תכניה הוויזואליי

 (.וכדומה Reuters ,AP)מערוצי תקשורת זרים 

ברת ח) 0TF-וכן ל ( רשת השידור הציבורי) FTV -הבעלות בתחילת פעילותה הייתה שייכת במשותף ל

. אנגלית וערבית, צרפתית: בשלוש שפות עיקריות 42/7הרשת משדרת בשלושה ערוצים  305(.שידור מסחרי

: המתחרים העיקריים של הרשת הינם ערוצי החדשות הבינלאומיים של רשתות תקשורת ממדינות שונות

RT (רוסיה) ,Deutsche Welle (גרמניה) ,אזירה באנגלית וכן 'אל גNHK World (יפן .) 

תחת מיקום  Radio France Internationaleלעובדי  France24הוחלט לאחד בין עובדי  4104בינואר 

( . Radio France Internationaleמשרות מ  85)משרות  014 -בעקבות המהלך צומצמו כ. מרכזי אחד

 . הליך המיזוג בין שתי הגופים נמשך גם כיום

המשדרים לפחות ערוץ שידור ) םלווייניי 00באמצעות נעשית ( 306מדינות 077)הפצת השידורים בעולם 

הסכמי התקשרות  711-כ)קליטת השידורים נעשה באמצעות צלחות לוויין וכבלים (. אחת מבין השלושה

ניתן  4101כאשר משנת (. מיליון מבקרים בחודש 02)וכן באמצעות אתר אינטרנט ייעודי ( עם ספקי שידור

לרשת אפליקציה חינמית להורדה הן במכשירים . טלפונים חכמיםלצפות בכלל תכני הערוץ באמצעות 

לאחר דיונים ציבוריים (. מיליון הורדות 5מעל ) iOS -חכמים תומכי מערכת הפעלה אנדרואיד והן 

 .הוחלט כי שידורי הרשת יהיו אפשריים גם בתוך צרפת ויינתנו בחינם 307ופרלמנטרים

עיתונאים האחראים לכשליש  250-לרשת כ. ון אירומילי 81 -התקציב השנתי של הערוץ עומד על כ

 Groupe TF1)מההפקות הינם בשיתוף פעולה עם רשתות תקשורת אחרות  4/1. מההפקות של הרשת

FTV ,AFP ,RFI .) 

ראוי לציין כי מערך ערוצי התקשרות הבינלאומיים של צרפת נמצא תחת ביקורת נוקבת לכפל משאבים 

בנוסף לכך הרשת נתפסת כרשת המשדרת על צרפת ולא כרשת חדשות . וחוסר יעילות בין כלל הגופים

  308".על העולם בשביל העולם"עולמית המשדרת 

                                                   
304
 Communication from the Minister of Culture and Communication to the Council of Ministers of 30 November 2005 
305
 .4105להמשיך להפיק לרשת תוכניות עד שנת  TF1בעת העברת הבעלות התחייבה  
306
 .מיליון בתי אב נוספים למערך השידורים בעקבות הסכם הפצה שנעשה עם הודו 21 -פו כבשנה האחרונה נוס 
307
 .חשש הערוצים המסחריים מתחרות וכן טענת חוסר עניין לציבור בתכנים בינלאומיים 
308
 The Rise of 24-hour News Television: Global Perspectives (Stephen Cushion,Justin Lewis, 2010) 
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דקות כאשר בין לבין משדרת  01מבזק חדשות באורך של ( ומחצית השעה)הרשת משדרת בכל שעה 

ות מערוץ לערוץ כלל התוכניות דומ(. ראיונות וכדומה, אקטואליה, טכנולוגיה)מגזינים בתחומים שונים 

 (. אנגלית וערבית, צרפתית)כאשר רק השפה שונה ( טקסט ותמונה)

 :להלן תכנית השידורים של הרשת
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 רשת השידור הציבורי הפינית

Yle 
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 כללי .1

עבור תשדירי רדיו והחלה לשדר  .004-הוקמה  ב(  Yleהידועה בשם )רשת השידור הציבורי הפינית 

  .0058בטלוויזיה משנת 

YLE  חולקת הרבה מאפיינים עם מודל ה-BBC   ל. הבריטי עליו עוצבה- Yle 01, ארבע ערוצי טלוויזיה 

 .ערוצי רדיו מקומיים 45-ארציים ו-ערוצי רדיו כלל

 :הם YLEשל ערוצי הדגל 

 Yle 1 תרבות וחינוך, דרמה, משדר בעקר חדשות ואקטואליה עם מספר סדרות דוקומנטריותה ,

 .סרטי קולנוע והפקות בריטיות, רהואפילו סטי

  Yle 2 הינו בעיקר ערוץ לילדים ונוער המציג בעיקר סדרות בידור למיניהן . 

 Yle Fem (Yle five)  חדשות( מהאוכלוסייה 5.5%שוודים מהווים )הוא ערוץ המשדר בשוודית ,

ציבורי השידור הממביא הערוץ תכניות "  פריים טיים"מחוץ ל. סדרות ילדים וסרטים רבים

 . השוודי

  Yle teema היסטוריה , מוזיקה קלאסית, המתמקד באומניות, מדע וחינוך, הוא ערוץ תרבות

 . וסרטים

  ערוץ הלווייןYle Finland אשר מביא מספר תכניות נבחרות מהערוצים השונים , הבינלאומי

 (ערוץ פרטי) MTV1ומעט מערוץ 

 

עם , Yle 2אחריו . 78%-ל שיעור צפייה שבועי של כבע, Yle 1הערוץ הפופולארי ביותר במדינה הוא 

 הציבוריים הוא  של ערוצי הטלוויזיהכ נתח השוק "בסה  .50%עם הפרטי  MTV1ורק אז , שיעור זהה

 .51% הרדיו הציבוריות עומד על נתח השוק של כלל תחנותבתחום הרדיו .  25.4%

 :בשנים האחרונות Yleשל להלן עיקרי הנתונים הכלכליים 
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 מימון וחלוקת התקציב .2
 . בעלות על רשות השידור 00.08%למדינה יש 

אחרי שנים רבות בהן הכסף למימונה נאסף  -עברה שינוי מהותי לאחרונה   YLEשיטת המימון של 

הוחלט שהתשלום יתבצע על ידי   4101משנת , באמצעות אגרה לרדיו ומאוחר יותר גם טלוויזיה

. פרטיים ותאגידים על בסיס שנתי בנוסף למיסים האחרים שלהםשנאסף בעיקר מאנשים   " Yleמס"

 . ור מתשלוםטיורו מקבלים פ 7801-קטינים ואזרחים בעלי הכנסה פחותה מ

יורו בשנה  021אדם המשלם . 021יורו והמקסימום  51המינימום המשולם במסגרת המס הזה הוא 

 :מממן

 7.5 יורו למוזיקת רדיו. 

 ..8 לילדים יורו לחומר אמין ובטוח. 
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 1.81 ארצי-יורו לשידורי סימפונית הרדיו בשידור כלל. 

 4.54 יורו על לימוד מדעי. 

 0..42 יורו של דרמה פינית. 

 1.17 יורו על דרמה זרה. 

 7.. יורו לבידור בטלוויזיה וברדיו. 

 08.7 יורו דיווחי ספורט מקומיים וגלובליים. 

 42.8 יורו על דיווחים חדשותיים  בכל סוגי המדיה. 

 .בערוצים הציבוריים אין פרסומות כלל

מיליון  251-גדל התקציב ל 4104כאשר בשנת , מיליון יורו 108.2על סך   ועמד 4101בשנת   Yle כנסותה

 . מיליון יורו 281הוא  4101לשנת של המס וסכום הגבייה המשוער יורו 

 :כדלקמןהינם  4104-החברה נכון לסעיפי התקציב העיקריים של חלוקת המימון בין 

 

 
 

 

 :4104-חלוקת המימון בין התכנים השונים נכון ל



 

252 
 

 
 48-ו, מיליון לרדיו 0., יורו הולכים לטלוויזיה 000מיליון יורו אלו  115שמתוך ,  חשוב לציין, בנוסף

 .  מיליון לשירותים אינטרנטיים וניידים

 מבנה תאגידי .3

כוללת לפחות י הפרלמנט ו"נבחרת עשמועצת המנהלים מובטחת לפי חוק ומבוססת על  YLEעצמאות 

 :הםשל מועצת המנהלים בהתאם לחוק הפיני תפקידיה  .חמישה ולא יותר משמונה חברים

 בוחרת ומפטרת את המנהל הכללי ומאשרת את משכורתו ותנאיו. 

  ומאשרת את משכורתם ותנאיהם הבכירבוחרת חברים נוספים מתוך הצוות. 

  התקציב השנתי עלמחליטה. 

 לדון בתכניםשל מועצת הרשות בה כללית מזמנת ישי. 

 מוציאה דוח שנתי על פעולת הרשת. 
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 :המבנה התאגידי מתואר בתרשים שלהלן
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Yle יחידת המדיה אחראית :  שלוש יחידות תוכן ויחידה ביצועית, (מדיה)מיחידת תקשורת  תמורכב

ותיאום בין , ייצור הפרופיל לערוצים השונים, מחקר, םפרסו, עריכה לכל ערוץ בנפרד, תכנון, לניהול

התוכן היצירתי הכולל , יחידות התוכן כוללות את החדשות והאקטואליה. הרדיו והאינטרנט, הטלוויזיה

היחידה הביצועית דואגת . המספק מגוון תכנים בשפה, והתוכן השוודי, אומנות וכדומה,  מדע תרבות

 .ובטכנולוגיה  הכרוכה בה להפקה וניהול השירות הקשור בה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפעולה המשותפת מאפשרת תיאום ופיתוח ושימוש כללי במשאבי החברה הדרוש כדי להסיג את 

, HR-אבטחה ו, תקשורת, עניינים פיננסים ומשפטיים, אסטרטגיה כוללשל החברה ה המט. מטרותיה

 . יש דירקטור אחראיכאשר לכל אחד מאלו 

 מחויבות ומטרות .4

 :כרשת השידור הציבורי הפינית הן Yleבות של  מחוי

 שיהיו , נוספים הרלוונטיים למיעוטיםקיפה של תכניות טלוויזיה ורדיו לרבות שירותים אספקה מ

 .נגישים אליהם בכל אמצעי תקשורתי

  בעקרונות דמוקרטיים על ידי מתן מענה לקהל יעד רחב ככל האפשר עם כמות גדולה      תמיכה

 .דיונים והזדמנויות לאינטראקציה, דעות, פשר של מידעומקיפה ככל הא

 להפיק ולפתח את התרבות הפינית, לשמר, ליצור. 

 טים שוויוניים וחינוכיים כדי לתת את האפשרות ללמוד ולהשכיל  מהתוכן המוצעלקחת בחשבון היב ,

 .ולספק תכניות לילדים ונוער

 ת השונות תכנים זריםמפגש בין תרבויות שונות ולספק לקהילו, לקדם סובלנות. 
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 הצועני ודוברי , וליצור מענה למיעוט הסאמי, לספק מענה שווה לאזרחים דוברי פינית ודוברי שוודית

 .שפת הסימנים

 

 :YLEמטרות 

  ראוייםהשידור הציבורי ותכניו כ הערכת. 

 צירת י, רקע וסגנון חיים, שכבת גיל, תכנים לכל אזור ל האזרחים  באמצעות אספקתמתן שירות לכל

 .מגוון תרבותי באופן מודע ופתוח ותוכן נגיד לכל בכל סוג מדיה

 פרויקטים כאלו ואחריםצורך קידום שותפים לוניות הסקטור היצירתי וחבירה לחי קידום. 

 ליעילות מקסימאלית בסקטור המדיה חתירה. 
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 יווןרשות השידור הציבורי ב

ERT (EPT) 

 

 

 

 

 :כללי .1
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בחודש  -ן למדינה אשר נמצאת במהלכה של רפורמה מהפכנית בשידור הציבורימהווה מקרה בוח, יוון

 5שהפעילה , (ERT)החליט במפתיע ראש הממשלה היווני לסגור את רשת השידור הציבורי , 4101יוני 

ואתר  309תזמורות 4, תחנות רדיו 40, (ET1, NET, ET3, ERT World and ERT HD)תחנות טלוויזיה 

זאת מתוך מטרה לפתוח מאוחר יותר עם כשליש מכמות  310.העובדים .5.,4אינטרנט ולפטר את 

 . העובדים ובמחצית מהתקציב

לצמצום הגרעון  התחייבותהנראה כי המניע העיקרי לסגירת הרשת היה הלחץ על הממשלה לעמוד ב

. הממשלתי וזאת לצורך קבלת חבילת סיוע מהאיחוד האירופאי כתוצאה ממשבר החובות האירופאי

היעדר שקיפות , תפוח רקוב הסובל מחוסר יכולת ניהול: "הינה ERTכי  הה של הממשל ביוון הייתהטענ

 311".ובזבזנות
למרות ההנחיה המפורשת , המשיכו עובדי הרשות לשדר" מרידה"יש לציין כי כאקט של 

  . להפסיק את השידורים

בדבר , א הודעה מיוחדתהוצי  European Commission-עוד יודגש כי האיחוד האירופי באמצעות ה

אך כי )הייתה בסמכות יוונית בלעדית ללא הנחייה אירופאית  ERTהעובדה כי הפעולה היוונית לסגירת 

למרות  ERT-.)312הם תומכים בשידור ציבורי עצמאי ומקווים כי בעתיד יקום אחד שכזה ביוון כתחליף ל

אחורי מ"ים ביוון על קיום לחצים ואקדמאיקיימת תמימות דעים בקרב גורמים ממשלתיים , הודעה זו

כמקור לרוב  ERTלסגירת הערוץ מהאיחוד האירופאי אך גם על אי עצמאותה הפוליטית של " הקלעים

  313.תחלואיה

אשר מומנו באמצעות , (ח"מיליארד ש 11.,0-כ)מיליון אירו לשנה  111-עמד על כ ERTתקציבה של 

יבט מעניין בנוגע לאגרות אלו הינו בשיטת הגבייה ה(. ח"ש 451-כ)אירו לשנה  51-אגרות בגובה של כ

כאשר הן הוצמדו כתשלום קבוע לחשבון החשמל החודשי וזאת ללא קשר לקביעת בעלות על מקלטי 

 . הטלוויזי

 

 

 

 

                                                   
309
 National Symphonic Orchestra and the Contemporary Music Orchestra. 
310
 . תחנות רדיו 0411 -ערוצי טלוויזיה מסחריים וכ 0.1-ביוון ישנם כ 
311
 .4101..04.1בתאריך  BBC Europe -כפי שצוטט בדיווח ב 

312
 Statement by the European Commission on the Closure of the Hellenic Broadcasting Corporation, Brussels, 12 June, 

2013. 
313
 forward.html-way-debates-panel-http://www3.ebu.ch/cms/en/sites/ebu/contents/news/2013/10/athens 

http://www3.ebu.ch/cms/en/sites/ebu/contents/news/2013/10/athens-panel-debates-way-forward.html
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 : הליך סגירת הרשות .2
-רה ,מיזוג"על כן לצורך סגירתה היה צורך בתיקון חוק , הייתה חברת ממשלתית ERTשת השידור ר 

החוקה היוונית מאפשרת במקרים חריגים לשרים בממשלה לחתום ".  גירת חברות ממשלתיותארגון וס

בהחלטת ( בהפתעה)ההחלטה לסגירת הרשת התקבלה  .על תיקוני חקיקה ללא שום דיון מוקדם בפרלמנט

, חוסר היעילות, חריגות השכר, שרים בממשלה ציינו את חוסר השקיפות. 4101יוני  00-מממשלה ב 

נפוטיזם וחוסר באכיפה כחלק , הירידה המתמשכת במספר הצופים, כמות עובדים חריגה, גבוהותעלויות 

 . מהסיבות לסגירת הרשת

עתרו עובדי הרשת לבית המשפט העליון ביוון להוצאת צו מניעה כנגד החלטת , בעקבות ההחלטה

הוצא , ליך המשפטיבסיום הה( חמישה ימים לאחר סגירת הרשת)ליוני  07 –ב . הממשלה לסגירת הרשת

צו מניעה כנגד סגירתה בטענה כי הממשלה פעלה בניגוד לחוק השידור הציבורי אשר מחייב בקיום שידור 

 :ציבורי כדלקמן

"The contribution by a public broadcaster to informing, educating and entertaining the Greek 

people and the Diaspora…."  

ת העובדה כי אמנם בית המשפט חייב את הממשלה בהמשך פעילותה של רשת השידור ראוי לציין א

קרי בית )אך זאת רק עד להקמת רשת שידור ציבורית חדשה ( רדיו ואינטרנט, בטלוויזיה)הציבורי 

 (. ERTהמשפט שלל סגירת רשת שידור ציבורי אך לא שלל את עצם סגירת 

הצהרה בו הוא מגנה (  EBU)  איגוד השידור האירופים נשיא פרס, בעקבות הניסיון לסגירת רשת השידור

 :את החלטת הממשלה היוונית בסגירת הרשת ללא שידורים זמניים

"Every day without public service media is a day of weakened democracy" 

 (.םלווייני)שידורים זמניים על גבי תשתיותיו  ERTבעקבות זאת אפשר האיגוד האירופאי למורדי 

בו מצהירה על פתיחת רשת שידור , כחודש לאחר סגירת הערוץ הציגה הממשלה חוק חדש, לאור כל זאת

אשר תמשיך להיות ממומנת על ידי פרסום ואגרה ותהיה בעלת  NERIT314ציבורית חדשה לחלוטין בשם 

 . עובדים 0,111-0,511מצבת כוח אדם של 

                                                   
314
 Nerit – New Hellenic Radio, internet and Television 
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 -הראוי  האיטלקי והגרמני כמודל , של השידור הציבורי הבריטי אה לנגד עיניו את הדגםרטען כי הממשל 

בנוסף לכך 315.שיש ללמוד ממנו ולשאוף אליו, אך תחת פיקוח ממשלתי, ופיננסית בעל עצמאות פוליטית

תפעיל רשת שידור ציבורי זמנית והפסקה זמנית של תשלום , NERITהצהירה כי עד להקמתה של 

  316.האגרה

 :עצמאות פוליטית .3
לאחר שנים רבות של אחיזה )רגולציה כולל של ענף התקשורת ביוון -הוחלט על הליך דה 81-שנות ה בסוף

בעקבות (. מוחלטת של הממשל בענף וחוסר אמון מוחלט של הציבור בתקשורת כחופשיה ובלתי משוחדת

רדיו תחנות  0411 -שונים וכ הערוצי טלוויזי 0.1-קמו כ)ההליך נכנסו לענף מאות חברות מסחריות 

הממשלה ניסתה . הליך שהביא לאנדרלמוסיה כוללת בעקבות תפיסת כלל תדרי השידור(. עצמאיות

 (. ללא הצלחה רבה)לאורך השנים בקיקה להביא סדר לענף התקשורת 

. ביוון ERTהייתה הגוף הממונה על רשת השידור  317NCRTV –מועצת רשות השידור והרדיו של יוון 

התוותה מדיניות והמליצה לשר הממונה על , פקחה על ביצוע רגולציה, 318המועצה העניקה רישיונות

 .  פעולות הנוגעות לרשות השידור

מורכבת )  319בפה אחד על ידי מועצת נשיאי ועדות( לרוב)חברים אשר מונו כולם  7-המועצה הורכבה מ

רה בפה אחד במקרים בהם לא הושגה בחי(. כ מסיעות עצמאיות"וח תמנשיאי כלל הוועדות הפרלמנטאריו

חברי המועצה מונו לתקופה של ארבעה שנים ויכלו . מחברי הפרלמנט היווני 81%היה צורך ברוב של 

 . להיבחר בשנית רק פעם אחת

המועצה אמנם המליצה על מתן רישיונות והטלת קנסות אך באופן מעשי סמכות זו הייתה נתונה לשר 

בנוסף לכך לאורך השנים  320.חלטות המועצהלאיים בהטלת וטו על ה( ואף עשה זאת)הממונה שיכל 

 (. בהתאם לחפצי הלב של הממשל והשר הממונה)סמכויות המועצה שונו לעיתים קרובות 

אין הדבר השפיע על מעמדה אשר , על אף העבודה כי בשנים האחרונות הרשת שידרה תכנים איכותיים

תפיסת . רות מסחריות אחרותהתדרדר לאורך השנים בעיקר על ידי בריחת קהל הצופים לערוצי חב

שולט דרדר " נפוטיזם"-של הממשל להעברת מדיניותה וכמקום עבודה בו ה" שופרו"-הציבור את הרשת כ

 .את מעמדה עוד יותר

                                                   
315
 Eurofound, "Deadlock over Broadcast Reform", August 2013. 
316
 http://www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Frontpage%20News/2013/08/Open%20letter.pdf 
317
 National Council for Radio and Television 
318
 בדזמניים בל 
319
 Conference of Presidents  
320
 Public Broadcasting and European Law: A Comparative Examination of Public Service Obligations in Six Member States 

(Kulwer Law Int. 2008)  
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מתחנות הרדיו  00ניסתה הממשלה לסגור ערוץ אחד ולאחד  4100ראוי לציין את העובדה כי כבר בשנת 

. ל התנגדות חזקה הן של פוליטיקאים והן של עובדי הרשתניסיון זה כשל בש. שלה לתחנת רדיו אחת

הממשלה טענה כי כל ניסיון לייעל את הרשת בזמן שהיא פועלת אינו ישים בשל התנגדויות חזקות של 

 .   איגודי עובדים

נראה כי הממשל היווני תפס את ההזדמנות שנקרתה בפניו לסגור את הערוץ בשם חוסר היעילות ששרר 

אך קרוב לוודאי כחלק ממכירת וסגירת נכסים כוללת בעקבות משבר החוב וההכרח במסדרונותיה 

 .  בצמצום הגרעון כתנאי לקבלת סיוע מהאיחוד האירופאי

הפגין הציבור נחרצות כנגד , על אף חוסר עצמאותה של הרשת ומעמדה הירוד בקרב הציבור, כאמור לעיל

י של הציבור לחוסר האמון הרב ששרר בינה לבין ניתן לראות את ההפגנות הללו כביטו. סגירת הערוץ

הממשלה בגין הבטחתה לפתיחת רשת שידור ציבורית אחרת וכן כביטוי לחשיבות שהציבור נותן לקיומה 

 (.עצמה ולא כתמיכה בתחלואי הרשת)של רשת שידור ציבורית מהימנה ועצמאית 

 :מסקנות .4

 קבלת ייעוץ  פרלמנטרי וללא, יבוריסגירת הרשת נעשתה בחטף בהחלטת ממשלה ללא שום דיון צ

 .המתמחות בנושא או מחברות ייעוץ פרטיות (ם ובינלאומייםימיפני)מגופים ציבוריים 

 כתוצאה מכך חלה תרעומת ציבורית ארצית ובינלאומי קשה כנגד החלטת הממשלה. 

  פסק ( תאף לא במתכונת זמנית ומצומצמ)כתוצאה מסגירת הערוץ ואי המשך קיום שידורים ציבוריים

 .  בית המשפט העליון כנגד החלטת הממשלה

  בעקבות לחצים אלו ואחרים הציגה הממשלה חוק חדש בדבר יצירת רשת שידור ציבורי חדשה

 .עד להקמת רשת זו תציבורי במתכונת מצומצמשידור ואפשרה רשת 
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 ב"ארהרשות השידור הציבורי ב
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 :כללי .1

. 00.7-י הקונגרס האמריקני ב"ב הוקם ע"לשידור ציבורי בארה" ארגון על"מעין המהווה   CPB-ה

תחנות  151-המספקת תכנים ומימון לכ) PBS -מממן את רשת הטלוויזיה הציבורית CPB-ה

תחנות רדיו  011-הקשורה לכ) NPR -ואת רשת הרדיו הציבורית( טלוויזיה אמריקניות ציבוריות

 (. ב"ציבוריות ברחבי ארה

 

ומהווה גורם ( "America's largest classroom"321)רואה עצמו כגורם מעודד השכלה  PBS-ה

 . משמעותי בכל הנוגע לשידורים שאינם מסחריים באופיים

 

 :מטרת  הרשת היא

 

"… to create content that educates, informs and inspires. To do this, PBS offers 

programming that expands the minds of children, documentaries that open up 

new worlds, non-commercialized news programs that keep citizens informed on 

world events and cultures and programs that expose America to the worlds of 

music, theater, dance and art."322 

עצמו כגורם המתמרץ את החברה האמריקנית לפעילות אזרחית  מעוניין למצב CPBנראה כי 

צעד שנראה כנרחב יותר מהמנדט הראשוני של הרשת ושל רשתות  323,ולמעורבות בחיי החברה

הוגדר בעבר כמודל אליו על ישראל לשאוף  PBSיש לציין כי מודל זה של ה. שידור ציבורי אחרות

 324.מבחינת איכות השידור הציבורי

 

של המודל האמריקני בנוגע לשידורי הטלוויזיה נעוץ בשיטת המימון של תרומות יחודיותו י

כנגד התרומות " תודה"כאשר לאורך השנים הופכות בהדרגה שקופיות ה, כתחליף לאגרות

 . וההבדלים ביניהן מיטשטשים, שנתקבלו לחליפיות במובנים רבים לפרסומות מסחריות רגילות

 

 

 

 

                                                   
321
 www.pbs.org/about/  
322
 information/-http://www.pbs.org/about/corporate 

323 CPB Future Fund. (2001) A Report to Public Television: Social Capital and its Implication for Public Television. Washington, DC: 

Corporation for Public Broadcasting 

324
פורום  .ר אריק כרמון"עקיבא כהן וד' פרופ, יצחק גלנור' פרופ, ארנון צוקרמן' פרופ :כפי שאמרו מספר פרופסורים בכירים ובניהם 

 0008, עתיד השידור הציבורי בישראל, המכון הישראלי לדמוקרטיה ,השולחן העגול

http://www.pbs.org/about/
http://www.pbs.org/about/corporate-information/
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של תקציב פדראלי המחולק ( ח"מיליארד ש .0.5)מיליון דולר  225-עומד על כ PBS -תקציב ה

 .לתחנות הטלוויזיה והרדיו( 80%-כ)ברובו המכריע 

 

-וה PBS-מהווה מעין גוף מתקצב ומפקח אחר גופי שידור ציבוריים רבים ובדגש על ה CPB-ה

NPR  .ל תרומות המודל האמריקני גם מהווה מודל מימוני ש, מעבר למבנה התאגידי הייחודי

 . ושידורי חסויות כנגדן

 :PBS על  נתונים כלליים

 PBS  המעניק לחברים בארגון רישיון( ואינו מחויב במס)הוא ארגון ללא מטרות הרווח 

 . לשדר בתחום החינוכי

 רשתות טלוויזיה המשלמות דמי  151-ומורכבת מכ 325בעלות על הארגון היא קולקטיבית

 .חבר

 וועדות חינוך של הרשויות , גופי מדינה, רים"מלכ)ות רשתות הטלוויזיה אינן מסחרי

    326(.המקומיות

  רשת השידורPBS  רשתות טלוויזיה  151 –ל  (תוכניות טלוויזיה)תכנים מפיצה בעיקר

 (. אינטרנט וכן לוחות חכמים בבתי ספר, MobileTVלרבות )

 הברובן מ –רשתות שידור זרות מ חלק ניכר מהתוכניות נרכשות- BBC.  

 מיליון כניסות חודשיות לאתר  11-מיליון תושבים וכ  041-כ: וצת רשת השידורתפ

 .האינטרנט

 שעות שידור בשנה 4,011 -הרשת מפיצה כ. 

 327.מקור מימון העיקרי של הגוף מתרומות ודמי חבר  

 . נמצא שנה אחר שנה בראש רשימת גופי הציבור האמינים ביותר בקרב סקר דעת קהל PBS-ה

                                                   
325
 Collective Ownership 
326
 State agencies 
327
 Member Assessment  


