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 תאגיד השידור הישראלידוח רואי החשבון המבקרים של 
 שר התקשורתהמוגש ל

 
 

 לימים( התאגיד -)להלן תאגיד השידור הישראלישל  פיםהמצור על המצב הכספי ותהדוחביקרנו את 
על תזרימי  ותבנכסים נטו והדוחעל השינויים  ותהדוח, על הביצוע הכספי ותהדוחואת  2016-ו 2017 בדצמבר, 31

. תאגידה לתהנהדוחות כספיים אלה הינם באחריות  לשנים שהסתיימו באותם תאריכים. תאגידשל ה המזומנים
 אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
בצעה פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ול-. על1973 - )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 
של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות  מדגמית

הערכת נאותות ההצגה בדוחות וכן  התאגידשיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של 
 . אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.הכספיים בכללותה

 
 

 תאגידהמהותיות, את המצב הכספי של ה לדעתנו, הדוחות הכספים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות
לשנים תאגיד של ה טו ותזרימי המזומניםבנכסים נהשינויים , את הביצוע הכספיו 2016 -ו 2017 בדצמבר, 31 לימים

 .(Israeli GAAP)מקובלים בישראל  לתקני חשבונאותבהתאם  שהסתיימו באותם תאריכים
 
 
 

 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  תל אביב 
 רואי חשבון  2018במרץ,  25 
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 על הביצוע הכספי דוחות

 
 
   

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 
    2017  2016 
 ש"חאלפי   באור  

 הכנסות
 

  
  

 
 

 

 232,444  591,313  ד'1ג', 1  הכנסות מהקצבות
       

 -  30,946  12  הכנסות מחסויות ופרסומות, נטו
       

 -  306    משירותי ארכיוןהכנסות 
       

 232,444  622,565    סה"כ הכנסות
       

       עלות ההפעלה
       

 *( 19,845  149,314    שכר עבודה ונלוות
 *( 10,828  123,899  13  עלות ההפקות

 *( 662,15  163,317  14  אחרותהוצאות הפעלה 
       

 46,335   436,530    סה"כ עלות ההפעלה
       

 186,109  186,035    הכנסות נטו מפעילויות
       

 *( 12,485  17,244  15  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 173,624  168,791    הכנסות נטו לפני מימון
       

 35  850    הוצאות מימון, נטו
       

 173,589  167,941    לשנהנטו  ,הכנסות
 
 
 

 *( סווג מחדש.
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  בנכסים נטועל השינויים  דוחות

 
 
 
 

 
נכסים נטו שלא קיימת 

 לגביהם הגבלה
  

 
 

נכסים נטו 
שקיימת לגביהם 

 הגבלה זמנית

  
        
 

 
לשימוש 
  לפעילות

 לשימוש
לנכסים 
 קבועים

 

 סה"כ 
 אלפי ש"ח  
         

 12,441  -  119   12,322  6201 ,בינואר 1יתרה ליום 
         

 173,589  -  -  173,589  שנהעודף ל
         

 -  -  97,978  (97,978)   נכסים קבועיםסכומים שהועברו לרכישת 
         

 -  -  (2,796)  2,796  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת 
         

 -  90,729  -  (90,729)  פעילותסכומים שהועברו למימון 
         

 186,030  90,729  95,301  -  2016 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
         

 167,941  -  -  167,941  לשנהעודף 
         

 -  -   175,172  (175,172)      נכסים קבועיםסכומים שהועברו לרכישת 
         

 -  -  (28,829)         28,829   סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת 
         

 -  21,598  -  (21,598)  פעילותסכומים שהועברו למימון 
         

 353,971  112,327  241,644  -  7201 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 
 
 
 
 
 
 



 תאגיד השידור הישראלי

6 

 מזומניםהעל תזרימי  דוחות

 
 
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בדצמבר 31
  2017  2016 
 ש"חאלפי   

     תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
     

 173,589  167,941  שנהעודף ל
 13,192  79,382  כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )א(התאמות הדרושות 

     
 186,781  247,323  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

     
     תזרים מזומנים לפעילות השקעה

     
 (4,057)  (474)  משועבדים תהשקעה בפיקדונו

 (92,811)  (103,413)  רכישת רכוש קבוע
 -  (38,710)  זכויות שידוררכישת 

 (2,068)  (1,474)  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
     

 (98,936)  (144,071)  השקעהמזומנים נטו ששימשו לפעילות 
     

 87,845  103,252  במזומנים שינוי
     

 13,919  101,764  השנהיתרת מזומנים לתחילת 
     

 101,764  205,016  השנהיתרת מזומנים לסוף 
     

     התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת )א(
      
     הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
      
 2,796  28,829  והפחתות פחת 
      
   28,829  2,796 
     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
      
 -  (19,537)  עלייה בלקוחות 
 (352)  (7,443)  עלייה בחייבים ויתרות חובה 
 4,326  45,622  עלייה בספקים ונותני שירות 
 6,422  31,911  בזכאים ויתרות זכותעלייה  
      
   50,553  10,396 
      
   79,382  13,192 
      
     פעילות מהותית שלא במזומן 
      
 -  29,306  באשראי ספקים זכויות שידוררכישת  
      
 3,099  2,269  באשראי ספקים רכישת רכוש קבוע 
      

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 כללי -:1באור 
 

 רקע א.

 
לחוק  2סעיף  מכח 2014באוגוסט  11ביום תאגיד השידור הישראלי )להלן: "התאגיד"(, הוקם 

 )להלן: "החוק"(. 2014-השידור הציבורי הישראלי, תשע"ד
ובתאריך זה, כך נקבע בסעיף  2017באפריל  30 ליום ונקבעחוק הסדרים רבים בשל  םיום תחילת

 לחוק, התאגיד יחל בשידוריו )להלן: "יום התחילה"(. 92
 2017-(, התשע"ז 7ון מס' פורסם חוק השידור הציבורי הישראלי )תיק 2017באפריל,  27ביום 

. ביום זה החל התאגיד 2017במאי,  15הקובע שיום התחילה בו יחלו שידורי התאגיד ידחה ליום 
 בשידוריו.

לפיו  2017-(, התשע"ז 8פורסם חוק השידור הציבורי הישראלי )תיקון מס'  2017במאי,  14ביום 
ראלי. תאגיד החדשות יהיה יוקם תאגיד חדשות כישות משפטית נפרדת מתאגיד השידור היש

אמון על הפקת תוכן חדשותי אשר יועבר לשידור על ידי תאגיד השידור הישראלי. נכון למועד 
 החתימה של הדוחות הכספיים טרם ידועה השפעת התיקון כאמור על תוצאות התאגיד בעתיד.

 .1א'10באור גם ראה 
 

 תפקידיו ומטרותיו של התאגיד ב.

 
ים שידורים כשירות ציבורי ויספק שידורי תוכן שונים באמצעים התאגיד יקיבהתאם לחוק 

 חזותיים קוליים וכתובים, בטלוויזיה, ברדיו ועל גבי רשת האינטרנט.

 
התוכן שיספק התאגיד יהיה עצמאי, יופנה לכלל אזרחי מדינת ישראל ותושביה, ישקף ויתעד 

 ןוייתואת מורשת ישראל,  הערכיאת היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, את 
 ביטוי הוגן, שוויוני ומאוזן למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור בישראל.

 
 יל, כך נקבע בחוק, יפעל התאגיד:כאמור לע ,במילוי תפקידיו

 
 ;להרחבת ההשכלה והדעת 
 ;לקידום התרבות, היצירה האיכותית הישראלית המקורית, והמוסיקה הישראלית 
  החדשנות בתחום תוכן השידורים והפצתם ובטכנולוגיות השידור;לקידום 
 .לטיפוח ולקידום השפה העברית 

 
 שידורי הטלוויזיה יתקיימו בערוצים שונים, שיכללו לכל הפחות את אלו:

 
 ;ערוץ שידורים מרכזי 
 ;ערוץ לילדים ולנוער 
 .ערוץ בשפה הערבית 

 
חדשות ותכניות בענייני היום, מוסיקה, קול ישראל" ויכללו שידורי "שידורי הרדיו ייקראו 

שידורים בנושא מורשת ישראל, שידורים לילדים ולנוער, ושידורים בשפה הערבית ובשפות 
 הרווחות בישראל, לרבות בשפות הרוסית והאמהרית.

 
 התייחס לפעילות השוטפת של התאגידעיקרי ההוראות שנקבעו בחוק ב ג.

 
 נקבע בחוק אורגנים ובעלי תפקידים שמינויים .1

 
 12האורגנים של התאגיד הם המועצה והמנהל הכללי. מועצת התאגיד כוללת  א(

קריטריונים של ניסיון משמעותי  על פיועדת איתור,  על ידינציגים הממונים 
לחוק. תפקידיה לקבוע את מדיניות התאגיד  9בתחומים שונים כפי שנקבע בסעיף 

 לחוק. 9ולפקח על יישומה ותפקידים נוספים כמפורט בסעיף 
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 )המשך( כללי -:1באור 
 
 )המשך( עיקרי ההוראות שנקבעו בחוק בהתייחס לפעילות השוטפת של התאגיד ג.

 
 )המשך( ם ובעלי תפקידים שמינויים נקבע בחוקאורגני .1

 
המועצה ותפקידיו לנהל באופן שוטף את התאגיד ולשמש  על ידיהמנכ"ל ממונה  ב(

כעורך ראשי של התכניות, למעט שידורי חדשות ולדווח למועצה על פעילות 
 התאגיד.

 
המועצה, יפעל באופן עצמאי וישמש כעורך  על ידימנהל חטיבת החדשות שמונה  ג(

 ראשי של שידורי חדשות ותכניות בענייני היום.
 

עובד התאגיד, שמונה לתקופה של שבע שנים הינו המבקר הפנימי של התאגיד  ד(  
 בלבד וכפוף ליו"ר המועצה.

 
 עובד התאגיד ומונה לתקופה של שבע שנים בלבד. הינוהיועץ המשפטי  (ה

 
יו"ר המועצה ימנה, באישור המועצה, ממונה על קבילות הציבור לתקופת כהונה  ו(

 של חמש שנים. 

 
 שיא כוח אדם בתאגיד .2

 
המועצה לאחר קבלת אישור  על ידימגבלת שיא כוח האדם בתאגיד תאושר  א(

 הממונה על התקציבים במשרד האוצר )להלן: "הממונה על התקציבים"(.
 תקציבהתקציבים כאמור, לא תאשר המועצה את בהיעדר אישור הממונה על 

 התאגיד.
 

יום מתום כל שנת כספים המנכ"ל יודיע למועצה, לשר התקשורת ולשר  45בתוך  ב(
 האוצר אם התקיימה מגבלת שיא כוח האדם בשנה שחלפה.

כל שלא התקיימה מגבלת שיא כוח האדם, התאגיד ימנע מקבלת עובדים חדשים כ
אדם לשם קבלת שירות שבוצע בידי עובד התאגיד קודם ויאסר עליו להתקשר עם 

 לכן.
 

 מגבלות על נכסים והלוואות .3
 

התאגיד אינו רשאי למכור או להעביר נכס מקרקעין, משדרים או נכסים אחרים  א(
 שבבעלותו אשר שר התקשורת קבע בתקנות כי הם נכסים חיוניים, אלא באישורו.

 
שנים  10ני, או להשכירו לתקופה העולה על התאגיד אינו רשאי לשעבד נכס חיו ב(

 אלא באישור שר התקשורת. 
 
התאגיד רשאי לקבל הלוואות פיתוח אם המועצה אישרה זאת ברוב של שני שליש  ג(

מיליון ש"ח, אלא אם אישר זאת  20מחבריה ובלבד שסך ההלוואות לא יעלה על 
 שר האוצר.
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 )המשך( כללי -:1באור 
 

 )המשך( ההוראות שנקבעו בחוק בהתייחס לפעילות השוטפת של התאגידעיקרי  ג.
 

 מקורות תקציב התאגיד .4
 

 תקציב התאגיד מורכב מהמקורות הבאים:  א(
 

, אשר משרד הוראות החוק ותיקוניול 80"הסכום הכולל", כהגדרתו בסעיף 
 התחבורה יעביר לתאגיד בכל שנה, כדלקמן:

 
 ביום לתאגיד סכום זה הועבר ש"ח,מיליון  67.5 - 2016ן של שנת ברבעון האחרו

28.12.2016. 
 מיליון ש"ח. 546.25 – 2017בשנת 
 מיליון ש"ח. 625 - 2018בשנת 
 מיליון ש"ח.  650 -ואילך  2019בשנת 

, לפי המדד הידוע 2017בינואר  1-הסכומים דלעיל יתעדכנו אחת לשנה, החל ב
 .2017בינואר  1ביחס למדד הבסיס הידוע ביום בינואר של כל שנה,  1 -ב

 
 להלן. 5 בסעיףהכנסות התאגיד מתשדירי פרסומת והודעות כמפורט  ב(

 
הכנסות התאגיד משימוש מסחרי בחומר ארכיוני כהגדרתו בחוק הארכיונים,  (ג

 .1955-התשט"ו
 

שפותחו במיזמי מחקר ופיתוח בתחומים טכנולוגיים בהם  הכנסות ממוצרים ד(
 לחוק. 83התאגיד פועל שמומנו ע"י התאגיד כמפורט בסעיף 

 
 .הכנסות נוספות )מכירה והשכרת ציוד, משפטיות ושונות( ה(
 

 . להלן ד'1ראה באור  ,לגבי הסכם מימון בתקופת ההקמה
 

 היחידה המסחרית -רסומות והודעות פ .5
 

התאגיד רשאי לשדר ברדיו תשדירי פרסומת והודעות תמורת תשלום וכן רשאי  א(
כן, התאגיד רשאי -לשדר בטלוויזיה תשדירים לשירות הציבור תמורת תשלום. כמו

לשדר ברדיו ובטלוויזיה הודעות חסות לציון השתתפותו של גורם חוץ במימון 
 או תכנית. משדר

 
תופרד משאר פעילות התאגיד. היחידה  לתאגיד תהיה יחידה מסחרית שפעילותה ב(

אחראית להכנה ולהפקה של תשדירי פרסומת והודעות,  המסחרית תהיה
תשדירים לשירות הציבור והודעות חסות וכן למכירת זמן השידור בעבורם, לפי 

 כללים שתקבע המועצה בהתייעצות עם המנכ"ל.
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 )המשך( בעו בחוק בהתייחס לפעילות השוטפת של התאגידעיקרי ההוראות שנק ג.
 

 הפקה ורכישה של תכניות .6
 

במסגרת החוק נקבעו כללים בדבר ההוצאות שעל התאגיד להוציא בכל שנה למימון, 
 הפקה ורכישה של תכניות כמפורט להלן:

ההוצאה השנתית למימון הפקה ורכישה של תכניות המיועדות לשידור בערוץ השידור 
מיליון ש"ח לפחות, למימון רכישה  180מיליון ש"ח לפחות ותכלול  200המרכזי תהיה 

והפקות מקומיות, לרבות תכניות תעודה ודרמה ותכניות ספורט בסכומי המינימום כפי 
מיליון ש"ח לכל היותר, לרכישת תכניות שאינן הפקות  20שנקבעו בחוק, וכן תכלול 

 שות:מקומיות, תכניות ספורט ושידורי חד
 

מיליון ש"ח לפחות, יוקצו למימון והפקה של שידורי חדשות ותוכניות בענייני  160סך של 
 היום, ברדיו, בטלוויזיה וברשת האינטרנט.

 
מיליון ש"ח לפחות, למימון הפקות מקומיות קנויות לשידור בערוץ הילדים  40סך של 
 ולנוער.

 

, המיועדות לשידור בשפה הערבית. מיליון ש"ח לפחות למימון הפקות מקומיות 20סך של 
מיליון ש"ח לפחות למימון  30, התאגיד יקצה סכום של 2020זה, החל בשנת  ןלעניי

 תכניות כאמור.
 

, 2017בינואר  1-בינואר של כל שנה, החל ב 1כל הסכומים דלעיל יוצמדו למדד הידוע של 
 .2017בינואר  1כשהוא מעודכן ביחס למדד הבסיס של 

 
, בהתקשרות התאגיד לרכישת הפקות מקומיות קנויות, לא תהיה לו כי נקבע כן, כך-כמו

 הגלומות בהפקות אלו.רוחני היותר ממחצית הבעלות על זכויות הקניין 
 

 מעמד התאגיד לעניין תשלומי מסים .7
 

לחוק, לעניין תשלום מיסים, אגרות, ארנונות ותשלומי חובה אחרים,  89בהתאם לסעיף 
 או לרשות מקומית, מעמדו של התאגיד הוא כדין המדינה.המגיעים למדינה 

 
  הוראות מעבר שנקבעו בחוק והוראות לעניין יום התחילה .8

 
לצורך הערכות התאגיד לקיים את שידוריו ביום התחילה המדינה תעמיד לרשותו  (א

תקציב הולם שישמש לצורך התקשרות בעסקאות הנדרשות לשם כך, והכל על פי 
גיד לבין המדינה באמצעות החשב הכללי. לעניין ההסכם שנחתם הסכם בין התא

 להלן. ד'1בסעיף והרחבותיו, ראה פירוט 
 
אף אם טרם נקבעה מגבלת שיא כוח האדם, המנכ"ל הזמני רשאי לקבל לעבודה  (ב

עובדים הנדרשים לשם הערכות לקיום השידורים ביום  600לפני יום התחילה עד 
 התחילה.

 
יציע לעובדים של רשות השידור משרות בתאגיד, ללא מכרז, בהיקף המנכ"ל הזמני  (ג

משיא כח האדם שיקבע  51% -משרות או עד מספר עובדים השווה ל 450של 
 לראשונה, כמפורט לעיל, לפי הגבוה.

בתום שישה חודשים מיום התחילה, תשוב המועצה ותאשר את שיא כוח האדם 
ת בתאגיד ללא ות השידור משרובתאגיד והמנכ"ל יציע לעובדים נוספים ברש

 מכרז, במגבלה שלעיל.
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 )המשך( עיקרי ההוראות שנקבעו בחוק בהתייחס לפעילות השוטפת של התאגיד ג.
 

כן, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עד תום שנה מיום התחילה, רשאי התאגיד -כמו
 .לקבל עובדים נוספים של רשות השידור ללא מכרז

 
ארכיון הרשות וכל זכויות הקניין הרוחני של רשות השידור, יועברו לתאגיד ביום  (ד

 התחילה, ללא תמורה.
 
התאגיד יודיע למפרק בהקדם ולא יאוחר מיום התחילה על חוזים לרכישת הפקות  (ה

 אליו. ימחומקומיות, קניות שנכרתו בידי רשות השידור שהוא מבקש כי 
התאגיד יערוך התחשבנות עם מפרק רשות השידור  כאמור, שיוחמובנוגע לחוזים 

בנוגע לחוזים אלו באופן בו יחולו על התאגיד חיובים הנוגעים לשידורים שישודרו 
 החוזים מיום התחילה ואילך. פי-על

 
מרשות השידור לתאגיד חוזים לרכישת הפקות מקומיות  ימחוביום המעבר  ו(

 וקניות.
 
שידוריה שנה ושלושה חודשים לאחר יום הטלוויזיה הלימודית תפסיק את  (ז

התחילה )להלן: "יום המעבר"( והחל במועד זה התאגיד יקיים שידורים בערוץ 
 לילדים ולנוער.

 
ארכיון הטלוויזיה הלימודית וכל זכויות הקניין הרוחני של הטלוויזיה הלימודית  (ח

 יעברו לתאגיד ביום המעבר ללא תמורה. 
 
 קמה עם החשב הכלליהסכמי מימון בתקופת הה .ד
 

נחתם הסכם  2015ביולי  29ביום לחוק,  93יל ובהתאם לסעיף לע (8ג' )1כאמור בביאור  .1
מימון בין החשב הכללי של משרד האוצר לבין התאגיד, בדבר מימון תקציב ההקמה. 

מיליון  350מיליון ש"ח, עם אופציה להרחבה עד להיקף של  120ההסכם קבע מסגרת של 
ההסכם הנ"ל סכומי המימון יועברו  על פיש"ח, בכפוף לחתימת תוספת להסכם כאמור. 

 יות שיוגש לאישור החשב הכללי.לתאגיד על פי בקשות רבעונ
 ש"ח. מיליון 45 -של כ בסך סכוםהועבר לתאגיד  2017שנת מהלך , בבהתאם לאמור

 
 מיליון ש"ח. כמו 350נחתמה תוספת להסכם, בדבר הרחבתו לסך של  2016במרס  6ביום  .2

 60כן במסגרת תוספת נקבע כי התאגיד רשאי לעשות שימוש בסכום שלא יעלה על 
ש"ח מתוך תקציב ההקמה המורחב למימון רכישת הפקות מקומיות קנויות מיליון 

מתקציב  ש"חמיליון  225סך של קיבל התאגיד  2017בדצמבר  31נכון ליום  כהגדרתן בחוק.
 ההקמה. 

 
נחתם נספח נוסף להסכם המימון, המאשר תוספת של  2016בספטמבר  14 כן, ביום-כמו .3

ש"ח לרכישת הפקות מקומיות קנויות, מעבר לסכום מיליון  90מימון ביניים בסך של 
מיליון ש"ח. מימון הביניים שאושר כאמור, יקוזז  60המאושר דלעיל בהיקף של עד 

 מהתקציב השוטף של התאגיד, מתוך הסכומים שיתקבלו לאחר יום התחילה.
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 דרותהג .ה
 

 בדוחות כספיים אלה:
   

 תאגיד השידור הישראלי. - התאגיד
   

 .מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - מדד 
   

 המטבע המשמש בהצגת הדוחות הכספיים. - מטבע הדיווח
 

מחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר שהיה משולם להעברת התחייבות  - שווי הוגן
 המדידה.בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד 

 
 

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -:2באור 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים הינם כדלקמן:
 

לכללי החשבונאות המקובלים בתאגידים שאין מטרתם הפקת  הדוחות הכספיים נערכו בהתאם א. 
של המוסד  5של לשכת רואי החשבון בישראל, תקן מספר  69רווחים בהתאם לגילוי דעת מספר 

בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי  36הישראלי לתקינה בחשבונאות ותקן מספר 
 מלכ"רים. 

 
 םהדיווח של הדוחות הכספייהמדידה ובסיס  .ב

 
  .פי המוסכמה של העלות ההיסטורית-ערוכים בסכומים נומינליים על הדוחות הכספיים

 
  שימוש באומדנים ושיקול דעת . ג
 

בעת הכנתם של הדוחות הכספיים, עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים, 
יישום להשתמש בשיקול דעת, אומדנים והנחות אשר משפיעים על  התאגידהנהלת  הנדרש

המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות. מעצם טיבם של אומדנים והנחות, 
  התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

  
 נטו נכסים  ד.
 

של המוסד לתקינה  5בישראל ואת תקן של לשכת רואי חשבון  69את גילוי דעת  מיישםהתאגיד  
בונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. בהתאם לכך, סעיף הקרנות בחשבונאות בדבר כללי חש

  כדלקמן: בדוחות הכספיים מוצג בדוחות כספיים כנכסים נטו
 

 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
 

נכסים נטו במסגרת אותו חלק של הנכסים נטו שלא מוטלת על השימוש בו הגבלה כלשהי. 
 מוצגות שתי חלוקות משנה נוספות:

 

 .נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות .1

)רכוש קבוע, זכויות  נכסים קבועיםנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו ל .2
 .שידור ותוכנות אשר הוצגו בדוחות הכספיים כנכסים בלתי מוחשיים(

 
 



 תאגיד השידור הישראלי

 באורים לדוחות הכספיים

13 

 
 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -:2באור 
 

 )המשך( נטו נכסים  ד.
 

 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה
 

שהתקבלו או מזרימה אחרת של נכסים, אשר השימוש  מהקצבותמרכיב הנכסים נטו, הנובע 
 בו הוגבל על ידי התניות מיוחדות.

 
 במסגרת הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה, מוצגות שתי חלוקות משנה נוספות:

 
 מני. נכסים נטו, שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי ז .1
 נכסים נטו, שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע. .2
 

על ידי  ןתוך הגבלת השימוש בה ותמתקבלה ,ו/או זרימה פנימה אחרת של נכסים הקצבות
 ותבמהלך שנת הדוח, מוצג או למטרה אחרת לשמה התקבלו התניות ואשר שימשו לפעילויות

השינויים בנכסים נטו, כתוספת לנכסים  , או בדוח עלבדוחות על הפעילויות כהכנסה וכהוצאה
 .נטו שלא קיימת הגבלה על השימוש בהם

 
ת בשנת הדוח, יואשר מתקבלות תוך הגבלת השימוש בהן ואשר לא שימשו לפעילו ,הקצבות

 . עם לגביהם הגבלהמוצגות בדוח על השינויים בנכסים נטו, כתוספת לנכסים נטו שקיימת 
גות בדוח על השינויים בנכסים נטו ובדוח על הפעילויות מוצ ,תקבלוהביצוע המטרות לשמן 

 כסכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות. 
 
 מטבע פעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ .ה
 

 מטבע פעילות ומטבע ההצגה .1
 

מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועל 
מטבע  .והכספי ותוצאות פעולותי וולפי מטבע זה נמדדים מצב ,וואת עסקאותי תאגידה

 הפעילות וההצגה של התאגיד הינו ש"ח.
 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2
 

עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה 
, נכסים הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית

והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות 
לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים נזקפים 

. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ על ביצוע הכספי ותלדוח ישירות
ן מתורגמים מחדש למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד ומוצגים לפי שווי הוג

שבו נקבע השווי ההוגן. נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי 
 שער החליפין במועד העסקה.

 
 שווי מזומנים ו. 

 
השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות בתאגידים  התאגידשווי מזומנים נחשבים על ידי 

בנקאיים לזמן קצר, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר 
 אינם מוגבלים בשעבוד.
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 ()המשך עיקרי המדיניות החשבונאית  -:2באור 
 
 רכוש קבוע .ז

 
עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת 

בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם ואינם כוללים 
הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם רק 

 בהקשר למכונות וציוד.
טת הקו הישר לאורך תקופת החיים הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שי

  .השימושיים בנכס
 
 לן שיעורי הפחת השנתיים:הל
  %   
   4%  בנהמ

   10% - 20%  ציוד הפקה
  25%בעיקר   25% - 33%  מחשבים וציוד היקפי
 7%בעיקר   6% - 15%  ריהוט וציוד משרדי
   *(  שיפורים במושכר

 
)לרבות  השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת  *(

או בהתאם לתקופת החיים  לממשה( ושבכוונת התאגידתקופת האופציה להארכה שבידי 
  .שבהם הקצר, לפי השיפורהמשוערת של 

 
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, 

הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים לפי שיטת הרכיבים. 
 כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם. 

 
ל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כ

ולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך של -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
 להלן.' טראה סעיף רכוש קבוע, 

 
 נכסים בלתי מוחשיים .ח

 
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 

ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי עלויות רכישה 
פי עלותם -ההוגן במועד הרכישה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים בלתי מוחשיים מוצגים על

 בניכוי הפחתה מצטברת ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו.
 

על פני אורך החיים  מופחתיםנכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר 
השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים 
המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי בעל אורך 
חיים שימושיים מוגדר נבחנות לפחות בכל סוף שנה. שינויים באורך החיים השימושיים או 

פוס הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפויות לנבוע מהנכס מטופלים כשינוי אומדן בד
חשבונאי באופן של מכאן ולהבא. הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים 

 שימושיים מוגדר נזקפות לדוח רווח והפסד.
 

 אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי מוחשיים הינו כדלקמן:
 
 שנים  
   

 4  תוכנות מחשב
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 ()המשך עיקרי המדיניות החשבונאית  -:2באור 
 

 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים ח.
 

רווחים או הפסדים מגריעת נכס בלתי מוחשי נמדדים לפי ההפרש בין התמורה ממימוש, נטו 
 ועלות הנכס ונזקפים לדוח רווח והפסד.

 
 תוכנות

 
כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות. תוכנות המהוות חלק  התאגידנכסי 

אינטגרלי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש 
קבוע. לעומת זאת, רישיונות לתוכנות העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת 

 ם.לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיי
 

 זכויות שידור
 

זכויות להקרנת סרטים ותוכניות כוללות את עלות סכומי ההתקשרויות עם ספקי זכויות שידור 
במאי,  15-, וזאת החל מיום התחילה, ההוהקרנה של סדרות מקור, סרטים ותוכניות טלוויזי

 . זכויות השימוש בתכנים מופחתות בהתאם למדיניות שנקבעה על ידי הנהלת התאגיד2017
המתחשבת בתקופת חוזה ההפקה והשידור בפועל תוך מתן משקל יחסי גבוה יותר להקרנה 

 הראשונה.
 

 תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה
 

פחת של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים שימושיים מוגדר מוקצה באופן -סכום בר א(
בשיטת הקו הישר. הוצאות  תמשתמש התאגידשיטתי על פני אורך חייו השימושיים. 

 ההפחתה לכל תקופה מוכרות כהוצאה בדוח על הביצוע הכספי.
 
סוקר את אורך החיים השימושיים ואת שיטת ההפחתה בה נעשה שימוש לפחות  תאגידה ב(

 כל סוף שנת כספים. שינויים מטופלים כשינוי באומדן חשבונאי.
 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסים .ט 
 
את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה התאגיד בוחן  

השבה. -מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
ההשבה -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר -להם. הסכום ברההשבה ש-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר
המכירה, נטו ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי 
שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי 

ת המזומנים שאליה שייך הנכס. השבה עבור היחידה מניב-מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
 רידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד.הפסדים מי

 
 הכרה בהכנסה .י

 
הכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות 

וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות  לתאגידהכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו 
למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות 

 מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 
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 ()המשך עיקרי המדיניות החשבונאית  -:2באור 
 

 )המשך( הכרה בהכנסה י.
 

באשראי הכוללות עסקת מימון מוכרות בערכן הנוכחי כך הכנסות מעסקאות מכירות 
שההפרש בין השווי ההוגן של העסקה אילו הייתה מתבצעת ללא אשראי לסכום הנקוב של 
 התמורה מוכר בדוח רווח והפסד כהכנסות מימון תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

 
 ההכנסות הבאים:להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה לגבי סוגי 

 

 חסויות ופרסומותמהכנסות  .1
 

בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בתאריך הדיווח.  חסויות ופרסומות מוכרותמהכנסות 
. שודרו החסויות והפרסומותפי שיטה זו, ההכנסות מוכרות בתקופות הדיווח שבהן -על

גובה במקרה שתוצאת החוזה אינה ניתנת למדידה באופן מהימן, ההכנסה מוכרת עד ל
 .ההוצאות שהתהוו הניתנות להשבה

 

 הקצבות מהמדינה .2

 
מוכרות על בסיס מזומן בהתאם לתקבולים שהתקבלו  התאגיד מהקצבות המדינהות הכנס

 בפועל בתקופת הדיווח.
 

 הכנסות מארכיון .3
 

מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות  הכנסות ממכירת חומרי הארכיון 
, והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. לקונההמשמעותיים הנגזרים מהבעלות 

 .בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות
 

 הוצאות פרסום .אי
 

 לתאגידהוצאות בגין פעילויות פרסום, קידום מכירות ושיווק, מוכרות כהוצאה במועד בו קיימת 
 גישה למוצרי הפרסום או כאשר השירות בגין פעולות אלה ניתן לקבוצה.

 
 

 
 לקוחות -: 3באור 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 -  17,294   חובות פתוחים 
 -  2,200    היהמחאות לגבי
 -  43  הכנסות לקבל

     
 -  19,537   לקוחות

     
 -   478,12   לקוחות שטרם הגיע מועד פרעונםחובות 
לקוחות שחלף מועד פרעונם וטרם שילמו עד למועד חובות 

 -  4,816  אישור הדוחות הכספיים
     

 -  17,294  חובות פתוחים לקוחות
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 ויתרות חובהחייבים  -: 4באור 
 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 142  645  הוצאות מראש
 -  124  מקדמות לספקים

 -  6,802  חייבים בגין הפקות
 210  210  פיקדונות

 -  14  חייבים ויתרות חובה אחרים
     
  7,795  352 

 
 

 משועבדיםקדונות יפ -: 5באור 
 

פיקדונות משועבדים בבנק הפועלים בו מתנהל חשבון הבנק של התאגיד להבטחת ערבויות בנקאיות, 
שנתנו לשוכרים להבטחת תשלומי דמי שכירות. להלן פירוט הערבויות המובטחות בפיקדונות 

 המשועבדים: 
 

מיכלסון )נכסים  לטובת חברת ש. 01/04/2016שהונפקה ביום  ש"ח אלפי 240 -של כ ערבות בסך .א
 .אביב-בתל 6ברחוב קרמניצקי  2בע"מ, אשר התאגיד שוכר ממנה משרדים בקומה  1987וניהול( 

 

לטובת חברת אמות השקעות  05/05/2016שהונפקה ביום ש"ח אלפי  1,303 -של כ ערבות בסך .ב
 .אביב-בתל 6ברחוב קרמניצקי  4-3בע"מ, אשר התאגיד שוכר ממנה משרדים בקומות 

 

לטובת חברת טלאליאנס מדיה  09/05/2016שהונפקה ביום ש"ח אלפי  2,340 -של כ בסךערבות  .ג
 .במודיעין 44גרופ ישראל בע"מ, אשר התאגיד שוכר ממנה את האולפנים ברחוב צלע ההר 

 

גולוב, אשר -לטובת חברת מינץ 27/04/2017שהונפקה ביום  ש"חאלפי  198 -ערבות בסך של כ .ד
 בתל אביב. 6דים ברחוב קרמנצקי התאגיד שוכר ממנה את המשר

 

הדיור -לטובת משרד האוצר 24/05/2017שהונפקה ביום  אלפי ש"ח 130 -ערבות בסך של כ .ה
 בחיפה. 2ברחוב חורי  6הממשלתי, אשר התאגיד שוכר ממנה את המשרדים בקומה 

 

, לטובת חברת מבני תעשיה בע"מ 28/06/2017שהונפקה ביום  אלפי ש"ח 117 -ערבות בסך של כ .ו
 בבאר שבע. 6אשר התאגיד שוכר ממנה את המשרדים ברחוב יהושוע הצורף 

 
לתקופה העולה על שנה ממועד הדיווח, להערכת הנהלת התאגיד ובהתאם להסכמי השכירות שנחתמו 

 סווגו הפיקדונות המשועבדים לנכסים בלתי שוטפים.
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 , נטורכוש קבוע  -:6באור 
 

7201 

  (1) מבנה  
שיפורים 
  ציוד הפקה  במושכר

 ריהוט וציוד
 משרדי

 
מחשבים 
 וציוד היקפי

 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  
             עלות 
             

 95,990  3,519  413  16,883  11,538  63,637  2017בינואר,  1יתרה ליום 
             

 105,682  3,705  418  52,075  3,868  45,616  במשך השנה תוספות
             

 201,672  7,224  831  68,958  15,406  109,253  2017בדצמבר,  31יתרה ליום 
             

             נצברשפחת 
             

 2,651  272  13  932  1,434  -  2017, בינואר 1יתרה ליום 
             

 14,838  1,493  42  8,850  4,453  -  במשך השנה תוספות
             

 17,489  1,765  55  9,782  5,887  -  7201בדצמבר,  31יתרה ליום 
             

 31יתרת עלות מופחתת ליום 
 776  59,176  9,519  109,253  7201בדצמבר, 

 
5,459 

 
184,183 

             
 

6201 

  (1) מבנה  
שיפורים 
 ריהוט וציוד  ציוד הפקה  במושכר

 
מחשבים 
 וציוד היקפי

 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  
             עלות 
             

 80  59  21  -  -  -  2016בינואר,  1יתרה ליום 
             

 95,910  3,460  392  16,883  11,538  63,637  במשך השנה תוספות
             

 95,990  3,519  413  16,883  11,538  63,637  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
             

             נצברשפחת 
             

 5  5  -  -  -  -  2016, בינואר 1יתרה ליום 
             

 2,646  267  13  932  1,434  -  במשך השנה תוספות
             

 2,651  272  13  932  1,434  -  2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
             

 31יתרת עלות מופחתת ליום 
 400  15,951  10,104  63,637  2016בדצמבר, 

 
3,247 

 
93,339 

 
 .1ב'10אור ראה ב –מבנה בהקמה  (1)
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 נכסים בלתי מוחשיים  -:7באור 
 

7201 
 סה"כ  תוכנות  זכויות שידור  
 אלפי ש"ח  

       עלות
       

 2,116  2,116  -   2017 ינואר,ב 1יתרה ליום 
 69,490  41,47  68,016  במשך השנה תוספות

       
 71,606  3,590  68,016  7201בדצמבר  31יתרה ליום 

       
       פחת נצבר

       
 154  154  -  2017 ינואר,ב 1יתרה ליום 

 13,991  814  13,177  במשך השנה תוספות
       

 14,145  968  13,177  7201בדצמבר  31יתרה ליום 
       

 57,461  2,622  54,839  7201 ,בדצמבר 31יתרת עלות מופחתת ליום 
 

 
6201 
 תוכנות  
 אלפי ש"ח  

   עלות
   

 48   2016 ינואר,ב 1יתרה ליום 
 2,068  במשך השנה תוספות

   
 2,116  6201בדצמבר  31יתרה ליום 

   
   פחת נצבר

   
 4  2016 ינואר,ב 1ליום יתרה 

 150  במשך השנה תוספות
   

 154  6201בדצמבר  31יתרה ליום 
   

 1,962  6201 ,בדצמבר 31יתרת עלות מופחתת ליום 
 

 הוצאות הפחתה
 

 באופן הבא:בדוחות על הביצוע הכספי הוצאות הפחתת נכסים בלתי מוחשיים מסווגות 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016 
 מדווחים אלפי ש"ח  
     

 20   13,977  עלות ההפעלה
 14  14  הוצאות הנהלה וכלליות

     
  13,991  34 
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 יםספקים ונותני שירות -: 8באור 
 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 8,645  32,614  חובות פתוחים
 -  2  שטרות לפרעון
 -  4,915  לשלםעמלות פרסום 

 -  43,883  הוצאות לשלם בגין זכויות שידור
 -  4,428  הוצאות לשלם

     
  85,842 (1)  8,645 
     
 3,336  55,897  ( כולל יתרה עם ספקים בגין הפקות1

 
 זכאים ויתרות זכות -: 9באור 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 2,437  8,762  עובדים בגין שכר
 2,062  7,706  מוסדות בגין שכר

 1,245  7,511  הפרשה לחופשה והבראה
 1,043  6,808  הוצאות לשלם

 12  442  מוסדות ממשלתיים
 -  7,417  הכנסות מראש

 -  64  זכאים ויתרות זכות אחרים
     

  38,710  6,799 
 

 יותרווהתקש תלויותהתחייבויות   -:10 באור
  

 התחייבויות תלויות ותביעות משפטיות    א.         
 

 תביעות המתנהלות בבית משפט   

 

)ארגון  2996/17)תאגיד השידור הישראלי ואח' נ' כנסת ישראל ואח'( ובג"ץ  3908/17בג"ץ  .1
שתי  – הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' ראש הממשלה ואח'( -העיתונאים בישראל 

 2017-תשע"זה( )תאגיד החדשות(, 8דור הציבורי הישראלי )תיקון מס' עתירות לביטול חוק השי
עתירות אלה צו על תנאי והוארך הצו הארעי ההוצא בשתי  ,2017במאי  15"(. ביום 8)"תיקון מס' 

, ושל כל פעולה בקשר אליו 8שהשהה את כניסתו לתוקף של תיקון מס'  ,2017במאי  14מיום 
: עליהם הצו לא חל סעיפים הבאיםהלמעט ] ת לצו על תנאיבהתנגדו עד למתן פסק דין וזאת
 24, הכלול בסעיף 8יא לתיקון מס' 98( וסעיף 96)המתייחס לסעיף  8( בתיקון מס' 2)23סעיף 

התקיים דיון  2017בנובמבר  7יום ב. [)הנוגעים לעובדי רשות השידור לשעבר( 8בתיקון מס' 
 דין.טרם ניתן פסק בהרכב מורחב )שבעה שופטים(. 

 

 כספית תביעה –בני ברוך קבלה לעם נ' תאגיד השידור הישראלי ואח'  עמותת 15374-05-17"א ת .2
בשלב מקדמי  .2018 בנובמבר 22 יוםנקבע ל דיון .הרע לשון בעילת שהוגשה"ח ש אלפי 140"ס ע
תום  )לפחות בנוגע להגנת הטוב ההגנ לתאגידסבורים כי  המשפטיים של התאגיד ויועצי, זה

 . (הלב
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תביעת לשון הרע  – לשעבר( 3-בהווה ו התאגידעובדי  4) עובדים 7נגד  הולדינגס פסיפיק .3
מיליון דולר. עניינה של  65בבית משפט בקליפורניה בסכום של  –שהוגשה בארצות הברית 

התביעה בסרטון שפורסם בפלטפורמת הדיגיטל של התאגיד לפני יום התחילה. התביעה לא 
הוגשה נגד התאגיד ישירות, אלא נגד מספר עובדים של התאגיד בעת פרסום הסרטון שהיו 

יקס" מיד כשקיבל את התביעה. חברת מעורבים בהכנתו. התאגיד דיווח לחברת הביטוח "הפנ
הביטוח מינתה משרד עו"ד שמלווה את הטיפול בארץ ובתיאום עם משרד עו"ד אמריקאי 
שחברת הביטוח אישרה לעבוד איתו ומייצג את העובדים. ההשתתפות העצמית של התאגיד 

את כתבי מיליון ש"ח. התיק מצוי כיום בשלב המצ 8לכיסוי ביטוחי של עד  ש"חאלפי  100הינה 
 בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה. יםיכול היועצים המשפטיים של התאגיד אינםדין. -בי

 
, של אלפי ש"ח 550תביעה בסך  –תאגיד השידור הישראלי  –יואב אביב  64129-10-17סע"ש  .4

עובד רשות השידור לשעבר שלא התקבל לעבודה בתאגיד. התביעה הינה בעילות של אפליה 
באי קבלה לעבודה, הפרת הסכם עבודה, אובדן הכנסה ופיצויים לא ממוניים. בשלב מחמת גיל 

העריך את סיכויי התביעה אך נראה כי ל קשההמשפטיים של התאגיד  ליועציומקדמי זה, 
 סיכוייה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחות. 

 
בבסיס העתירה    – לטלוויזיה ורדיו ואח' השניהסלקום ישראל בע"מ נ' הרשות  8056/17"ץ בג .5

( 10-עומדת דרישת סלקום להשוות את החיוב לשידור הערוצים המסחריים )רשת קשת ו
, בין 2, אשר הוטל על הערוצים במסגרת המעבר מזיכיון לרישיון ופיצול ערוץ HDבמתכונת 

ורם במסגרת מערך שידור הערוצים במתכונת זו במסגרת שידורי הכבלים והלוויין, לבין שיד
רק באמצעות  HD, הפצת הערוצים המסחריים במתכונת טענת חברת סלקום טי.וי.עידן פלוס. ל

פלטפורמה היחידה שאין לסלקום שכן כך הופכת  מפלה אותה לרעה, חברות הכבלים והלוויין
 .HD -באפשרותה להפיץ את הערוצים המסחריים ב

 
כמי  פלוס מערך עידן באמצעותים המופצים התאגיד צורף לעתירה, יחד עם ערוצים נוספ

 שהחלטה בעתירה עשויה לפגוע בו או להשפיע עליו. 
 

במסגרת תגובת התאגיד לעתירה, ציין התאגיד כי ככל שבהסדר שייקבע יהיה כדי להטיל עלויות 
נוספות על התאגיד, הרי שיהיה צורך להקצות תקציב ייעודי למימון השינוי. בנסיבות אלה, 

 יםסבור היועצים המשפטיים של התאגידתאגיד את ההחלטה לשיקול דעת ביהמ"ש. הותיר ה
 ברמת סבירות גבוהה כי אין לתאגיד חשיפה כספית בהליך זה. 

 
בקשה לצו  – תאגיד השידור הישראלי נ'  -בישראל העיתונאיםארגון  – 5795555-11-17"ק ס .6

למנוע שינויים ארגוניים בקול המוסיקה. הצדדים מנהלים מו"מ בניסיון ליישב את הסכסוך ללא 
העריך את ל המשפטיים של התאגיד וליועציהתערבות בית הדין. בשלב מקדמי זה, קשה בצורך 

 סיכויי התביעה אך נראה כי סיכוייה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחות. 
 

 בעילת שהוגשה"ח שאלפי  400"ס ע כספית תביעה – ואח' אמסיסטל אסתר נ'  3444-01-18"א ת .7
. התביעה עוסקת בכתבה ששודרה במהדורת החדשות בטלוויזיה וברדיו. התיק נפתח הרע לשון
העריך את ל המשפטיים של התאגיד וליועציולכן בשלב מקדמי זה, קשה  2018בינואר  15ביום 

 סיכוייה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחות.סיכויי התביעה, אך נראה כי 
 

תביעה בסדר דין מקוצר  –תאגיד השידור הישראלי ' נ"מ בע הנדסה נתן בן 58305-09-17"ק תא .8
שהגיש קבלן ששיפץ את האולפנים בתל אביב. הוגשה בקשת ש"ח  אלפי 517 -של כ על סך

 מתנהל הליך גישור.רשות להתגונן מטעם התאגיד. בשלב זה 
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המקומית לתכנון ובנייה בגבעתיים להסרת תורן של בזק  הוועדה של עתירה – 49/15"ש ב .9
פי  שעלואנטנה של הרשות השנייה המותקנת עליו, הממוקם בגבעת חיים שבגבעתיים, מאחר 

 הטענה, לתורן אין היתר בנייה וכן יש בו משום סיכון בריאות הציבור. 
 

ר של הרשות רשות השידור )בפירוק( הצטרפה להליך זה מאחר ובאותו מתחם נמצא משד
המשמש להפצת שידורי תחנות הרדיו "רשת מורשת" ו"קול המוסיקה" באזור המרכז. הסרת 
התורן תפגע בהפצת שידורים אלו. מאחר שגם התאגיד מפיץ את שידורי התחנות האמורות 

בשלב זה מתנהל  באמצעות אותו משדר, הצטרף התאגיד להליך במקומה של רשות השידור.
 הליך גישור.

 
נגד התאגיד ונגד הכתב תומר ממיה  ש"ח 292,000תביעת לשון הרע על סך  – 63767-01-18ת"א    .  10

" על ידי הדסק הכלכלי. טרם 11התובעת במסגרת כתבת תחקיר ששודרה ב"כאן  בגין פרסום נגד
לא ניתן להעריך את סיכויי לדעת יועציו המשפטיים של התאגיד הוגש כתב הגנה ולכן בעת הזו 

 התביעה.
 
לצרכי ) ש"ח 125,000תביעה כספית ע"ס  –ברדוגו נ' תאגיד השידור הישראלי  20172-03-18ת"א .     11

. התביעה הוגשה בגין טענה להפרת זכות יוצרים של הצלם ישראל ברדוגו. התיק נפתח (אגרה
 להעריך לא ניתןלדעת יועציו המשפטיים של התאגיד ולכן בשלב מקדמי זה  2018למרץ  11ביום 

 את סיכויי התביעה.
 
 180,000תביעה כנגד התאגיד על סך  –שבתאי טל נ' תאגיד השידור הישראלי ומר אלדד קובלנץ .     12

 , טרם למידת כתב התביעה,בשלב מקדמי זה בטענה להפרת זכויות יוצרים וזכות מוסרית. ש"ח
 לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה. לדעת יועציו המשפטיים של התאגיד

 
 הליכים שלא התגבשו לכדי תביעה כספית

 

השידור הציבורי הישראלי, לחוק  5סעיף  –סנקציות כספיות בגין מקום מושבו של התאגיד  .1
 הוא בירושלים תאגידהקובע כי מקום מושבם של המועצה ושל הנהלת "( החוק)" 2014-התשע"ד

 . 2018ביוני  1תאגיד ישודרו מירושלים לא יאוחר מיום העיקר שידורי ו
 

 31ועד ליום  2017 בינואר 1הוראות מעבר לפיהן החל מיום  קובעא לחוק 92, סעיף זה בהקשר
ומהדורות החדשות של  בירושלים יתקיימו התאגיד תתאגיד ומועצהישיבות הנהלת  2018 במאי

 2018 במאי 31ועד ליום  2017 ביולי 1החל מיום  כי נקבע, בנוסףמירושלים.  ישודרוקול ישראל 
 תאגיד יהיה בירושלים. המקום מושבם של לפחות מחצית מעובדי 

 
 ועדת ובאישור זה בעניין התאגיד שמיעת לאחרכי שר האוצר רשאי,  נקבעב לחוק 92בסעיף 
, לעכב את תקציב התאגיד המועבר ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בסכום של הכלכלה

לסכום שעוכב בחודש הקודם וזאת  ש"חיון מיל 2בשל כל חודש נוסף, יתווספו  .ש"חמיליון  2
 בחודש.  ש"חמיליון  10סכום של לעד 

 ,א92הוראות סעיף  את יקיים התאגידמכן לאחר על פי החוק, ככל שעוכבו סכומים כאמור, ו
יורה שר האוצר למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים להעביר לתאגיד את התקציב שעוכב 

ימים. ככל שעוכב תקציב והתאגיד לא קיים את הוראות החוק עד לתום השנה שבה  14בתוך 
  עוכב התקציב, השר רשאי להחליט שהתקציב שעוכב לתאגיד לא יועבר כלל.

 ב לחוק.92סמכותו הקבועה בסעיף  לא ידוע על כוונה של שר האוצר להפעיל את
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התאגיד משלם על שימוש בזכויות יוצרים ומבצעים לכמה  – הזכויות ארגוני עם הסכמים .2
ארגונים יציגים. עם חלקם קיימת מחלוקת משמעותית על גובה התמלוג שצריך לשלם. במקרים 
אלו התאגיד הגיע לסיכום על תמלוג זמני, עד להכרעה סופית בעניין גובה התמלוגים. בעיקר 

ם, ארגון המייצג את כותבי המילים והלחנים. ניתן לציין את המחלוקת בין התאגיד לבין אקו"
הצדדים הסכימו להמשיך במו"מ, ואם הצדדים לא יגיעו להסכם, המחלוקת תופנה לאפיק 

ש"ח לא כולל מע"מ מיליון  12.8 -כ משפטי לשם הכרעה. כתמלוג זמני הצדדים סיכמו על סך של
קציב התאגיד כתמלוג, בעוד מת 2.75%)כולל רק חלק מפעילות הדיגיטל(. אקו"ם דורשת לפחות 
 שהתאגיד סבור שהתמלוג הנכון נמוך באופן משמעותי.

 
ביום  –"מ בע מוזיקה עושים תטהידי -על המיוצגת במוזיקה יוצרים זכויות הפרת על התראה .3

 בזכויות המחזיקה"מ, בע מוזיקה עושים תטה מחברת התראה מכתב התקבל 2017בספטמבר  19
 לא שימוש נעשה לפיו, המוכרים הזכויות ארגוני מרפרטואר חלק שאינן מסוימות בהקלטות

 יוצרים זכויות הפרת אולם, בסכום נקב לא המכתב. תטה של הקלטות 10 בלפחות מורשה
"מ מו מנהליםלהפרה. הצדדים  אלפי ש"ח 100 עד של נזק הוכחת ללא פיצוי לגרור עלולה

 .רישיון להסדרת
 

 תביעות שנסגרו 
 

ידי ח"כ איתן כבל -הוגשה עתירה על 2016במהלך שנת  -הכנסת  נגדח"כ איתן כבל  180/17בג"צ  .1
לחוק בטענה שהתיקון לחוק פוגע בזכויות יסוד ובטענה שנפלו  6ואח' לביטול תיקון מספר 

את מורת  ביעמ ג"צתוך שב ג"צהעתירה בהמלצת בהעותרים משכו את פגמים בהליך החקיקה. 
 עתירה. רוחו מה

 
ארגון  -ה סתדרות העובדים הכללית החדששלים נ' האגודת העיתונאים בירו 39040-11-16סב"א  .2

סכסוך בין לבקשה  הגישה אגודת העיתונאים בירושלים 2016בנובמבר,  16 ביום -העיתונאים 
, עתרה לשורה של סעדים הצהרתיים. האגודה ארגוני לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים

ד בארגון העיתונאים )שהינו סקטור בהסתדרות הכללית( כארגון ביטול הכרת התאגי שעיקרם
והכרה בזכותה של אגודת העיתונאים )ומכאן בחובתו של התאגיד(  ,היציג של עיתונאי התאגיד

 לנהל משא ומתן קיבוצי ביחס לתנאי העבודה והשכר של עיתונאי התאגיד.
לי בלבד )אשר נדרש להגשת ארגון העיתונאים והתאגיד היה משיב פורמאהוא  בבקשההמשיב 

התקיים דיון בבקשה.  2017בפברואר  7ביום  תגובה מטעמו בהתאם להחלטת בית הדין הארצי(.
באותו מהבקשה, ו חזרה בה במועד הדיון ובהתאם להמלצת בית הדין הארצי אגודת העיתונאים

כל סעד  בנסיבות העניין לא ניתן .עד ניתן פסק דין המוחק את הבקשה ללא צו להוצאותמו
וההליך הסתיים. לפנים משורת הדין, התאגיד נאות להעביר לאגודת העיתונאים ולארגון 

  .את רשימת העיתונאים העובדים והצפויים להתחיל לעבוד בו, ביום התחילה העיתונאים
 

ערעור  –שפ"מ תקשורת שותפות מוגבלת נ' תאגיד השידור הישראלי ואח'  1351/17עע"מ   . 3
שניתן על ידי בית הדין  4686-01-17הדין בעת"מ -תקשורת )"שפ"מ"( על פסקשהגישה שפ"מ 

 )"העתירה"(. 2017בינואר  31אביב ביום -לעניינים מנהליים בתל
 

שהתאגיד ערך למתן שירותים בקשר להזמנה, הכנה  04/2016טענה נגד תוצאות מכרז מס'  שפ"מ
והפקה של תשדירי פרסומת והודעות ברדיו, תשדירים לתועלת הציבור והודעות חסות בערוץ 

 השידורים העיקרי ובערוץ בשפה הערבית בטלוויזיה )"המכרז"(.
 
 



 תאגיד השידור הישראלי

 באורים לדוחות הכספיים

24 

 
 

 )המשך( יותרותלויות והתקשהתחייבויות   -:10 באור
 

 )המשך( התחייבויות תלויות ותביעות משפטיותא.      
 

 )המשך( תביעות שנסגרו
 

שפ"מ טענה כי ההצעה הזוכה לא עמדה בתנאי הסף של המכרז ולכן יש לפסול אותה, ובנוסף 
טענה כי יש לבטל את המכרז בגין ניגודי עניינים. שפ"מ לא עתרה להכרזה על הצעתה כזוכה 

 גה שלישית במכרז. מן הטעם שהיא דור
הדין שניתן בעתירה, בית המשפט דחה את כל טענות שפ"מ וחייב את שפ"מ בתשלום -בפסק

 ש"ח לזוכה במכרז. אלפי 100-לתאגיד ו ש"ח אלפי 100הוצאות בסך של 
למשוך את  התקיים דיון בערעור, במסגרתו בית המשפט המליץ לשפ"מ 2017במאי  10יום ב

 . הערעור והוא נדחה ללא צו להוצאות

 
 התקשרויותב.      

 
לחוק  5.     התאגיד התקשר בהסכם לרכישת מבנה קבע בירושלים בהתאם לנדרש על פי סעיף 1

בהתאם להסכם התחייבה המוכרת למכור ולהעביר לתאגיד את השידור הציבורי הישראלי. 
, בכפוף להסכם ולנספחיו. כשהיא ברמת מעטפת בנייתומלוא הזכויות במבנה לאחר שתושלם 

. התמורה ש"ח בתוספת מע"מ כחוק מיליון 86 -כ כולל של ךתמורת המבנה ישלם התאגיד ס
 30בהסכם נקבע לא יאוחר מיום , מועד מסירת החזקה תשולם במועדים ובשיעורים האמורים

אית לדחות את מועד אז תהיה רשבמידה והמוכרת תבצע את עבודות הגמר  2018במאי 
בהתאם להסכם ניתנה לתאגיד האופציה לרכוש ממכר  .2018באוגוסט  30ההשלמה עד ליום 

מ"ר לרבות החניות  7,200 -קומות משרדים במבנה בשטח כולל של כ 4חלופי במתחם לרכישת 
כאמור בהסכם המקורי וזאת על מנת לאפשר לתאגיד הקדמה של מסירת החזקה במתחם. 

חודשים  7, מימוש האופציה החלופית מאפשר לתאגיד להיכנס למתחם בתוך בהתאם להסכם
מימש התאגיד את האופציה  2016באוגוסט,  10 ביום מיום מסירת התכניות ע"י התאגיד ליזם.

 שניתנה לו לרכישת הממכר החלופי כאמור לעיל.
תוספת שטחים , לרכישת 2016ביולי  27נחתמה תוספת להסכם מיום  2017בדצמבר  31ביום 

. במסגרת ההסכם מיליון ש"ח 19 -בסך כולל של כ והסדרת מחלוקות שנתגלעו בין הצדדים
 מ"ר. 800 -נרכשו שטחים בגג הבניין וכן שטח נוסף בהיקף כולל של כ

 
מנת לשמור על רציפות שידורי הרדיו  על -עם חברת בזק לתחזוקת משדרי הרדיו התקשרות  .2

לשנה וזאת עבור  מיליון ש"ח 57 -קשר עם חברת בזק בסך של כתאגיד השידור הישראלי הת
שירותי שידור שיינתנו על ידי בזק ויכללו שרותי התקנה, הפעלה, תחזוקה למשדרים וכן עבור 

( בין אולפני התאגיד למשדרים. תוקף ההסכם הינו עד FMשירותים להקמת מערך הפצת אודיו )
 .2019לסוף שנת 

 
זכויות הסכמי התקשרות לרכישת בהתאגיד  התקשרחר מועד הדיווח ולא 2017במהלך שנת  .3

 2017מתוך סכום זה, נרשמו בדוחות הכספיים לשנת  מיליון ש"ח. 282 -בסכום כולל של כ שידור
 מיליון ש"ח. 128 -כ סך של

 
ולאחר מועד הדיווח התקשר התאגיד בחוזים לרכישת ציוד טכני לאולפני  2017במהלך שנת  .4

, מתוך סכום זה, נרשמו בדוחות הכספיים ש"חמיליון  110 -, בסכום כולל של כהוטלוויזירדיו 
 .ש"חמיליון  44 -כ סך של 2017לשנת 

 
)להלן: "החוק"(,  2014-( לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד1)ג()78בהתאם להוראות סעיף  .      5

לקבלת שירותים הנוגעים מבי שזכתה במכרז הפועם חברת טרגט ספיריט  התקשר התאגיד
לשם שידורם בערוצי הרדיו  פרסומות, חסויות ותשדירים לשירות הציבורשל  הכנה והפקהל

הציבור, לשם שידורם בערוץ השידורים  לשירותשל התאגיד וכן הודעות חסות ותשדירים 
 המרכזי ובערוץ בשפה הערבית אותם יפעיל התאגיד. 

 התגלו בעיות טכנולוגיות במערכת השידור ובמערכת שיבוץ  2017במאי,  15החל מיום התחילה, 
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לספק את השירותים ברדיו  הפרסומות והתשדירים של התאגיד אשר מנעו מחברת טרגט

במלואם. בעיות אלו הובילו לאובדן הכנסות של התאגיד מפרסום וכן לתביעות מצד חברת 
אל מול חברת  לאחר משא ומתן של התאגיד טרגט לרבות בגין אובדן הכנסות ופגיעה במוניטין.

ר ( השתתפות של התאגיד ברכישת רשות שימוש במערכת עז1טרגט, הפתרון שהושג כלל: )
( פיצוי 2) .)במקום מערכת השיבוץ של התאגיד שהייתה עוד טעונה פיתוח( לתקופה של שנה

(  הגדלת שיעור 3עבור התקופה שמיום תחילת השידורים ועד ליום הפעלת מערכת העזר; )
ועד   1.7.2017וזאת בגין התקופה מיום , העמלה הראשון שנקבע בהסכם בגין המכירות ברדיו

 500 . על חשבון הגדלת שיעור העמלה כאמור, שולמה לחברת טרגט מקדמה בסך של31.12.2017
( 4; )2017מסכום המקדמה החודשית בגין חודש דצמבר  הקוזזאלפי ש"ח בתוספת מע"מ, אשר 

ות של חברת טרגט והכל כנגד ויתור תביע -תקופת ההתקשרות הראשונה הוארכה בחודשיים 
 .כלפי התאגיד, וכפי שפורט בהסכם

 
זכויות היוצרים נושא התמלוגים בגין להסדיר את  על מנת -זכויות שידור ותמלוגים ליוצרים  .6

יזיה, ברדיו ובדיגיטל, חתם התאגיד על הסכמים עם מספר ארגוני בטלוו לשידורי התאגיד
 כמפורט להלן:תמלוגים 

 רישיון הסכם נחתם  –רים ומו"לים למוזיקה בישראל )"אקו"ם"( אגודת קומפוזיטורים, מחב
ההסכם הזמני נקבע כי ו לקביעת תמלוגי קבע הצדדים אמורים לפנות להליך משפטיזמני. 
 .יום לאחר פסיקה בין הצדדים 30עד יפוג 

  )"נחתם הסכם רישיון זמני  –הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות )להלן: "הפדרציה
 .15.5.18-העד ליום 

  )"שנים,  3-נחתם הסכם קבע ל –הפדרציה למוזיקה ישראלית וים תיכונית )להלן: "הפי"ל
 .15.5.2020-עד ליום ה

 )"נחתם הסכם קבוע קצר  – החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל )להלן: "אשכולות
 .31.12.2018-עד ליום ה

 לא נחתם הסכם.  –ם"( העמותה הישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים להלן: "עיל
רשות השידור בהפחתה  בהתאם לסיכום הקודם של הארגון מוללום התאגיד מעביר תש

 ראטה.-פרו

  :הצדדים הגיעו  –( "תל"י"החברה לתמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל )להלן
 .אך טרם נחתם הסכם להסכמה על גובה התמלוגים

  )"להפרות מצד התאגיד הארגון פנה לתאגיד בטענה  –תטה עושים מוזיקה )להלן: "תטה
הארגון מחזיק בזכויות יוצרים וביקש לבצע הסדרה של שימוש בחומרים שעליהם בגין 

 .המשפטיים של התאגיד ושל יועצי הנושא נמצא בבדיקההנושא. 

  
השידור. מרשות השידור לתאגיד הוא ארכיון רשות שעבר אחד הנכסים המהותיים  -דיגיטציה .      7

אלף פריטים שונים במדיות שונות המתעדות את ההיסטוריה של מדינת  700 -זה מכיל כ ןארכיו
השנים האחרונות. על מנת לשמר ולהנגיש תכנים אלו, מוביל תאגיד השידור  50 -ישראל ב

הפרויקט פרסם התאגיד  תהישראלי פרויקט רחב היקף להמרת התכנים למדיה דיגיטלית. במסגר
למדיה דיגיטלית וכן מאתר מתחם וכח אדם מתאים  פקת שירותי המרת התוכןמכרז לאס

 לפעילות זו. 
אשר ש"ח מיליון  192 -של ככולל בשלב זה הערכות התאגיד לעלות הפרויקט נאמדות בסך 

שכירת לבמסגרת פרויקט הדיגיטציה התאגיד התקשר  באופן נפרד ע"י משרד האוצר.יתוקצבו 
צרנים" בשכונת תלפיות בירושלים, במסגרת ההתקשרות יבצע מ"ר במתחם "בית הי 3500

המשכיר התאמות ייחודיות בנכס אשר יאפשרו אחסון חומרים מארכיון הטלוויזיה הישראלית. 
חודשים במהלכה יבוצעו עבודות ההתאמה וכן תהליך הדיגיטציה.  66ההתקשרות הינה למשך 
 קופה כולל ההתאמות הייחודיות.לכל הת ש"חמיליון  20 בסך של עלות ההתקשרות הינה
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 שכירות הסכמי.      8

 
נחתם הסכם להשכרת מבנה וציוד אולפן במודיעין אשר ישמש כמקום  2016במאי  9יום ב.      א

. תמורת השכרת הנכס והציוד כאמור, עד המעבר לירושלים הזמני של התאגידמושבו 
אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כחוק בחודש. תקופת השכירות  650ישלם התאגיד סך כולל של 

 .2018בספטמבר  30ועד ליום  2016באוקטובר  1חודשים, החל מיום  24היא בת 
במסגרת ההסכם נדרש התאגיד להשיב את הנכס לקדמותו, להערכת הנהלת התאגיד         

התאגיד כלל הפרשה בגין כל עלות  .ש"חמיליון  1.5 -ההשבה תסתכם לסך של כ עלות
 .כאמור ההשבה

 
ברחוב קרמניצקי בתל  3-4 בקומותנחתם הסכם להשכרת משרדים  2016 ינוארבחודש  .ב

אלפי ש"ח בתוספת  126אביב. תמורת השכרת המשרדים ישלם התאגיד סך כולל של 
 31ועד ליום  2016 בפברואר 1מע"מ כחוק לחודש. תקופת השכירות הינה החל מיום 

בינואר  31. לתאגיד ניתן בהסכם אופציה להארכת תקופת השכירות עד ליום 2018בינואר 
2020. 

 
ברחוב קרמניצקי בתל אביב.  ת הגגנחתם הסכם להשכרת קומ 2016בדצמבר  1ביום  .ג

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כחוק  3ישלם התאגיד סך כולל של  השטחת תמורת השכר
. 2018בינואר  31ועד ליום  2016בדצמבר  1לחודש. תקופת השכירות הינה החל מיום 

 .2020בינואר  31לתאגיד ניתן בהסכם אופציה להארכת תקופת השכירות עד ליום 

 
 נייה רחוב קרמניצקי בתלנחתם הסכם להשכרת משרדים בקומה הש 2016במרץ  13ביום  .ד

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ  35אביב. תמורת השכרת המשרדים ישלם התאגיד סך כולל של 
בינואר  31ועד ליום  2016באפריל  1כחוק לחודש. תקופת השכירות הינה החל מיום 

בינואר  31. לתאגיד ניתן בהסכם שתי אופציות להארכת תקופת השכירות עד ליום 2018
 , בהתאמה.2022בינואר  31ם ועד ליו 2020

 
נחתם הסכם להשכרת משרדים בהר חוצבים בירושלים. תמורת  2016בנובמבר  22ביום  .ה

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ כחוק  28 -כ השכרת המשרדים ישלם התאגיד סך כולל של
 .2018בנובמבר  15ועד ליום  2016בנובמבר  20בחודש. תקופת השכירות הינה החל מיום 

 
 

 התחייבות לסיום יחסי עובד מעביד -: 11באור 
 

לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין  תאגידוחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את ה בודההעדיני 
. לחוק פיצויי פיטורין 14לפי סעיף או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת 

ע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על בשל הטבות לעובדים מתבצ תאגידחישוב התחייבות ה
 משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.

פיו -, על1963-ג"לחוק פיצויי פיטורין, התשכ 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 
מכל  וות אותבקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטר תאגידהשוטפות של ה והפקדותי

 התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. 
 

שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים לפיכך הסכומים לעיל,  כאמור 14עובדי התאגיד חתומים על סעיף 
, בדוח על המצב הכספיעל שם העובדים וההתחייבויות בגינם אינם מוצגים הרשומות וקופות גמל 

  .תאגידשל ה וובניהול ובשליטתמאחר שאינם 
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 הכנסות מחסויות ופרסומות, נטו  -:12באור 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  

     
 -  39,454  ברדיוהכנסות מפרסום 
 -  6,226   הבטלוויזיהכנסות מפרסום 

 -  (8,805)  פרסום משרדי עמלות בניכוי 
 -  (5,929)  (1) השירותים עלותבניכוי 

     
 -  30,946  , נטומחסויות ופרסומותהכנסות 

 
 .5ב'10ראה באור עלות השירותים הנוגעים למכירת זמן השידורים בעבור התאגיד, ( 1

 
 
 

 עלות ההפקות  -:13באור 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016 )* 
 אלפי ש"ח  
     

 10,828  108,228  בארץרכישת הפקות 
 -  2,494  רכישת הפקות בחו"ל

 -  13,177  ת זכויות שידורהפחת
     
  123,899  10,828 

 
עד למועד העלייה לשידור כל עלויות ההפקה נכללו בדוח על הביצוע הכספי מאחר ובמועד  (1) 

 '.ח2ראה גם באור  וודאות לגבי השימוש בהם.לא הייתה הדיווח התאגיד טרם החל לפעול ו
 
 

 אחרותפעלה ההוצאות   -:41באור 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2017  2016 )* 
 אלפי ש"ח  
     

 -  47,445  הפצת שידורים
  2,714  15,565  פחת והפחתות
 -  23,711  זכויות יוצרים

 7,022  20,185  מבנים ותחזוקת שכירות
 990  16,369  הפקות פנים חטיבות תוכן

 2,496  12,700  שכירות ציוד ורכב
 802  9,483  פרילנסרים וייעוץ מקצועי
 549  8,165  הוצאות הנדסה ומחשוב

 1,089  3,429  שיווק ופרסום
 -  3,000  עמלות משרד התחבורה 
 -  3,265  אחרות 

     
  163,317  15,662  

 *( סווג מחדש.
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  הנהלה וכלליות הוצאות  -:51באור 
 

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

  2017  2016 )* 
 אלפי ש"ח  
     

  5,054  4,609   שכר ונלוות
  141  2,564  אירוח, רווחה והדרכה

 2,198  2,329  הוצאות משפטיות
 914  1,417  תחזוקת מבנים

 1,730  1,306  ייעוץ מקצועי וביקורת
  527  1,267  גמול דירקטורים

 1,665  1,251  עלויות איתור והשמת עובדים
 -  1,059   הוצאות מחשוב 
  174  765  הוצאות משרדיות 
 82  87  פחת והפחתות 
  -  590  אחרות 

     
  17,244  12,485  

 *( סווג מחדש.
 
 

 צדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 16באור 
 

 יתרות עם צדדים קשורים א.
 

 בדצמבר 31  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח   
     

 -  157  זכאים ויתרות זכות
 
 
 הטבות לצדדים קשורים ב.

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

  2017  2016 
 אלפי ש"ח   
     

 527  682  רים דירקטו גמול
     

 -  585  (1) שכר יו"ר מועצה
     

 -  348  שכר מנכ"ל
     

 
בהתאם לטיוטת תקנות השידור הציבורי הישראלי )כללים  –גמול ליו"ר מועצת התאגיד  (1

, זכאי יו"ר המועצה לגמול 2017-למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה(, התשע"ז
. על 2017באוקטובר  31ועד ליום  2016במאי  1אלפי ש"ח, וזאת החל מיום  25חודשי בסך 

אוצר, עקב דחיות ביום התחילה, תוארך התקופה בה יהיה פי סיכום יו"ר המועצה מול ה
זכאי לגמול בשיעור האמור, עד שנה לאחר יום התחילה. הליך התקנת התקנות לא הושלם, 

 בתקופת הדיווח אישר הממונה על השכר תשלום מקדמות ליו"ר המועצה.
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 )המשך( צדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  -: 16באור 
 

 צדדים קשוריםעסקאות עם  .ג
 

עסקאות עם חברות/תאגידים  , במהלך העסקים הרגיל, לתאגידתאגידמאופי עיסוקו של ה
 שוק.ה לתנאיהתאם ב נעשותממשלתיים, העסקאות 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
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