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  רקע:
") קובע כי יושב החוק" –(להלן  2014-חוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד(א) ל13סעיף 

הכספיים לשנה  חות”דובמרס בכל שנה, את ה 31ראש המועצה יגיש לשר, לא יאוחר מיום 

  ").התאגיד" –ח על פעילותו של תאגיד השידור הישראלי (להלן "הקודמת וכן דו

ח הפעילות יפורטו בין השאר היעדים שקבעה המועצה, עמידתו של תאגיד ""בדו הנדרש, יפל ע

, וכן רשימת 64השידור הישראלי ביעדים האמורים ועמידתו במרכיבי ההוצאה כאמור בסעיף 

הגורמים שתאגיד השידור הישראלי התקשר עמם לשם רכישת הפקות מקומיות קנויות 

גורם כאמור מתוך סכום ההוצאה השנתית, כאמור בסעיף ושיעור הסכום השנתי ששילם לכל 

  (ב)".64

  .ח זה מסכם את פעילותו של התאגיד בשנה החולפת"דו

 ןלתאגיד, תוכפרקים: מועצת תאגיד השידור הישראלי, גיוס כוח האדם  7ח שלהלן כולל "הדו

פעילות והליכי הפקה ורכישה, תקציב, סקירת תשתיות, הצטיידות טכנולוגית והנדסית  כולל

  היחידה המסחרית. 

  

  
  בכבוד רב,  

                                                   
  גיל עומר  

  יו"ר מועצת תאגיד השידור הישראלי  
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  :מועצת תאגיד השידור הישראלי .1

. 2014-תאגיד השידור הישראלי פועל בהתאם לחוק השידור הציבורי הישראלי, התשע"ד

לחוק זה. האורגנים של תאגיד  9עיף מועצת התאגיד מונתה על ידי שר התקשורת בהתאם לס

השידור הישראלי הם המועצה והמנהל הכללי. סדרי עבודת המועצה קבועים בחוק. ישיבות 

  מליאת המועצה מתקיימות לפי צורכי התאגיד, ולפחות אחת לחודש.

 20מליאת המועצה התכנסה פעילות אינטנסיבית.  2018מועצת התאגיד קיימה במהלך שנת 

  ישיבות של ועדות המשנה השונות. 57. בנוסף התקיימו 2018פעמים עד סוף 

  החלטות המועצה מתקבלות ברוב קולות של חברי המועצה המשתתפים בישיבה.

  

  בהרכב ועדות המשנה:במועצה ו שינויים

ועד למועד זה היה חבר בוועדות  2018ביולי  24מר אבי רט, הגיש את התפטרותו בתאריך 

  המשנה הבאות: ועדת תוכן, ועדת אתיקה והוועדה לפיקוח על שידור פרסומות והודעות. 

אור המלצת ועדת ל 2018באוקטובר , השהתה את חברותה במועצה גב' מישל קרמרמן דקל

ה . עד למועד זה הייתיהימנכ"לית הרשות השנהאיתור מטעם שר התקשורת למנותה לתפקיד 

חברה בוועדות המשנה הבאות: ועדת תוכן, ועדת גל"צ, ועדת חדשנות והוועדה לפיקוח על 

  שידור פרסומות והודעות. 

  

 תפקידי המועצה ויישומם: . 1.1

 החוק:

קביעת מדיניות תאגיד השידור הישראלי ובכלל זה את מדיניות השידורים הכוללת, לשם "

  ."ובהתאם לתקציבו המאושר 7בסעיף מילוי תפקידו של תאגיד השידור הישראלי כאמור 
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  היישום:

קיומו של הבטיח ל , כבשנים קודמות,פעלה במהלך השנההמועצה  -

 בזירת משמעותית אשר נוכח ,וחדשנירלבנטי ארגון מדיה ציבורי 

 ומציג הפצה מגוונים בערוצי פועל ובשיח הציבורי בישראל, התקשורת

המועצה שמה דגש על היותו של  שונים. תוכן מעולמות תכנים מגוון

 את עבורו ולספק לייצר דואג ופועל למענו, לציבור שייך התאגיד

 נמצאר שא דרך פורץ ארגון המתקדמים ביותר. והממשקים הפורמטים

 .הטכנולוגיה בקדמת

 משמעותימדיה מועצת התאגיד פועלת על מנת שהתאגיד יהווה ארגון  -

בדגש על וידיאו, אודיו , חדשות וענייני היום, בתחומי היצירה המקורית

הקהלים, הכישרון והיצירתיות  ,תוך מתן במה למגוון הקולות ,דיגיטלו

 בחברה הישראלית. 

צירה ליתרבות ויהווה בית ללהבטיח כי התאגיד  מועצת התאגיד פועלת -

צורך בסיסי של כל שעל פי השקפתה מהווים מקורית ומשמעותית 

להבטיח כי התאגיד  מועצת התאגיד פועלת .בישראל כל שכןמדינה, 

כמיטב יכולתו ותקציבו וזאת לצד קהילת היוצרים יממש צורך זה, 

 וארגוני המדיה בישראל, אותם רואה התאגיד כעמיתים ליצירה.

 המדיה הדיגיטליתמבכל מדיום אפקטיבי,  על מנת לפעול פועלהתאגיד  - 

תמקד בהזמנה, ההתאגיד  2018 גם במהלךשידורי הטלוויזיה והרדיו.  עדו

על מנת  ,ערביתבעברית וב מקוריבהפקה, בעידוד ובהפצה של תוכן 

ארגון הממוקד ביצירה וביצירתיות, בחדשנות להבטיח את היותו 

הנגשת וב ובהבאת ערך משמעותי לציבור הישראלי, על כל גווניו

 התכנים לכלל הציבור הישראלי ללא עלות. 
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 :חוקה

  ."המדיניות שקבעה פיקוח על ביצוע"

 היישום:

פעמים. ועדות המשנה  20 2018במהלך  מליאת המועצה התכנסה -

וזאת על מנת להבטיח את יישום הנחיות  –פעמים  57התכנסו 

 ומדיניות המועצה בתאגיד. 

  :חוקה

  ."אישור לוחות השידורים"

  היישום:

אישרה המועצה את לוחות השידורים של  2018ספטמבר ואוקטובר במהלך החודשים 

כלל תחנות הרדיו ולוחות השידורים של ערוצי הטלוויזיה בעברית ובערבית, זאת לאחר 

  .ועדת התוכןמסגרת ישיבותיה של שהתקיימו ב דיונים

 :החוק

 ."מינוי מנכ"ל ופיקוח על עבודתו"

 היישום:

המנכ"ל המכהן הינו מנכ"ל זמני וכהונתו קצובה עד שנתיים לאחר יום התחילה. המועצה 

  מפקחת באופן שוטף על עבודת המנכ"ל, כפי שבאה לידי ביטוי בישיבות המועצה. 

אישרה המועצה את הרכב ועדת האיתור לבחירת המנהל הכללי של  2018בנובמבר 

לחוק. ועדת האיתור החלה את עבודתה. (ב)  38תאגיד השידור הישראלי בהתאם לסעיף 

  בחרה המועצה במנכ"ל קבוע. 19.3.2019-ב

 החוק:

  ."אישור המבנה הארגוני של התאגיד, מדיניות העסקת העובדים וכן את שיא כוח האדם"
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 היישום:

אישרה המועצה יציאה לוועדות איתור ומינוים לתפקידי ניהול בתאגיד,  2018במהלך שנת 

יזיה, סמנכ"ל משאבי אנוש, ראש אגף מחקר ומומחה לטכנולוגיות. ובהם סמנכ"ל הטלוו

ועדת המשנה לענייני כוח אדם מנהלת ועדות האיתור כללו משקיף מטעם המועצה. 

סטאטוס  ,המו"מ לקראת ההסכם הקיבוצי בהתקדמות תהליךדיונים שוטפים ומעמיקים 

בתאגיד העסקת העובדים מדיניות ואת מתווה את הליכי הגיוס מעבר העובדים לירושלים, 

  ומנחה את חטיבת משאבי האנוש. 

 החוק:

 לפניימים  30-לדון בהצעת התקציב השנתי שהכין המנהל הכללי, ולאשרה, לא יאוחר מ"

  "תום שנת הכספים

  היישום:

 יםמעמיקנים , קיבלה המועצה את המלצות ועדת הכספים, לאחר דיו2018בנובמבר  26-ב

  .2019בנושא, ואישרה את תקציב התאגיד לשנת 

 החוק:

לדון בתכנית העבודה השנתית שהגיש לה המנהל הכללי ובכלל זה ביעדיו השנתיים של "

תאגיד השידור הישראלי, וכן לבדוק את התאמתה להצעת התקציב השנתי שהוגשה לה 

 ."ולאשר את התכנית האמורה

 היישום:

נערכו דיונים בוועדות המשנה של המועצה  2018 ואוקטובר ספטמברבמהלך החודשים 

עדות המשנה, נערכו והעבודה של חטיבות התאגיד השונות. בעקבות הדיונים בו תכניותב

 .2019תכנית העבודה של התאגיד לשנת שאישרה את  ,דיונים במליאת המועצה

 החוק:

 ."וביצועו לפקח על עמידתו של תאגיד השידור הישראלי ביעדי התקציב השנתי המאושר"
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 היישום:

יעדי התקציב וביצועם בנוסף על ועדת הכספים וההתקשרויות מבצעת פיקוח צמוד והדוק 

 טיבת הכספים.ח עללפיקוח צמוד 

 החוק:

  ."הכספיים ולאישורם חות”דולהיות אחראית לעריכת ה"

 היישום:

  .2017 תהכספיים של התאגיד לשנ חות”דואישרה המועצה את ה 2018במרס  25-ב

  החוק:

לקבוע עסקאות מסוג מסוים או שיש להן היקף תקציבי מסוים שהמנהל הכללי או מי "

מטעמו רשאי להתקשר בהן בשם תאגיד השידור הישראלי, יחד עם מי שתקבע המועצה 

לעניין זה, וכן לקבוע עסקאות מסוג מסוים או שיש להן היקף תקציבי מעל לסכום 

 ".באישורן של עסקאות כאמורשתקבע, הטעונות את אישורה, ולדון 

 היישום:

 על פי ועדת הכספים וההתקשרויות דנה באופן שוטף בהתקשרויות אשר מובאות בפניה

  . 2016-כללי מועצת התאגיד (עסקאות הטעונות אישור המועצה), התשע"ו

 החוק:

ח הפעילות שהגיש לה המנהל הכללי ובדין וחשבון השנתי שהגיש לה המבקר "לדון בדו"

הפנימי, ולאשר את תכנית העבודה שהעבירה לה ועדת הביקורת, בצירוף הצעותיה 

 ."והמלצותיה, בשינויים הנראים לה

 היישום:

י ל ידהעבודה, המועצה דנה בדו"חות הפעילות שהוגשו לה ע תכניותקודם לאישור 

על לגיבוש -וקבעה יעדים ומטרות עמידה ביעדים שאושרו בשנה הקודמתבל ו"המנכ
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את תכנית  אישרה המועצה 2018 בדצמבר 18-ב. 2019תכניות העבודה של התאגיד לשנת 

  פנים בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.המבקרת העבודה של 

 החוק:

  ."לקבוע כללי אתיקה לשידור הציבורי"

  היישום:

מועצת התאגיד פועלת לשמירה מלאה על חופש העיתונות של עיתונאיה, ולעמידתם 

החלה את  2018במהלך הרבעון הראשון של שנת באמות האתיקה אותה קבעה. 

פעילותה ועדת האתיקה הפנימית של התאגיד אשר הוקמה עפ"י קוד האתיקה של תאגיד 

ת האתיקה של המועצה . ועד2017השידור הישראלי שאושר על ידי המועצה בשנת 

מקיימת מפגשים שוטפים עם הוועדה הפנימית ועוקבת אחר תהליך הטמעתו של קוד 

  האתיקה בתאגיד. 

  החוק:

לקבוע יעדים מדידים לבחינת ביצועיהם של עובדי תאגיד השידור הישראלי הממלאים "

  ."תפקיד ניהולי, כפי שתחליט

 היישום:

הליך קיימה מעקב אחר ביצוע הנחייתה לועדת המשנה לענייני כוח אדם של התאגיד 

  .עובדי התאגידלהערכת העובדים בתאגיד, הכולל יעדי ביצוע מדידים למנהלי ו

  החוק:

המועצה תקבע כללים לפעולתו של הממונה על הקבילות, לרבות לעניין אופן בירור "

  . "התלונות

  היישום: 

כללי תאגיד השידור הישראלי (ממונה על קבילות אישרה המועצה את  2018בינואר  16-ב

  .2017-הציבור), התשע"ז
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  פעילות הוועדות  . 1.2

   ועדת תוכן

  . 2018ועד דצמבר  2018 מינוארישיבות  10הוועדה קיימה 

במסגרת ישיבותיה הוועדה דנה בנושאי תוכן שונים, ובהם מקסום הסינרגיה בין שלוש 

טלוויזיה, רדיו ודיגיטל, שידורי המונדיאל ולוח השידורים לתקופת המונדיאל,  –הפלטפורמות 

ההיערכות לקראת שידור תחרות האירוויזיון ותהליך בחירת השיר והנציג לאירוויזיון, 

  שיתופי פעולה ומתווה מענקים לפסטיבלים, אשר דרשו קביעת עמדה וגיבוש מדיניות. 

בחירת נוהל בובכללם  נהלי התוכן השוניםב נוייםשיבישיבותיה ואישרה הוועדה גיבשה 

הפקות משולב ונוהל נציגי ציבור ולקטורים. הוועדה אישרה בישיבותיה, על פי הנהלים, 

  ההנהלה, בהסתמך על הקריטריונים שנקבעו בנוהל.  על ידירכישת תכניות שהובאו בפניה 

חטיבת החדשות, הרדיו, של  2019ובתכניות העבודה לשנת  וחות השידוריםהוועדה דנה בל

" ו"כאן חינוכית", הדיגיטל, המדיה בערבית, הפרומו והמחקר, תוך בחינת 11כאן " – ההטלוויזי

 דרישות החוקל, המועצה, לתקציב על ידיהתאמתם למדיניות ומטרות העל שנקבעו 

  השונים והמליצה למועצה על אישורן.  פקההחלוקה בין בתי הול

  גיל עומר –יו"ר הוועדה 

דלית שטאובר, ד"ר אורנה דויטש, חמיס אבולעפיה, פרופ' דוד אלכסנדר,  –חברי הוועדה 

  שלומי שטיין

  

  ועדת תוכן לענייני גלי צה"ל-תת

  . 2018דצמבר ועד  2018 מינוארישיבות  1הוועדה קיימה 

הוועדה קיימה ישיבתה בהשתתפות מפקד גלי צה"ל וחברי ההנהלה של התחנה, דנה 

, המליצה 2018ם של התכניות הלא צבאיות של גלי צה"ל וגלגל"צ לשנת בלוחות השידורי
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למועצה לאשרן וקיבלה דיווחים שוטפים ממנהל התחנה בנושאים שבמסגרת סמכותה 

  של הוועדה על פי חוק. 

  דוד אלכסנדר פרופ' – (זמני)יו"ר הוועדה 

  , אהובה פיינמסרגיל עומר –חברי הוועדה 

  

  ועדת כספים והתקשרויות

  . 2018ועד דצמבר  2018 מינוארישיבות  9הוועדה קיימה 

הוועדה קיימה מעקב ופיקוח אחר הניהול הכספי של התאגיד ובמסגרת ישיבותיה קיבלה 

רו"ח המבקר ודנה בתקציבי ההכספיים הרבעוניים בהשתתפות  חות”דודיווח שוטף על ה

, בין היתר לאור שינויים בותוך סקירת ה הפיתוח והשינויים בהם, בתקציב השנתי השוטף

מעבר התאגיד לירושלים, אירועי המונדיאל, ההיערכות לאירוויזיון ולוחות השידורים. כמו כן, 

  ביצוע.התחזית מול ה חות”דודנה בהוועדה 

הוועדה דנה בהתקשרויות וחוזים בהתאם לנוהל עסקאות הטעונות את אישור המועצה 

ודנה בנהלי העבודה  טכנולוגיות אבטחה ותקשורת, ובהם התקשרויות נדל"ן, זכויות יוצרים

  , ובהם נוהל מורשי חתימה ומכרזים.השונים של חטיבת הכספים

בנושא הצגת התקציב לשנת  דנהחות הכספיים לאחר סקירתם, "אישרה את הדוהוועדה 

  והנחתה את ההנהלה בהתאם להחלטותיה. 2019

כמו כן, הוועדה דנה ואישרה את תכניות העבודה של חטיבת הכספים והתפעול ואת הצעת 

  והמליצה למועצה על אישורן.  2019התקציב לשנת 

  רו"ח אורית מסילתי –יו"ר הוועדה 

 חמיס אבולעפיה, רו"ח אורלי גרטי סרוסי, ד"ר אורנה דויטש, גיל עומר, –חברי הוועדה 

  ןאהובה פיינמסר, שלומי שטיי
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   ועדת כספים לענייני השקעות:-תת

  .2018ועד דצמבר  2018 מינוארישיבות  2הוועדה קיימה 

   הוועדה גיבשה את מדיניות ההשקעה של התאגיד והעבירה המלצתה לאישור המועצה.

  הוועדה דנה ואישרה את מנהלי התיקים ובחירת הבנקים בהם ינוהלו השקעות התאגיד. 

  מסילתי רו"ח אורית –יו"ר הוועדה 

  רו"ח אורלי גרטי סרוסי, גיל עומר –חברי הוועדה 

  

  ועדת כוח אדם

  .2018ועד דצמבר  2018 מינוארישיבות  7קיימה 

 קיבוציההמו"מ להסכם  בהשתתפות היועץ המלווה את תהליךהוועדה קיימה דיונים 

וקיבלה עדכונים שוטפים על התקדמותו. הוועדה הנחתה את ההנהלה בהתאם 

להחלטותיה לגבי סוגיות שעלו במסגרת המו"מ, כגון מעבר העובדים למבנה התאגיד 

בירושלים ומודל הניידות. כמו כן, הוועדה דנה בשינויים במבנה הארגוני, עקבה אחר 

ות שהועלו על ידי ההנהלה וועד עובדי סטטוס מעבר עובדי התאגיד לירושלים ודנה בסוגי

  התאגיד בנושא. 

ובהם נוהל קידום שכר, נוהל  אדם כוחב נהלי התאגיד העוסקיםוגיבשה את דנה  הוועדה

סיום העסקה ונוהל רווחה. כמו כן, הוועדה דנה בנושא אימוץ פרס מנכ"ל ופרס ע"ש אילן 

  רועה ז"ל והמליצה למועצה על אישור המתווה למתן הפרס. 

ם לקראת קליטת עובדי החינוכית לתאגיד ואישרה את חלוקת הוועדה קיימה דיוני

התקנים בחטיבות השונות. הוועדה קבילה דיווחים מההנהלה בנוגע לתהליך קליטתם 

  והעמידה בשיא כוח האדם. 
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והמליצה למועצה על  2019לשנת  הוועדה דנה בתכנית העבודה של חטיבת משאבי אנוש

 אישורה. 

  ברודלית שטא –ועדה יו"ר הו

  רו"ח אורית מסילתי, אהובה פיינמסר, שלומי שטיין –חברי הוועדה 

  

  ועדת ביקורת

  .2018ועד דצמבר  2018 מינוארישיבות  7קיימה 

דנה בדו"חות הביקורת של המבקרת הפנימית ובתלונות במסגרת ישיבותיה הוועדה 

הליקויים בעקבותיהם. הוועדה דנה שהוגשו למבקרת וקיבלה דיווח על הטיפול ותיקון 

  . רואה חשבון המבקר של התאגידהבהשתתפות  2017חות הכספיים לשנת "בביקורת הדו

 בקשר בתלונות טיפול נוהלהוועדה עקבה אחר התקדמות כתיבת נהלי התאגיד וגיבשה 

. כמו כן, הוועדה עקבה וקיבלה דיווחים על היערכות תאגידה ניהולו של בדרכי לליקויים

  התאגיד לקראת האירוויזיון וביקורת משרד מבקר המדינה. 

תכנית עבודת בדנה , הוועדה קיבלה דיווח על התקדמות הביקורת ביחס לתוכנית העבודה

  .והעבירה את המלצותיה לאישור המועצה 2019לשנת  המבקרת הפנימית

  אורלי גרטי סרוסירו"ח  –יו"ר הוועדה  

  ד"ר אורנה דויטש, דלית שטאובר פרופ' דוד אלכסנדר,חמיס אבולעפיה,  –חברי הוועדה 

 

  ועדת אתיקה

  .2018ועד דצמבר  2018 ישיבות מינואר 3 קיימה

מעקב אחר תהליך הטמעת קוד האתיקה בתאגיד וקיבלה דיווחים הוועדה קיימה 

מהנהלת התאגיד על הטמעתו בארגון. ישיבות הוועדה כללו מפגשים עם חברי ועדת 



  

14 
 

האתיקה הפנימית של ההנהלה אשר הוקמה בהתאם לקוד והרכבה המתוקן אושר על 

  ידי הוועדה והמועצה. 

אשר עלו מדו"ח הממונה על קבילות הציבור בסוגיות אתיות  הוועדה קיימה דיונים

ועדת האתיקה הפנימית. כמו כן, שהובאו בפניה על ידי  בנושאי אתיקה תלונותבסוגיות וו

בהסדרת יחסי הגומלין בין כל העוסקים באתיקה בתאגיד ובהצעה לניסוח דנה הוועדה 

  קוד אתי לכלל עובדי התאגיד.

  פרופ' דוד אלכסנדר –יו"ר הוועדה 

  דלית שטאוברסרוסי, -רו"ח אורלי גרטי –וועדה חברי ה

  

  ועדה לפיקוח על פעילותה של היחידה המסחרית

  .2018ועד דצמבר  2018 מינוארישיבות  4קיימה 

הביצוע החודשיים,  חות”דוהוועדה קיימה מעקב אחר עבודת היחידה המסחרית לרבות 

  בקרה וחריגים ועוד.  חות”דוהכנסות, העמידה ביעדי 

ועקבה אחר העמידה ביעדים בתקופת שידורי המונדיאל והאירוויזיון בשנת  דנההוועדה 

ליהם עוהיעדים בתנאי המכרז  תועמידתוך בדיקת  קיימה מעקב אחר עבודת הזכיין ,2018

  .ואת תהליכי מכירת הפרסומותהתחייב 

של מערך הבקרה על פיתוח הטכנולוגי אחר ההמשיכה את הפיקוח והמעקב הוועדה 

והנחתה את ההנהלה לפעול בהתאם להחלטותיה למציאת פתרונות לקידום  תהפרסומו

  הנושא.

של החטיבה המסחרית והמליצה  2019הוועדה דנה בתכנית העבודה לשנת כמו כן, 

  למועצה על אישורה. 

  אהובה פיינמסר –יו"ר הוועדה 

  חמיס אבולעפיה, רו"ח אורלי גרטי סרוסי, רו"ח אורית מסילתי –חברי הוועדה 
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  ועדה לפיקוח על פרסומות והודעות 

  .2018ועד דצמבר  2018 מינוארישיבות  3קיימה 

הוועדה פיקחה וקיבלה דיווח שוטף מהיחידה המסחרית לגבי פרסומות וחסויות אשר 

בנוסף, דנה בפרסומות וחסויות אשר הובאו  ועל תלונות על תשדירים. נפסלו לשידור

  . כללי המועצה פי עלבפניה וקיבלה החלטות לגבי שידורן 

לממונה על קבילות הציבור, בהתאם  עובנושא תשדירי פרסום שהגיהוועדה דנה בקבילות 

  להחלטת הממונה ובהתייעצות עם היועץ המשפטי.

של כללי מועצת תאגיד השידור הישראלי לשידור  ים והבהרותהוועדה דנה בעדכונ

  ה את המלצותיה למועצה. פרסומות, הודעות חסות ותשדירים לשירות הציבור והעביר

  חמיס אבולעפיה –יו"ר הוועדה 

  גיל עומרד"ר אורנה דויטש,  –חברי הוועדה 

  

  ועדת חדשנות, דיגיטציה וטכנולוגיה

  . 2018ועד דצמבר  2018ישיבות מינואר  5הוועדה קיימה 

שיפור ודנה בהטמעת ו הוועדה קיימה מעקב אחר תפעול מערכות המידע הקיימות

-שידורי המונדיאל ביזמה את המערכות והממשקים הטכנולוגיים של התאגיד. הוועדה 

4K בנושאים שהובאו בפניה על ידי ההנהלה ובהם נושא עיבוי משדרים, רכישת  דנהו

  ועוד. ניידות שידור

על ההצטיידות הטכנולוגית של התאגיד לקראת מעברו לירושלים  פיקחההוועדה 

דנה ושל החינוכית,  של רשות השידור ,הדיגיטציה של ארכיון התאגידהתנהלות תהליך ו

ו חדש בירושלים ומוכנותהבהתנהלותו של הארכיון בתקופת הביניים עד למעברו למתקן 

  לעבודה מחודשת. 
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בנושא ייעוץ אבטחת מידע וסייבר והתקדמות הטיפול בנושאי הוועדה קיימה דיונים בנוסף, 

ממשקי האפליקציה של התאגיד, כמו כן, הוועדה דנה בנושא מתקפות סייבר על התאגיד. 

  .והנחתה את ההנהלה בהתאם גיבשה את מדיניותה בנושא

  שלומי שטיין –יו"ר הוועדה 

  רו"ח אורית מסילתי, אהובה פיינמסר –חברי הוועדה 

  

  ועדת בדיקה מטעם המועצה –הוק -אדועדת 

  . 2018 דצמברועד  2018ינואר מישיבות  6הוועדה קיימה 

בעיתונות בנוגע לתהליכי קליטת בעקבות פרסומים הוועדה מונתה על ידי המועצה 

וזאת כדי להפיק תהליכי הקליטה לבחון את  עובדים בתקופת ההקמה. הוועדה התבקשה

  לקחים ומסקנות להמשך עבודת התאגיד.

  דלית שטאובר –"ר הוועדה יו

  סרוסי-פרופ' דוד אלכסנדר, רו"ח אורלי גרטי –הוועדה חברי 
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 וכןת

 דיגיטל

מתרכזת בייצור תוכן עצמאי וייעודי לפלטפורמות הדיגיטליות, בדגש על  חטיבת הדיגיטל

הרשתות החברתיות, שבהן נמצא כיום רוב קהל הגולשים הצעיר. בד בבד מפיצה החטיבה את 

  תכני הערוצים הלינאריים ועוסקת בפיתוח ותחזוקת פלטפורמות דיגיטליות חדשניות. 

ל לתת ייצוג למגזרים שלא "נהנים" בדרך כלל כעניין של מדיניות, מקפידה חטיבת הדיגיט

מחשיפה בתקשורת, לרבות מציגים עם מוגבלויות, ומייצרת תכנים מגוונים המופנים לקהלים 

  שונים בחברה הישראלית. כמו כן, שמה החטיבה דגש על קידום שיח של סובלנות והכלה. 

 ייצור תוכן עצמאי 

כיחידת מדיה עצמאית במקביל  2016חטיבת הדיגיטל של התאגיד החלה לפעול כבר בשנת 

תכנים מקוריים תה הראשונה בישראל שהשקיעה משאבים ביצירת ילטלוויזיה ולרדיו. היא הי

המקום שבו נמצא קהל צעיר שלא היה חשוף עד אז לשידור  –וייעודיים לרשתות החברתיות 

תכנים , הציבורי. תכנים אלה כללו וכוללים סרטי תעודה העוסקים בישראלים ובישראליות

וכן סרטונים מקני ידע העוסקים במורשת, בתרבות, בהיסטוריה  ליהודי התפוצות םייעודיי

וגרפו מיליוני צפיות, הם הפכו את כאן למותג  לתשבחותובחברה. לא זו בלבד שהסרטונים זכו 

  צעיר וחדשני, והניעו את התעשייה כולה לפתח את תחום היצירה ברשת. 

על מנת להבטיח יצירת תכנים מגוונים והגעה לקהל חדשים, גייסה החטיבה יוצרים, במאים, 

יהודים ולא  –מכל המגזרים וגרפיקאים מעצבי דעת קהל , כותבים, תסריטאים, עיתונאים

ים וגברים. בד בבד הושם דגש על יצירת תכנים בעלי ערך יהודים, חילונים, דתיים וחרדים, נש

ועל קידום ושיפור תדמיתן של קבוצות באוכלוסייה שלא זוכות לייצוג מספק בתקשורת (ע"ע 

הסדרה "התמודדות", העוסקת בהצגת אנשים עם מוגבלויות כבני אדם ולא כסטראוטיפ של 

 מסכנות).
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  רכש תוכן ועידוד תעשיית ההפקות הדיגיטליות

 המשיכה חטיבת הדיגיטלכחלק מתפקידיו של התאגיד לקידום היצירה הישראלית המקורית, 

 2018. בשנת 2017בפרסום קולות קוראים ושידור תכנים שנבחרו בקולות קוראים משנת 

לרחבי הרשת פרויקטים. אחד מהפרויקטים עלה  6פורסם קול קורא אחד במסגרתו נבחרו 

סדרות רכש שנבחרו  4עלו  2018. כמו כן, במהלך שנת 2019והיתר יעלו במהלך  2018כבר בסוף 

  .2017-בבקולות קוראים שיצאו 

הפרויקטים שנבחרו נגעו בתחומים שונים בחברה הישראלית, לרבות היסטוריה, מורשת, מדע 

  . מוסיקהו

  

 מונדיאל

סטנדרט חדש הוצב לשידור אירועי ספורט בישראל. משחקי המונדיאל הפכו זמינים לצופים 

עברית ערבית  –בכל מקום וזמן בפלטפורמות הדיגיטליות השונות ושודרו בשלוש שפות 

ואנגלית. באפליקציה הם כללו גם צפייה מרובת זוויות וקבלת מידע בזמן אמת. כן שודרו 

 1.1-מ יותרבסה"כ נרשמו . 11כאן תר, באפליקציות ובערוץ היו טיוב של תקצירים ופרשנויות בא

כמות הצופים הממוצעת למשחק (באפליקציה שנחשפו לשידורים באפליקציה,  גולשיםמיליון 

 .20,000-בלבד) עמדה על כ

עיבתה את מערך השירות ברשתות  לטובת מענה בזמן אמת לצופים, חטיבת הדיגיטל

מענה מתן שיח עם הצופים והגולשים, תוך טיפול בבקשות ו-דוהחברתיות והתקיים כל העת 

אחוז מכלל הצופים צפו במשחקים דרך  25%תוכנית או טכנית.  –מהיר לכל שאלה 

אלף הורדות, וסך הצפיות בתכני  500-נוספו כ "כאן"פלטפורמות הדיגיטל, לאפלקיציית 

  ונדיאל השונים עמד על עשרות מיליונים.המ
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 אירוויזיון

חוויה משלימה לצופים, כשהיא  2018חטיבת הדיגיטל נרתמה למאמץ וייצרה סביב אירוויזיון 

  ועד לזכייתה באירוויזיון.  "כוכב הבא"צחונה בימנברזילי מלווה את נטע 

עמודי הסושיאל לצחון. ימירב המאמצים הושקעו בהפקת תוכן מקורי לפני, במהלך ואחרי הנ

ובעולם. מעורבות גולשים בישראל יצרו אשר פצו תכנים רבים ומקוריים ווהצרו וי "כאן"של 

שהנגישו את התחרות לקהל רחב  הגמר שודר בפלטפורמות הדיגיטליות השונות של התאגיד

  , לרבות באתר, באפליקציה ובעמוד הפייסבוק, וזכה למיליוני צפיות. ומגוון

שיתוף הפעולה המצוין עם חטיבות הרדיו, החדשות והטלוויזיה יצרו עבור הגולשים חווית צפייה 

  ה ואפשרה לציבור לחגוג את הזכייה יחד. ימתחומי הטלוויזוהאזנה חדשה שיצאה 

  

 פלטפורמות והפצה 

הם  "כאן חינוכית"ושל  "כאן"פועל מתוך תפיסת עולם לפי התכנים של  "כאן"מערך ההפצה ב

בהפצה של תכנים אל אכסניות  2018בסוף שנת  "כאן"משאב ציבורי. מתוך השקפה זו, החל 

. מדובר בעשרות HOT VOD ;yes VOD ;PartnerTV ;CellcomTV –התוכן המובילות בישראל 

אות פרקים של תכניות בידור וסוגה עילית, אשר פרקים של סדרות דוקומנטריות ולא פחות ממ

 הופקו בידי מיטב היוצרים בישראל.

. "טיוב-יו"כמפיץ הגדול ביותר בישראל של תכנים ל "כאן"על  "גוגל", הכריזה 2018בשנת 

מיליון צפיות,  241-לא פחות מ "כאן"של  הדיגיטליים במהלך השנה נרשמו בערוצי התוכן

מיליון  17במשך  "כאן"צפו בתכנים של ם גולשיה. 2017ומת שנת לע 259%המהוות גידול של 

  לעומת השנה שקדמה לה.  240%שעות, גידול של 

את היקף פעילותו, ויחל להפיץ גם תוכן אודיו בתור  2019יגדיל בשנת  "כאן"מערך ההפצה של 

) הגדול בישראל. מטרתנו להגיע לכל פלטפורמה, קטנה כגדולה יצרן ההסכתים (פודקאסטים

ממערכות בידור בכלי הרכב, דרך טלוויזיות חכמות ועד לכל מכשיר נייד או קבוע המחובר  –
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לקידום התכנים המגוונים שהוא משדר  "כאן"לשירות טלוויזיה או אינטרנט. נוסף על כך פועל 

ושל  "אפל"ומערכי הווידאו של  "נטפליקס"ראשם גם בקרב גופי התוכן המובילים בעולם, וב

. וזאת, במטרה לקדם את היצירה הישראלית ברחבי העולם ולייצר רווחים שיוחזרו אל "דיסני"

  היוצרים בישראל.

  

 נגישות

. במסגרת התהליך להנגשה ביצענו "כאן"פעלנו רבות לטובת הנגשת אתר  2018במהלך שנת 

  בדיקות מקיפות שתורגמו לפיתוחים והתאמות לקהל בעלי המוגבלויות. 

 באמצעות מקלדת בלבד.גישה לקורא מסך יכול לנווט באתר ללא קושי לו היום, בעל מוגבלויות 

נוסף על כך, התמקצענו והעברנו הנחיות ברורות לעורכי התוכן והמעצבים לשמירה על כללי 

  הנגישות, מילוי שדות רלוונטיים עבור קוראי מסך ושמירה על יחס ניגודיות תקין.

פעמי אלא חלק בלתי נפרד מהדנ"א שלנו. -חדחשוב לציין שתהליך ההנגשה איננו פרויקט 

ויזיון הקרוב אנחנו פועלים לייצר חוויה משמעותית לכל בעלי המוגבלויות וכמובן שבכל באירו

  פרויקט חדש אנו דואגים להיות מונגשים.

  2018לשנת  נתונים

  2018 מספר עוקבים בסוף שנת -טוויטר

  42,484 – כאן

  21,773 – כאן חדשות

   2017השוואה לשנת  – )אפליקציותיישומונים (

  ODאפליקציית   אפליקציה ראשית  

2018  2017  2018  2017  

  88,653  74,735  72,409  543,334  סה"כ הורדת
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סה"כ משתמשים 

  פעילים

709,773  115,119  245,452  135,111  

  2,026,045  6,949,152  854,853  9,877,104  סה"כ גלישה

  00:09:52  00:13:02  00:05:14  00:05:09  זמן גלישה ממוצע

  

  

  

  יוטיוב

מספר מנויים   שם העמוד
(מהקמת העמוד 

  )2018ועד סוף 

יה יסה"כ זמן צפ  2018סה"כ צפיות 
  2018(בשעות) 

תאגיד השידור  – 11כאן 

  הישראלי

246,457  128,275,489 20,450,866 

תאגיד  –כאן חדשות 

 השידור הישראלי

57,452  51,885,062 3,636,161 

 316,924 3,378,760  14,856 מכאן

 1,239 40,052  702 כאן כלכלי

תאגיד השידור  –כאן 

 הישראלי

32,939  17,651,729 956,921 

 25,754 340,674  1,029 כאן רדיו

 6,650,644 72,955,425  144,717 כאן חינוכית

 – כאן אוצרות החינוכית

 ארכיון השידור הציבורי

4,555  824,238 57,094 
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מספר מנויים   שם העמוד
(מהקמת העמוד 

  )2018ועד סוף 

יה יסה"כ זמן צפ  2018סה"כ צפיות 
  2018(בשעות) 

 6,711 114,237  2,871 כאן לומדים

 29,711 321,952  4,396 כאן שפות

 1,202,170 10,755,185  22,697 חינוכית ילדים

 4,475 96,416  2,027 כאן תרבות

 225,920 7,242,329  27,145 מוסיקהכאן 

  

 טלוויזיה

לחטיבת הטלוויזיה. מפת התקשורת בישראל רבים טמנה בחובה אתגרים ומשימות  2018שנת 

כשחקן חדש לשוק הטלוויזיה חייבה עבודה מאומצת  "11כאן "כניסת  .עברה מספר טלטלות

הביא איתו אתגר גדול מבחינת אחוזי הצפייה וגם האיחוד  2בהשקת וביסוס המותג. פיצול ערוץ 

  את הרגלי הצפייה.  כבר החל לשנות 10ערוץ ל "רשת"בין 

" ולהגיע 11כאן החטיבה המשיכה בפעולות על מנת לקדם את פלטפורמת הטלוויזיה של "

  ביניהן:  ,כמה פעולות מהותיותבוצעו במהלך השנה  .תודעת היוצרים והמפיקים בארץל

קולות קוראים בשלוש הסוגות (דרמה, דוקומנטרי, תרבות ובידור) פורסמו באופן כמעט שוטף 

" יהיה גוף שידור נגיש ורלוונטי ליוצרים ולמפיקים, 11כאן לאורך כל השנה. זאת כדי להבטיח ש"

לפרויקטים החדשים הטובים ביותר שלהם. היכולת של התעשייה לפנות לתאגיד שיראו בו בית 

  לאורך כל השנה, מבטיחה דיאלוג קבוע ומשאירה אותנו בתמונה. 

רוסיה  שידורי משחקים מהגביע העולמי בכדורגל –פורסמו קולות קוראים ייעודיים לספורט 

ויום הזיכרון לחללי מערכות בורה גלושואה זיכרון ל, לסרטים דוקומנטריים לציון יום ה2018

 ישראל, להצעות לשיתוף פעולה עם התאגיד לבחירת נציג ולנפגעי פעולות האיבה ישראל

. ריבוי הקולות הקוראים הייעודיים 2019ולהגשת תכניות לקראת אירוויזיון  2019לאירוויזיון 

  מאפשר דיוק בפניה אל ההפקות ודיוק בבחירת ההצעות. 
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עמד בפני החטיבה האתגר של שידור משחקי הכדורגל מהמונדיאל (גביע  2018במהלך שנת 

סיבית. שידור משחקי אהעולם בכדורגל), פרויקט רב היקף שדרש היערכות הפקתית מ

המונדיאל ומשדרי האולפן שהקיפו אותם הצליחו בכל קנה מידה והיוו פלטפורמה להשקת 

  ים גם בתחום הדרמה.יראשונלוח שידורים חדש ומגוון עם פירות 

בעקבות עליית הלוח בחודש יולי ומהלכי הקידום בתקופת המונדיאל, נצפו שינויים חיוביים 

  בהרגלי הצפייה, הגעה לקהלים רחבים יותר ושינויים חיוביים גם בתפיסת הערוץ ותכניו:  

צע ביום אלף צופים בממו 830אלף צופים בטלוויזיה ( 200חשיפה יומית גבוהה יותר של  . 1

 אלף בתקופה שלפני המונדיאל) 620-ביחס ל

 ) 2.7%לעומת  4.2%נק'  ( 1.5-שיפור ממוצע הרייטינג בפריים ב .2

(פיק), אחרי המונדיאל  6.8%טווח צפייה גבוה יותר (אם קודם לכן שיא הצפייה היומי היה  .3

 9.2%-ועד ל ודותנק 2-אנו רואים התרחבות קהלים ושיאי צפייה יומיים הגבוהים ב

  בתכנים הקבועים). 

מדובר בהישג משמעותי, שכן בעבר נתוני הצפייה חזרו לקדמותם מיד בתום המונדיאל. על 

  פופולריות התכנים מעידה גם הצפייה הגבוהה בדיגיטל.

כמו כן, אנו רואים שיפור בתפיסת הערוץ בכל המדדים וזוכים לציון הגבוה ביותר מבין הערוצים 

  יקטיביות, אמינותיאובחשיבות, איכות,  ם:במדדי

  מתוך העיתונות:

נדמה שגם הציניקנים הגדולים ביותר, ואם אתה מבקר , 'שטוקהולם'"ואם כבר ציינו את 

טלוויזיה אז אתה כנראה אחד מהחבורה הזו, יכולים להגיד מילה טובה על לוח השידורים 

ערב הטלוויזיה שאנחנו -מיד אחרי המונדיאל. עזבו רגע רייטינג בצד, ערב 'כאן'שהתהווה ב

מקבלים שם היא בעיקר לא מעליבה, היא טלוויזיה שמכבדת את צופיה, שיוצרת באזז 

  אינטליגנטי בגבולות הגזרה שלה, גם היא נוגעת בנושאים פופולריים כמו אוכל".               
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התאגיד יוציא בכל שנה, החל מיום התחילה, הוצאה למימון הפקה לחוק קובע כי  64סעיף 

ולרכישה של תכניות כמפורט בתוספת לחוק ובהתאם למרכיבי ההוצאה והסכומים המפורטים 

 בה.

על פי התוספת לחוק, ההוצאה השנתית שיוציא התאגיד למימון הפקה ולרכישה של תכניות 

מיליון ש"ח לפחות בכל שנה, שיוקצו  200ה המיועדות לשידור בערוץ השידורים המרכזי תהי

 כמפורט להלן:

מיליון ש"ח לפחות יוקצו למימון ורכישה של הפקות מקומיות קנויות ותכניות  180  )1(

 ספורט, מתוכם יוקצו: 

מיליון ש"ח לפחות למימון תכניות סוגה עילית, מסוג תכניות דרמה ותכניות  90  (א)

מיליון ש"ח לפחות  40-לפחות לתכניות דרמה ומיליון ש"ח  50תעודה, בחלוקה של 

 לתכניות תעודה 

 מיליון ש"ח לכל היותר לתכניות ספורט   15  (ב)

מיליון ש"ח, לכל היותר, מסכום ההוצאה השנתית לתכניות יוקצה לרכישת  20סכום של   ) 2(

 ם.תכניות שאינן הפקות מקומיות, תכניות ספורט, שידורי חדשות או תכניות בענייני היו

(ב) לחוק כי התאגיד לא ירכוש מגורם אחד, בשנה אחת, הפקות 64כמו כן, קובע סעיף 

מסכום ההוצאה השנתית שעליו להוציא למימון  10%מקומיות קנויות בסכום העולה על 

  הפקות מקומיות קנויות, 

מיליון ש"ח); לעניין סעיף קטן זה יראו בתאגיד, במי ששולט  20בהתאם להוראות התוספת (

  ו ובתאגיד בשליטת מי מהם, גורם אחד. ב
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  עמידה בתנאי החוק:

  להלן הוצאות התאגיד לשידורי הטלוויזיה

₪ מחויבות בחוק (במיליוני  סוגה
(  

הוצאה בשנת 
(באלפי  2018

(₪  

  הערות

   40,282  40מינימום   דוקו

   50,057  50מינימום   דרמה

    15,000  מיליון  15עד   ספורט

    76,378    סוגה רגילה

    181,718  180  סה"כ

   6,040  20  רכש חו"ל

) לתוספת 1(2על פי  סעיף   ספורט 
ניתן להגדיל את  -לחוק 

תקציב הרכש לתוכניות 
ספורט אם הוגדל הסכום 

  מיליון ש"ח  180של 

12,961    

    40    רכש מקומי

סה"כ טלוויזיה 
  בעברית

200  200,758    

    814    רכש חול

    20,000 20מינימום   הפקות מקומיות

סה"כ טלוויזיה 
  בערבית 

  20,814    

 40ההשקעה של   15,278  40מינימום   סה"כ חינוכית
מיליון ש"ח לשנה, 

חישוב  2018בשנת 
קרי  15.8-יחסי החל מ

 מיליון לש"ח. 15
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על סמך פרסום המקור המשיכה חטיבת הטלוויזיה את מדיניות בחירת הפקות  2018בשנת 

 שבאמצעותם נקבע הליך תחרותי, שוויוני ושקוף.קולות קוראים 

  קוראים לפי הפירוט הבא:קולות  13, פרסמה חטיבת הטלוויזיה 2018בשנת 

  תאריך פרסום  סוגה  קול קורא  

  '18ינואר   דרמה  שוטף – סדרות מתוסרטות  1

  '18ינואר   דוקו  שוטף –דוקומנטרי   2

תרבות ובידור /   שוטף –תרבות ובידור   3

  רגילה

  '18ינואר 

תרבות ובידור /   שוטף –תרבות ובידור   4

  רגילה

  '18מאי 

ספורט. שידורי משחקים  –ייעודי   5

  2018מהגביע העולמי בכדורגל, רוסיה 

תרבות ובידור / 

  רגילה / ספורט

  '18אפריל 

סרטים דוקומנטריים לציון יום  –ייעודי   6

ויום גבורה לושואה יום הזיכרון ל

 מערכות ישראלהזיכרון לחללי 

  ופעולות האיבה

  '18מאי   דוקו

  '18יוני   דרמה  שוטף –סדרות מתוסרטות   7

הצעות לשיתוף פעולה עם  –ייעודי   8

התאגיד לבחירת נציג התאגיד 

  2019לאירוויזיון 

  '18יוני   תרבות ובידור

הצעות לסדרות תעודה לציון  –ייעודי   9

  למדינת ישראל 75-שנת ה

  '18יוני   דוקו
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  '18יולי   דוקו  שוטף –דוקומנטרי   10

  '18אוקטובר   תרבות ובידור  שוטף –תרבות ובידור   11

  '18נובמבר   דוקו  שוטף –דוקומנטרי   12

סדרות המשלבות בין  –ייעודי   13

הז'אנרים הדוקומנטרי והדרמתי 

  ומעמידות במרכז את גיבורי התנ"ך

סדרות 

מתוסרטות + 

  דוקו

  '18נובמבר 
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  תוכן רכש פירוט

  לרכש הפקות מקומיות קנויות לערוץ השידורים המרכזי:  2018להלן פירוט הגורמים עימם התקשר תאגיד השידור הישראלי בשנת 

  

 
 

  סוגה מפיק
סה"כ עלות ההפקה כולל 

  ₪מע"מ, אלפי 

אחוז מסך 

  ההשקעה 

 8.0%  16,114                          סוגות שונות   יולי אוגוסט תקשורת והפקות בע"מ   1

2  EBU    8.0%  16,029                          סוגות שונות 

 7.5%  15,151                          סוגות שונות   ארצה בע"מ   3

 6.8%  13,614                          סוגות שונות   יואב גרוס הפקות בע"מ   4

 5.7%  11,507                          דרמה  -סוגה עילית   אנדמול ישראל בע"מ   5

 5.0%  10,039                          דוקו  -סוגה עילית    סלוצקי אפיקי תקשורת   6

 4.9%  9,826                            סוגות שונות   קסטינה תקשורת בע"מ   7

 4.3%  8,602                            סוגה רגילה   בי קונטנט   8

 4.1%  8,236                            סוגות שונות   האולפנים המאוחדים בע"מ   9

 4.0%  8,091                            סוגות שונות   שולה שפיגל בע"מ / דנה הפקות טלוויזיה וסרטים בע"מ   10
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 3.8%  7,652                            סוגות שונות   אבוט המאירי   11

 3.6%  7,327                            ספורט  -סוגה רגילה   מזמור הפקות בע"מ   12

 3.2%  6,482                            סוגה רגילה   קודה תקשורת בע"מ   13

 3.2%  6,464                            סוגות שונות   ביונד קריאייטיב בע"מ   14

 2.2%  4,472                            סוגה רגילה   מאי טי וי תקשורת בע"מ   15

 1.5%  2,925                            דוקו  -סוגה עילית   זייגוט פילמס בע"מ   16

 1.4%  2,808                            דוקו  -סוגה עילית   דו בו גרסו פילמס בע"מ   17

 1.4%  2,808                            דרמה  -סוגה עילית   / תותים הפקות  DNA Productions -דינר נתן הפקות בע"מ   18

 1.4%  2,761                            דוקו  -סוגה עילית   אפרתי הפקות בע"מ   19

 1.3%  2,673                            סוגה רגילה   תכנים בע"ם   20

21  UEFA    1.3%  2,568                            ספורט  -סוגה רגילה 

 1.2%  2,340                            סוגה רגילה   ארז דן הפקות   22

 1.1%  2,259                            סוגה רגילה   מעגלות הפקות בע"מ   23

24  Host Broadcast Services (HBS) AG    1.0%  2,056                            ספורט  -סוגה רגילה 

 1.0%  2,018                            דרמה  -סוגה עילית   שידורי קשת בע"מ   25

 0.9%  1,726                            דרמה  -סוגה עילית   גם סרטים בע"מ   26
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27  BBC Worldwide    0.8%  1,547                            רכש  -סוגה רגילה 

28  ITV    0.7%  1,431                            רכש  -סוגה רגילה 

 0.7%  1,404                            דוקו  -סוגה עילית    DNA Productions -דינר נתן הפקות בע"מ   29

 0.7%  1,404                            דוקו  -סוגה עילית   כל מיני הפקות   30

 0.7%  1,321                            סוגות שונות   יזמות תוכן והפקות בע"מ 8 31

 0.6%  1,229                            דוקו  -סוגה עילית   שנהר הפקות   32

 0.6%  1,170                            סוגה רגילה   ) בע"מ 1992טדי יזמות והפקות (  33

34  NBC Universal Television Distribution    0.5%  1,095                            רכש  -סוגה רגילה 

 0.5%  1,083                            סוגה רגילה   אגס הפקות ודיגיטל בע"מ   35

 0.5%  993                               דוקו  -סוגה עילית   ל.ד טושוט השקעות בע"מ   36

 0.5%  936                               דוקו  -סוגה עילית   איציק לרנר סרטים / איציק לרנר סרטים ויעוץ בע"מ   37

 0.5%  936                               דוקו  -סוגה עילית   הסיפור האמיתי הפקות טלוויזיה בע"מ   38

 0.4%  780                               דוקו  -סוגה עילית   ישרי הלפרן   39

 0.3%  644                               סוגות שונות   מטאפור אינטראקטיב בע"מ   40

 0.3%  573                               סוגות שונות   אלעד קופרמן ושירה מרגלית  -קומא סטודיו   41

 0.2%  496                               סוגות שונות   סרטי האחים הימן בע"מ   42
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 0.2%  468                               דוקו  -סוגה עילית   דוק. סרטים בע"מ   43

 0.2%  410                               דוקו  -סוגה עילית   אבי מאור מרזוק ונועה אהרוני   44

 0.2%  410                               דוקו  -סוגה עילית   דניאלה רייס רזון   45

 0.2%  410                               דוקו  -סוגה עילית   פיטר מוסטובוי   46

 0.2%  351                               דוקו  -סוגה עילית   דנה כהן הפקות בע"מ   47

 0.2%  351                               דוקו  -סוגה עילית   סוכנות שי גאני בע"מ   48

 0.2%  351                               דוקו  -סוגה עילית   עצמור הפקות   49

 0.2%  351                               דוקו  -סוגה עילית   רוזנברג בעז אלכסנדר   50

 0.2%  339                               סוגות שונות   סומיוקו בע"מ   51

52  eOne - Entertainment One Television Production Ltd .   0.1%  290                               רכש  -סוגה רגילה 

53  Legendary Television Distribution    0.1%  238                               רכש  -סוגה רגילה 

54  CenterAvia Service    0.1%  237                               ספורט  -סוגה רגילה 

 0.1%  234                               דרמה  -סוגה עילית   קורלנד גרינשפן בעי"מ  -גרין פרודקשינס   55

56  Fox Networks Group    0.1%  202                               רכש  -סוגה רגילה 

 0.1%  187                               דרמה  -סוגה עילית   בלאק שיפ הפקות סרטים בע"מ   57

 0.1%  187                               דרמה  -סוגה עילית   טליסמה הפקות בע"מ   58
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 0.1%  187                               דרמה  -סוגה עילית   ) בע"מ 1996ראבל סרטים (  59

60  MATCH    0.1%  180                               ספורט  -סוגה רגילה 

 0.1%  176                               דרמה  -סוגה עילית   נורמה הפקות בע"מ   61

62  Sky Vision    0.1%  152                               רכש  -סוגה רגילה 

63  PBS    0.1%  130                               רכש  -סוגה רגילה 

 0.1%  105                               דרמה  -סוגה עילית   פאי סרטים בע"מ   64

 0.0%  94                                 דרמה  -סוגה עילית   פוסט  2פרה   65

66  ABC Australia    0.0%  83                                 רכש  -סוגה רגילה 

67  Off the Fence    0.0%  79                                 רכש  -סוגה רגילה 

 0.0%  73                                 סוגה רגילה   גיל הפקות   68

 0.0%  59                                 דרמה  -סוגה עילית   פירמה פילמס בע"מ   69

70  Hat Trick International Limited    0.0%  57                                 רכש  -סוגה רגילה 

 0.0%  51                                 ספורט  -סוגה רגילה   ספקים שונים   71

 0.0%  47                                 דרמה  -סוגה עילית   דרמה טים בע"מ   72

 0.0%  47                                 דרמה  -סוגה עילית   ואדי הפקות בע"מ   73

 0.0%  47                                 דרמה  -סוגה עילית   ינץ לוי בע"מ / מיתר קוטלר ייצוג וניהול   74
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 0.0%  47                                 דרמה  -סוגה עילית   ל. בנאסולי הפקות בע"מ   75

 0.0%  47                                 דרמה  -סוגה עילית   סרור שאדי בן פארוק  -סינמה וירג'ין   76

 0.0%  47                                 דוקו  -סוגה עילית   רונית קרצנר הפקות   77

78  Dogwoof    0.0%  44                                 רכש  -סוגה רגילה 

 0.0%  40                                 סוגה רגילה   פרומותאוס   79

 0.0%  39                                 ספורט  -סוגה רגילה   ההתאחדות הישראלית לספורט נכים   80

81  NITC (National IT Centre (   0.0%  32                                 ספורט  -סוגה רגילה 

82  ESPN    0.0%  26                                 רכש  -סוגה רגילה 

83  FremantleMedia    0.0%  25                                 רכש  -סוגה רגילה 

 0.0%  23                                 דוקו  -סוגה עילית   נפתלי גליקסברג  -גליקסקום בע"מ   84

 0.0%  21                                 דוקו  -סוגה עילית   שורטקאט   85

 0.0%  21                                 סוגה רגילה   רואי חשבון  -צור מיכאל ושות'   86

87  Universal City Studios    0.0%  19                                 רכש  -סוגה רגילה 

88  Cinephil    0.0%  18                                 רכש  -סוגה רגילה 

 0.0%  18                                 דרמה  -סוגה עילית   חיים בוזגלו  -ננו הפקות   89

 0.0%  17                                 סוגה רגילה   ליאון, אורליצקי ושות' רו"ח   90
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91  Magnolia Pictures    0.0%  14                                 רכש  -סוגה רגילה 

92  StoryTeller -  0.0%  12                                 רכש  -סוגה רגילה   בן כליפי 

 0.0%  12                                 רכש  -סוגה רגילה   טרבלסי הפקות בע"מ   93

 0.0%  10                                 דרמה  -סוגה עילית   ושות', רואי חשבון  ר.סלמן  94

 0.0%  9                                   דוקו  -סוגה עילית   שמידט בן צבי פרלשטיין, רואי חשבון   95

 0.0%  9                                   דרמה  -סוגה עילית   בן דוד שלוי קופ ושות' רו"ח   96

 0.0%  9                                   דוקו  -סוגה עילית   דוקודרמה הפקות טלוויזיה בע"מ   97

98  Wide House    0.0%  8                                   רכש  -סוגה רגילה 

 0.0%  7                                   דוקו  -סוגה עילית   עמרי עוזרד   99

 0.0%  6                                   רכש  -סוגה רגילה   ) בע"מ 1998די. בי. אס. שירותי לווין (  100

 0.0%  3                                   דרמה  -סוגה עילית   טי.טי.וי הפקות בע"מ   101

102  eOne - Entertainment One Television Int .   0.0%  3                                   רכש  -סוגה רגילה 

103  Ruptly GmbH    0.0%  2                                   ספורט  -סוגה רגילה 

 
 100.0%  200,758                         11סה"כ כאן 
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 כאן חינוכית

שעות ביממה תכניות לילדים  24, הערוץ משדר 15.8.2018-"כאן חינוכית" החלה את שידוריה ב

 ולנוער.

הקיימים שגויסו  "כאן"בחודשים הראשונים התבסס כוח האדם בערוץ על עובדי 

ה"חינוכית" לשעבר לצוות הערוץ. דצמבר גויסו עובדי -חודשים אוקטוברהובמהלך  למשימה

 עובדים ושתי סטודנטיות בחלקיות משרה. 13כיום עובדים בערוץ 

שידורי הערוץ מתבססים על התכנים שהופקו בעבר ב"חינוכית", ובימים אלו אנו ממתינים 

  לקבלת  תכנים נוספים מהחינוכית.

מגזינים ותכניות במקביל החלה הפקת עונות חדשות לשש תכניות ביניהן דרמות ילדים, 

  אנימציה, שהפקתן בהליכי סיום ושידורן מתוכנן במהלך חופשת הקיץ.

פורסם קול קורא להפקת תכניות לילדים ולנוער עבור הערוץ, תהליך  2018בחודש ספטמבר 

ומקוריות שישודרו לראשונה  בחירת התכניות הסתיים והוזמנה הפקה של תכניות חדשות

  .2019יניהן תהיינה מוכנות לקראת סוף שנת ב"כאן חינוכית". הראשונות ב

  

 (מכאן) המדיה בערבית

המדיה בערבית כחלק מתאגיד השידור הישראלי משדרת לקהלי יעד שונים וייחודיים במדינה 

רדיו, טלוויזיה ודגיטל,   – ומחוצה לה. המדיה בערבית מפיקה ומשדרת בשלוש פלטפורמות

  החטיבה, הפקות מקור ורכש. על ידיומביאה תכנים המופקים 

המדיה בערבית שמה לה למטרה לתת מענה לצורכי קהלי היעד השונים על כל גווניהם, 

ולצרוך תכנים מגוונים ועשירים בשלוש הפלטפורמות בהן היא משדרת, תוך בידול מגופי 

תקשורת מתחרים. בשידורי המדיה בערבית ניתן ערך מוסף בדגש על המקומיות של תכניה, 

א מטפחת את היצירה המקומית ומעצימה את תעשיית ההפקות בחברה בערבית. בנוסף, הי

תוך הישראלית והעולמית ניתן דגש על שידורי חדשות ואקטואליה המשקפים את המציאות 

  מדינה. לשמירה על סטנדרטים גבוהים  ולהוות גשר בין קהלי היעד השונים  
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   מעגלים:קהלי היעד של המדיה בערבית פזורים בארבעה 

 ערביי ישראל ודוברי השפה הערבית במדינה. –הפנימי  . 1

 .כולל צפון אפריקה ומדינות המפרץ, מדינות ערב –המזרח תיכוני  .2

 בשטחי הרשות הפלסטינית. –הפלסטיני  .3

 עולם. ה האוכלוסייה הערבית ברחבי – בינ"ל .4

תקשורת שונים, , ישנה תחרות עם גופי השידוריםבהתאם למעגלים השונים אליהם פונים 

 בארץ ומחוצה לה.

  "33מכאן "ערוץ הטלוויזיה 

תפיסת התוכן שגובשה ואושרה גורסת כי החברה דוברת הערבית ראויה לערוץ משמעותי, 

  מושקע ויצירתי הפועל לתת מענה למטרות השידור ויעדיו.

בשורה לאוכלוסייה הערבית  הח בצעדים בטוחים למצב את עצמו כמי שמביאי" מצל33"מכאן  

שהוא מרחיב  את תוך במדינה, שאינה מוצאת את ביטויה בשלל הערוצים הפועלים במרחב, 

  .בישראלחברה הערבית ל הניתןהביטוי 

שעות.  18לכדי  והתרחב, שעות ביום עם עלייתנו לאווירשלוש עם  והחלשידורי הטלוויזיה ש

הישג מרשים בהשוואה להיקף השעות ששודר ברשות השידור  הינההרחבת לוח השידורים 

   .יום)כשעות  126לעומת  ,שעות שבועיות שמחציתן שידור חוזר 59(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מקור 
31%

פנים 
6%

רכש
63%

אחוז הפקות מהשידור  
השבועי

מקור  פנים  רכש
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  הפקות מקור

לחוק קובע כי המדיה בערבית  תוציא בכל שנה, החל מיום התחילה, הוצאה למימון  64סעיף 

  הפקות מקור. 

 2020מיליון ש"ח בכל שנה, אך החל משנת  20הינו תקציב המדיה בערבית להפקות מקור 

  מיליון. 30-יעלה התקציב ל

רכש הפקות  .המדיה בערבית חרטה על דגלה לעודד את תעשיית ההפקות בחברה הערבית

דרך קולות קוראים שבאמצעותם נקבע הליך תחרותי, שוויוני ושקוף לבחירת מתבצע המקור 

  הפקות מקור.

לפיתוח ולהפקה של תוכן בכל הז'אנרים והתקבלו  קולות קוראים 10 פורסמו 2018במהלך שנת 

אשר דורגו בידי אנשי מקצוע (לקטורים חיצונים ואנשי מקצוע במדיה בערבית).  הצעות 128

לפי  29-ההפקות מתוך  17כיסה  2018. תקציב הפקות מצטיינות 29נבחרו בסופו של התהליך 

  החלוקה הבאה:  

 /ז'אנר סוגה חברת הפקה שם תכנית
  סה"כ עלות הפקה

 (בש"ח, כולל מע"מ)

  2,449,671  דרמה  גל הפקות ד"ר קראז'

  237,844  תעודה  אפיק תקשורת בדרך לעצמאות

  184,501  בידור  פנטסיה הפקות 70עצמאות 

ספישל קורבן 

 ופיטר

אקסטרא טופ 

  הפקות

  278,653  בידור

  1,212,441  תחקירים  טופ ליין תקשורת חשיפה

אקסטרא טופ  אראב סטאר

  הפקות

  1,335,012  מוסיקה
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 /ז'אנר סוגה חברת הפקה שם תכנית
  סה"כ עלות הפקה

 (בש"ח, כולל מע"מ)

  218,834  דוקו-טיולים  פליפ פלופ הפקות 3סוואח עונה 

  690,919  בישול  טופ ליין תקשורת מזרח ומערב

  784,951  בישול  שמים הפקות ותוכן יהלום בצלחת

  592,567  דוקו-טיולים  ניסן כץ הפקות טיול משפחתי

  552,719  תרבות  אסא הפקות 2עונה  –פאן פאן 

  1,794,312  ילדים ונוער  אולפני הרצליה שופינא

  2,255,760  תרבות ובידור  ויטרין הפקות סהרת זג'ל

  1,559,339  תרבות ובידור  100קוניקט  הבלון האדום

  3,473,189  מגזין בוקר  ויטרין הפקות מגזין שישי

סליחה על 

 השאלה

  1,683,397  רגילה  יולי אוגוסט הפקות

  220,586  מוסיקה  פנטסיה הפקות  שיר לי שיר

  רכש תוכן

לרכש הפקות מקומיות   2018להלן פירוט הגורמים עימם התקשרה המדיה בערבית  בשנת 

  "33קנויות לערוץ השידורים "מכאן 

 סוגה /ז'אנר שם תכנית שם הספק
סה"כ עלות הפקה 

 (בש"ח, כולל מע"מ)

אולפני מימימי 

  בע"מ

  118,755  סדרת ילדים  פוזי מוזי
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  הטלוויזיההחדשות בערוץ 

, תכנית 19:00שידורי החדשות בערוץ  "מכאן" כוללים מהדורת חדשות מרכזית יומית בשעה 

יות תכנבנוסף, . 17:00-ו 16:00ושני מבזקי חדשות בשעה  17:00אקטואליה יומית בשעה 

אקטואליה לסיכום השבוע המשודרות בימים שישי ושבת וכוללות פרק מגזין לצד דיווח חדשותי 

  .בענייני היום

   בעברית.פורה והדדי עם חטיבת החדשות  שידורי החדשות מתבצעים תוך שיתוף פעולה

  רשת ד' –רדיו מכאן 

תקשורת איכותי ואמין בהתאם לתפיסת השידור שגובשה, רדיו מכאן (רשת ד') הינו כלי 

  המבוסס על דמויות מובילות בחברה הערבית בישראל.

בבוקר ועד חצות, מובאים  6שעות ביממה, כאשר בין השעות  24שידורי הרדיו מתקיימים 

חדשות שעות שידור חי ברדיו בתחומים שונים ומגוונים:  126שידורים חיים. בסה"כ משודרות 

שיחות עם מאזינים, בידור, בריאות, תרבות ואומנות, דת ואקטואליה, ספורט, חברה ומשפחה, 

  .מוסיקהו

  

  

  

  

  

  

  

  

  122,850  דרמה  סדרה מצרית  ניוסאונד

Triplay  סדרות ילדים   סדרות ילדים

  מדובבות

233,702  
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  שידורי החדשות והאקטואליה ברדיו מכאן

 בנוסףמסקרת באופן שוטף את המתרחש ומערכת החדשות והאקטואליה ברדיו "מכאן"  

לפי  "גל פתוח" שידוריומשדרים מיוחדים בשיתוף פעולה עם הטלוויזיה בערבית  תמקיימ

מהדורות חדשות מידי  15 דורי החדשות והאקטואליה השוטפים ברדיו מכאן כולליםיש הצורך.

שתי  ;בוקר, צהריים וערב – יומני חדשות 3 ;) המשודרות מירושלים16 – יום (בימי שישי וחג

 אחת בבוקר ואחת אחה"צ. – רצועות אקטואליה יומיות

  מכאן  –דיגיטל 

 האינטרנט אתר – תוכן עצמאי וייעודי לפלטפורמות השונותמייצר  "גיטל של "מכאןיהד

שלנו מחוץ  התוכןצרכני וכן  חברתיות שבהן נמצא כיום רוב קהל הגולשים הצעירהרשתות הו

   כני הערוצים הלינאריים.ופצים בדיגיטל תמבמקביל, . ישראלגבולות ל

  מערך הדיגיטל כולל: 

, משמש כפלטפורמה אליה מתנקזים כל חומרי הרדיו, : חדשותי ומגזיניאתר אינטרנט

   .הטלוויזיה והדיגיטל

. ממוצע דקות 5,000-: מספר מבקרים ממוצע ביום  כ2018נתוני האתר האתר בחודש דצמבר 

 . 03:20באתר עומד על  שהייהה

עוקבים. סך הצפיות של כלל הסרטונים עומד על  250,000": לעמוד עמוד פייסבוק "מכאן כללי

 מיליון. 36-כ

עוקבים. סך הצפיות של כלל הסרטונים  94,000": לעמוד עמוד פייסבוק חדשותי "מכאן חדשות

 מיליון.  4.6-עומד על כ

 : מוטמע בתוך אתר האינטרנט, משמש להעלאת ידיעות קצרות.חשבון טוויטר חדשותי

 והדיגיטל. כל חומרי הרדיו, הטלוויזיה את , כולל עוקבים 20,000ערוץ יוטיוב עם 

 עוקבים.   000,10-נסטגרם : עם כיא



  

41 
 

 

 חטיבת החדשות

. במסגרת 24/7חטיבת החדשות היא הגדולה בישראל ומייצרת תכנים חדשותיים באופן שוטף 

גג אחת כלל עיתונאי החדשות בתאגיד, והם -חטיבת החדשות האחודה פועלים תחת קורת

 "11כאן "בדיגיטל, שידורי האקטואליה ב "כאן חדשות"פלטפורמות:  3-מספקים תוכן חדשותי ל

ברדיו. החטיבה מייצרת תכני חדשות וחשיפות עיתונאיות על בסיס  "ברשת כאן "ובטלוויזיה, 

 יומיומי.

התייצבה והתקדמה חטיבת החדשות: התווספו תכניות אקטואליה חדשות  2018במהלך שנת 

הדיגיטל ונבנו שירותים ומוצרים שודרגה מחלקת  ;"כאן רשת ב'"ו "11כאן "ללוח השידורים של 

נמשכו  ;חדשותיים חדשים ברשת; הוטמעו אמצעים טכנולוגיים חדישים בשידורי הטלוויזיה

 הן טכנולוגית הן מבחינת תוכן ואתיקה עיתונאית.  ,תהליכי קידום והכשרה של העובדים

הדיגיטל : מאות אלפים מנויים על ה'פושים' החדשותיים למכשירי הסלולר. מחלקת דיגיטל

כאן "החדשותי היא היחידה בענף החדשות בישראל המייצרת תוכן חדשותי עצמאי וייחודי. אתר 

, כמו גם האפליקציה, מתעדכנים באירועי חדשות באופן שוטף. בנוסף, ערוצי טלגרם "חדשות

  ייעודיים ומוצרי דיגיטל ייחודיים עבור אירועים חדשותיים גדולים.

  יום משודרות מגוון תכניות אקטואליה וחדשות:  : מידיטלוויזיה

  "11כאן "המצולמות ומשודרות בערוץ  "כאן רשת ב'"תכניות  07.00-12.00

  ערב ערב: תכנית אקטואליה מרכזית עם גיבורי היום 17:00

  מהדורת חדשות מוקדמת  18:00

  העולם היום: יומן חדשות חוץ יומי, היחיד בישראל 18:15

  תכנית אקטואליה דעתנית וראיונות בענייני היום – קלמן וסגל 19:00

מרכזית ובתוכה משולבות סדרות, כתבות ומוספים שבועיים בנושאי חדשות המהדורה ה 20:00

  חוץ, ערביי ישראל, חברה וכלכלה

  חדשות הלילה עם סיכום חדשות הלילה והרחבות מעמיקות 22:30
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  בנוסף:

 משודרים משעות הבוקר מבזקים בכל שעה עגולה 

 מגזין פוליטי שבועי 

 2 תכניות מגזין שבועיות 

 תכניות סופ''ש (חדשות השבוע בליל שבת, חדשות השבת במוצ''ש(  

 2018, ובשנת בישראל ממשיכה להיות זירת האקטואליה המרכזית ברדיו "רשת ב'"כאן : רדיו

 הציגה נתוני האזנה אשר עוקפים את מתחריה כמעט בכל שעות ההאזנה הפופולריות.

   

 רדיו

המשדרות  "כאן קול ישראל"תחנות הרדיו הלא חדשותי של  6חטיבת הרדיו "כאן" מפעילה את 

ביותר השלימה את הקמת מערך ההסכתים (פודקאסטים) הדיגיטלי הגדול  2018ובמהלך  24/7

תכניות ייחודיות ברדיו הדיגיטלי בתחומי  80-עלו כ 2018בשפה העברית. עד לסוף שנת 

ההעשרה, התרבות, הספורט, המדע, והכלכלה. הסכתי תאגיד השידור, המופצים מעל גבי 

מיליון האזנות. הסכתים כמו "היסטוריה  2-יישומוני ההסכתים באשר הם, רשמו קרוב ל

 " ו"מנהר הזמן" אף ערכו הקלטות בפני קהל חי של אלפי צופים. לילדים", "חיות כיס", "המעבדה

עליה בהאזנה (על פי סקר  "כאן קול ישראל"רשמו כלל תחנות חטיבת הרדיו של   2018במהלך 

תחנת  כאן גימלמכל הזמנים, ו מוסיקההמשדרת  88כאן  מוסיקה), ובעיקרן תחנות הTGI-ה

  גובר מהציבור הישראלי.הישראלית שזוכה שוב לאמון הולך ו מוסיקהה

  

  כאן תרבות  

תכני תרבות,  24/7תחת רשת א' הוותיקה. הרשת משדרת  2017הוקמה במאי  כאן תרבות

מדע, היסטוריה, ידע והעשרה, תוך עיסוק בזהות הישראלית על גווניה ובתהליכים החברתיים 

שעוברים על אזרחי המדינה. תפיסת השידורים של התחנה היא בשילוב של תרבות גבוהה 

  ת. תרבות פנאי פופולריעם והעשרה אקדמית 
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ברדיו, בדיגיטל ובטלוויזיה על ידי  –התחנה ביססה נוכחות רבת זרועות  2018במהלך שנת 

. כמו כן התבססו בה "11כאן "שידור של תוכניות כמו "קפה גיברלטר" ו"סופש תרבות" גם ב

תכניות יומיות כמו תכנית הבוקר המדעית לכל המשפחה "שלושה שיודעים", תכנית 

 70האקטואליה התרבותית "גם כן תרבות" ותכנית המידע לאזרח "רק שאלה". לרגל חגיגות 

הספרים המשפיעים מאז קום המדינה ושידרה סדרת  70השנה למדינה, בחרה הרשת את 

  עם בכירי עולם הספרות הישראלי.ראיונות ל אחד מהם, ובכלל זה כניות הנוגעת לכת

, מדע מוסיקהלוח שידורי התחנה כולל תכניות בנושאי ספרות, אמנות, קולנוע, שירה, 

והיסטוריה. בתחנה משודרת תכנית בוקר פופולרית לכל המשפחה בנושאי מדע והרחבת 

ות את המאזינים לתרבות ערבית הדעת, תכנית אקטואליה תרבותית יומית, ותכניות החושפ

תיכונית ולנושאים מעמיקים בנושאי דת, -, לתרבות יםיתנואפריקקלאסית, לתרבות אתיופית 

  תיאולוגיה ורפואה אלטרנטיבית. 

ביישומון   On Demandמופצים ברשת האינטרנט כרדיו דיגיטלי ובשיטת כאן תרבותכל תכני 

  . ODכאן 

  

  ישראלית מוסיקה –כאן גימל 

ישראלית מקורית.  מוסיקהלהוות במה יחידה בהיקפה ל 2018, המשיכה במהלך כאן גימל רשת

הציבורית השנייה בהיקף החשיפה לה  מוסיקהוהיא תחנת ה 14%ההאזנה לתחנה עומדת על 

המשלב ישן עם חדש,  מוסיקהבישראל. תפיסת השידורים שגובשה בה מייצרת תמהיל 

  ים ותיקים לצד יצירת הזדמנות לאמנים חדשים. פופולרי וחדשני, תוך מתן כבוד לאמנ

את ה"מצעד הרשמי של ישראל" לבחירת שיר השנה, אשר  כאן גימלשידרה  2018בשלהי 

ברדיו, בדיגיטל ובטלוויזיה. כמו כן, הורחבה במהלך שנה זו  –שודר בפלטפורמות השונות 

השנה למדינה, עלתה  70תיכונית, "אגן הים התיכון" ולרגל חגיגות -הים מוסיקהרצועת ה

 התוכנית "הכל זהב" ובה תיעוד של הזמר העברי מאז קום המדינה. 
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  מגוונת מהארץ ומהעולם  מוסיקה – 88כאן 

), הנתון TGI(על פי סקר  9.8%-ל 88כאן  מוסיקההלכו והתחזקו נתוני תחנת ה 2018בסוף שנת 

מורכב בעיקרו מלהיטי איכות מכל הזמנים,  88כאן הגבוה בתולדותיה. לוח השידורים של 

  שירים מהז'אנר האלטרנטיבי מישראל ומהעולם.

חיה מהאולפן לפחות אחת לשבוע והעבירה שידורים  מוסיקה 2018התחנה שידרה במהלך 

  מרכזיים כמו פסטיבל "אינדינגב" ו"פסטיבל הג'ז אילת". מוסיקהחיים מאירועי 

  

  ת קלאסי מוסיקה –כאן קול המוסיקה 

מאופיינת כתחנה המתמחה בסגנונות  , אשרכאן קול המוסיקהתחנת  2018במהלך שנת 

קלאסיים ממערב וממזרח, חידדה את החיבור עם התזמורות והמוסדות המרכזיים  מוסיקה

בארץ. בין היתר הועברו שידורים חיים מקונצרטים של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, 

קאמרטה הישראלית ירושלים, והאנדלוסית אשדוד. כמו כן התזמורת הסימפונית ירושלים, ה

  פרסה התחנה חסות על תחרות כאן קול המוסיקה לאמן הצעיר. 

קלאסית מזרחית  מוסיקהלהיות משודרות רצועה יומית של  2018בתחנה החלו במהלך 

  ורצועה יומית של יצירות ג'ז. 

  

   REKA РЭКАכאן רקע 

יה לספק תוכן ישראלי עדכני בשפות הלא רשמיות יהעלהמשיכה רשת קליטת  2018במהלך 

של מדינת ישראל, לציבור העולים החדשים והצרכנים הדוברים את השפות השונות בארץ 

ובעולם. התחנה משדרת לאורך מרבית שעות היום בשפה הרוסית ולצד זה בשפות אמהרית, 

שידורים כללו תכניות בענייני אנגלית, צרפתית, אנגלית, גיאורגית, בוכרית, לאדינו ויידיש. ה

  והתמודדות עם הבירוקרטיה הישראלית.  מוסיקההיום, חדשות, תרבות, ייעוץ, 

מהדורת חדשות יומית בשפה הפרסית באמצעות הלוויין. מטרת  2018כמו כן שודרה במהלך 

  הרשת להעביר למאזינים במרחב דובר הפרסית את המציאות הדמוקרטית המגוונת בישראל. 
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  יהדות –מורשת כאן 

עוסקת בתכנים הנוגעים למסורת, הגות, הווי ותרבות יהודית, תוך מתן ביטוי  כאן מורשתרשת 

התחדשה רצועת הבוקר באופן המספק התייחסות  2018למגוון קהלים וזרמים. במהלך 

  לאקטואליה הישראלית והעולמית מנקודת מבט הנוגעת למגזר שומרי המסורת.

בשנה זו חודדה תפיסת השידורים לפיה על התחנה להיות רלוונטית, דהיינו לעסוק בסדר היום 

הציבורי מנקודת מבט יהודית. במקביל גורסת התפיסה כי יש להרחיב את העיסוק ביהדות גם 

  , תרבות ולימוד יהודי מכליל שאינו מדיר.מוסיקהלתחומים כמו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

46 
 

 כוח אדם

  לתאגידגיוס כוח האדם 

  

 השני. בחציון כוח האדםהמשיך התאגיד לקלוט עובדים ולייצב את מצבת  2018במהלך שנת 

התבצע הליך גיוס ייחודי ואינטנסיבי של עובדים לפתיחת ערוץ הילדים והנוער  2018של שנת 

הטלוויזיה הלימודית החינוכית (להלן של  פעילותה הפסקת"כאן חינוכית" וזאת לאור 

  לקבוע בחוק השידור הציבורי הישראלי.  בהתאם"החינוכית") 

(להלן: "התיקון") שפורסם  2018-) (תיקון), התשע"ח8חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 

, קובע כי המנהל הכללי הזמני של התאגיד יציע לעובדי הטלוויזיה הלימודית 2018ביולי 

 משרות מלאות בתאגיד. 40כהגדרתם בחוק, 

לתאגיד, אשר נדונו במועצת התאגיד  החינוכיתן, גובשו הנחיות לגיוס עובדי בעקבות התיקו

   ואושרו על ידה.

חינוכית, שהן הצעות עבודה למשרות בהיקף כולל ההצעות עבודה לעובדי  43בסך הכל הוצעו 

 .41.05של 

  עובדים. 965עמדה מצבת כ"א בתאגיד על  2018בסה"כ, בדצמבר 
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 כספים ותקציב

נערכה חטיבת הכספים מבחינה כספית ותקציבית לשידור ובכלל זה נבנה ואושר  2018בשנת 

תקציב ההקמה וכן נבנה ואושר התקציב השוטף לפעילות. כרקע, יודגש כי החוק מבחין בין 

  תקציב ההקמה לתקציב השוטף.

  כפי שמופיע באתר התאגיד: 2018להלן קישור לתקציב התאגיד לשנת 

https://kanweb.blob.core.windows.net/download/files/takziv2018.pdf  

העיקרון שעמד בבסיס בניית התקציב ואישורו על ידי המועצה, הינו המשך השקעת מירב 

ותי, מהימן ומגוון בכל הפלטפורמות העומדות לרשות המשאבים האפשריים בתוכן מקורי איכ

התאגיד ועידוד שוק היצירה הישראלי, מתן מענה מרבי לכיסוי אירועים מיוחדים (מונדיאל, 

למדינה ועוד), הפצת השידורים במגוון האמצעים במטרה להביא לחשיפה מרבית  70-חגיגות ה

נטרנט) והכל תוך שמירה על תקציב מאוזן ין, כבלים, תשתית האיי(משדרי רדיו, עידן פלוס, לוו

  במסגרת המקורות אשר עומדים לרשות התאגיד.

של התאגיד: רכש תוכן והפקות, זכויות  סדירההתקציב השוטף מיועד לממן את הפעילות ה

  יוצרים, הפצת שידורים, שכר, הוצאות תפעול שונות וכיו"ב.

  2019תקציב שנת 

. סך 2019את תקציב התאגיד לשנת  26.11.2018-במועצת תאגיד השידור הישראלי אישרה 

מיליוני ש"ח. להלן פירוט התקציב השוטף לשנת  781.1עומדים על סך  2019המקורות לשנת 

  על פי סעיפיו העיקריים: 2019

  

  

  

  

 סעיף 
תקציב  2019  
%(במיליוני  ₪)

339.043.4%רכש תוכן וזכויות יוצרים 

224.228.7%שכר ,  רווחה ופרילאנסרים 

101.413.0%הפצת שידורים וציוד מיחשוב

99.912.8%תפעול ,  נדל " ן והוצאות אחרות

16.62.1%שיווק ומיסחור 

781.1100.0%סה" כ
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  קציב ההקמהת

תקציב ההקמה מיועד למימון פעולות ומשימות שמהותן נעוצה בתהליכי ההקמה של התאגיד 

ביולי  29פעמי). בהסכמים בין התאגיד לבין משרד האוצר מיום -במהותו הינו חד(תקציב אשר 

מיליון שקל.  מועצת  390נקבע כי גובהו של תקציב ההקמה יעמוד על  2018במאי  3ומיום  2015

  התאגיד אישרה את שימושי תקציב ההקמה, בהתאם לצרכים המעודכנים, על פי הפירוט הבא:

  :קליםמיליוני ש 113הצטיידות 

שבע. רכש מערכות -אביב, חיפה ובאר-הקמת אולפנים וציוד טכני בירושלים, מודיעין, תל

IT.חומרה, תוכנה, שירותי אחסון ועוד ,  

  :מיליוני שקלים 200נדל"ן 

בירושלים. כמו כן, שכירות והתאמות  35רכש משכן הקבע של התאגיד ברחוב כנפי נשרים 

אביב, בחיפה -של משרדי התאגיד במודיעין, בתל מבנה במתקנים הזמניים בירושלים, וכן

  שבע.  -ובבאר

  :מיליוני שקלים 49רכש הפקות 

בשל טבעה של העשייה בטלוויזיה, החל התאגיד בהתקשרות עם חברות הפקה, לרבות 

, וזאת בכדי לאפשר תחילת שידורים במועד עוד בטרם החל לשדר העברת מקדמות תשלומים

שנקבע בחוק. הסכום שאושר כולל הפקות דרמה ודוקו, בידור והומור, חדשות וענייני היום, 

  תרבות, מורשת ועוד. 

  :מיליוני שקלים 14שכר 

  סעיף זה כולל את כל ההתחייבויות לעובדי התאגיד במהלך תקופת ההקמה.

  :מיליוני שקלים 14תפעול 

תחבורה, תקשורת,  זה מיועד להפעלה שוטפת של התאגיד לרבות אבטחה, ניקיון,תקציב 

  יועצים, מיתוג, תמלוגים ועוד. 

  

מיליוני שקלים  291.2הועברו לתאגיד במסגרת הסכם ההקמה מול האוצר  31.12.18עד ליום 

  בגין הסכם זה. 
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 הצטיידות טכנולוגית והנדסית

 כללי

  לאתר הקבע בכנפי נשרים. למעבר המשיך התאגיד בהכנות  2018במהלך שנת 

  דיגיטל

הונגשו לציבור באמצעות אתר האינטרנט ואפליקציית  2018שידורי אליפות העולם בכדורגל 

כאן במגוון עשיר של איכויות שידור, זוויות צילום ושפות. נתוני הצריכה בפועל בכלל 

במהלך האליפות ובסיומו, עלו על כל הציפיות. מתוך הפלטפורמות והשבחים שהתקבלו 

מועברים  אלה שודרגו התשתיות להפצת השידורים הדיגיטליים וכיום   הניסיון הרב שנצבר,

. המעבר המאסיבי והמוצלח של "אומני"-ו "אקמאי"באמצעות שתי חברות מובילות בעולם, 

מופלגים אודות לאיכות השידורים  כלל שידורינו לתשתיות החדשות, הניב נתוני צפייה והאזנה

ברזולוציות גבוהות, חוויית משתמש מעולה, יכולות שיתוף מורחבות ויציבות שידור איתנה 

 ורציפה. 

  רדיו

ביותר  ותהחדיש ותהטכנולוגיעם  שבע-בארנבנו אולפני רדיו דיגיטליים בחיפה וב 2018במהלך 

 פריה . יתוך שיפור תשתיות אולפני הרדיו בפר

ותוכנות אודיסי מהטובות  קונסולות סאונד דיגיטאליות - DHDהמערכות כוללות: ציוד של חברת 

  ה וכניסה לעולם האוטומציה. המסוגם בעולם. המאפשרות שידור באיכות גבו

הועבר בירושלים ממנו שודרו מהדורות החדשות של "קול ישראל בירושלים", מתחם גט"י 

 ,גבעת שאול תוך שמירה על איכות השידורים בעבריתשב למתחם הקבע ברחוב כנפי נשרים

  ערבית ורוסית. 

 קבע בכנפי נשרים.ההוקמו חדרי בוט' כדי שמהדורות קול ישראל ישודרו ממתחם 

והפניית כוח אדם למשימות מורכבות חדשות בלאוטומציה מעבר לכחלק מתפיסת התאגיד 

התכניות משובצות כדרך קבע חדשות. חטיבת ההוקמה מערכת אוטומציה ל ,ויעילות יותר

י אבתוכנת אוטומציה תוך התממשקות עם מערכת חדשות אוטומטית ללא התערבות טכנ
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להפעלה חלקה של החדשות. בסוף החדשות חוזר השידור לאולפן והתכניות ששודרו 

  ממשיכות להתנגן. 

  שידורי החדשות בטלוויזיה 

כוח אדם הוטמעה מערכת מינימום בכחלק מתפיסת התאגיד למעבר לאוטומציה ושימוש 

  אוטומציה המשמשת את חדרי הבקרה לשידורי החדשות. 

  4Kהפקות 

החליט התאגיד להפיק  ,ינה טכנולוגיתבמסגרת מדיניות התאגיד להוביל את שוק השידור מבח

ת ו. חטיבת ההנדסה בתאגיד בנתה את התשתי4Kולשדר את שידורי המונדיאל בפורמט 

לשידור והפצה של שידורי המונדיאל בפורמט ר ביותהחדישות ביותר עם הטכנולוגיה הטובה 

  מתקדם ותובעני זה. 

  

 פרויקט הדיגיטציה של ארכיון רשות השידור 

המשיך התאגיד  השידורארכיון ההיסטורי של רשות הבותו של התאגיד לשימור במסגרת מחוי

החל בהליך המרה של חומרי הארכיון לקבצים דיגיטליים. ו בהכנת חומרי הארכיון לדיגיטציה

כחלק מהתהליך הכשיר התאגיד מתחם ארכיון חדש בבית היצרנים בירושלים. המתחם החדש 

הוא מהמתקדמים מסוגו בעולם ומכיל מערכות בקרת אקלים ולחות לשימור מיטבי של חומרי 

 הארכיון. 

של שני הזוכים למכרז באותו אתר שבו הוקם  בכדי לייעל את עבודות הדיגיטציה הוקמו אתרים

 הארכיון. 
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 היחידה המסחרית

על פעילות היחידה המסחרית להיות  ,לחוק תאגיד השידור הישראלי 78בהתאם לסעיף 

מופרדת משאר פעילות התאגיד. היחידה המסחרית אחראית להכנה ולהפקה של תשדירי 

דעות חסות וכן למכירת זמן השידור בעבורם, פרסומת והודעות, תשדירים לשירות הציבור והו

  לפי כללים שקבעה המועצה, בהתייעצות עם המנהל הכללי.

הפעילות המסחרית התנהלה כסדרה ברדיו ובטלוויזיה כאשר זכיין המכירות  2018במהלך 

 מתנהל מול שוק המסחר. "טרגט ספיריט"

התאגיד בפועל. להלן  היחידה המסחרית מלווה את הספק ואחראית לבקרה וליישום כללי

  תהליך הפיקוח, והתנהלות בפועל:

ליווי ובחינת כוח אדם בהתאם למצבת כוח האדם שהוצגה במכרז.  כיום  –המשאב האנושי  .1

 הזכיין עומד בכמות כוח האדם עליה התחייב.

ליווי ובקשות פיתוח מול גורמי הטכנולוגיה בארגון האחראים לפתח  –המשאב הטכנולוגי  .2

 התומכות.את המערכות 

היחידה המסחרית מקיימת בקרה שוטפת על מכירות הזכיין. העשייה כוללת בין  –בקרה  .3

השאר בדיקת תהליך הכנסת נתוני הסכמי הלקוחות, גובה ההנחות הניתנות, בדיקת חיובי 

ירה ועדת פיקוח על הפרסומות גדלקוחות בסוף כל חודש ואישור הסכמים מיוחדים כפי שה

 ועוד. 

רית מקיימת ישיבות שוטפות עם הספק על הסכמי לקוחות, רגולציה, היחידה המסח .4

שיטות עבודה, בקרות, ואירועים שונים כמו השקת תכניות וכלה באירועי מדיה גדולים כגון 

 שידורי המונדיאל.

. היחידה המסחרית יחד עם הספק, נקטו 11כאן שודרו משחקי המונדיאל ב 2018במהלך  .5

המכירות, תכנון חבילות פרסום למשחקים, חבילות מיוחדות ים לביצוע יבמהלכים אסטרטג

הפוטנציאל המסחרי מהשידורים מומש  והיחידה עמדה ביעדי  .כגון "חבילת נוקאאוט" ועוד

 הצפי המסחרי ואף עברה אותם.
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הזכיין מקבל עדכונים –הכוונה ושיתוף הספק בחזון התאגיד ובתכנים הפונים למגוון קהלים  .6

אגיד ותכניות עתידיות, ומביא לידיעת הלקוחות את התכנים בדרך שוטפים על תכני הת

 הנאותה והראויה.

חלק חשוב בעשיית היחידה הינו עמידה בכללי חוק השידור הציבורי וכללי  –רגולציה  .7

מועצת התאגיד. עבודת הרגולציה באה לידי ביטוי בעבודת היומיום הן של זכיין המכירות 

. כל פרסומת נבחנת טרם עלייתה לשידור מבחינה והן של התאגיד מול שוק הפרסום

לשונית ומבחינה תכנית. כל כללי הרגולציה נבחנים מידי יום והנושא זוכה לטיפול 

משמעותי. במהלך השנה נבחנו הכללים ופרשנותם תחת פיקוח של ועדת הפיקוח על 

 ואף הוגש מסמך לעדכון הכללים. הפרסומות. ניתנו פרשנויות מכוונות

 יעדי המכירות הושגו למול הצפי. –ירות יעדי מכ .8
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 תשתיות ופריסה גיאוגרפית

  ירושלים

  .(גבעת שאול) תאמות במתחם הקבע בירושליםהנמשכו עבודות הבניה וה 2018במהלך שנת 

. הפעימה הראשונה בה תוכנן אישור איכלוסלה מוכנה וניתן  )3(קומה  קומת המטה וההנהלה

 דיןבהתאם להחלטת בית האך  ,2018בעה לסוף שנת נק 3לקומה  מעבר של עובדי המטה

המעבר לקומה זו בפעימה אחת יבוצע  ,עבודה והסכמות עם ועד העובדים של התאגיד ענייניל

אולפני  הרדיו  על ידימאוכלסת בשלב זה  הקומה יחד עם מעבר שאר יחידות התאגיד.

  המשדרים את קול ישראל מירושלים בשפות עברית, ערבית ורוסית.

  .הקבע במבנה מתקיימות וההנהלה המועצה ישיבות ,כן כמו

קומת דסק החדשות האחוד של חטיבת וקומת אולפני הטלוויזיה על פי ההערכות העדכניות, 

. הצפי למוכנות קומת אולפני הרדיו 2019המחצית הראשונה של שנת החדשות יושלמו במהלך 

  . 2019שנת סוף להוא 

. הוחזר לבעליוהוא ו 18דצמבר  בחודש פונהממנו שודרו מהדורות החדשות ברדיו,  מתחם גט"י

באופן למתחם הקבע בכנפי נשרים, כרגע ממוקדמים האולפנים  עתקואולפני הרדיו הו כאמור,

סכון תקציבי ובוצע מבלי פגיעה ימעבר הביא לחה. אולפני הרדיוקומת בבעתיד ו 3זמני בקומה 

שהות אולפני הרדיו במתחם החדש מאפשרת לתאגיד ללמוד את אופי ברצף השידורים. יצוין כי 

  המתחם עם כל ההיבטים והאתגרים הקשורים למבנה ולסביבה.  

  

   מודיעין

צפוי  , מתחם מודיעיןכיום חטיבת החדשות בתאגיד משדרת מאולפנים זמניים במודיעין

   להתפנות עם השלמת מעבר כלל החטיבות למשכן הקבע בירושלים.
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  ל אביבת

שידורי תחנות הרדיו שאינן חדשותיות מבוצעים מאולפני הרדיו במתחם התאגיד בתל אביב 

אביב משמש בין היתר  כוללים גם אולפן ממוגן וכשיר לשדר גם בעתות מלחמה. המתקן בתלה

  משנה של חטיבת החדשות וכאולפני גיבוי. -גם כדסק

קומות ונותן מענה לחטיבות הטלוויזיה, הדיגיטל והרדיו.  4מתחם התאגיד בתל אביב כולל 

 חלקו במתחם ממוקמות מחלקות נוספות: פרומו, שיווק, מחקר והאירוויזיון (לתקופה זמנית).

  .לירושלים רהמעב עם הוא גם יפונה המתחם של

  

  חיפה

במגדל הנביאים בחיפה והושלמו  13הבינוי של קומה  בהסתיים של 2018במהלך שנת 

כלל עובדי מערכת חיפה  על ידיהקומה מאוכלסת כיום ההתאמות הנחוצות בקומה. 

  קומות הוחזרו לבעליהן. 3פני  המתחמים אשר שימשו את רשות השידור והתפרסו עלו

 

  שבע-באר

שבע אשר -מ"ר בבאר 300ביצע התאגיד התקשרות לשכירת מתחם של  2017בנוסף, במהלך 

זור הדרום. התאגיד מקיים ישימש בעבר את רשות השידור ומשמש כעת את התאגיד בכל א

. המהלך יאחד את כלל העובדים לקומה שבע-בארמגעים אחרונים במו"מ לשדרוג המתחם ב

  לפן טלוויזיה בדרום.קומות ויאפשר הקמת או 2אחת במקום 
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 ארכיון הטלוויזיה והרדיו

אתרים של רשות  השלושמ 1קול ישראל וערוץ  ,נארזו ארכיוני רשות השידור 2018במהלך 

בתל אביב והועברו למשכנו החדש של הארכיון בשכונת תלפיות והשידור שפונו בירושלים 

, כל סרט ושמירה על החומרים הרגישים נעשתה תוך הקפדה רבה אריזת החומרים בירושלים.

 .חצי שנהכתהליך האריזה החל בחודש יולי ונמשך  סומן בברקוד בכדי למנוע אובדן ואי סדר.

. בסה"כ 27.12.18והסתיימה בהצלחה בתאריך  20.11.18העברת חומרי הארכיון החלה בתאריך 

 64בכל יום הועברו ארגזים.  36,000-שנארזו בכפרטי הארכיון  400,000-נארזו והועברו כ

  משאיות ביום!).  4-6משטחים של חומרי ארכיון (בין 

הסרטים אוחסנו בארכיון החדש בתנאים אופטימליים לפי תקנים בינלאומיים לשימור ארכיונים 

לחות מתאימים. כמו כן, הותקנה מערכת לכיבוי אש בגז כנהוג בויזואליים בטמפרטורה ו-אודיו

  בארכיונים בעולם.

כנות ייעודיות ות פותחו ההכנות הנדרשות לקראת פרויקט הדיגיטציה. נעשו כל 2018במהלך 

  לניהול הפרויקט וכן הוכנה תשתית טכנולוגית לקליטת תוצרי הדיגיטציה.

 .הארכיון המשיך לתת שירותים לכלל היוצרים בחלק הארי של השנה, במקביל לאריזה,

ך בפעילות סדירה עד תחילת נובמבר והארכיון הדיגיטלי המשיך הארכיון האנלוגי המשי

  .2019בפעילות סדירה עד תחילת דצמבר. שני הארכיונים חזרו לפעילות במהלך חודש ינואר 


