
 

 

 
 
 
 

 
 

 2נספח לדוח הרשות בפרק הכספי של ערוץ 
 

כי: "בעל  בתנאי הזיכיון נקבע בהתייחס להתחייבות מינימום להוצאה בגין שידור תכניות
מההכנסה  43%מיליון ש"ח לשנה או  117 … לפחותהזיכיון יוציא לצורך שידור תכניות 

לפי  –ועמלות הפרסום( השנתית ברוטו )דהיינו ללא ניכוי התמלוגים המשולמים לרשות 
 ." הגבוה

 עוד נקבע, כי הרשות תכיר במסגרת זו רק "בהוצאות ישירות להפקת ורכישת  תכניות."
מוסיף כתב הזיכיון וקובע כי בעל הזיכיון  להתחייבויות מינימום להוצאה להפקה בארץבאשר  

ענייני היום  יוציא לצורך שידור תכניות מהפקה מקומית, כהגדרתן בכללי המועצה, תכניות
מסכום   85% –ותכניות ספורט העוסקות בעיקר בספורט בישראל סכומים שלא יפחתו מ 

ההוצאה המינימלי לשידורים בו הוא מחוייב. כלומר, סכום ההוצאה שבה מחויב בעל הזיכיון 
 130 -מיליון ש"ח ממודד )כ 117מההכנסה השנתית ברוטו, או מתוך  43%מתוך  85%הוא 

 (, לפי הגבוה.12/00שקלי מיליון ש"ח ב
 

במסגרת הבדיקה שערכה, החליטה הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו כצעד חריג להכיר בעלות    
התכניות שבוטלו עקב שידור פריצות של חברת החדשות כתוצאה מפיגועים, וזאת בשל 

 ההיקף החריג ביותר של פיגועים בתקופה הנבדקת. 
, נוסף על ההתחייבות 2002או  2001וכר יוצא בשנים החלטה זו הותנתה בכך שהסכום שה 

 להוצאה בשנים אלו. 
 

בדבר הוצאותיהן לתקופה  2הרשות השנייה בדקה את דיווחיהן של שלוש זכייניות ערוץ 
ומצאה, כי סך ההוצאות הכולל לשלוש הזכייניות בגין הפקה ורכישה של תכניות  12/00-11/99

 483יוני ש"ח ואילו המחויבות עפ"י תנאי המכרז הייתה מיל 495 –עלה על הנדרש והסתכם ב 
מליון ש"ח. מתוך הסכומים שהוצאו ע"י הזכייניות הוצא סך  12מיליוני ש"ח, דהיינו עודף של 

 411מיליוני ש"ח בגין הפקה ורכישה של הפקה ישראלית, ואילו המחויבות עמדה על  420של 
 יליון ש"ח.מ 9מיליוני ש"ח, דהיינו, עודף הוצאה בסך של 

 
 להלן התייחסות לכל אחת מהזכייניות:

 
 טלעד

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בדקה את דיווחיה של טלעד באשר להוצאותיה לתקופה 
ומצאה, כי טלעד עמדה בהתחייבויותיה להוצאה להפקה ולרכישה של תכניות  12/00-11/99

 כנדרש בתנאי הזיכיון.
 

  רשת
לרדיו בדקה את דיווחיה של רשת באשר להוצאותיה לתקופה הרשות השנייה לטלוויזיה ו

ומצאה, כי רשת עמדה בהתחייבויותיה להוצאה להפקה ולרכישה של תכניות  12/00-11/99
 כנדרש בתנאי הזיכיון.

 
 שידורי קשת

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בדקה את דיווחיה של שידורי קשת באשר להוצאותיה 
צאה, כי שידורי קשת הוציאה לשידור תכניות בתקופה הנבדקת את ומ 12/00-11/99לתקופה 

מיליון ש"ח,  185הסכום הגדול ביותר בין הזכייניות. היקף ההוצאה לשידור תכניות עמד על 
 96%מליון ש"ח להפקות ישראליות. סכומים אלו מהווים  158שמתוכם הוציאה שידורי קשת 

ידור והן מסך ההוצאה להפקות ישראליות, מסכומי ההוצאה הנדרשים, הן מסך ההוצאה לש
 עפ"י תנאי הזיכיון.

 
יש  2001נוכח הנתונים, עמדת הרשות היא כי אם הסכום החסר לא יושלם במשך שנת 

והנושא יבדק  2001הושלמו במשך  . לטענת שידורי קשת, הסכומים2002להשלימו במשך שנת 
 על ידי הרשות בבדיקת דיווחי שידורי קשת לשנה זו.
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 מאת: יעל בובליק, סמנכ"ל כלכלה, כספים ומינהל


