
 הערות תאגיד ת השידורורש סעיף תקציבי
 

מליון נכון להיום  770 תקציב כולל
 בכוח אדם חסר

-2011בין ליארד י)מ
2014) 

מליון בשנה לפי  740
מיליון  650) החוק

מהמדינה + כתשעים 
 מיליון מפרסומות(

 

 -ליון נכון להיוםימ 340 משכורות
ללא הגבלה בחקיקה 

בין ובכוח אדם חסר )
מתקציב  50% -ל 40%

 הרשות(
ביטן  מציע נתון מופרך 

מיליון שאין לו  180של 
על מה להסתמך 

במצבת עובדים של 
עובדים בתנאים  800

רשות השידור הקיימים 
גם לאחר קיצוץ של 

15% . 

תקרה )עד מוגבל ל
 מתקציב התאגיד 28%

 740לפי תקציב של  –
 207מיליון יהיה כ 

במקסימום של  (מיליון
 . עובדים 900

 

תקציב מערכת 
 החדשות

לא נקבעו מגבלות או 
 יעדים

  מליון  160לפחות 

 יוקם ערוץ ייעודי הפקות מקור
לא   - 33במקום ערוץ 
או מהיכן  ברור תקציבו

 . יתוקצב
ביטן מציע תקציב של 

מיליון, אבל אם  200
יתקיים  בתוך רשות 

השידור יהיה בהפקות 
 אין האוס. 

 240)מליון  260
 40+מהתאגיד 

ללא  מהחינוכית(
שההפקות בתוך 

 התאגיד 

 

סה"כ תקציב לתכנים 
 ללא משכורות

 מליון 430-פחות מ
 לפי החישוב שלי

    
מיליון לפי  380

 החישוב של ביטן

יותר  %20-למעלה מ מליון  533
כסף פנוי לתכנים 

וזאת עבור הציבור 
לפני גיוס אנשים עוד 

נוספים לרשות 
 השידור הנוכחית

לא ברור: מה יהיה עם  נוספותעלויות 
בינוי? ציוד? עובדים 

 נוספים?

ליון ימ 250-למעלה מ
שהושקעו כבר ש"ח 

 .בהקמת התאגיד
פיצויים כחמישים מיליון 

 ויציאה מהתקשרויות. 

 

  

 

 הערה לסדר: -פיצויי פיטורין

תחסוך את הצורך בפיטורין  ואכן ההצעהחיסכון לשנתיים הקרובות.  מציגה מצג שווא שלהצעת החוק 

 ראשית,. אך מדובר באחיזת עיניים. מליון ש"ח 830-נכון להיום בעלות של כ של עובדי הרשות שנותרו

י לחוק רשות השידור ולקבוע כי "הרשות תהא 25מפני שהצעת החוק עצמה מבקשת לתקן את סעיף 

תו של חוק זה, בתנאים רשאית לקלוט לשורותיה את מי מהעובדים המועסקים ברשות ערב תחיל

אם תחליט הרשות לפטר עובדים נוספים ממילא  –ובמספר העובדים שתקבע הרשות", כלומר 



אם תחליט הרשות לקלוט עובדים נוספים, ממילא יעלו הוצאות . תושת עליה עלות הפיטורים שלהם

לשלם לא בכדי הצעת החוק אינה שואלת מה יקרה לאחר שנתיים, כשיהיה צורך  שנית, השכר.

לכן, לאורך  -משכורות לכלל העובדים האלה, וכשיהיה צורך בתוספת תקציבית לכוח אדם יקר נוסף

מליון ש"ח בשנה לפי החישוב  100שנים רבות הסכומים יגדלו ויצטברו לגבוהים הרבה יותר, לפחות 

  .שהוצג מעלה רק למשכורות

 

 


