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דבר�יו"ר�המועצה

דבר�יו"ר�המועצה
שנת��2004תיזכר�כשנה�מכוננת�וכשנת�השיא�בהתפתחות�הרגולציה�של�ערוצי�הטלוויזיה�המסחריים�ציבוריים�בישראל.

ניתן�לומר�כי,�שנה�זו�מסתיימת�בעצם�באפריל��2005עם�פרסום�תוצאות�המכרז�לערוץ�2.

מתוך�ההיערכות�וההכנות�למכרז�נקבעו�עובדות�ועוצבה�מציאות�חדשה�המדברת�בעד�עצמה�וניתן�תוקף�למאזן

התקשורתי-שדורי�של�ערוץ�מסחרי�בעל�אחריות�ציבורית.

בשנת��2004פעלה�מועצת�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�כדירקטוריון�ציבורי�המממש�את�סמכותו�וייעודו�באופן

הראוי�ביותר�תוך�קביעת�רף�גבוה�להתנהלות�ציבורית,�מקצועית�ועניינית.

תהליכי�העבודה�המקצועיים�והשירות�של�הנהלת�הרשות�השנייה�שניתנו�למועצת�הרשות�ולענף�כולו�השלימו�מהלך

שלם�שהשפעתו�על�התעשייה�רבה.

המהלכים,�הדגשים�והמאפיינים�ש"עשו�את�השנה":

בחינת�העמידה�במכסת�הסוגות�והמחויבויות�להוצאה�על�סוגה�עילית�ונאותות�הפקה�(נבדק�לראשונה)

השלכות�פרסום�המחקר�של�הרשות�בענין�ייצוג�רב�תרבותי�על�פני�המרקע.

היערכות�המתמודדים�למכרז�ערוץ��2בשני�היבטים:�יצירת�לוח�מכרזי�שאמור�להרשים,�מחד�גיסא,�ומאידך�גיסא,

'חשבון�נפש'�ודיון�אסטרטגי�אמיתי�אשר�יפצח�את�הדרך�לזכייה�במכרז.

תהליכי�קבלת�החלטות�מבוססים�במועצת�הרשות�השנייה�אשר�סימנו�את�הדגלים�המרכזיים�של�לוח�השידורים

המצופה.

הידברות,�יחסי�עבודה�הוגנים,�הערכה�הדדית�ואמון�בצד�עמידה�על�דרישות�ומחויבויות�בין�מועצת�הרשות�והנהלתה

לבין�הזכיינים�תוך�שיתוף�שחקנים�מרכזיים�בתהליך-�קבוצות�היוצרים�והמפיקים�בעיקר�ורגולטורים�שותפים

נוספים.

תהליך�הכנת�הקוד�האתי�לפרסומות�ו'תו�התקן'�למשרדי�הפרסום�ופרסומו�בתחילת�2005.

מה�קרה�אם�כן�בשנת��2004כתוצאה�מהתנהלות�זו:

זכייני�ערוץ��2עיצבו�לוח�שידורים�אחר�ואיכותי�אם�מתוך�בירור�מהותי�ואסטרטגי�ואם�מתוך�'קריצה'�בלשון�המעטהא.

לדגלי�המכרז�שהתפרסמו�בשנה�זו.

התוצאה�-�הלוח�"המכרזי"�לכאורה�כלל�תכניות�מושקעות�(בכל�סוגי�הז'אנרים),�תכניות�איכות�כגון�דרמות�ותעודה,

נושאים�שלא�טופלו�בעבר�ודמויות�וקהלים�שלא�הופיעו�בהיקף�הראוי.�והתוצאות�לא�איחרו�לבוא�-�הרייטינג�והתוצאה

המסחרית�עלו�והניבו�תשואה�כלכלית�שסתרה�את�טענותיהם�של�רואי�שחורות�ומקטרגים�רבים.�נוסף�על�כך,�זכו

גם�בביקורות�טובות,�גם�באהדה�של�הרגולטור,�גם�בתרומה�ליצירה�ולתרבות�הישראלית�וגם�באהדה�והערכה�של

התעשייה�והציבור�וכאמור�בהצלחה�כלכלית.

המציאות�החדשה�פוררה�את�התזה�שעל�מנת�להצליח�כלכלית�ומסחרית�התכניות�צריכות�להיות�בעלות�מכנה

משותף�נמוך,�בידור�זול�ואסקיפיסטי.�השקעה�כספית�המלווה�בכישרון�רב�הוכיחה�עצמה.

ההיערכות�למכרז�יצרה�התמודדות�בריאה�וחיובית�אשר�עמדה�בעקרונות�התחרות�החופשית�וזאת�למרות�שמדוברב.

על�זיכיונות�ולא�רשיונות,�על�רגולטור�פעיל,�מעורב�וקשוב�ולא�פקידות�טכנית�המשרתת�אינטרסים�כלכליים�בלבד,

על�מדדים�תוכניים�תרבותיים�ומקצועיים�ולא�רק�כספיים!�הסתבר�שניהול�נכון�של�המהלך�מביא�להישגים�מהותיים.
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דבר�יו"ר�המועצה

התוצאה:

התמודדות�שהשתתפו�בה��5-4קבוצות�רציניות�וראויות�ביותר.1.

ההצעות�הרחיקו�לכת�מעבר�לציפיות�של�ועדת�המכרזים�ומביני�דבר.�ראוי�להדגיש�שההצעות�ניתנו�על�ידי2.

מתמודדות�המנוסות�בענף�זה�ואשר�יודעות�להעריך�היטב�את�שיעור�ההכנסות�והיכולות�הכלכליות�שלהן.

כניסת�מתחרה�חדש�-�קבוצת�'כאן'�תרמה�תרומה�ניכרת�לתחרות�להעלאת�הרף,�לחדשנות,�לחשיבה�מקורית3.

ולבירור�מעמיק�של�הקו�השידורי�'המנצח'.

ההחלטה�על�מעבר�ל-��2זכייניות�שיש�לה�משקל�רב�בהענקת�היכולת�לתת�לזוכים�לבסס�תהליך�שידורי�רחב4.

(של��3ו-�4ימים)�והעובדה�שאחד�מהוותיקים�יצטרך�לצאת�מן�המשחק�(תחרות).

ערוץ��10-�במהלך�השנה�ליוותה�את�דיוני�המועצה�דילמה�קשה�בדבר�עתידו�של�הערוץ,�מידת�עמידתו�במחויבויותג.

החוק�והכללים�וכן�רמת�האכיפה�והסנקציות�הנדרשות.�בחינת�הערוץ�לאורך�התקופה�התייחסה�לשיקולים�אלו:

אפשרות�בחירה�לאזרחי�המדינה�לערוץ�ברודקאסט�נוסף.1.

ההשקעה�הכספית�והעובדה�שהבעלים�מממנים�את�המשך�קיומו.2.

חשיבות�התחרות�הכלכלית�לעומת�ערוץ��2ההגמוני�.3.

הערכה�של�הנהלת�הערוץ�שיגיעו�להישגים�והראייה�לכך�-�כניסת�משקיעים�אסטרטגים�מתחום�התקשורת.4.

לוח�שידורים,�עמידה�במחויבויות�ומקצועיות.5.

למרות�"חוסר�הנחת"�מלוח�השידורים�שהיו�בו�תכניות�בעייתיות�(בעיקר�בשעות�צפיית�השיא)�החליטה�המועצה

לאפשר�לערוץ�להתמודד�ולהציג�חלופה�לערוץ��2בשל�השיקולים�האחרים.�ברור�לכול�שרק�השקעה�כספית�גדולה,

בחירת�קו�שידורי�ראוי�ועמידה�במחויבויות�יובילו�את�הערוץ�למקום�של�כבוד�בטבלת�הרייטינג�ובמפת�הטלוויזיה.

פרסום�המחקר�על�הרב�תרבותיות�בשידורים,�הדיונים�והשיח�המרתק�שנוצר�הציבו�אתגר�לפני�הגופים�המשדרים:ד.

למזג�בין�התפיסה�השדורית�ושיעורי�הצפייה�לבין�העקרונות�והערכים�הנובעים�מהגישה�הרב�תרבותית.�המחויבות

הציבורית�של�ראשי�הקבוצות�המשדרות�אמצה�ערכים�אלו�מתוך�בחירה�והזדהות�כנה�והניבה�תוצרים�מעניינים,

איכותיים�וכאמור�גם�בעלי�שיעור�צפייה�ראוי.�הסתבר�שקהל�הצופים�רוצה�וצמא�לרמה�גבוהה�יותר�של�שידורים.

בשנת��2004יישמה�הנהלת�הרשות�את�הכללים�של�הוצאות�לסוגה�עילית�ועמידה�בנאותות�הפקה,�כפי�שנקבעה.

בכללים�בהארכת�הזיכיון.�במקביל�החלה�הרשות�השנייה�בהיערכות�אינטנסיבית�לקביעת�תנאי�המכרז�לערוץ�2.

שני�כלים�אלו�הביאו�לרגולציה�אחראית,�פעילה,�אכפתית�ומשפיעה.

הבטחת�זכויות�יוצרים�-�במהלך�השנה�נפגשנו�רבות�עם�נציגי�המפיקים�והיוצרים�כדי�לסייע�ביצירת�סביבה�מטפחתו.

המאפשרת�יצירה�תרבותית�פלורליסטית�רחבה�המתקיימת�בתנאים�ראויים�לכך.�התוצאות�ניכרות�בדרישות�המכרז

וכאמור�בהיקפי�העשייה�כבר�בשנת�2004.�הדרישה�להבטחת�זכויות�היוצרים�היא�מהלך�מקורי�ומיוחד�ששומר

על�עקרון�המשא�ומתן�הישיר�בין�הצדדים�(ללא�התערבות)�בצד�החובה�להגיע�להסכמה�ובמידה�ולא,�יופעל�מנגנון

בוררות�מוסכם�מראש. הדיונים�עם�היוצרים�והמפיקים�לא�היו�קלים�בשל�מחלוקות�וסתירות�בתוך�הגופים�עצמם.

אין�ספק,�שנדרש�מן�הרשות�השנייה�למלא�תפקיד�מורכב�של�מציאת�דרך�המלך�המאזנת�ומשקללת�בין�הצרכים

והיכולות�בנושא�חשוב�זה.

תשדירי�הפרסומות�-�במהלך��2004חלחלה�ההכרה�ש'תשדיר��30השניות'�אינו�"עומד�למות"�בקרוב�ולמרות�כלז.

האיומים�הוא�יישאר�מקור�הפרנסה�המוביל�של�הערוצים�המסחריים.

ההתייחסות�לעניין�הפרסומות�במהלך�השנה�ובמכרז�והשינויים�שנקבעו�בכללי�הרשות�השנייה�בתחום�החסויות

ושיתופי�הפעולה,�פרסום�בתכניות�ספורט,�ביטול�מגבלת�מספר�'הברייקים'�ועוד,�הרחיבו�את�היכולות�של�גופי

השידור�ללא�שבירת�עקרונות�מהותיים�של�טובת�הציבור.

הניסיון�לתת�לגיטימציה�ל'פרסום�סמוי'�אשר�בסוף�שנת��2003ובתחילת�2004.�מגמה�זו�התרחשה�כנראה�בשל

אי�הבנת�הכללים�בעניין�זה,�בדיקת�הגבולות�וחשיבה�מוטעית�שזהו�רע�הכרחי�ומקור�הכנסה�(העונה�לשם�תוכן
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שיווקי).�מצב�זה�חייב�את�מועצת�הרשות�השנייה�לחדד�את�המדיניות�ולהבהירה.�הנהלת�הרשות�העמיקה�את

האכיפה�בהתאם�למדיניות�והתופעה�הצטמצמה�מאוד.�יחד�עם�זאת�ניתנו�היתרים�שהרחיבו�את�מגוון�אמצעי

הפרסום�בנושאים�האחרים�כגון�חסויות,�שיתופי�פעולה�וכד'.

הפרסום�הסמוי�בלתי�רצוי�ומסוכן�למערכת�כולה:

פגיעה�קשה�בעצמאות�היוצר�והיצירה

חדירה�לתכנים�בתחומים�שבהם�מעורבות�כספית�מסוכנת�לחברה�(כגון�חדשות)

המקורות�התקציביים�לא�יוגדלו�אלא�יוסטו�מהנתח�הקיים.

השלטת�הגמוניה�של�מותגים�ומפרסמים�חזקים�בתחום�זה.

שבירת�המודל�הכלכלי�הקיים�וסיכון�גופי�השידור�עד�כדי�קריסה,�וזאת�כתוצאה�מהמעבר�של�תקציבי�פרסום

לערוצים�המתקיימים�ממנויים�(מן�הסתם�זהו�ניסיון�מתוחכם�של�מערכת�זו�לשלב�פרסומות�ולשבור�את�המודל

הקיים).

במהלך�2004,�התחדד�הדיון�סביב�הרגולציה�על�תשדירי�הפרסומות:�האם�יש�לפקח�על�תשדירי�פרסומת�באופןח.�

הדומה�לפיקוח�על�התכניות?

יצירת�'הקוד�האתי'�ו'תו�התקן'�לפרסומות�ע"י�עבודת�צוות�ושיתוף�פעולה�בין�הפרסומאים,�המפרסמים�ובחסות

ועדה�ציבורית�אקדמית�בעלת�משקל,�התוותה�תרבות�ארגונית�חדשה�ביחסי�רגולטור,�בעלי�זיכיון�וכוחות�השוק.

עם�סיכומה�של�התקופה�ולנוכח�התהליכים�שנסקרו�מתחזקת�המסקנה�שרגולציה�דינמית�ומתפתחת�היא�הכרחית.

העובדה�שהחברה�הישראלית�נמצאת�עדין�בתהליך�התהוות,�המגוון�והשונות�של�החברה�מחייבים�ערוצים�מרכזיים

(ברודקאסט)�הנותנים�משקל�רב�לאינטרס�הציבורי�בצד�האינטרס�הכלכלי/מסחרי�שלהם.

נדרשת�רגולציה�של�גוף�ציבורי�מקצועי�אשר�יאזן�ויווסת�את�הלחצים�בעיקר�מול�האינטרסים�הכלכליים�וכן�ישקף

קהלים�שלא�מיוצגים�בתקשורת�באופן�טבעי.

ברם,�זו�חייבת�להיות�רגולציה�משתפת�המושתתת�על�שקיפות,�הידברות�והסכמות�הנותנת�משקל�יתר�לאינטרס

הציבורי.�על�מנת�לחזק�תהליך�זה�יש�להקים�מועצה�ציבורית�וייצוגית�ולקבוע�שלפחות��50%מחבריה�ימונו�לפי�קטגוריות

מקצועיות�כדי�להבטיח�דיון�ענייני,�ראוי�ומקצועי.�זו�קריאת�כיוון�ראויה�לחברה�פתוחה�והוגנת�המאמצת�תרבות

פלורליסטית�רחבה�ומתחשבת�ברבדיה�החלשים,�חסרי�הייצוג�וההשפעה�ומכירה�בכוחה�העצום�של�התקשורת

האלקטרונית�בעידן�המודרני.

תודה�אישית�לחברי�המועצה�ולכל�השותפים�על�שיתוף�הפעולה,�הקדשת�הזמן,�הדיונים,�הוויכוחים�והמחלוקות�אשר

מרביתם�היו�לשם�שמים.

תודה�להנהלת�הרשות�ולכל�העובדים�על�השירות�המסור�והמקצועי�ולמנכ"ל�מוטי�שקלאר�על�תרומתו�הרבה�לתהליכי

קבלת�ההחלטות.

תודה�לצוות�לשכת�היו"ר-�ירון,�לימור,�אילנה�ורונית�על�העבודה�המשותפת�לאורך�התקופה.

בברכה,

מנשה�סמירה
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דבר�יו"ר�המועצה

עם�סיום�כהונת�מועצת�הרשות�השנייה�לשנים�2005�-�2000:
בקדנציה�אשר�נמשכה�כ-��4שנים�ו-�8חודשים,�השתתפו�בדיונים��26חברים�שמונו�ע"י

הממשלה�ושרי�התקשורת:

בדצמבר��2000מונו��15חברים�בעת�כהונת�השר�בנימין�בן�אליעזר.

ביולי��2002מונו��3חברים�חדשים�(במקום�חברים�שעזבו)�בעת�כהונת�השר�ראובן�ריבלין.

ביוני��2004מונו��4חברים�חדשים�(במקום�חברים�שעזבו)�בעת�כהונת�השר�אהוד�אולמרט.

בדצמבר��2004מונו��2חברות�חדשות�(במקום�חברים�שעזבו)�בעת�כהונת�השר�אהוד

אולמרט.

במרס��2005מונו��2חברים�חדשים(במקום�חברים�שעזבו)�בעת�כהונת�השרה�דליה�איציק.

החברים�שכיהנו�לכל�אורך�הקדנציה�של�המועצה:�מנשה�סמירה,�מוסקו�אלקלעי,�הדה

בושס,�נזי�חלבי,�רוני�סומק.

חמשת�החברים�הללו�כיהנו�במועצה�בעת�קיום�מכרז�ערוץ��10בשנת��2001ומכרז�ערוץ

�2בשנת�2005.

משך�קדנציה�של�מועצה�נקבע�ל-��4שנים�בחוק.�המועצה�הנוכחית�תכהן�בסופו�של�דבר

�4שנים�ו-��8חודשים�וזאת�בהתאם�לחקיקה�שנקבעה�בחוק�ההסדרים�לשנת�2005

(התקבל�במרס�2003).�תכלית�חוק�זה�הייתה�לאפשר�למועצה�אשר�הכינה�את�המכרז

לערוץ��2לדון�בו�כוועדת�מכרזים�באפריל�2005.

במהלך�תקופתה�קיימה�המועצה��166ישיבות�מועצה�בנושאים�שוטפים�וכוועדת�מכרזים.

המכרזים�אשר�נדונו�–�ערוץ�10,�רדיו�בשפה�הערבית,�רדיו�דת�ומסורת�וערוץ�2.

ועדות�המשנה�(ועדת�כספים,�ועדת�ביקורת�ונוהל,�ועדת�רדיו,�ועדת�טלוויזיה,�ועדה

משפטית�וועדת�פיתוח�תקשורתי)�של�המועצה�קיימו�דיונים�מכינים�בהתאם�לייעודן

ולתפקידן�במרוצת�התקופה�בין�ישיבות�המועצה.

חוק�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�מעניק�למועצת�הרשות�השנייה�את�מקור�הסמכות�ומתווה

את�כיווני�הפעולה�והמדיניות�המונחים�בבסיס�השקפת�העולם�התקשורתית�של�חבריה.

המועצה�היוצאת�פעלה�מתוך�השקפת�עולם�תקשורתית,�המייחסת�תפקיד�והשפעה

חברתיים�וערכיים�לערוצים�המרכזיים�(הברודקאסט)�ומתוך�כך�למרכיב�הציבורי�בטלוויזיה

המסחרית.�בכך�גם�הובדלה�הרגולציה�בערוצים�אלו�לעומת�הרגולציה�בערוצי�הכבלים

והלוויין.
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'הדגלים'�המרכזים�של�המועצה�היוצאת�שבאו�לידי�ביטוי�בפעילותה:

פיתוח�שוק�ההפקה�המקומית�והרחבתו,�קידום�זכויות�יוצרים�ועידוד�הפקות�מקורא.

בעיקר�מסוגה�עילית�לפיתוחה�של�התרבות�הישראלית.

עידוד�הגישה�הרב�תרבותית�הן�בתכניות�מועדפות�והן�בייצוג�הולם�של�קבוצותב.

חברתיות�(פריפריה�חברתית�וגאוגרפית)�על�המרקע�ובמנגנוני�העשייה�הטלוויזיונית.

�הזכיינים�ובניית�מודלים�הנגזרים�מההכנסותג. הבטחת�היכולות�הכלכליות�של

ומההשקעה.�כמו�כן,�הקלה�במקומות�ובכללים�אשר�יאפשרו�הגדלת�הכנסות�ללא

פגיעה�ב'דגלים�המרכזים'(למשל�חסויות�ושיתופי�פעולה).

תמהיל�לוח�שידורים�הנותן�מענה�לכל�הקהלים�תוך�הדגשת�המרכיב�הציבורי:�שיחד.

ציבורי�ואקטואליה,�תכניות�דעת�ותרבות,�תכניות�סוגה�עילית�וזאת�בצד�תכניות�בידור,

חדשות,�אירוח�ועוד.

הידברות�ושיתופיות�בתהליכי�העבודה�על�בסיס�העקרונות�והכללים�תוך�שיפורה.

מנגנוני�הבקרה�והאכיפה�('רגולציה�משתפת').

הצלחת�מדיניות�המועצה�והנהלת�הרשות�באה�לידי�ביטוי�בכך�שמימוש�דגלים�אלו�אשר

שיפרו�את�המרקע�בשנים��2005-2004לא�פגעו�במקור�ההכנסה�של�הערוצים.�מספר

הצופים�אף�גדל,�ולמרבה�הפלא�התרחש�מעבר�של�צופים�מן�הכבלים�והלוויין�לערוצי

הברודקאסט.

בנובמבר��2005יעלה�לאוויר�ערוץ��2במתכונת�חדשה,�שקבענו�במכרז�האחרון.�קבוצת

'קשת'�וקבוצת�'רשת'�ישדרו�לוח�חדש�הנגזר�מדרישות�המכרז�והתחייבויותיהן�בהתאם

'לדגלים'�המרכזיים�שקבענו.�בו�בזמן,�ערוץ��10יצא�לדרך�מחודשת�בהרכב�בעלי�מניות

מחוזק�ובכוונה�רצינית�להתמודד�על�עינו�של�הצופה�תוך�שיפור�פני�המרקע�ועמידה

במחויבויות.

בתקופת�הכהונה�שלנו�זכינו�לראות�את�תחנות�הרדיו�האזוריות�מתבססות�מבחינה

שידורית�וכלכלית.�ברם�נשאלת�שוב�שאלת�הייעוד�האזורי�שלהן�וכן�רמתה�של�הרגולציה

ועומקה.�שאלות�אלו�מתחדדות�ביתר�שאת�לנוכח�ההחלטה�על�כניסתו�של�הרדיו�הדיגיטלי-

לווייני�בשנים�הקרובות.

ועדה�ציבורית�שהקימה�שרת�התקשורת�תבחן�את�סוגיית�הרדיו�בישראל�ותיתן�דעתה

על�נושאים�אלו�לרבות�התחרות,�מקורות�המימון,�השינויים�הטכנולוגיים,�הרדיו�הציבורי,

הרדיו�מסחרי-פרטי�ועוד.

נכתב�על�ידי�מנשה�סמירה�-�יו"ר�המועצה
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דבר�מנכ"ל�הרשות
בשנת��2004ריכזה�הרשות�השנייה�מאמץ�ארגוני�רב�בגיבוש�עקרונות�לתקופת�הזיכיון�החדשה�של�ערוץ�2.�כל�התחומים

ברשות�נטלו�חלק�בעבודת�צוות�מתואמת,�שתכליתה�להניח�לפני�מועצת�הרשות�תשתית�סדורה�לקבלת�החלטות.

יובלים�רבים�של�ידע�ומידע�התנקזו�לתהליך�הכנת�המכרז:�ניסיון�ותובנות�שצברנו�במשך�למעלה�מעשור�של�שידורי

טלוויזיה�מסחריים�-�ציבוריים,�זיהוי�שיטתי�של�כשלים�וניתוח�תהליכים�עתידיים,�התבוננות�במגמות�בעולם�ודרכי

ההתמודדות�של�גופי�רגולציה�בחו"ל,�עבודות�מחקר,�סקרים�והאזנה�קשובה�לקולם�של�האזרחים�ולדעותיהם�של

עמיתים,�אנשי�אקדמיה,�יוצרים�ומתמודדים.

משימה�רבת�אתגר�עמדה�בפנינו.�ערוץ��2השכיל�להפוך�לגוף�השידור�המרכזי�והמשפיע�ביותר�בישראל,�וברור�היה

שיש�לאפשר�את�התנאים�להמשך�שגשוגו�והצלחתו.�קביעת�הזיקה�הישירה�בין�רמת�ההכנסות�להיקף�המחויבויות

הייתה�עיקרון�מנחה�שליווה�אותנו�בכל�התהליך.�עיקרון�בסיסי�נוסף�שהגדרנו�למכרז�היה�הורדת�חסמי�הכניסה

למתמודדים�חדשים.�חשיבותו�של�עיקרון�זה,�בראייתנו,�הייתה�כפולה:�להעניק�הזדמנות�שווה�לקבוצות�חדשות

להתמודד�על�קבלת�הזיכיון,�ולהבטיח�תחרות�בין�המתמודדים�באופן�שישביח�את�איכות�ההצעות.�בדיעבד�ניתן�לקבוע,

כי�התחרות�אכן�הניבה�פירות�איכותיים,�שמהם�יזכה�ליהנות�ציבור�הצופים�בערוץ�2.

המטרה�שהצבנו�לעצמנו�במכרז�הייתה�לשפר�היכן�שנדרש�ולתקן�כשלים�במקום�שבו�הדבר�חיוני.�מתוך�ההנחה�שמדובר

בערוץ�שהוא�אחד�הגורמים�המרכזיים�בעיצוב�התרבות�והשיח�הציבורי�בישראל,�ושעל�פי�חוק�מוטלת�עליו�אחריות�חברתית

המתקיימת�לצד�המוטיבציה�הכלכלית,�ביקשנו�להבטיח�שיהיה�בו�ביטוי�לקשת�הרב�תרבותית�של�החברה�הישראלית.

ממצאי�המחקר�שביצענו�אודות�הגיוון�התרבותי�בשידורי�הערוצים�המסחריים,�הצביעו�על�אחד�הכשלים�העיקריים

של�מרקע�ערוץ��2והוא�הדרתן�של�קבוצות�רבות�באוכלוסייה.�בחברה�רב�תרבותית�כמו�זו�שלנו,�המצויה�עדיין�בתהליך

של�הגדרת�הקולקטיב�וערכיו,�מדובר�במגמה�מדאיגה.�לבעיית�היעדר�הגיוון�יש�ביטויים�שונים,�אם�בהיבט�החברתי

ואם�בתחום�התוכני,�ובהתאם�לכך�נגזרו�אפיקי�ההתמודדות�במכרז:�העשרת�התכנים�המשודרים�בנושאים�מועדפים

העוסקים�בנושאי�מהות�בחברה�הישראלית,�השתקפות�הולמת�של�קבוצות�שונות�בחברה,�גיוון�תרבותי�בכוח�האדם

של�גופי�השידור�ודרכים�לקידום�הפריפריה�החברתית�והגאוגרפית.

עמוד�תווך�נוסף�שהדריך�אותנו�בקביעת�דרישות�המכרז�הוא�קידום�היצירה�הישראלית�ושוק�ההפקה�המקומי.�באמצעות

מנגנונים�של�מכסות�שידור�מוגדלות,�השקעה�כספים�הולמת�וחיוב�בהסכמי�תשלום�עם�איגודי�היוצרים,�דאגנו�ליצור

את�התשתית�הראויה�לפיתוח�השוק�ותכני�היצירה.�בכך�יש�משום�המשך�לתפיסת�עולם�הרואה�ביצירה�המקורית

ובסוגה�העילית�מפתח�לתוצרים�טלוויזיוניים�רלוונטיים,�איכותיים�ומצליחים�ולגיבוש�זהות�תרבותית�ושיח�משותף.

מתוך�אותה�תפיסה�בדקנו�בשנת�2004,�לראשונה,�את�עמידת�הזכיינים�בתנאים�שנקבעו�לנאותות�ההפקה�בתחום�הסוגה

העילית.�נוסף�לבדיקה�המשלבת�בחינה�ז'אנרית�ועמידה�בהיקף�ההוצאה�הכספית�להפקת�התכנית,�מיפינו�השנה�את�חברות

ההפקה�בשוק�והעמקנו�את�ההידברות�עם�איגודי�היוצרים.�כל�זאת�כדי�לייעל�את�שיטת�הפיקוח�ולהגיע�לתוצאות�אמינות

ככל�שניתן.�שיפור�מערך�הפיקוח�על�עמידה�במחויבויות�ימשיך�ללוות�אותנו�גם�בשנה�הבאה.

חידוש�נוסף�היה�השקת�מתכונת�קבועה�של�סקר�עמדות�שנתי.�תקוותנו�היא,�שסקר�זה�ייצור�בסיס�מידע�מעמיק�יותר

לזיהוי�עמדות�הציבור�והבנה�טובה�יותר�של�רצונותיו�והעדפותיו.�אחד�הניצנים�הראשונים�של�שימוש�בכלי�זה,�היה

לימוד�עמדותיהם�של�בני�הנוער�כלפי�השידורים.�הסקר�שערכנו,�והמפגש�הבלתי�אמצעי�שיזמנו�בין�אנשי�תקשורת

לבין�תלמידי�בתי�הספר�באשקלון,�סייעו�לנו�להתרשם�מציפיותיהם,�מהבנתם�את�כוחה�של�התקשורת�וממידת

הביקורתיות�שהם�מגלים�כלפי�התכנים�המשודרים.�נדבך�נוסף�בהרחבת�פעילותנו�המחקרית�בשנה�הנסקרת,�היה

תכנון�מקיף�והיערכות�להקמת�מרכז�מידע�ממוחשב�ברשות,�שישמר�בפורמאט�דיגיטלי�את�חומרי�השידור�האגורים

ברשות�ויאפשר�בסיס�מידע�נרחב�למחקרי�תקשורת.
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דבר�מנכ"ל�הרשות

לאחר�תקופה�ארוכה�של�מיתון�כלכלי,�נרשמה�בשנת��2004מגמה�של�התאוששות�וגידול�בהכנסות�הזכיינים�ובנתוני

הרווח.�בנימה�פחות�חיובית�נציין�את�המשך�דרכו�זרועת�המהמורות�של�ערוץ�10.�למרות�הסדר�הנושים�שאפשר�את

יציאתו�מהקפאת�הליכים�וכניסתם�של�משקיעים�חדשים�בתחילת�השנה,�טרם�נחלץ�הערוץ�מהקשיים�המלווים�אותו

מאז�הקמתו.�הגם�שזכינו�בהיצע�תכניתי�משופר,�הרי�שנתוני�הבדיקה�מצביעים�על�כך�שהערוץ�לא�עמד�במלוא

מחויבויותיו�התכניות�והכספיות.�הרשות�המשיכה�לגלות�גישה�אחראית,�בניסיון�לסייע�להתייצבותו�של�ערוץ��10בשל

אמונתה�בחשיבות�קיומו�לאינטרס�הציבורי.�גישה�זו�תנחה�אותנו�גם�בהמשך,�אך�נקפיד�שהערוץ�ישלים�בהמשך�את

המחויבויות�שהחסיר�בשנה�זו.

המציאות�המשתנה�וההתפתחויות�בתחום�התקשורת,�זימנו�לנו�בשנת��2004התמודדות�עם�מספר�סוגיות�מעולם

האתיקה.�שזה�היה�המענה�שנדרשנו�לתת�למה�שהסתמן�כמגמה�של�תשלום�בעבור�ראיונות�עיתונאיים.�מדובר�בסוגיה

מורכבת�ורבת�פנים,�שעוד�לא�השלמנו�את�מלוא�בחינתה�וגיבוש�התייחסות�רגולטורית�מקיפה�כלפיה,�אולם�בהיבט

אחד�שלה�הבענו�עמדה�ברורה�-�איסור�על�תשלום�כספי�לעבריינים�תמורת�ריאיון.

סוגיה�נוספת,�מורכבת�לא�פחות,�הייתה�ההתמודדות�עם�מגמות�בעולם�הפרסום.�המשך�ההידרדרות�במסרי�הפרסומות

בתחומים�של�מיניות�בוטה,�אלימות,�ופגיעה�בטעם�הטוב�וברגשות�הציבור,�הובילה�אותנו�להכרה�בצורך�של�כתיבת

מדריך�אתיקה�בפרסומות�באמצעות�צוות�מומחים�מייעץ,�ששותפים�לו�גם�נציגי�המפרסמים�והפרסומאים.�אנו�מאמינים

שרגולציה�משותפת�יוצרת�מחויבות�חזקה�של�כל�השחקנים�לשמור�על�גבולות�מוסכמים�שימנעו�פגיעה�בציבור.

היבט�אחר�של�עולם�התוכן�הפרסומי�הוא�התופעה�המכונה�"תוכן�שיווקי".�כוחות�חזקים�דוחפים�לשילוב�אלמנטים

מסחריים�בתוכן�המשודר,�אך�יש�בכך�סכנה�מוחשית�לחופש�היצירה�ולאינטרס�הציבורי.�מתוך�החשש�מפני�ההשלכות

השליליות�של�תופעה�זו,�אסרה�המועצה�קיומו�של�מנגנון�זה�בשידוריהם�של�ערוצים��2ו-�10.

במבט�על�תחום�הרדיו,�דומה�שאנו�נמצאים�בצומת�דרכים�והחלטות�על�דמותו�העתידית�של�הרדיו�האזורי�בישראל.

עלינו,�הרשות�וגורמי�רגולציה�נוספים,�לתת�דעתנו�על�עתידן�של�תחנות�הרדיו�האזורי�ועל�דמותן,�מתוך�ראייה�הסדרתית

כוללת�ונבונה.�כניסתו�הקרובה�של�הרדיו�הדיגיטלי�למדינת�ישראל�ותהליכים�המתרחשים�בתחנות�הקיימות,�מסמנים

עידן�של�תמורות�בשוק�הרדיו.

גם�בשנה�זו�המשכנו�במשימה�שלקחנו�על�עצמנו�לסייע�באמצעות�הפקות�הרשות�להעמקת�העוגנים�האיכותיים�שעל

המרקע.�מוקד�העשייה�המשיך�להיות�הפקת�סרטי�תעודה�ותכניות�תרבות,�ספרות�ואומנות.�בשנת��2004פרסמנו�6

מכרזים�להפקת��26סרטים�תיעודיים�בנושאים�שונים,�ובו�בזמן�הרחבנו�את�שיתופי�הפעולה�עם�קרנות�וזכיינים�והפקנו

קופרודוקציות�עם�גופים�מחו"ל.

בתקופה�הנסקרת,�העמקנו�את�פעילותנו�להידוק�הקשר�והדו-שיח�עם�הציבור.�מיסדנו�אפיקי�פנייה�נוספים�על�הקיימים,

שדרגנו�את�אתר�האינטרנט�שלנו�והרחבנו�את�מאגרי�המידע�שבו,�ערכנו�מסע�פרסום�להגברת�מודעות�הציבור�להיותנו

נציגיו,�והמשכנו�בקיום�ימי�עיון,�בתמיכה�באירועים�מעולם�התקשורת�והתרבות�ובמתן�מלגות�ופרסים�ליוצרים�צעירים.

הנתונים�מעידים�שאכן�הציבור�רואה�ברשות�השנייה�כתובת�לפניות�ומקור�מידע�לתחומי�עניין�שונים.�לשם�ההמחשה,

מספר�פניות�הציבור�לרשות�גדל�ב-��20%לעומת�השנה�הקודמת�ואתר�האינטרנט�העלה�את�מספר�הכניסות�השנה

לכמיליון�איש.

בחתימת�הדברים,�אני�מבקש�להוקיר�ולהכיר�תודה�לאלו�שעומדים�מאחורי�כל�המשימות�והנתונים�המקובצים�בדוח�זה

ושגרמו�לכל�הדברים�לקרות:�עובדיה�המקצועיים�והמסורים�של�הרשות,�שאת�שמותיהם�תמצאו�בפתח�הדוח�ולכל�אורכו.

מוטי�שקלאר
מנהל�כללי
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בהתאם�להוראות�חוק�הרשות�השנייה�הוטל�על�מועצת�הרשות�השנייה�לפרסם�בחודש�ספטמבר��2005מכרז�למתן

זיכיון�בערוץ��2לתקופה�של��10שנים�שתחילתה�ב-�1.11.2005.�הרשות�השנייה�נערכה�מבעוד�מועד�לפרסום�המכרז

ולצורך�זה�הוקם�צוות�ברשות�ובו�ההנהלה�הבכירה.�הצוות�נועד�לסייע�למנכ"ל�ולמועצה�בגיבוש�המכרז�ובכל�שאר

ההליכים�הכרוכים�בו.

מר�מוטי�שקלאר�-�המנהל�הכללי,�יו"ר�צוות�המכרז

עו"ד�דורון�אבני�-�ראש�צוות�המכרז�והיועץ�המשפטי

גב'�אילת�מצגר�-�סמנכ"ל�טלוויזיה

גב'�יעל�בובליק�-�סמנכ"ל�כספים,�כלכלה�ומינהל

גב'�נחמה�לאור�-�סמנכ"ל�אסטרטגיה�ומחקר

מר�ניסים�טל�-�ראש�אגף�שידורים�ובקרה

מר�משה�שוורץ�-�עוזר�בכיר�למנהל�הכללי

גב'�אלונה�אריאלי�להב�-�דוברת�הרשות

גב'�מירב�באשר�-�רכזת�צוות�המכרז

גב'�מורן�בירנברג�-�מזכירת�צוות�המכרז

יו"ר�ועדת�המכרזים�-�מר�מנשה�סמירה�-�יו"ר�המועצה

עבודת�הצוות�החלה�בחודש�מאי��2004בשורה�של�תהליכים�שנועדו�ליצור�את�התשתית�לעיצובו�של�המכרז.��הצוות

החל�בהפקת�לקחים�מהמכרז�שקיימה�הרשות�השנייה�בשנת��2001למתן�זיכיונות�בערוץ�10.�לצורך�זה�אף�נערך

מפגש�עם�יועצים�שסייעו�לרשות�במכרז�למתן�זיכיונות�בערוץ��10והתקיים�סיעור�מוחות�בנושא.��בד�בבד,�נערך�מיפוי

של�כל�המחויבויות�והכללים�שחלו�אותה�עת�על�זכייני�ערוץ�2,�כדי�שזה�ישמש�את�המועצה�בבואה�לקבוע�את�מסגרת

הפעולה�של�הזכיינים�בתקופת�הזיכיון�החדשה.

נוסף�לבחינת�העבר,�קיימה�הרשות�שורה�ארוכה�של�דיונים�ציבוריים�ושימועים�הצופים�את�העתיד�אשר�נועדו�לסייע

לה�בגיבוש�עקרונות�המכרז.�במסגרת�זו�נשמעו�עמדותיהם�של�רגולטורים�ונציגי�משרדי�ממשלה,�של�מתמודדים

פוטנציאליים�במכרז,�של�ארגוני�יוצרים,�אנשי�רוח�ואקדמיה�ועוד.�נוסף�לכך,�הונחה�תשתית�מחקרית�מקיפה,�במחקר

שבדק�את�הייצוג�הרב�תרבותי�במרקע�ובמחקר�שבדק�את�עמדות�בני�הנוער�בנוגע�לשידורים.

מכרז�ערוץ�2

ערוץ�2מכרז�ערוץ�2
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לאחר�שהונחה�התשתית�לגיבושו�של�המכרז,�החלה�הרשות�לדון�בתנאי�הסף�שראוי�לקבוע�למתמודדים�במכרז.�ההנחה

הייתה�שתנאים�אלה,�צריך�שישקפו�את�המינימום�הנדרש�להמשך�קיומו�של�ערוץ��2כערוץ�מסחרי-ציבורי,�תוך�מגמת

שיפור�ביחס�לשידורי�ערוץ��2בעשור�האחרון.�כדי�להבטיח�את�כלכליות�המיזם�הוכנו�תחזיות�כלכליות�ותכניות�עסקיות,

אשר�ניתחו�את�השלכותיהם�של�תנאי�סף�שונים�על�רווחיות�הערוץ.

פעולות�אלה�הניחו�את�התשתית�לדיוני�המועצה�בדבר�הדרישות�שיוצבו�בפני�המתמודדים�במכרז.�לאחר�שורה�ארוכה

של�דיונים�קבעה�המועצה�מספר�עקרונות�ואת�אופן�יישומם:

יש�לפעול�לפיתוח�שוק�ההפקה�המקומית�וקידום�זכויות�היוצרים�-�לשם�כך�הגדילה�המועצה�את�שיעור�ההפקה1.

המקומית�שאותה�מחויבים�הזכיינים�לשדר,�הגדילה�את�שיעור�ההשקעה�הנדרשת�בתכניות�דרמה�ותעודה,�צמצמה

את�היקף�השידורים�החוזרים,�הגדילה�את�היקף�ההפקה�המקומית�הקנויה�וקבעה�מכסה�להפקות�קנויות�מהפריפריה

הגיאוגרפית.�כמו�כן�חייבה�המועצה�את�המתמודדים�במכרז�לחתום�על�הסכמים�עם��איגודי�יוצרים�ועם�תאגידים

לניהול�משותף�של�זכויות�יוצרים�בדבר�תנאי�העסקה�התשלום�בגין�השימוש�בזכויות.�מתמודדים��שלא�הגיעו

להסכם,�נדרשו�לצרף�להצעתם�כתב�בוררות�עם�גופים�אלה.

יש�להבטיח�את�המשך�הצלחתו�הכלכלית�של�ערוץ��2-�לפיכך�נקבעו�מחויבויות�שונות�של�הזכיינים�כנגזר�מהיקף2.

הכנסותיהם�בכל��שנה.�כמו�כן�חייבה�המועצה�את�המתמודדים�במכרז�להציג�תחזית�הכנסות�מצטברת�לתקופת

הזיכיון�של��6.8�-�6.1מיליארד�₪�לערוץ�ולהציג�שיעור�תשואה�פנימי�מינימלי�לפרויקט�העומד�על�10%.�בכך�ביקשה

המועצה�למנוע�הגשה�של�הצעות�לא�ריאליות,�אשר�ייתקלו�בקשיים�ביישום.�המועצה�אף�קבעה,�כי�יושם�דגש

בבדיקת�ההצעות�ובמתן�הניקוד�על�בדיקת�סבירות�התכנית�העסקית.

יש�להעשיר�את�המרקע�בתכנים�מועדפים�ולפעול�לייצוג�הולם�לקבוצות�חברתיות�שונות�-�לצורך�זה�קבעה3.

המועצה�מכסת�תכניות�מועדפות�(תכניות�דעת�ותרבות,�מורשת�ותרבות�יהודית,�שיח�ציבורי�ופריפריה).�כמו�כן

ניתן�משקל�בתחרות�במכרז�לגיוון�החברתי-תרבותי�המשתקף�מלוחות�השידורים�המוצעים,�לגיוון�התרבותי�בכוח

האדם�של�המציע,�ולפעולות�שמחוץ�למרקע�שמציעים�המתמודדים�לקידום�הפריפריה.�עוד�נקבעה�מכסה�להפקות

מקור�בשפה�הערבית,�שתעסוקנה�בשאלות�הנוגעות�לחברה�הערבית-ישראלית,�ואותן�יפיק��צוות�מהמגזר�הערבי.

כדי�לסייע�בקליטת�ציבור�דוברי�הרוסית�נקבע�כי�מהדורת�החדשות�המרכזית�היומית�תלווה�בתרגום�סימולטני

לשפה�הרוסית�שישודר�בטכנולוגיה�אינטראקטיבית.

יש�להעניק�במכרז�הזדמנות�שווה�ל"שחקנים"�חדשים,�לצד�הזכיינים�הקיימים�-�לשם�כך�נקבע,�כי�לא�יוגשו4.

במכרז�לוחות�תכניות�וחוזים�המעידים�על�התקשרות�להפקת�כל�תכנית,�אלא�לוחות�משבצים�ובהם�תיאור�כללי

של�תכניות,�על�פני��8רבעונים�מייצגים�(שבוע�בכל�רבעון).�נאסר�על�המתמודדים�לציין�שמות�של�תכניות�קיימות,

או�שמות�"כוכבים",��וכן�נקבע�כי�לא�יצורפו�להצעות�פיילוטים�ולא�ייערכו�מצגות�לפני�המועצה.�כמו�כן�צומצמו

ההוצאות�הנדרשות�להגשת�הצעה�במכרז.

יש�לחזק�את�מערך�התמריצים�ואמצעי�האכיפה�המצויים�בידי�הרשות�השנייה�-�לצורך�זה�נקבע,�כי�זמן�השידור5.

המרבי�של�פרסומות�וקדימונים�מדי�שעה�יופחת�מ-��12דקות�ל-��10דקות.�המועצה�תקבע�מדי�חצי�שנה�אם

להעניק�לזכיין�עד��2דקות�פרסומת�נוספות�בשעה,�לאחר�שתבחן�אם�הגיש�לוח�שידורים�איכותי�ומגוון�העונה

למגמות�הרשות.�כמו�כן�נקבעו�סנקציות�חדשות�של�עיצומים�כספיים,�אשר�יוטלו�על�הזכיין�אם�יפר�את�התחייבויותיו,

והזכיין�נדרש�להפקיד�מיליון�₪�במזומן�בידי�הרשות�שיבטיחו�את�גביית�העיצומים�האלה.

עקרונות�אלו�אף�מצאו�ביטוי�בשיקולים�שקבעה�המועצה�כי�ינחו�אותה�בבחירת�הזוכים�במכרז�ובמשקל�שקבעה

המועצה�לכל�אחד�משיקולים�אלה:

ידע�וניסיון�מקצועי�-�120%.

ידע�וניסיון�מקצועי�של�הדירקטוריון�וההנהלה�המוצעים�-��1.1.15%

גיוון�רב�תרבותי�בהנהלה�ובעובדים�בעלי�זיקה�לשידור�-��1.2.5%

מכרז�ערוץ�2 ערוץ�2
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איכות�לוח�המשבצים�ומקצועיותו�-�225%.

תפישת�השידור�הציבורי�של�המציע�-��2.12%

הערכת�תמהיל�לוח�המשבצים�מקצועיותו�וישימותו�-�2.2.18%

גיוון�רב�תרבותי�בלוח�המשבצים�-��2.3.5%

הוצאה�לתכניות�מסוגה�עילית�-�320%.

הוצאה�להפקה�ולרכישה�של�תכניות�מסוגה�עילית�-�3.1.15%

הגדלת�מספר�שעות�התכניות�המועדפות�מסוגה�עילית�מעבר�למינימום�הנדרש�-�3.2.5%

הוצאה�לתכניות�מועדפות�-�4.5%.

שיעור�דמי�הזיכיון�החד�פעמיים�(BID)�המוצע�-�5.30%.

המועצה�תהיה�רשאית�להביא�לפסילתה�של�הצעה�בגין�תכנית�עסקית�לא�ריאלית�ובלתי�ישימה.�כמו�כן�במידה*

שלדעת�המועצה�תכנית�עסקית�מסוימת�הינה�בסבירות�נמוכה,�היא�רשאית�להפחית�עד��10נקודות�מן�הניקוד

הכולל�של�ההצעה,�על�פי�שיקול�דעתה.

עוד�נקבע,�כי�זוכה�במכרז�אשר�יזכה�לניקוד�הגבוה�ביותר�בפרמטרים��4�-�2יוכל�לבחור�באיזו�משתי�יחידות�השידור

(של��3ימים�או�של��4ימים)�להתחיל�בשידוריו.

בתאריך��20בספטמבר��2004פרסמה�המועצה�את�ספר�המכרז�ובו���321עמודים.��שלושת�הזכיינים�הקיימים�-�"טלעד",

"רשת"�ו"שידורי�קשת"�רכשו�את�מסמכי�המכרז�וכן�שתי�קבוצות�נוספות�-�"נגה�תקשורת"�ו"כאן".�במשך�כארבעה

חודשים�קיימה�הרשות�תהליך�אינטנסיבי�של�מתן�תשובות�לשאלות�הבהרה�רבות�ששאלו�מתמודדים�ושהעידו�על

היערכות�רצינית�והעמקה�של�כל�הקבוצות.��המועצה�אף�דנה�בבקשות�לשינויים�מסוימים�בהוראות�המכרז,�ונעתרה

לחלק�מהן.�סה"כ�ניתנו�במכרז�למעלה�מ�-��300תשובות�הבהרה.

ב-��31.1.05הוגשו��4הצעות�במכרז�על�ידי�"טלעד",�כאן",�"רשת-נגה"�(מיזוג�של�חברת�"רשת"�ושל�חברת�"נגה

תקשורת")�ו"שידורי�קשת".�במשך�למעלה��מחודשיים�בדק�ההצעות��צוות�יועצים�שמינתה�המועצה�בתחומי�התוכן,

הכלכלה,�ההנדסה�והמשפט.

ד"ר�אילן�אבישרייעוץ�תוכן�-�

ד"ר�אילן�אסיה

גב'�דליה�גוטמן

פרופ'�גבי�ויימן

מר�מאג'די�חלאבי

מר�יורם�שווגר

משרד�גיזה,�זינגר,�אבןייעוץ�כלכלי�-�

משרד�אבי�חפץ

מעלות,�החברה�הישראלית�לדירוג�ניירות�ערך�(בדיקת�חוסן�פיננסי)

מר�ניסים�טל�,�ראש�אגף�שידורים�ובקרה�ברשות.ייעוץ�הנדסי�-�

עו"ד�דורון�אבני,�היועץ�המשפטי�לרשות.ייעוץ�משפטי�-�

משרד�עורכי�דין�אפרים�אברמזון�ושות'.

נוסף�להם,�סייעו�לרשות�בהליכי�המכרז,�בתחום�התוכן�ד"ר�עליזה�לביא,�מר�גדעון�גנני�ומר�דוד�ליבקינד�ובתחום*

הכלכלי�(הערכת�שווי�חברת�החדשות)�חברת�זיו�האפט.

ערוץ�2מכרז�ערוץ�2
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עבודת�בדיקת�ההצעות�על�ידי�יועצי�התוכן�נוהלה�על�ידי�גב'�אילת�מצגר.�במסגרת�זו�ביצעה�הגב'�מצגר�עם�צוותה

(בסיוע�מר�ליבקינד�והיועצים�הכלכליים)�בדיקות�של�עמידת�לוחות�המשבצים�שהוצעו�במכסות�הנדרשות�ושל�התאמת

הלוח�לתכנית�העסקית�שהציג�המציע.�במקביל�ניהלה�הגב'�יעל�בובליק,�את�עבודת�היועצים�הכלכליים�השונים,�הן

לגבי�בדיקת�התכנית�העסקית�והן�לגבי�בדיקת�חוסנם�הפיננסי�של�בעלי�היכולת�מטעם�המציעים�(אשר�הגישו�לרשות

מכתבים�בהם�התחייבו�להזרים�כספים�למציע�אם�ידרשו�לכך).

בדיקת�ההצעות�על�ידי�כל�אחד�מיועצי�התוכן�ועל�ידי�כל�אחד�מהיועצים�הכלכליים�נעשתה�בנפרד,�וזאת�כדי�להבטיח

הצגת�מגוון�דעות�בלתי�תלויות�לפני�המועצה.�כמו�כן�לווה��כל�אחד�ממשרדי�היעוץ�הכלכלי�ביועץ�משלו�מתחום�התוכן.

כדי�להבטיח�את�ישימות�ההצעות��נערכו�פגישות�בין�כל�אחד�מיועצי�התוכן�לכל�אחד�מהיועצים�הכלכליים,�בהשתתפות

הצוות�המקצועי�ברשות�בהן�נדונה�ישימותן�של�התחייבויות�שונות�שהוצעו�במכרז.�לצד�עבודת�יועצי�התוכן�והיועצים

הכלכליים�בוצעה�על�ידי�מר�ניסים�טל�הבדיקה�ההנדסית�וזאת�תוך�התייחסות�לתכנית�העסקית�המוצעת�והתאמתה

להוצאות�ההנדסיות�הצפויות.�כמו�כן�בוצעה�בדיקה�משפטית�מקיפה�על�ידי�עו"ד�דורון�אבני�ומשרד�עורכי�דין�אפרים

אברמזון�ושות'�של�זהותם�המשפטית�של�המציעים�ושל�שאלות�משפטיות�(מכרזיות�בעיקר)�אשר�עלו�במהלך�עבודתם

של�היועצים�השונים.�בשלב�זה�נשאלו�המציעים�לבקשת�היועצים�השונים,�מאות�שאלות�השלמה�שבהן�נדרשו�להבהיר

סוגיות�שונות�הכרוכות�בהצעה.�התשובות�שנתקבלו�שולבו�על�ידי�היועצים�השונים��בחוות�הדעת�שהגישו��למועצה.

ב-��11.04.05התכנסה�המועצה�בשבתה�כועדת�המכרזים�לדון�בהצעות�שהוגשו.�חברי�הוועדה�שנטלו�חלק�בדיונים�אלה:

מנשה�סמירה�—�יו"ר�המועצה�ויו"ר�ועדת�המכרזים

חברי�המועצה�וחברי�ועדת�המכרזים:

ד"ר�רוידה�אבו�ראס

ד"ר�דוד�אלכסנדר

מוסקו�אלקלעי

פרופ'�ראובן�אנוך

ד"ר�דוד�בוחניק

הדה�בושס

נורית�דאבוש

חיותה�דויטש

מרגלית�יניב

ד"ר�אורית�יעקובסון

ד"ר�ברוך�לשם

רוני�סומק

עו"ד�ניסן�שריפי

הדיונים�המרתונים�נמשכו�כשלושה�ימים�מלאים�וכללו:

דיונים�בעניין�חוות�דעת�יועצים�משפטיים�ואישור�כשירות�ההצעות

דיון�בעניין�חוות�דעת�של�יועצי�התוכן

דיונים�בעניין�חוות�דעת�של�יועצים�כלכלים�והנדסיים

תשאול�נציגי�ארבע�הקבוצות�המתמודדות

דיון�בתוצאות�והענקת�נקודות�בהתאם�למדדי�המכרז

סיכום�והצגת�תוצאות

בתום�הדיונים�החליטה�המועצה�להכריז�על�'שידורי�קשת'��ו'רשת�נגה'�כקבוצות�הזוכות�במכרז�ערוץ�2.

מכרז�ערוץ�2 ערוץ�2
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הפקת�לקחים
ממכרז�ערוץ�10

קיום�שימועים
ודיונים�ציבוריים

עריכת�מחקרים

מיפוי�מחויבויות
ערוץ�2

קביעת
המחוייביות
המינימום
במכרז

קביעת
השיקולים

לבחירת�הזוכים
ומשקלם

פרסום�ספר
המכרז

תהליך
הבהרות�מול
המתמודדים

גיבוש
עקרונות
המכרז

בחירת
הזוכים�על
ידי�המועצה

הגשת�חוות
דעת�למועצה

בדיקת
הצעות

הגשת
הצעות

תהליך
השלמות�מול
המציעים

בדיקת
היתכנות
כלכלית

תוצאות�הניקוד�של�ועדת�המכרזים:

'שידורי�קשת'-�92.573

'רשת-נוגה'-�85.272

'כאן'-�76.496

'טלעד'-75.581

לאחר�כחודשיים�ימים�הודיעו�הקבוצות�המפסידות�כי�הן�מבקשות�לקבל�לידן�את�ערבות�ההצעה�שהגישו�במכרז�ובכך

למעשה�בא�ההליך�המכרזי�לסיומו�מבלי�שהוגשה�עתירה�כנגד�החלטת�ועדת�המכרזים.

ההצעות�שהוגשו�במכרז�ערוץ��2נשאו�עימן�מסר�של�התחדשות�ורענון�פני�המרקע�של�ערוץ�2.�ניכר,�כי�העקרונות

שהציבה�המועצה�בתחילת�הדרך�באו�לידי�מימוש�בהצעות�שהוגשו,�בין�אם�בהגדלת�התקציבים�להפקה�המקומית

בכלל�ולתכניות�הדרמה�והתעודה�בפרט,�בין�אם�בהעשרת�המרקע�בתכנים�מועדפים�ומתן�ביטוי�לקהלים�שלא�מצאו

קודם�לכן�את�דרכם�אל�המרקע,�ובין�אם�בחיזוק�הנהלות�הזכיינים�והגיוון�הרב�תרבותי�בקרב�העובדים�.�כל�זאת,�לצד

שמירה�על�רווחיותו�של�כל�אחד�מהזכיינים.

אך�בכך�לא�תמה�הדרך.�אין�ספק,�כי�מבחנם�של�הזוכים�במכרז�ושל�הרשות�השנייה�יהיה�במימוש�הצעותיהם�של

הזוכים�במכרז�והוצאתן�מן�הכוח�אל�הפועל.

ערוץ�2מכרז�ערוץ�2
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תכני�שידור ערוץ�2

בחודש�נובמבר��2003החלה�שנת�הזיכיון�ה�-��11של�ערוץ�2.�הייתה�זו�שנת�הזיכיון�הראשונה�מתוך�התקופה�של�הארכת

הזיכיון�בת�השנתיים,�שאישרה�מועצת�הרשות�השנייה�לזכייניות�"טלעד",�"קשת",�"רשת",�"הטלוויזיה�החינוכית",

ו"חברת�החדשות"�בפברואר�2002.

במהלך�השנה�המדווחת�בדוח�זה,�עסקה�הרשות�השנייה�בנושאים�רבים�שקידמו�את�הסדרת�התוכן�בערוצים�המסחריים

שבפיקוחה.�באמצעות�קביעת�כללים�חדשים�בנושאי�התוכן,�ביצוע�בדיקות�מקצועיות�של�פרמטרים�שונים�הנוגעים

לשידור�ולהפקה�וייעול�שיטות�הפיקוח�הנהוגות,�יצרה�הרשות�מנגנוני�פיקוח�שייתנו�מענה�לצרכים�של�ציבור�הצופים

ושל�שוק�ההפקה.

הרשות�פעלה�רבות�כדי�להעמיק�את�שיתוף�הפעולה�שהיא�מקיימת�עם�איגודי�היוצרים�השונים�.�בעבודה�משותפת

והתייעצות�מקצועית�עם�נציגי�האיגודים�-�המפיקים,�היוצרים�הדוקומנטריים,�התסריטאים,�עובדי�הקולנוע�והטלוויזיה

והשחקנים�-�השכילה�הרשות�השנייה�למקד�את�הנושאים�הרלוונטיים�שהרגולטור�צריך�לתת�את�הדעת�עליהם�בפיקוח

על�התוכן�ובהסדרת�שוק�ההפקה�המקומי.

בשנת�זיכיון�זו�נכנסו�לתוקפם�כללים�חדשים�המסדירים�הקלות�לצופים�כבדי�שמיעה,�כדי�להפוך�ככל�שניתן�את�שידורי

הערוצים��2ו�-��10נגישים�לאוכלוסייה�זו.�הכללים�שקבעה�הרשות�כדי�להעשיר�את�היצע�התכניות�שילוו�בכתוביות

לטובת�אוכלוסיית�כבדי�השמיעה,�אושרו�ואף�זכו�לברכתה�של�ועדת�החינוך�בכנסת.�מדובר�בכללים�חלוציים,�הקובעים

מכסות�תרגום�הגדולות�בשיעורן�מאלו�הקיימות�בערוצי�השידור�האחרים�במדינה,�בהם�הערוץ�הציבורי�(רשות�השידור).

בחודש�ספטמבר��2004התפרסם�המכרז�לזיכיון�העתידי�של�ערוץ�2,�העתיד�להתחיל�בנובמבר�2005.�לפי�קביעת

המחוקק,�הוציאה�הרשות�לאור�את�המכרז�החשוב�ביותר�בשוק�הטלוויזיה,�המכרז�שיקבע�את�זהות�הגורמים�שישדרו

בערוץ��2בעשר�השנים�שיחלו�בנובמבר�2005.�במכרז�קבעה�הרשות�מחויבויות�תוכן,�שיש�בהן�כדי�להעשיר�את�מרקע

הערוצים�המסחריים,�ולספק�לציבור�היצע�מגוון�ואיכותי�של�תכניות�גם�בעתיד.�הרשות�גם�נתנה�את�דעתה�לצורך

בשידור�תכניות�שיעסקו�בקבוצות�השונות�באוכלוסייה�ושישלבו�בתוכן�נציגים,�מהמרכז�ומהפריפריה�החברתית

והגאוגרפית.�כמו�כן�נקבעו�מכסות�לתכניות�שיעסקו�בתרבות�ובהרחבת�הדעת�של�הצופים,�בשיח�הציבורי�של�החברה

הישראלית�ובסוגיות�הקשורות�למורשת�ולתרבות�היהודית.

יתרה�מזו,�המכרז�שם�דגש�על�הפרמטרים,�שיש�בהם�כדי�לקדם�ולפתח�את�שוק�ההפקה�בישראל.�נקבעו�מכסות

גבוהות�יותר�מבעבר�לתכניות�מהפקה�מקומית�ולתכניות�מהפקה�מקומית�קנויה.�נקבעה�מכסה�חדשה,�להפקת�תכניות

מקור�באזורי�הפריפריה�הגיאוגרפית,�ועל�ידי�יוצרים�המתגוררים�בפריפריה.�נקבעו�מחויבויות�אשר�יגדילו�בעתיד�את

היקף�התכניות�מסוגה�עילית�שעתידות�להיות�משודרות�בערוץ�2.

תכני�השידור
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בשנת�2004,�היצע�התכניות�בערוץ��2כלל�תוכניות�רבות�ומגוונות,�ובהן�תכניות�איכות�רבות,�מהז'אנר�התיעודי�והדרמטי.

בולטות�במיוחד�סדרות�התעודה�"יורים�ושרים",�ו-�"המלחמה�הבאה",�סדרות�הדרמה�"המשאית",�"פרנקו�וספקטור",

סדרת�דרמה�חדשנית�באנימציה�"מ"ק�22",�סדרת�דרמה�בפורמט�חדשני�וניסיוני�"משפחת�קמיצ'לי",�סרט�הטלוויזיה

"לתפוס�את�השמים",�הדרמה�"אפרסק",�דרמה�טלוויזיונית�שצולמה�ושודרה�בשידור�חי�לראשונה�בטלוויזיה�"זמן

אמת",�וסרטי�תעודה�רבים,�ובהם�"חסד�של�אמת",�"אחד�אלמנה�פעמיים�שכול",�"אנחנו�נגיע�בזמן",�"שיר�ערש".

בשידורן�של�תכניות�אלו�היה�כדי�להעשיר�את�שידורי�הערוץ�ולהעניק�לציבור�טלוויזיה�מגוונת�ואיכותית,�המשלבת�בידור

ואיכות�באופן�מוצלח.�הרשות�רואה�בחיוב�רב�את�העיסוק�התכניתי�בסוגיות�חברתיות,�מהותיות�ואקטואליות�של�החברה

הישראלית,�ומוצאת�שבשידור�תכנים�כאמור�ממלא�הערוץ�את�תפקידו�כערוץ�שידור�מרכזי.

בשנת��2004עשתה�הרשות�צעדים�רבים�כדי�לחזק�את�תכניות�הסוגה�עילית�שמשדרות�הזכייניות.�תכניות�סוגה�עילית,

לרוב�מהז'אנר�הדרמטי�והתיעודי,�נקבעו�כמחויבות�בחוק�הרשות�השנייה,�ונתפסות�בעין�המחוקק�כ"שמורת�הטבע"

של�היצירה�הטלוויזיונית�בערוצים�המסחריים.�כהמשך�לראייה�זו,�חידדה�הרשות�את�הכללים�שלפיהם�על�הזכיינים

להפיק�תכניות�מסוגה�עילית�ולשדרן.�החל�מנובמבר��2003הוחלו�כללי�תכניות�הקובעים,�בין�היתר,�פרמטרים�של

נאותות�הפקה�ראויים�להפקת�תכניות�מסוגה�עילית�ע"י�קביעת�הוצאה�מינימלית�להפקתן,�מגבלות�על�הפקות�בשיתוף

פעולה�עם�גורמים�נוספים,�ומגבלות�הנוגעות�למועד�שידורן�של�התכניות�הללו�בערוץ�2.

בדיקת�העמידה�של�הזכייניות�במכסות�הסוגה�עילית�בשנת��2004יצרה,�למעשה,�מהפך�בשיטת�הרגולציה�שהייתה

נהוגה�על�ידי�הרשות�בעבר.�לראשונה,�ובהתאם�לכללים�חדשים�שנקבעו,�התבצעה�בדיקת�העמידה�של�התכניות

המשויכות�לסוגה�לא�רק�על�פי�ההגדרות�הז'אנריות�הרלוונטיות,�אלא�גם�בהתאם�להיקף�ההוצאה�שהוציא�הזכיין�על

כל�תוכנית.�היקף�ההוצאה�נבדק�על�ידי�עיון�בחוזי�ההתקשרות�שבין�הזכיינים�לבין�המפיקים�שעימם�התקשרו�לצורך

הפקת�התכניות.�כתוצאה�משיטת�הבדיקה�האמורה,�שפרמטרים�שלה�מפורטים�בפרק�התכניות�להלן,�ישנן�תכניות

שלא�נכללו�במסגרת�המכסות�שבהן�חויבו�הזכיינים,�על�אף�שהן�עומדות�בהגדרה�הז'אנרית�הרלוונטית.

בבדיקה�זו�התמקדה�הרשות�גם�בשיתופי�הפעולה�שהתקיימו�בין�הזכיינים�לקרנות�ולגופי�השידור�השונים,�לצורך�הפקת

תכניות�מסוגה�עילית.�גם�על�רקע�זה,�תכניות�שלא�עמדו�במסגרת�הקבועה�בכללים�לנושא�שיתופי�פעולה�לא�הוכרו

למכסת�סוגה�עילית.

הרשות�ביצעה�בשנה�זו�בדיקה�מעמיקה�כדי�למפות�את�אופי�הפעילות�והרכב�הבעלות�של�חברות�ההפקה�השונות

בשוק�הטלוויזיה.�זאת�כדי�לבדוק�אלו�מהן�רשאיות�על�פי�חוק�הרשות�השנייה�במועד�הרלוונטי�להפיק�תכניות�מהפקה

מקומית�קנויה�בעבור�זכייניות�ערוץ��2ו-�10.�בבדיקת�הרשות�נמצא�כי�בהתאם�לחוק�הרשות�השנייה,�חברות�ההפקה

האלה�לא�יכולות�היו�על�פי�מבנה�הבעלות�בהן�להפיק�במועד�הבדיקה�הפקות�שייחשבו�קנויות�בעבור�הערוצים�2

ו-�10:�חברת�"מימד�אולפני�טלוויזיה",�חברת�"מימד�מוטי�רייף�בע"מ",�חברת�מתן-מימד�הפקה�אחרת"�(זאת�בשל

אחזקותיהן�בערוץ�המוסיקה�-ערוץ�24),�חברת�"ג.ג.�אולפני�ירושלים"�(בשל�אחזקותיה�בערוץ�הקניות),�חברת�"אולפני

הבירה"�(בשל�אחזקותיה�בערוץ�10),�וחברת�"ברוש�הפקות�איכות"�(בשל�בעלויות�צולבות�בקרב�הזכייניות).

ככלל,�נתנה�הרשות�דעתה�לסוגיות�רחבות�ומגוונות�הנוגעות�לטובת�הציבור,�איכות�השידורים�בערוצים�המסחריים,

והתפתחות�נכונה�של�שוק�ההפקה�והיצירה.�בעבודתה�העמיקה�הרשות�את�הפיקוח�על�התוכן�באופן�שייטיב�עם�ציבור

הצופים,�וקידמה�את�הרגולציה�שיש�בה�כדי�לקדם�את�היוצרים�ואת�היצירה�האיכותית�במדינת�ישראל.

סייעו�בהכנת�הפרקים�הנוגעים�לתכניות,�פרסומות,�הפרות,�הפקות�הרשות�ולשון:�יהודית�לויט,�ורד�עזרא,�גיתית�לבנון,

אודליה�ורש,�יפעת�בן�שושן,�רונית�בינדר,�עינבר�גולני,�ראומה�יצחקי�וניר�וינברום.

ערוץ�2תכני�השידור
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תכניות ערוץ�2

תכני�השידור

בפרק�של�תכני�השידור�מוצגים�הנתונים�שסוכמו�לתקופה�שבין�נובמבר�2003-דצמבר�2004,�תקופה�בת��14חודשים.

הייתה�זו�שנת�הזיכיון�האחת�עשרה�של�זכייניות�ערוץ��2(שנקבעה�כארבעה�עשר�חודש�לנוחות�הבדיקה),�במסגרת

תקופת�הארכת�הזכיון�שהעניקה�המועצה�לתקופה�נובמבר�2003-אוקטובר�2005.

ימי�השידור�התחלקו�בין�הזכייניות�באופן�הבא:

שידרה�בימי�ראשון�ורביעי�(עד�30.6.04)�ובימי�שני�וחמישי�(החל�מ-�1.7.04).טלעד

שידרה�בימי�שלישי,�שישי�ושבת�(עד�30.6.04)�ובימי�ראשון�ורביעי�(החל�מ-�1.7.05).שידורי�קשת

שידרה�בימי�שני�וחמישי�(עד�30.6.04)�ובימי�שלישי,�שישי�ושבת�(החל�מ-�1.7.04).רשת

שידרה�בכל�ימי�השבוע�על�פי�השיבוץ�הבא:הטלוויזיה�החינוכית

ימים�א'-ה'��15:00-14:00ו-�18:00-17:30

יום�ו'��12:30-10:00ו-�18:30-17:30

יום�שבת�12:30-11:00

סה"כ�שודרו�בערוץ��2במשך��14חודשים�בתקופה��1.11.03—��31.12.04—��10,055שעות�שידור.

מכסות�תוכן

כפי�שניתן�לראות�בפירוט�שלהלן,�במרבית�המכסות�המחייבות�את�הזכייניות�בתחום�התוכן,�קיימת�עמידה.�יחד�עם

זאת,�ישנם�מקרים�שבהם�קיימת�אי�עמידה�במכסה�זו�או�אחרת.

הרשות�העבירה�לבעלי�הזיכיונות�את�הממצאים�בעניין�עמידתם�או�אי�עמידתם�במכסות,�ובוחנת�ושוקלת�את�אופן

הטיפול�בכל�אחת�מהחריגות�שיצוינו�בדו"ח.

במקום�שבו�החליטה�הרשות�בעניין�אופן�הטיפול�באי�עמידה�כזו�או�אחרת,�הדבר�יצוין�במפורש.

עמידה�במכסת�ההפקה�המקומית:
לפי�הוראת�כתב�הארכת�הזיכיון�של�זכייני�ערוץ�2,�מכסת�ההפקה�המקומית�שבה�חויבו�הזכיינים�בשנה�זו�היא�45%

מכלל�שידוריהם.�המכסה�מחושבת�מתוך�כלל�השידורים�כולל�שידורי�חברת�החדשות�ובניכוי�שידורי�הטלוויזיה�החינוכית.

הטלוויזיה�החינוכית�מחויבת�ל-�50%הפקה�מקומית.

תכניות



להלן�עמידת�הזכיינים�בדרישות�אלו�בתקופה�הנבדקת:

טלעד�לא�עמדה�במכסת�ההפקה�המקומית�הנדרשת,�ונדרשה�להשלימה�במהלך�שנת�2005.

בנתון�מגולמות�השעות,�שבהן�בוטלו�שידורים�מתוכננים�ושודרו�במקומם�שידורי�חדשות�מיוחדים�בשל�הנחיית�הרשות

להימנע�משידורים�בעלי�אופי�בידורי�בזמן�פיגועים�ואירועים�ביטחוניים�ולהתאים�את�לוח�השידורים�למצב.

�60%מכלל�ההפקות�המקומיות�חייבות�להיות�קנויות,�להלן�עמידת�הזכיינים�בדרישה�זו:

*��50%מההפקות�המקומיות�שמשדרת�הטלוויזיה�החינוכית�צריך�שיהיו�מהפקה�מקומית�קנויה.�הטלוויזיה�החינוכית

לא�עמדה�במכסת�ההפקות�הקנויות�שהיא�מחויבת�בה�והרשות�רואה�אי�עמידה�זו�בחומרה.�הטלוויזיה�החינוכית�נדרשה

להשלים�את�המכסה�בשנת�2005.

עמידה�במכסות�הז'אנרים
המכסה�וההוצאה�המחויבת�לכל�תת�סוגה

בהתאם�לכללי�התכניות�מחויבים�בעלי�הזיכיונות�בהוצאה�ושידור�בגין�מכסת�תכניות�מסוגה�עילית�כדלקמן:

סכום�של��₪�50,000,000לערוץ�לפי�החלוקה�הזו:

תכנית�דרמה�-��50שעות�(מתוכן��3סרטי�טלוויזיה)�בהוצאה�כוללת�שלא�תפחת�מ-₪�25,000,000.(1)

סרטי�תעודה�מיוחדים�-��24שעות�בהוצאה�כוללת�שלא�תפחת�מ-₪�8,000,000,�ותכניות�תעודה�-(2)

�56שעות�(מתוכן��12שעות�תכניות�תחקיר)�בהוצאה�כוללת�שלא�תפחת�מ-₪�7,500,000.

תכניות�מיוחדות�-��50שעות�בהוצאה�כוללת�שלא�תפחת�מ-₪�9,500,000.(3)

חלוקת�המכסה�בין�בעלי�הזיכיונות�נעשית�בהתאם�למספר�ימי�השידור�שהוקצו�לכל�אחד�מהם.

25
ערוץ�2תכניות

אחוז�הפקה�מקומית הזכיין

43%טלעד

48%רשת

48%שידורי�קשת

82%הטלוויזיה�החינוכית

אחוז�הפקה�מקומית�קנויה הזכיין

76%טלעד

92.8%רשת

79%שידורי�קשת

30.2%*הטלוויזיה�החינוכית
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נוסף�על�כך,�מחויב�כל�אחד�מבעלי�הזיכיונות�להוציא�סכום�נוסף�בגין�תכניות�מסוגה�עילית,�שהוא�ההפרש�בין�17%

מההוצאה�השנתית�המזערית�של�בעל�הזיכיון�(�60%מהכנסותיו�נטו)�לבין�חלקו�היחסי�בהוצאה�של�₪�50,000,000.

הוצאה�נוספת�זו�נחלקת�באופן�זה:

�20אחוזים�לפחות-לתכניות�דרמה.(1)

�20אחוזים�לפחות-לסרטי�תעודה�מיוחדים.(2)

נאותות�הפקה

הכללים�מחייבים�את�בעל�הזיכיון�להפיק�כל�אחת�מהשעות�בתקציב�מינימלי�של��70%מהתקציב�לשעה�לסוגה�(הסכום

המתקבל�מחלוקת�ההוצאה�הכוללת�לכל�סוגה�במספר�השעות�שנקבעה�לה),�ובלבד�שסך�ההוצאה�לאותה�סוגה

תעמוד�בהוראת�הכללים.�עם�זאת,�המנהל�רשאי�להתיר�לבעל�הזכיון�להפיק�בכל�שנה�עד��6שעות�הפקה�מקומית

מסוגה�עילית,�בתקציב�של��60%לפחות�מהתקציב�לשעה�לסוגה,�ובלבד�שלדעת�המנהל�יש�בתכנית�ערך�מוסף�והיא

עוסקת�באחד�או�יותר�מנושאים�אלה:�טיפוח�אזרחות�טובה�וחיזוק�ערכי�הדמוקרטיה�וההומניזם,�מתן�ביטוי�למורשת

היהודית�וערכיה�ולערכי�הציונות,�מתן�ביטוי�מתאים�למגוון�התרבותי�של�החברה�הישראלית�מאזורי�הארץ�השונים

ובצורות�ההתיישבות�השונות�ולהשקפות�השונות�הרווחות�בציבור.

שיתופי�פעולה

כללי�התכניות�מתירים�לבעלי�הזיכיונות�להפיק,�בתנאים�מסוימים,�תכניות�בשיתוף�פעולה�עם�גורמים�שנמנו�בכללים.

ההוצאה�שהוציאו�הגופים�עימם�שיתף�בעל�הזיכיון�פעולה,�אינה�מוכרת�לו�במסגרת�מחויבויותיו�על�פי�הכללים.�התנאים

לשיתוף�פעולה�הם:

שיתוף�הפעולה�הוא�עם�גורם�משדר�(כמפורט�בכללים)�או�עם�קרן�התומכת�בקולנוע�או�בטלוויזיה;(1)

בתחילת�התכנית�ובסיומה�מופיע�גילוי�נאות�בדבר�שיתוף�הפעולה;(2)

ניתן�אישור�בכתב�ומראש�של�המנהל�לשיתוף�הפעולה;(3)

התקציב�לשעה�של�התכנית�אינו�נופל�מהתקציב�לשעה�לסוגה�עילית�(ללא�האפשרות�להוציא�רק��70%מתקציב(4)

זה�כמפורט�לעיל);

בעל�הזיכיון�עצמו�הוציא�לפחות��60%מתקציב�הפקתה�בפועל�של�התכנית.(5)

עוד�נקבע�בכללים,�כי�המנהל�לא�יאשר�שיתופי�פעולה�ליותר�ממחצית�ממכסת�תכניות�הדרמה�וליותר�ממחצית�ממכסות

סרטי�התעודה�המיוחדים�ותכניות�התעודה,�הנזכרות�לעיל.

נוסף�על�כך,�תכנית�שהופקה�בשיתוף�פעולה�כאמור�תוכר�למכסה�גם�אם�שודרה�פעם�אחת�בערוץ�נישה�לפני�שידורה

בידי�בעל�הזיכיון.�זאת,�בהתאם�לתפישת�"חלונות�השידור"�המקובלת�בשיתופי�פעולה�בעולם,�לפיה�ערוץ�הנישה�זוכה

לחלון�השידור�הראשון�והערוץ�המרכזי�לחלון�השני.

תכניות ערוץ�2



27

�עילית �מסוגה �הקנויות �ההפקות מכסת
וההוצאה�בגינן

בהתאם�לכללים�ישדר�בעל�זיכיון�מכסה�לתכניות�סוגה�עילית�שבה�הוא�מחויב,�להפקות�מקומיות�קנויות�בשיעור�שלא

יפחת�מ-�60אחוזים�ממכסה�זו.

רשת-��100%מתכניות�מסוגה�עילית�היו�בהפקה�מקומית�קנויה

קשת-��64%מתכניות�מסוגה�עילית�היו�בהפקה�מקומית�קנויה

טלעד-��65%מתכניות�מסוגה�עילית�היו�בהפקה�מקומית�קנויה

להלן�פירוט�מידת�העמידה�של�בעלי�הזיכיונות�במכסות�שבהן�חויבו�בהתאם�ליחידת�השידור�של�כל�אחד�מהם�(בהתאמה

לתקופה�של��14חודש):

טלעד:

דרמה

מכסה�-��16:48שעות.

טלעד�לא�שידרה�סרט�טלוויזיה�כנדרש�ולפיכך�נדרשה�להשלים�מחויבות�זו�בשנת�2005.

₪�9,709,690.הוצאה�מחויבת:

₪�9,279,600.הוצאה�בפועל:

קיים�חוסר�בהוצאה�בסך�של��₪�430,090אשר�טלעד�נדרשת�להשלימו�בשנת�2005.

תכניות�מיוחדות

מכסה�-��16:48שעות

הזכיין�לא�עמד�במחויבות�-�חוסר�של��17דקות.�הזכיין�נדרש�להשלים�חוסר�זה�בשנת�2005.

₪�3,161,457.הוצאה�במחויבות:

₪�4,451,283.הוצאה�בפועל:

משך שם�התכנית

59X523.9.04�-�19.8.04'=�4:55שעותטיפול�נמרץ

31X1430.8.04�-�30.5.04'=�7:14שעותהחיים�זה�לא�הכול

63X731.12.04�-�15.11.04'=�7:21שעותהמשאית

סה"כ��19:30שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

74X1120.6.04�-�29.2.04'=�13:33שעותשלווה

30X220.12.04�-�13.12.04'=�1:00שעותקצרים

59X214.10.04�-�21.1.04'=�1:58שעותטיפול�נמרץ

סה"כ��16:31שעות

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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תעודה:

סרטי�תעודה

מכסה�-��8:06שעות

₪�4,052,345.הוצאה�מחויבת:

₪�2,281,908.הוצאה�בפועל:

קיים�חוסר�בהוצאה�בסך�של��₪�1,770,437אשר�טלעד�נדרשת�להשלימו�בשנת�2005.

הסרט�"מבטים"��2004שודר,�אך�לא�עמד�בתנאים�המחייבים�את�היקף�השקעת�הזכיין�בתכנית�המופקת�בשיתוף

פעולה,�לכן�לא�נכלל�בסוגה.

תכניות�תעודה

מכסה-��18:48שעות�(הזכיין�מחויב�לכלול�במכסה�זו�תכניות�תחקיר)

₪�2,495,887.הוצאה�מחויבת:

₪�8,246,427.הוצאה�בפועל:

❙��5:08שעות�מתוך�מכסות�התעודה�הופקו�בשיתוף�פעולה�(�11%מהמכסה),�בהתאם�לכללים.

משך שם�התכנית

70X14.11.04'=�1:10שעותשלום�קטן�שלי

44X112.8.04'=�44דקותעינת�ירון�חדוות�מלחמה

60X116.6.04'-�1:00שעותת"א�רמאללה�סהרה

62X620.12.04�-�15.11.04'=�6:12שעותעובדה

53X125.10.04'=�53דקותשלום�ירדן

30X610.12.03�-�12.11.03'=�3:00שעותפעם�בחיים

76X120.9.04'=�1:16שעותלילות�טוקיו

51X712.7.04�-�28.1.04':42=�5:00שעותמסע�עולמי

43X114.4.04'=�43דקות�פליקס�חלפון�ההחמצה�הגדולה

62X126.5.04'=�1:02שעותפרץ�והזאב

46X2130.12.04�-�1.7.04'=�16:06שעותאמנון�לוי�(תכנית�תחקיר)

סה"כ��37:06שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

106X15.11.04'=�1:46שעותערוץ��2עכשיו�הסרט

60X128.3.04'=�1:00שעותתמיד�אותו�חלום�מרי�לו

77X48.11.04�-�18.10.04'=�5:08שעות��יורים�ושרים�*

60X19.6.04'=��1:00שעותזהב�לבן

סה"כ��8:54שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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סיכום�ההוצאה�הכספית�להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן�-�טלעד

ההוצאה�המחייבת�של�טלעד�לתכניות�מסוגה�עילית�עומדת�על-��₪�23,589,573אשר��4,170,194אלפי�₪�מתוכם

הוציא�הזכיין�לתכניות�מסוגה�עילית�לכל�ז'אנר�עפ"י�בחירתו.

בפועל,�הוציאה�טלעד�-��₪�24,259,218להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ורכישתן.

הערה:�לטלעד�חוסר�של��₪�1,770,437בהוצאה�להפקת�סרטי�תעודה,�ובהפקת�הדרמות�חוסר�של��₪�430,090ולפיכך

מחוייבת�להשלימו�בשנת�2005.

רשת

דרמה:

מכסה-��20:12שעות

₪�11,567,729.הוצאה�מחויבת:

₪�9,271,912.הוצאה�בפועל:

קיים�חוסר�בהוצאה�בסך�של��2,295,817מיליון�₪�אשר�רשת�נדרשה�להשלימו�בשנת�2005.

❙��1:45שעות�מתוך�המכסה�הופקו�בשיתוף�פעולה�(�9%מהמכסה),�בהתאם�לכללים.

הסדרה�"אשליות"�הוכרה�בהתאם�לכלל��21(ג1).

במהלך��2004שידרה�רשת��4דרמות�בודדות:�שיעור�מולדת�"היה�נהדר",�"שיעור�מולדת"�"שלוש�אצבעות",�שיעור

מולדת�"קרוון�841",�שיעור�מולדת�"עבד�השם",�אשר�לא�נכללות�במכסת�הסוגה�העילית,�מכיוון�שזו�מחויבות�הקשורה

לתקופת�הזיכיון�הקודמת�שהזכיין�השלים�בתקופה�זו.

משך שם�התכנית

62X628.9.04�-�10.6.04'=�6:12שעותאשליות

30X828.8.04�-�3.7.04'=�4:00שעותאחד�העם�1

105X119.10.04'=�1:45שעותבזמן�אמת�-�סרט�טלוויזיה�*

44X624.12.04�-�26.11.04'=�4:24שעותמשפחת�קמיצ'לי

30X821.8.04�-�3.7.04'=�4:00שעותדיפלומטים

סה"כ��20:21שעות

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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משך שם�התכנית

�18.3.04�-�12.2.04ימי�חמישי30X5'=�2:30שעותהחבילה

�31.5.04�-�3.5.04ימי�שני35X5'=�2:55שעותהחבילה

35X612.2.04�-�1.1.04'=�3:30שעותהילדים�של�דנה

15X625.12.04�-�11.12.04'=�1:30שעותגלויות�מכאן�*

41X2131.12.04�-�2.7.04'=�14:21שעותמשחק�מכור

סה"כ��24:46שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

60X14.3.04'=�1:00שעותסלבריטי

60X427.7.04�-�6.7.04'=�4:00שעותמדינה�על�המשקל

50X12.10.04'=�50דקותחסד�של�אמת�*

75X116.10.04'=�1:15שעותמי�אתה�אלחנן�טננבוים?

50X19.10.04'=�50דקותאחד�אלמנה,�פעמיים�שכול

60X15.10.04'=�1:00שעותהרב�גרוסמן�–�מגדל�של�אור

65X119.10.04'=�1:05שעותמי�הבא�בתור?

92X125.12.04'=�1:32שעותרק�רגע�–�ספיישל�*

סה"כ��11:32שעות

מועד�השידור

תכניות�מיוחדות

מכסה-��20:12שעות

₪�3,802,257.הוצאה�מחויבת:

₪�5,602,500.הוצאה�בפועל:

❙��1:30שעות�מתוך�המכסה�הופקו�בשיתוף�פעולה�(�6%מהמכסה),�בהתאם�לכללים.

תעודה

סרטי�תעודה

מכסה-��9:12שעות

₪�4,763,687.הוצאה�מחויבת:�

₪�3,922,429.הוצאה�בפועל:�

קיים�חוסר�בהוצאה�בסך�של���₪��841,258אשר�רשת�מחוייבת�להשלימו�בשנת�2005.

רשת�שידרה�נוסף�לכך�שני�סרטים�דוקמנטריים�"פושע"�ו"מציצים�פנימה",�אשר�לא�נכללים�במכסות�התעודה,

מכיוון�שלא�עמדו�בפרמטרים�של�נאותות�הפקה.

תכניות ערוץ�2
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משך שם�התכנית

70X13.11.03'=�1:10שעותספיישל�עובדים�זרים

25X225.3.04'=�50דקותרגע�לפני�הפרידה�*

45X12.11.04'=�45דקותספיישל�בחירות�בארה"ב

80X212.10.04�-�16.2.04'=�2:40שעותשידור�חוקר�(תכנית�תחקיר)

40X3125.12.04�-�13.11.03'=�20:40שעותכלבוטק�(תכנית�תחקיר)

73X123.10.04=��1:13שעותפושע

29X323.11.04�-�9.11.04'=��1:27שעותמציצים�פנימה

סה"כ��28:55שעות

מועד�השידור

תכניות�תעודה:

מכסה-��22:42שעות�(הזכיין�מחויב�לכלול�במכסה�זו�תכניות�תחקיר)

₪�3,001,784.הוצאה�מחויבת:

₪�7,006,374.הוצאה�בפועל:

❙��3:12שעות�מתוך�מכסות�התעודה��הופקו�בשיתוף�פעולה�(�8.5%מהמכסה),�בהתאם�לכללים.

סיכום�ההוצאה�הכספית�להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן�-�רשת

ההוצאה�המחיבת�של�רשת�לתכניות�מסוגה�עילית�עומדת�על�-��₪�27,820,808אשר��₪�4,685,351מתוכם�הוציא

הזכיין�לתכניות�מסוגה�עילית�לכל�ז'אנר�עפ"י�בחירתו.

בפועל,�הוציאה�רשת�—��₪�25,803,215להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן.

לרשת�חוסר�של��₪�2,295,817בדרמה�וחוסר�של��₪�841,258בהוצאה�לסרטי�תעודה�ולפיכך�מחוייבת�להשלימם

בשנת�2005.

ערוץ�2תכניות
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שידורי�קשת

דרמה:

מכסה-��21:18שעות

12,991,927	₪.הוצאה	מחויבת:

16,298,944	₪.הוצאה	בפועל:

❙	4:01	שעות	מתוך	המכסה	הופקו	בשיתוף	פעולה	(12.5%	מהמכסה),	בהתאם	לכללים.

בעניין	הסדרה	מ"ק	22	-	הוכרו	למכסה	רק	6	פרקים	מתוך	10,	מכיוון	ש-4	פרקים	שודרו	יותר	מפעם	אחת	בכבלים

טרם	שידורם	בערוץ	2.

קשת	שידרה	בתקופה	זו	את	הסדרות	"שמש",	"הבורגנים"	(סה"כ	13:51	שעות).שתי	הסדרות	לא	עמדו	בכלל

המגביל	את	השידור	הראשוני	של	הסדרה	שהופקה	בשיתוף	פעולה	עם	ערוץ	נישה	לשידור	אחד	בלבד	לפני	שידור

בערוץ	2.	הסדרה	"הבורגנים"	לא	עמדה	בכלל	המחייב	את	שיעור	ההשקעה	של	הזכיין	בתכנית	המופקת	בשיתוף

פעולה,	אי	לכך	תכניות	אלו	לא		הוכרו	למכסה.

❙❙	הרשות	אישרה	לקשת	לשדר	את	הסרט	בשנת	2005.

תכניות�מיוחדות

מכסה-�21:18שעות

4,010,859	₪.הוצאה	מחויבת:

8,763,750	₪.הוצאה	בפועל:

משך שם�התכנית

7.11.03	-	75X1427.2.04'=17:30	שעותארץ	נהדרת

7.11.04	-	87X619.12.04'=	8:42	שעותארץ	נהדרת

38X13.2.04'=38	דקותארץ	נהדרת	יום	טוב

סה"כ��26:50שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

7.11.03	-	56:14X1327.1.04'=12:11	שעותפרנקו	וספקטור

11.7.04	-	31:15X619.9.04'=3:08	שעותמ"ק	22	*

53X128.5.04'=53	דקותאפרסק	*

84X17.3.05'=1:24	שעותלתפוס	את	השמים	-	סרט	טלוויזיה	**

29.11.03	-	33X2618.8.04'=14:18	שעותאסתי	המכוערת

סה"כ��31:54שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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תעודה

סרטי�תעודה

מכסה-��10:12שעות

קיים�חוסר�של��1:14שעות�במכסה,�קשת�נדרשה�להשלימו�בשנת�2005.

₪�5,814,601.הוצאה�מחויבת:

₪�2,375,000,�עד�אשר�תתברר�ההוצאה�של�המלחמה�הבאה.הוצאה�בפועל:

קיים�חוסר�בהוצאה�בסך�של��3,439,601מיליון�₪�אשר�קשת�מחוייבת�להשלים�בשנת�2005.

קשת�שידרה�נוסף�לכך�שלושה�סרטים�תיעודיים�"לס�מואה�טאמה",�"לפנייך�ברעדה",�"עיר�ללא�רחמים",�שלא

הוכרו�למכסת�הסרטים�התיעודיים,�מכיוון�שלא�עמדו�בתנאי�שיתוף�פעולה.

תכניות�תעודה

מכסה�-��23:54שעות�(הזכיין�מחויב�לכלול�במכסה�זו�תכניות�תחקיר)

₪�3,166,467.הוצאה�מחויבת:

₪�5,499,971.הוצאה�בפועל:

❙��4:04שעות�מתוך�מכסות�התעודה�הופקו�בשיתוף�פעולה�(�11.5%מהמכסה),�בהתאם�לכללים.

משך שם�התכנית

76X14.11.03'=�1:16שעותפשוט�לשחק

60X227.10.04�-�20.10.04'=�2:00שעותהמלחמה�הבאה�*

68X19.12.03'=�1:08שעותכשדודו�פגש�את�אריה

75X120.3.04'=�1:15שעותסיכון�מחושב

75X127.10.04'=�1:15שעותאנחנו�נגיע�בזמן

64X16.4.04'=�1:04שעותשיר�ערש�*

60X110.10.04'=�1:00שעותאוריינטל�*

סה"כ��8:58שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

40X511.7.04�-�8.8.04'=�3:20שעותבין�כרכור�לסינגפור

44X226.12.04�-�22.12.04'=�1:28שעותהסיפורים�שמאחורי�השירים

44X113.4.04'=��44דקותדודו�במסע�אל�השבט�האבוד

44X46.10.04�-�8.9.04'=�2:56שעותדרך�האוכל-חגים

37X1116.12.03�-�9.3.04'=�6:47שעותיצאת�צדיק

38X129.8.04'=��38דקותגיבורים�מהחיים

46X727.10.04�-�22.8.04'=�5:22שעותבולדוזר�(תכנית�תחקיר)

50X210.11.04�-�13.4.04'=�1:40שעותרשיון�להרוג�(תכנית�תחקיר)

41X14.7.04'=�41דקותחיים�על�הכביש�(תכנית�תחקיר)

53X224.4.04�-�17.4.04'=�1:46שעותאיך�להציל�את�החיים�שלך�(תכנית�תחקיר)

סה"כ��25:22שעות

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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סיכום�ההוצאה�הכספית�להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן�-�קשת

ההוצאה�המחייבת�של�קשת�לתכניות�מסוגה�עילית�עומדת�על�-��₪�₪�33,294,962אשר��₪�7,311,108מתוכם�הוציאו

הזכיין�לתכניות�מסוגה�עילית�לכל�ז'אנר�עפ"י�בחירתו.

בפועל,�הוציאה�קשת-��₪�32,937,665להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן.

לקשת�חוסר�של��₪�3,439,601בהשקעה�בסרטי�תעודה�ולפיכך�מחוייבת�להשלימו�בשנת�2005.

הטלוויזיה�החינוכית

תכניות�מיוחדות

המכסה:�16:55שעות

תעודה

המכסה:��7:17שעות

משך שם�התכנית

60X119.4.04'=�1:00שעותהיינו�שם

60X311.4.05'=�3:00שעותנביאים

30X227.4.04�-�12.4.04'=�1:00שעותזיכרונות�מהקופסה

30X126.4.04'=�30דקותכדי�שלא�יאבד

60X620.11.04�-�16.10.04'=�6:00שעותמהפכן�בן�98

סה"כ��11:30שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

30X5325.12.04�-�1.11.03'=�26:30שעותבקריאה�ראשונה

30X427.12.04�-�6.12.04'=�2:00שעותההפסקה�הגדולה

סה"כ��28:30שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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בידור�לילדים�ונוער

המכסה:��12:50שעות

משך שם�התכנית

30X206.7.04�-�31.5.04'=�10:00שעותחידון�המאה

30X5927.12.04�-�3.11.03'=�29:30שעותזומביט

30X1128.12.04�-�19.10.04'=�5:30שעותסברס

30X6130.12.04�-�5.11.03'=�30:30שעותספורטיבי

30X48.12.04�-�16.3.04'=�2:00שעותשוונג

סה"כ��77:30שעות

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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הפקה�מקומית�עצמית
להלן�פירוט�של�תכניות�שהופקו�בידי�הזכיין�ולא�באמצעות�חברות�הפקה�חיצוניות.

טלעד

רשת
משך שם�התכנית

106X221.4.04�-�6.11.03'=�38:52שעותטיאר�ברשת

25X127.7.04'�=�25דקותאפשר�לחשוב

97X127.8.04'=�1:37שעותהמירוץ�לצמרת�של�אריק�זאבי

71X114.6.04'=�1:11שעותטקס�פרס�ספיר�לספרות

53X1628.8.04�-�3.7.04'=�14:08שעותג'ונגל

92X2525.12.04�-�3.7.04'=�38:20שעותהבוקר�השביעי

61X517.9.04�-�3.7.04'=�5:05שעותהמכנה�המשותף

125X122.3.04'=�2:05שעותטקס�בחירת�מלכת�היופי

סה"כ��101:43שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2

משך שם�התכנית

60X125.10.04'=�1:00שעות"שלום�ירדן"�סרט�תיעודי

45X123.6.04'=�45דקותהטקס�מעבר�לפינה

125X27.10.04�-�27.6.04'=�4:10שעותחוגגים�את�החיים�ש.ח

110X125.11.04'=�1:50שעותחוגגים�את�החיים-עמותת�גדולים�מהחיים

45X127.9.04'=�45דקותלקראת�טקס�פרסי�האוסקר�הישראלי�2004

40X227.12.04�-�13.9.04'=�1:20שעותמתכוננים�למבחן�של�המדינה

135X16.9.04'=�2:15שעותנער�ונערת�השנה�2004

135X17.10.04'=�2:15שעותנער�ונערת�השנה��2004ש.ח

65X620.12.04�-�15.11.04'=�6:30שעותעובדה-�עונה�11

38X510.12.03�-�12.11.03'=�3:10שעותפעם�בחיים

38X325.2.04�-�11.2.03'=�1:54שעותפעם�בחיים�ש.ח

136X12030.12.04�-�2.11.03'=�272שעותקפה�טלעד

35X222.11.04�-�15.11.04'=�1:10שעותשיקגו-ספיישל�דוקומנטרי

83X216.9.04�-�30.9.04'=�2:46שעותשלומי�שבת�וחברים

42X126.7.04'=�42דקותשלושה�באב

70X128.3.04'=�1:10שעותתמיד�אותו�חלום-מסע�מרי�לו�בארה"ב

סה"כ��303:42שעות

מועד�השידור
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שידורי�קשת

משך שם�התכנית

34X112.3.04�-�4.11.03'=�6:14שעות�85-75עם�ירון�לונדון�ש.ח

48X612.6.04�-�13.1.04'=�4:48שעותאבא,�קובה,�ובת�מונטסומה�ש.ח

36X129.8.04'=�36דקות�אנשי�השנה�(2004)

64X2826.12.04�-�7.11.03'=�29:52שעותארץ�נהדרת

31X1422.5.04�-�14.11.03'=��7:14שעותבודהה,�קרישנה,�פיצה,�קולה�ש.ח

62X219.6.04�-�23.1.04'=�2:04שעותבטעם�וניל-ירון�לונדון�בסיישל�ש.ח

93X117.4.04'=�1:33שעותבצל�הצלב�ש.ח

33.5X28.11.03�-�1.11.03'=�1:07שעותבקשר�לאהבה�ש.ח

50X1513.3.04�-�29.11.03'=�12:30שעותדאבל�דייט

48X11.6.04'=�48דקותדרום�מציגים

73X107.5.04�-�5.3.04'=�12:10שעותהאקדמיה�לצחוק

29X88.5.04�-�1.11.04'=�6:52שעותהאקדמיה�לצחוק�ש.ח

86X127.4.04'=�1:26שעותהבא�בדור-יום�העצמאות�50

31X131.10.04'=�31דקותהבורגנים�חוזרים

27X13.11.04'=�27דקותהבורגנים�חוזרים�ש.ח

33X1219.9.04�-�5.3.04'=�6:36שעותהחדר�ש.ח

60X1324.11.04�-�1.9.04'=�13:00שעותהינשופים

21X218.8.04�-�15.8.04'=�42דקותהגיבורים�של�אנשי�השנה

33X107.5.04�-�5.3.04'=�5:30שעותהמכינה�לאקדמיה�לצחוק

37X918.5.04�-�9.1.04'=�5:33שעותהעין�השלישית�ש.ח

158X127.4.04'=�2:38שעותהקשר�הישראלי

23X417.11.04�-�7.11.04'=��1:32שעותהרגעים�הגדולים�של�הטלוויזיה�-�מסך�הזהב

26X414.11.04�-�7.11.04'=��1:44שעותהרגעים�הגדולים�של�הטלוויזיה�-�מסך�הזהב�ש.ח

33X311.11.03�-�4.11.03'=�1:39שעותלקראת�מסך�הזהב�2003

32X115.11.03'=��32דקותלקראת�מסך�הזהב��2003ש.ח

47X115.11.03'=��47דקותלקראת�מסך�הזהב�-�מהפך�הזהב

48X522.12.04�-�24.11.04'=�4:04שעותהשגריר

80X128.11.04'=�1:20שעותהשגריר�ש.ח

14X428.11.04�-�19.11.04'=�56דקותהשגריר�-�חסינות�דיפלומטית

12X14.11.04'=�12דקותהשגריר�-�המשימה�האמיתית

41X522.12.04�-�24.11.04'=�3:25שעותהשגריר�-�הבחירה

26X128.11.04'=�26דקותהשגריר�-�הבחירה�ש.ח

36X1229.6.04�-�9.3.04'=�7:12שעותהשמן�עם�הסוני�ש.ח

91X18.11.03'=�1:31שעותחייה�ומותה�של�עפרה�חזה�ש.ח

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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משך שם�התכנית
68X63.2.04�-�31.1.04'=�6:48שעותיומטוב�2004

32X215.12.04�-�15.9.04'=�1:04שעותילדים�יוצרים�עם�קשת

78X214.11.03�-�11.7.04'=�27:18שעותכיכר�המדינה�ש.ח

47X317.11.04�-�25.6.04'=�24:17שעותככה�וככה�ש.ח

54X16.4.04'=�53דקותכנגד�ארבעה�בנים

25X115.9.04'=�25דקותכשאהרוני�פגש�את�ג'יימי

75X19.12.03'=�1:15שעותכשדודו�פגש�את�אריה

34X127.2.04'=�34דקותמבוא�לצחוק

32X12.3.04'=��32דקותמבוא�לצחוק�ש.ח

30X1224.2.04�-�1.11.03'=�6:00שעותמדריך�קושניר�ש.ח

42X1328.8.04�-�22.5.04'=�9:06שעותמי�פנוי

43X2126.12.04�-�25.5.04'=�15:03שעותמי�פנוי�ש.ח.�

62X2711.7.04�-�16.12.03'=�27:54שעותמפתח�הלב�ש.ח

39X1113.3.04�-�3.1.04'=�7:09שעותמקרה�לילה�ש.ח

20X1826.6.04�-�7.2.04'=�6:00שעותסטגדם�ש.ח

33X10329.6.04�-�1.11.03'=�56:39שעותסיפורי�מישמיש�ש.ח

24X129.9.04'=�24דקותסרטים�ישראליים�-�אחלה�תרבות

43X204.8.04�-�4.11.03'=�14:20שעותשיחה�בעלמא�ש.ח

29X121.11.04'=�29דקותמי�תהיה�תכנית�השנה?�מסך�הזהב�2004

סה"כ��353:14שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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הטלוויזיה�החינוכית

משך שם�התכנית

30X3025.12.04�-�1.11.03'=�15:00שעותבקריאה�ראשונה

30X249.10.04�-�15.11.03'=�12:00שעותבקריאה�ראשונה�ש.ח

30X427.12.04�-�6.12.04'=�2:00שעותההפסקה�הגדולה

60X119.4.04'=�1:00שעותהיינו�שם

60X111.4.05'=�1:00שעותנביאים

60X217.9.04�-�12.4.04'=�2:00שעותנביאים�ש.ח

30X3827.12.04�-�3.11.03'=�19:30שעותזומביט

30X2419.12.04�-�16.12.03'=�12:00שעותזומביט�ש.ח

30X227.4.04�-�12.4.04'=�1:00שעותזיכרונות�מהקופסה

30X4431.12.04�-�7.11.03'=�22:00שעותזמן�הורים

30X458.10.04�-�10.12.03'=�22:30שעותזמן�הורים�ש.ח

30X12228.12.04�-�2.11.03'=�61:00שעותחוצה�ישראל

30X4429.11.04�-�21.2.04'=�22:00שעותחוצה�ישראל�ש.ח

30X106.7.04�-�31.5.04'=�5:00שעותחידון�המאה

30X106.7.04�-�1.6.04'=�5:00שעותחידון�המאה�ש.ח

60X115.9.04'=�1:00שעותיתוש�בראש

60X116.9.04'=�1:00שעותיתוש�בראש�ש.ח

30X126.4.04'=�30דקותכדי�שלא�יאבד

30X3526.6.04�-�1.11.03'=�17:30שעותמבט�נשי

30X499.10.04�-�7.11.03'=�24:30שעותמבט�נשי�ש.ח

30X425.12.04�-�4.12.04'=�2:00שעותמבט�בשניים

60X620.11.04�-�16.10.04'=�6:00שעותמהפכן�בן�98

30X2431.12.04�-�16.7.04'=�12:00שעותמוסף�המוספים

30X1316.10.04�-�17.7.04'=�6:30שעותמוסף�המוספים�ש.ח

30X1625.10.04�-�12.7.04'=��8:00שעותמישהו�דיבר?

30X1825.10.04�-�12.7.04'=��9:00שעותמישהו�דיבר?�ש.ח

30X428.12.04�-�7.12.04'=�2:00שעותסברס

30X730.11.04�-�19.10.04'=�3:30שעותסברס�ש.ח

30X3929.12.04�-�5.11.03'=�19:30שעותספורטיבי

30X2230.12.04�-�5.2.04'=�11:00שעותספורטיבי�ש.ח

30X53.12.04�-�5.11.03'=�2:30שעותעולים�על�סרטון

30X3022.8.04�-�8.2.04'=�15:00שעותעולים�על�סרטון�ש.ח

30X4122.8.04�-�7.11.03'=�20:30שעותעם�אמל�בשכונה

30X108.10.04�-�5.3.04'=�5:00שעותעם�אמל�בשכונה�ש.ח

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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הפקה�קנויה�מגורם�אחד
לפי�כללי�התכניות�לא�ישדר�בעל��זיכיון�בכל�שנה�הפקות�קנויות��שלמעלה�מ-�30%מהן�נרכשו�מגורם�אחד,�אלא�אם

כן�אישרה�זאת�המועצה.

�עמדה�בדרישה.טלעד�-

הזכיין�שידר�במשך�התקופה�הנבדקת��40%של�הפקות�קנויות�מגורם�אחד�(�591שעות�הופקו�על�ידי�אולפנירשת�-

הרצליה).�כאמור�הזכיין�שידר�הפקות�קנויות�בהיקף�של��92.8%מכלל�ההפקה�המקומית,��32.8%מעבר�למחוייבות

בחוק�ובכללים.��אחוז�זה�ילקח�בחשבון�בבחינת�עמידת�הזכיין�בכלל�האמור.

עמדה�בדרישה.קשת�-

משך שם�התכנית

30X48.12-04�-�16.3.04'=�2:00שעותשוונג

30X4123.12.04�-�8.11.03'=�20:30שעותתיק�תקשורת

30X4230.12.04�-�1.11.03'=�21:00שעותתיק�תקשורת�ש.ח

90X125.5.04'=�1:30שעותעושים�תקשורת

30X56.10.04�-�5.4.04'=�2:30שעותאינטרמצו�ש.ח

30X26.10.04�-�29.4.04'=�1:00שעותאסכולה�ש.ח

30X126.5.04'=�30דקותביאליק�בת"א�ש.ח

60X127.10.04'=�1:00שעותהאיש�שלמד�לרקוד

30X129.6.04'=�30דקותהבטן�כמו�הים�ש.ח

30X418.10.04�-�8.9.04'=�2:00שעותהיו�סרטים�ש.ח

30X1531.5.04�-�2.2.04'=�7:30שעותהכול�אנשים�ש.ח

30X817.10.04�-�29.8.04'=�4:00שעותהכול�פתוח�ש.ח

30X813.10.04�-�14.7.04'=�4:00שעותהעולם�עפ"י�גיא�ותם�ש.ח

30X1213.10.04�-�14.7.04'=�6:00שעותזהו�זה�ש.ח

60X17.10.04'=�1:00שעותזפירלי�ש.ח

60X127.11.04'=�1:00שעותכיתת�אומן�ש.ח

30X16.4.04'=�30דקותמדריך�לתזמורת�ש.ח

30X26.4.04'=�1:00שעותמה�נעמה�עפרה�ש.ח

30X126.4.04'=�30דקותמקום�קבורתו�ש.ח

30X554.8.04�-�19.5.04'=�27:30שעותעניין�של�זמן�ש.ח

30X3829.9.04�-�5.8.04'=�19:00שעותעשרים�פלוס�ש.ח

30X110.7.04'=�30דקותקשר�משפחתי�ש.ח

60X226.5.04�-�11.4.04'=�2:00שעותראט�אל�סאקה�ש.ח

30X927.2.04�-�2.1.04'=�4:30שעותשביל�הסיפורים�ש.ח

30X46.10.04�-�5.4.04'=�2:00שעותשירים�שאוהבים�ש.ח

30X1314.10.04�-�8.7.04'=�6:30שעותשערורייה�ש.ח

סה"כ��510שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2



41

שידורים�חוזרים
מכסת�שידורים�חוזרים�בתקופה�בין��30.4.04-1.11.03—��30אחוזים

לפי�כללי�התכניות�בתקופה�שלעיל:

בעל�זיכיון�רשאי�לשדר�שידורים�חוזרים�של�הפקות�מקומיות�בשיעור�שנתי�שלא�יעלה�על��15אחוזים�מכלל�זמן�השידור.א.

ב.���בעל�זיכיון�רשאי�לשדר�שידורים�חוזרים�שאינן�הפקות�מקומיות�בשיעור�שנתי�שלא�יעלה�על��15אחוזים�מכלל�זמן

השידור.

זמן�השידור�הנזכר�הוא�בניכוי�זמן�השידור�של�הטלוויזיה�החינוכית.

טלעד�חרגה�ב-��5.7%ממכסת�השידורים�החוזרים�של�הפקות�מקומיות.

קשת�חרגה�ב-��8.3%ממכסת�השידורים�החוזרים�של�הפקות�מקומיות.�גם�בשנת��2003חרגה�קשת�בהיקף�השידורים

החוזרים�בהפקה�מקומית,�ונדרשה�בעקבות�כך�לצמצם�את�היקף�השידורים�החוזרים�בשנים�2004-2005.

טלעד�חרגה�ב-��1.1%ממכסת�השידורים�החוזרים�המותרת�בתקופה�זו.

מכסת�שידורים�חוזרים�בתקופה�בין��31.12.04�-�1.5.04—��20אחוזים

ההוראה�הרלוונטית�שונתה�בתקופה�הנבדקת�ומ-��1.5.04הכלל�הוא�כי�בעל�הזכיון�רשאי�לשדר�שידורים�חוזרים�בשיעור

שלא�יעלה�על��20אחוזים�מכלל�זמן�השידורים�שביחידת�השידור�המוקצית�לו�בניכוי�זמן�השידור�של�הטלוויזיה�החינוכית.

טלעד�חרגה�ב-��1.1%ממכסת�השידורים�החוזרים�המותרת�בתקופה�זו.

יצוין�שלצורך�חישוב�שיעור�ההפקה�המקומית�של�הזכייניות,�נלקחו�בחשבון�הפקות�מקומיות�בשידור�חוזר,�בשיעור

של�עד�15%,�בהתאם�לכללים.

עמידה�בדרישות�לתרגום�לערבית�ולרוסית
לפי�הכללים�ישדר�בעל�זיכיון�תכניות�מגוונות�בסוגיהן�ובנושאיהן,�הדוברות�בשפה�הערבית�או�הרוסית,�או�המתורגמות

לערבית�או�לרוסית�רהוטה�באמצעות�כתוביות�תרגום�או�דיבוב,�בשיעור�שלא�יפחת�מ-�5%מכלל�זמן�השידור�שלו�בפריסה

שבועית,�בשפה�הערבית,�ובהיקף�שלא�יפחת�מ-�7%מכלל�זמן�השידור�שלו�בפריסה�שבועית,�בשפה�הרוסית,�ובלבד

שבמכסה�זו�בשפה�הרוסית�יהיו�תכניות�בענייני�היום�שאינן�בשידור�חי.

עוד�נקבע,�כי�לפחות�חצי�שעה�בשבוע�תהיה�תכנית�שהופקה�במקורה�בשפה�הערבית.�מכלל�התכניות�האמורות�בשנה

ישדר�בעל�הזכיון��22שעות�בשידור�שאינו�שידור�חוזר.

שידור�חוזר�רכש זכיין

12.3%8.83%21.1%טלעד

12.36%7.31%19.68%רשת

16.74%2.6%19.34%קשת

סה"כ שידור�חוזר�מקור

שידור�חוזר�רכש זכיין

20.7%10.4%31.1%טלעד

11.47%11.8%23.3%רשת

23.3%5.96%29.26%קשת

סה"כ שידור�חוזר�מקור

ערוץ�2תכניות
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תרגום�לערבית:

הרשות�בחנה�את�עמידת�הזכיינים�בשיעור�התרגום�בערבית�בפריסה�שבועית�ומצאה�כי�שלושת�הזכיינים�עמדו

במחויבות�ואף�שידורו�תכניות�מלוות�בתרגום�מעבר�לנדרש.

טלעד
הדרישה�לתרגום�בערבית-�136:21שעות�בפריסה�שבועית

הדרישה�לתכנית�שהופקה�במקורה�בערבית-��25:36שעות

משך שם�התכנית

51X4323.9.04�-�5.11.03'=�36:33שעותבלשים�בלילה�ש.ח

43X1211.1.04�-�2.11.03'=�8:36שעותבשליחות�החיים�ש.ח

30X9230.12.04�-�2.11.03'=�46:00שעותהיפים�והאמיצים

24X6930.6.04�-�2.11.03'=�27:36שעותכל��ילדיי

54X478.11.04�-�5.11.03'=�42:18שעותלהתחיל�מחדש�ש.ח

53X1921.3.04�-�16.11.03'=�16:47שעותתיקים�באפלה

48X928.12.03�-�2.11.03'=�7:12שעותפליסיטי�ש.ח

49X316.11.03�-�2.11.03'=�2:27שעותצעירים�לנצח�ש.ח

23X3927.12.04�-�2.11.03'=�14:57שעותהמשפחה�שלי

54X4521.10.04�-�10.12.03'=�40:30שעותהפרקליטים

42X925.2.04�-�31.12.03'=�6:18שעותבייקר�ש.ח

81X230.9.04�-�7.3.04'=�2:42שעותגופי-סרט�קולנוע�ש.ח

90X29.8.04�-�30.6.04'=�3:00שעותהשוד

93X11.7.04'=�1:33שעותהמוצא�האחרון

53X2427.12.04�-�5.7.04'=�21:12שעותיש�לה�את�זה�ש.ח

90X618.11.04�-�28.3.04'=�9:00שעותערביזיון�ש.ח

82X120.6.04'=�1:22שעותערביזיון�2001

93X116.5.04'=�1:33שעותערביזיון�2004

96X130.6.04'=�1:36שעותהשוד-סרט�קולנוע

94X11.7.04'=�1:34שעותהמוצא�האחרון-סרט�קולנוע�ש.ח

80X17.10.04'=�1:20שעותיוסף�מלך�החלומות-סרט�קולנוע

60X6623.12.04�-�2.11.03'=�66:00שעותקוקטייל

סה"כ��360:06שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

82X120.6.04'=�1:22שעותערביזיון�2001

93X116.5.04'=�1:33שעותערביזיון�2004

60X5223.12.04�-�2.11.03'=�52:00שעותקוקטייל

סה"כ��54:55שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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רשת
הדרישה�לתרגום�בערבית-��156:48שעות�בפריסה�שבועית

משך שם�התכנית

30X10831.12.04�-�3.11.03'=�54:00שעותהיפים�והאמיצים

87X221.6.04�-�14.6.04'=�2:54שעותהאמברסונים�המופלאים�ש.ח

26X5731.12.04�-�6.11.03'=�24:42שעותאהלן�וסהלן

21X6228.6.04�-�3.11.03'=�21:42שעותכל�ילדיי

61X323.6.04�-�6.11.03'=�32:32שעותנערות�רעות�ש.ח

50X4225.12.04�-�3.11.03'=�35:00שעותנאש�ברידג'ס�ש.ח

30X717.6.04�-�6.5.04'=�3:30שעותכזה�כאילו

55X2528.12.04�-�2.7.04'=�22:55שעותהמשפט�של�איימי

25X1311.12.04�-�28.8.04'=�5:25שעותנשואים�עם�הורים

30X1625.12.04�-�4.9.04'=�8:00שעותרפיק�חלבי�בשטח

30X225.12.04�-�4.9.04'=�1:00שעותרפיק�חלבי�בשטח�ש.ח

87X16.7.04'=�1:27שעותלהישאר�יחד-סרט�קולנוע

92X113.7.04'=�1:32שעותמקום�לגדול�בו-סרט�קולנוע

101X120.7.04'=�1:41שעותעניין�של�עדיפויות-סרט�קולנוע

90X127.7.04'=�1:30שעותהדרך�הארוכה�הביתה

94X127.7.04'=�1:34שעותחג�בלתי�נשכח-סרט�קולנוע

97X131.7.04'=�1:37שעותהשכנים�בבית�הסמוך-סרט�קולנוע

94X210.8.04�-�3.8.04'=�3:08שעותהחבורה-סרט�קולנוע

95X13.8.04'=�1:35שעותתיכון�במצור-סרט�קולנוע

95X110.8.04'=�1:35שעותהפנים-סרט�קולנוע

82X117.8.04'=�1:22שעותהורד�של�נטלי-סרט�קולנוע

89X117.8.04'=�1:29שעותדברו�אלי-סרט�קולנוע

85X124.8.04'=�1:25שעותסוד�התליון�האבוד-סרט�קולנוע

90X128.8.04'=�1:30שעותמחשבות�על�רצח-סרט�קולנוע

90X131.8.04'=�1:30שעותמלב�אל�לב-סרט�קולנוע

95X17.9.04'=�1:35שעותהאישה�והחטא-סרט�קולנוע

141X117.9.04'=�2:21שעותרכבת�אטומית-סרט�קולנוע

94X118.9.04'=�1:34שעותללא�מחילה-סרט�קולנוע

94X121.9.04'=�1:34שעותנשים�עם�כנפיים-סרט�קולנוע

99X18.10.04'=�1:39שעותסודות�כואבים-סרט�קולנוע

97X112.10.04'=�1:37שעותבלתי�נשכח-סרט�קולנוע

90X119.10.04'=�1:30שעותמבלי�לגרום�נזק-סרט�קולנוע

96X126.10.04'=�1:36שעותזר�בבית-סרט�קולנוע

93X130.10.04'=�1:33שעותיום�שחור,�לילה�כחול-סרט�קולנוע

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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הדרישה�לתכנית�שהופקה�במקורה�בערבית-��25:36שעות

שידורי�קשת
הדרישה�לתרגום�בערבית��168:56שעות�בפריסה�שבועית

משך שם�התכנית

98X12.11.04'=�1:38שעותשכנים-סרט�קולנוע

98X16.11.04'=�1:38שעותלכוד-סרט�קולנוע

97X19.11.04'=�1:37שעותצילום�משחית-סרט�קולנוע

99X113.11.04'=�1:39שעותתרגיל�בהגנה-סרט�קולנוע

110X116.11.04'=�1:50שעותלבבות�בודדים-סרט�קולנוע

97X120.11.04'=�1:37שעותהמעלית-סרט�קולנוע

100X123.11.04'=�1:40שעותשחר�חדש-סרט�קולנוע

98X126.11.04'=�1:38שעותצילום�חשאי-סרט�קולנוע

91X13.12.04'=�1:31שעותדיויד�וליסה-סרט�קולנוע

31X14.12.04'=�1:31שעותקרבן�הזעם-סרט�קולנוע

94X121.12.04'=�1:34שעותרשת�של�הונאה-סרט�קולנוע

34X124.12.04'=�1:34שעותבין�אהבה�לכבוד-סרט�קולנוע

137X125.12.04'=�2:17שעותחוזה�לרצח-סרט�קולנוע

סה"כ��271:18שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

30X11726.12.04�-�4.11.03'=�58:30שעותהיפים�והאמיצים

25X3229.6.04�-�4.11.03'=�13:20שעותכל�ילדיי

30X4115.5.04�-�15.11.03'=�20:30שעותנייג'לה�נותנת�ביס

20X1631.1.04�-�1.11.03'=�5:20שעותמשפחת�אדאמס�החדשה�ש.ח

20X222.4.04�-�7.11.03'=�7:20שעותספין�סיטי�ש.ח

60X16.2.04'=�1:00שעותיער�האיזמרגד

NYPD60'=�23:00שעותX231.12.04�-�5.6.04

30X2729.12.04�-�1.9.04'=�13:30שעותאבא�חורג�אמא�חורגת

25X483.10.04�-�7.11.03'=�20:00שעותמיתרים

25X1818.8.04�-�6.1.04'=�7:30שעותמיתרים�ש.ח

50X6529.12.04�-�4.11.03'=�54:10שעותגלריית�המומחים�ש.ח

25X66.12.03�-�1.11.03'=��2:30שעותד.נ.�גליל�מערבי�ש.ח

מועד�השידור

משך שם�התכנית

26X�5731.12.04�-�6.11.03'=�24:42שעותאהלן�וסהלן

26X164.9.04�-�25.12.04'=�6:56שעותרפיק�חלבי�בשטח

סה"כ��31:38שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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הדרישה�לתכנית�שהופקה�במקורה�בערבית-��25:36שעות

משך שם�התכנית

25X483.10.04�-�7.11.03'=�20:00שעותמיתרים

25X1226.12.04�-�10.10.04=�5:10שעותגלריה

25X329.6.04�-�1.6.04'=�1:15שעותבשיא�הכנות

סה"כ��26:25שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

55X103.1.04�-�1.11.03'=��9:10שעותירוק�ש.ח

60X2011.7.04�-�16.12.03'=�20:00שעותמפתח�הלב�ש.ח

50X161.5.04�-�10.1.04'=�13:20שעותהחיים�שלנו�ש.ח

25X123.12.03'=�25דקותלטבע�נולד�ש.ח

30X3323.8.04�-�2.11.03'=�16:30שעותרבקה�בחמש�ש.ח

50X8427.12.04�-�5.11.03'=�70:00שעותרבקה�מיכאלי�ש.ח

50X1230.1.04�-�7.11.03'=�10:00שעותככה�וככה�ש.ח

28X2226.6.04�-�7.2.04'=�10:16שעותאיפצ'י�ודיפצ'י�ש.ח

31X1723.12.04�-�8.5.04'=�8:47שעותורדה�רזיאל�ז'קונט�ש.ח

23X619.8.04�-�9.4.04'=�2:18שעותורדה�ואמנון

40X823.3.04�-�3.2.04'=�5:20שעותפסטיבל�פקיעין

35X1218.5.04�-�9.3.04'=�7:00שעותהשמן�עם�הסוני�ש.ח

45X916.4.04�-�25.6.04'=�6:45שעותהחפרפרת�ש.ח

60X1210.10.04'=�12:00שעותאוריינטל

25X2629.12.04�-�3.10.04'=�10:50שעותסיפורי�סומסום

60X3929.12.04�-�1.8.04'=�39:00שעותהבוקר�עם�אפרת�רייטן�ש.ח

25X329.6.04�-�1.6.04'=�1:15שעותבשיא�הכנות

25X1818.5.04�-�6.1.04'=�7:30שעותבשיא�הכנות�ש.ח

25X1226.12.04�-�10.10.04'=�5:00שעותגלריה

60X1329.12.04�-�1.9.04'=�13:00שעותהינשופים�ש.ח

סה"כ��493:48שעות

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות



46

הטלוויזיה�החינוכית
תכניות�שהופקו�במקורן�בערבית�(לא�קיימת�מחוייבות)

תרגום�לרוסית:

הרשות�בחנה�את�עמידת�הזכיינים�בשיעור�התרגום�ברוסית�בפריסה�שבועית,�ומצאה�כי�שלושת�הזכיינים�עמדו

במחויבות�ואף�שידרו�תכניות�מלוות�בתרגום�מעבר�לנדרש.

טלעד
הדרישה�לתרגום�ברוסית��191:53שעות�בפריסה�שבועית

תכנית�שהופקה�במקורה�ברוסית�(לא�קיימת�מחוייבות)

משך שם�התכנית

30X413.12.04�-�7.11.03'=��20:30שעותעם�אמל�בשכונה

60X119.4.04'=�1:00שעותהיינו�שם

סה"כ��21:30שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

30X234.4.04�-�2.11.03'=�11:30שעותציפור�לילה�

30X2011.10.04�-�11.4.04'=�10:00שעותציפור�לילה�ש.ח�

45X4928.8.04�-�2.11.03'=�36:45שעותאהבה�מעבר�לפינה

45X10227.12.04�-�2.11.03'=�76:30שעותאהבה�מעבר�לפינה�ש.ח�

60X1030.12.04�-�2.11.03'=�10:00שעותזהות�בדויה

60X239.12.04�-�10.12.03'=�23:00שעותזהות�בדויה�ש.ח

30X3130.12.04�-�17.3.04'=�15:30שעותהחברה�הטובים�ש.ח

50X2330.12.04�-�17.3.04'=�19:10שעותאוורווד

50X927.12.04�-�1.11.04'=�7:30שעותאוורווד�ש.ח

56X3127.12.04�-�16.5.04'=�28:56שעותהזמן�השלישי

56X2727.12.04�-�25.4.04'=�25:12שעותהזמן�השלישי�ש.ח

25X176.9.04�-�9.5.04'=�7:05שעותעמצאי�בשטח

50X17.10.04'=�50דקותהבימה-סיפורי�מוסקבה�ש.ח

סה"כ��271:58שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

30X234.4.04�-�2.11.03'=�11:30שעותציפור�לילה

סה"כ��11:30שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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רשת
הדרישה�לתרגום�ברוסית��219:31שעות�בפריסה�שבועית

תכנית�שהופקה�במקורה�ברוסית�(לא�קיימת�מחויבות)

משך שם�התכנית

45X5410.12.04�-�6.11.03'=�40:30שעותאתה�גורלי�ש.ח

45X4328.12.04�-�3.11.03'=�33:45שעותאהבה�מעבר�לפינה

45X8528.12.04�-�3.11.03'=�63:45שעותאהבה�מעבר�לפינה�ש.ח

35X618.12.03�-�13.11.03'=�3:30שעותפונדק�החלומות�ש.ח

60X1431.12.04�-�28.6.04'=�14:00שעותגדולי�האומה

60X2931.12.04�-�2.7.04'=�29:00שעותפרשת�דרכים

60X2131.12.04�-�2.7.04'=�21:00שעותפרשת�דרכים�ש.ח

1:42X531.7.04�-�3.7.04=�8:30שעותתחרה

30X821.8.04�-�3.7.04'=�4:00שעותהדיפלומטים

65X37.7.04�-�3.7.04'=�3:15שעותהתקף�לב

30X2328.12.04�-�6.7.04'=�11:30שעותמשפחה�וחצי�ש.ח

60X2225.12.04�-�6.7.04'=�22:00שעותנאש�ברידג'ס

90X1728.12.04�-�7.9.04'=�25:30שעותכרמנסיטה

120X616.10.04�-�4.9.04'=�12:00שעותציפורים�מתות�בסתר

45X1128.12.04�-�19.10.04'=�8:15שעותהאישה�האחרת�ש.ח

120X36.11.04�-�23.10.04'=�6:00שעותאישה�ושמה�ג'קי

120X327.11.04�-�13.11.04'=�6:00שעותמשפחת�קנדי

120X318.12.04�-�4.12.04'=�6:00שעותילדה�עשירה�ואומללה

120X214.8.04�-�7.8.04'=�4:00שעותאלבום�משפחתי

30X424.12.04�-�3.12.04'=�2:00שעותפרסונה

25X122.3.04'=�25דקותהעולם�על�פי�פוירשטיין�ש.ח

61X13.6.04'=�1:01שעותאתה�תחיה�אבל�בישראל

111X214.8.04�,7.8.04'=�3:42שעותדניאל�סטיל�-�אלבום�משפחתי�ש.ח

104X121.8.04'=�1:44שעותדניאל�סטיל�-�פעם�בחיים

105X128.8.04'=�1:45שעותדניאל�סטיל�-�קליידוסקופ�ש.ח

סה"כ��331:07שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

30X312.7.04�-�6.11.03'=�15:30שעותשטח�נשי

30X2324.12.04�-�9.7.04'=�11:30שעותפרסונה

סה"כ��27:00שעות

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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שידורי�קשת
הדרישה�לתרגום�ברוסית��236:30שעות�בפריסה�שבועית

משך שם�התכנית

60X810.4.04�-�10.1.04'=�8:00שעותהמתחזים

55X1722.6.04�-�7.11.03'=�15:35שעותהמתחזים�ש.ח

40X1830.12.03�-�4.11.03'=�12:00שעותחיים�בהשאלה�ש.ח

30X97.6.04�-�8.5.04'=�4:30שעותניקיטה

60X2429.12.04�-�5.9.04'=�24:00שעותהרפתקאות�בהזארד

55X3226.12.04�-�1.9.04'=�29:20שעותהבלש�ועקרת�הבית

50X2529.12.04�-�7.11.04'=�20:50שעותבת�הגנן

45X3629.8.04�-�4.11.03'=�27:00שעותאהבה�מעבר�לפינה

45X6826.12.03�-�4.11.03'=�51:00שעותאהבה�מעבר�לפינה�ש.ח

25X518.7.04�-�4.11.03'=�2:05שעותעסק�של�גברים

25X1518.7.04�-�5.3.04'=�6:15שעותעסק�של�גברים�ש.ח

25X1224.11.04�-�6.1.04'=�5:00שעותטולובייקי

25X2624.11.04�-�16.3.04'=�10:50שעותטולובייקי�ש.ח

55X927.3.04�-�9.12.03'=�8:15שעותלשבור�את�השתיקה�ש.ח

90X130.12.03'=�1:30שעותהגן�ש.ח

130X11.11.03'=�2:10שעותאדון�ליאון�ש.ח

115X412.12.04�-�7.2.04'=�7:40שעותקונילמל�בת"א�ש.ח

105X38.12.04�-�14.2.04'=�5:15שעותקונילמל�בקהיר�ש.ח

105X31.12.04�-�28.2.04'=�5:15שעותקוראים�לי�שמיל�ש.ח

115X219.6.04�-�6.4.04'=��3:50שעותתעלת�בלאומילך�ש.ח

100X127.4.04'=��1:40שעותהשוטר�אזולאי��ש.ח

90X231.10.04�-�27.4.04'=�3:00שעותעיניים�גדולות�ש.ח

76X215.12.04�,3.2.04'=�2:32שעותהדודה�מארגנטינה�ש.ח

115X113.2.04'=�1:55שעותשורת�המקהלה

120X125.5.04'=�2:00שעותסלאח�שבתי�ש.ח

100X124.10.04'=�1:40שעותמציצים�ש.ח

55X115.12.04'=�55דקותרגעים�של�חסד

95X18.12.04'=�1:35שעותהצילו�את�המציל

סה"כ��265:37שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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משך שם�התכנית

25X207.7.04�-�6.1.04'=�8:20שעותטולובייקי

25X425.11.03�-�4.11.03'=�1:40שעותעסק�של�גברים

סה"כ���10:00שעות

מועד�השידור

תכנית�שהופקה�במקורה�ברוסית�(לא�קיימת�מחויבות)

דת�ומסורת
לפי�הכללים�על�הזכיינים�לשדר�תכניות�מורשת�ותרבות�יהודית-ישראלית�בשיעור�של��39שעות�לפחות�בשנה�בחלוקה

שווה�ביניהם,�כך�שכל�זכיין�מחויב�לשדר��15:10שעות�בתקופה�של��14חודשים.�בעל�זיכיון�המשדר�ביום�שישי,�ישדר

בו�את�חלקו�במכסה�האמורה,�בשעה�שתקבע�באישור�המנהל.

טלעד
המכסה-��15:10שעות

טלעד�לא�שידרה�תכנית�דת�ומסורת,�ולפיכך�לא�עמדה�במחויבות�והיא�נדרשה�להשלים�מחויבות�זו�בשנת�2005.

רשת
המכסה-��15:10שעות

*�התכנית�שודרה�בימי�שישי.

שידורי�קשת
המכסה-��15:10שעות

*�התכנית�שודרה�בימי�שישי.

משך שם�התכנית

30X2825.6.04�-�7.11.03'=��14:00שעותפרשיות�השבוע�*

ט"ו�בשבט,�פורים,�פסח,�ל"ג�בעומר,�שבועות,�ראש�השנה,30X8'=�4:00שעותאלוהים�שלי�
סוכות�ושמחת�תורה.

30X126.3.04'=�30דקותעבודת�בת�פסח

60X122.5.04'=�1:00שעותכוכב�נולד�לשבועות

55X115.12.04'=�55דקותרגעים�של�חסד�

סה"כ��20:25שעות

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות

משך שם�התכנית

60X2931.12.04�-�1.11.03'=�29:00שעותפרשת�דרכים�*

סה"כ��29שעות

מועד�השידור
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תכניות�פריפריה
בהתאם�לכללים�ישדרו�בעלי�הזיכיונות��כל�השנה,�בחלוקה�שווה�ביניהם,��45תכניות�לפחות�באורך�של��24דקות�לפחות,

העוסקות�בעניינים�הנוגעים�במישרין�ובאופן�ממוקד�לאזורים�שונים�של�הארץ�שאינם�במרכז�הארץ,�או�לקבוצות

אוכלוסייה�שונות,�ובהן�קשישים.�מכאן,�כי�המדובר�ב-��18תכניות�לזכיין�למשך�תקופה�של��14לחודש.�שלושת�הזכיינים

נתנו�ביטוי�לפריפריה�מעבר�לנדרש�במכסה�זו.

טלעד
המכסה-��18תכניות

רשת
המכסה-��18תכניות

מספר�התכניות שם�התכנית

ירושליםתכנית�אחתזק"א�חסד�של�אמת

חיפה�והקריותתכנית�אחתאחד�אלמנה�פעמיים�שכול

מגדל�העמקתכנית�אחתהרב�גרוסמן

חומשתכנית�אחתבחומש�קרוב�לשמים

רמלה�3תכניותגלויות�מכאן

גוש�קטיףתכנית�אחתמשעל�חם-גוש�קטיף

בכל�רחבי�הארץ,�מתמודדים�ממגזרים�שונים�15תכניותסוף�הדרך

גליל�עליוןתכנית�אחתסטף

עובדים�זריםתכנית�אחתהם�תופסים�גם�ילדים

על�העלייה�הרוסיתתכנית�אחתאתה�תחיה�רק�בישראל

סה"כ��26תכניות

מקום,�נושא

מספר�התכניות שם�התכנית

ירוחם,�דרום�הארץ�7תכניותהמשאית�עונה�2

מפעלי�ים�המלחתכנית�אחתזהב�לבן

תכנית�לגיל�השלישי�27תכניותהזמן�השלישי

בית�לחם,�יישובים�ערבים�ודרוזים�בכל�רחבי�הארץ�10תכניותקוקטייל

סה"כ��45תוכניות

מקום,�נושא

תכניות ערוץ�2
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מספר�התכניות שם�התכנית

מבוגרים�45תכניותרייכר�למבוגרים�בלבד

עיירה�בצפוןתכנית�אחתהכוכבים�של�שלומי

שדרותתכנית�אחתצבעים�מהדרום

שדרותתכנית�אחתדרום�מציגים

שדרותתכנית�אחתתכנית�הבוקר�משדרות

רמת�הגולן,�הומוסקסואליםתכנית�אחתיוסי�וג'אגר

שדרות,�הדסה�נעורים,�בן�יקיר,�יפיע�2תכניותילדים�יוצרים�עם�קשת

עיירה�בדרוםתכנית�אחתבית"ר�פרובאנס

סה"כ��53תוכניות

מקום,�נושא

ערוץ�2תכניות

שידורי�קשת
המכסה-��18תכניות

שיח�ציבורי�או�עינייני�היום
לפי�הכללים�ישדרו�בעלי�הזיכיונות�בכל�ערוץ�בכל�שנה��45תכניות�לפחות�בענייני�היום�או�תכניות�שיח�ציבורי�באורך

של��24דקות�לפחות�כל�אחת;�המנהל�יחלק�מכסה�זו�בין�בעלי�הזיכיונות�באופן�שוויוני,�ככל�הניתן.

מכאן,�כי�על�כל�בעל�זיכיון�לשדר��18תכניות�לפחות�בענייני�היום�או�תכניות�שיח�ציבורי�בתקופה�של��14חודש.

טלעד
המכסה-��18תכניות

טלעד�לא�שידרה�אף�תכנית�בענייני�היום�או�תכנית�שיח�ציבורי,�ולפיכך�לא�עמדה�במחויבות.�טלעד�מחוייבת�להשלים

את�מחויבות�זו�בשנת�2005.

רשת
המכסה-��18תכניות

שיח�ציבורי

שידורי�קשת
המכסה-��18תכניות

שיח�ציבורי

מס'�תכניות שם�התכנית

�1631.10.04�-�25.8.04גיבורים�מקומיים

�117.10.04מחסומים

סה"כ��17תכניות

מועד�השידור

מס'�תכניות שם�התכנית

3328.12.04�-�5.1.04משעל�חם

סה"כ��33תכניות

מועד�השידור
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הקלות�לכבדי�שמיעה
חוק�הקלות�לחירש,�התשנ"ב-�1992והכללים�שהתקינה�המועצה��מכוחו�חייבו�את�הזכיינים�לכלול�כתוביות�(כתוביות

בעברית�בשידורים�בעברית,�כתוביות�בערבית�בשידורים�בערבית�וכתוביות�ברוסית�בשידורים�ברוסית)�במכסות�שונות

על�פני�התקופה�הנבדקת�(31.12.04-1.11.03):

בתקופה�בין�31.1.04-1.11.03:�לפחות��35%מכלל�התכניות�(שאינן�בשידור�חי)��ילוו�בכתוביות-

-�����בתקופה�בין�31.12.04-1.2.04:�לפחות��50%מכלל�התכניות�(שאינן�בשידור�חי)�ילוו�בכתוביות

נוסף�לתכניות�המלוות�בכתוביות�בהתאם�לכללים�האמורים,�כל�תכניות�הרכש�מלוות�בכתוביות�ולפיכך�קיים�על�המרקע

היצע�לא�מבוטל�של�תכניות�מלוות�בתרגום�לעברית,�לערבית�ולרוסית,�אשר�אינו�מחושב�במכסה.

שפת�סימנים�לתכניות�ילדים

תכנית�אחת�בערוץ�שמשכה�אינו�פחות�מחצי�שעה�אשר�דוברת�עיברית,�או�מדובבת�לעברית,�תתורגם�לשפת�הסימנים

תכנית�שבועית�בת�חצי�שעה�בלווי�שפת�הסימנים�שודרה�מראשית�חודש�מאי��2004עד�לסוף�התקופה�הנבדקת.

התוכניות�הן:

קשת�-�באלי�,�דליק�ושלוק

רשת�-�צבי�הנינג'ה

טלעד�-�סיפורי�גן�חיות

כתוביות�בשעות�שיא

עוד�קובע�החוק,�כי�לפחות��50%מכלל�התכניות�שישודרו,�בין�השעות�19:00-24:30,�ואינן�בשידור�חי,�מדי�חודש�מינואר

2004,�ילוו�בכתוביות.�בדיקת�הרשות�התבצעה�אקראית�בבחירת�יומיים�עד�שלושה�לכל�זכיין�בכל�חודש�מינואר�2004

עד�דצמבר�2004.�כפי�שניתן�לראות�מהנתונים�בטבלה�שלהלן�יש�חודשים,�שבהם�עמדו�הזכיינים�במחויבותם�להוספת

כתוביות�בשפה�העברית�וישנם�חודשים�שבהם�הם��לא�עמדו�במחויבות�זו.

ענייני�היום

מס'�תכניות שם�התכנית

122.8.04מני�לקראת�פתיחת�שנת�הלימודים�

סה"כ��1תכניות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2



53

היקף�כתוביות�בשעות��24:30-19:00מתוך�שידורים�שאינם�חיים

כתוביות�במסגרת�כלל�השידורים

בבדיקה�תקופתית�לחודשים�נובמבר�2003-דצמבר�2004,�במהלכה�היו�חייבים�הזכיינים�לשדר�כתוביות�בהיקף�חודשי

של��35%מכלל�התכניות�שאינן�בשידור�חי,�ובתקופה�פברואר�2004-דצמבר��2004במהלכה�היו�חייבים�הזכיינים�לשדר

כתוביות�בהיקף�חודשי�של��50%מכלל�התכניות�שאינן�בשידור�חי,�ניתן�לראות�להלן�את�פירוט�התכניות�שלוו�בכתוביות.

יודגש�שהמכסה�הינה�חודשית,�והרשימה�הבאה�מובאת�על�מנת�להראות�אילו�תכניות�לוו�בכתוביות,�ומה�ההיקף�הכולל

של�השעות�ששודרו�בליוו�כתוביות�לטובת�ציבור�כבדי�השמיעה.

קשתרשתטלעדחודש

35%49%30.5%ינואר

34.6%52.6%26%פברואר

65%47%31%מרס

72%0%39%אפריל

57%47%12%מאי

50%58%39%יוני

43%40%72%יולי

49%50%35%אוגוסט

28%45%43%ספטמבר

50.5%19%51%אוקטובר

43%39%17%נובמבר

29%55%38.5%דצמבר

ערוץ�2תכניות
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תרגום�מרוסית�לרוסית

משך שם�התכנית

45X1328.1.04�-�2.11.03'=�9:45שעותאהבה�מעבר�לפינה

45X1217.12.03�-�2.11.03'=�9:00שעותאהבה�מעבר�לפינה�ש.ח

45X1228.1.04�-�21.12.03'=�9:00שעותאהבה�מעבר�לפינה��ש.ח�2

120X112.11.03'=�2:00שעותאיש�החשמל

25X928.12.03�-�2.11.03'=�3:45שעותסיפורי�גן�חיות�ש.ח

105X112.11.03'=�1:45שעותסינמה�חצות:�לא�לשידור

25X121.12.03'=�25דקותשמח�עד�הגג�ש.ח

50X15.11.03'=��50דקותעד�החתונה�זה�יעבור�ש.ח�

33X131.12.03'=�33דקותלא�בנים�חורגים�ש.ח

55X1228.1.04�-�2.11.03'=�11:00שעותפסטיבל�מספרי�סיפורים

55X1728.1.04�-�2.11.03'=�15:35שעותפסטיבל�מספרי�סיפורים�ש.ח

90X528.12.03�-�5.11.03'=�7:30שעותפסטיבל�עושים�אהבה�בירושלים

30X825.1.04�-�7.12.03'=�4:00שעותמערת�הקסמים�של�קליוסטרו�ש.ח

25X425.1.04�-�4.1.04'=�1:40שעותשוקו�טלעד�ש.ח.

30X428.1.04�-�7.1.04'=�2:00שעותפגישה�לילית

90X728.1.04�-�17.12.03'=�10:30שעותפסטיבל�בין�יהדות�לישראליות

סה"כ��89:18שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

60X1025.1.04�-�2.11.03'=�10:00שעותקוקטייל

60X1125.1.04�-�2.11.03'=�11:00שעותקוקטייל�ש.ח

סה"כ��21:00שעות

מועד�השידור

טלעד

בתקופה�בין�31.1.04-1.11.03

תרגום�מעברית�לעברית

תרגום�מערבית�לערבית

משך שם�התכנית

30X1325.1.04�-�2.11.03'=�6:30שעותציפור�לילה

סה"כ��6:30שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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בתקופה�בין�31.12.04-1.2.04

תרגום�מעברית�לעברית

ערוץ�2תכניות

משך שם�התכנית

45X3630.12.04�-�1.2.04'=�27:00שעותאהבה�מעבר�לפינה

45X7830.12.04�-�1.2.04'=�58:30שעותאהבה�מעבר�לפינה�ש.ח

120X17.10.04'=�2:00שעותאיש�החשמל�ש.ח

55X3731.12.04�-�1.2.04'=�33:55שעותפסטיבל�מספרי�ספורים

55X6020.12.04�-�2.11.03'=�55:00שעותפסטיבל�מספרי�ספורים�ש.ח

90X210.3.04�-�7.3.04'=�3:00שעותפסטיבל�עושים�אהבה�בירושלים

30X818.11.04�-�25.10.04'=�4:00שעותמערת�הקסמים�של�קליוסטרו�ש.ח

30X1219.5.04�-�4.2.04'=�6:00שעותפגישה�לילית

90X414.10.04�-�4.2.04'=�6:00שעותפסטיבל�בין�יהדות

120X10330.12.04�-�1.2.04'=�206:00שעותהמדריך-עם�ליאת�תימור�ופופ'�רפי�קרסו�ש.ח

30X529.2.04�-�1.2.04'=�2:30שעותמשהו�ללבוש

60X2030.6.04�-�4.2.04'=�20:00שעותצוקריה

30X211.4.04�-�7.3.04'=�1:00שעותשמח�עד�הגג

85X1020.6.04�-�7.3.04'=�14:10שעותשלווה

105X125.4.04'=�1:45שעותחמישים�שנות�פרשיות�חשאיות

60X17.4.04'=�1:00שעותבכל�דור�ודור�ש.ח

60X5827.12.04�-�25.4.04'=�58:00שעותהזמן�השלישי

60X111.4.04'=�1:00שעותלב�הארץ

60X226.5.04�-�7.4.04'=�2:00שעותזמן�חג�פסח

45X29.9.04�-�16.5.04'=�1:30שעותפסטיבל�הקהל

100X126.5.04'=�1:40שעותפסטיבל�שנטיפי

75X1220.9.04�-�6.6.04'=��15:00שעותרצים�לדירה

60X116.6.04'=�1:00שעותת"א�רמאללה�סהרה

30X726.8.04�-�8.7.04'=�3:30שעותאהבה�מעבר�לדירה

60X1321.10.04�-�8.7.04'=�13:00שעותטיפול�נמרץ

105X116.9.04'=�1:45שעות�פסטיבל�סובב�עולם

מועד�השידור



56

תרגום�מערבית�לערבית

תרגום�מרוסית�לרוסית

משך שם�התכנית

90X230.9.04�-�16.9.04'=�3:00שעותשלומי�שבת�וחברים

60X230.9.04�-�16.9.04'=�2:00שעותזמן�חג�סוכות

120X130.9.04'=�2:00שעותמורשת�חיל�הים

75X17.10.04'=�1:15שעותמשירי�לאה�גולדברג

80X48.11.04�-�18.10.04'=�5:20שעותיורים�ושרים

50X17.10.04'=�50דקותהבימה�-�סיפורי�מוסקבה

30X1127.12.04�-�18.10.04'=�5:30שעותחוזר�ושב

25X1230.12.04�-�22.11.04'=�5:00שעותשוקו�טלעד

70X14.11.04'=�1:10שעותשלום�קטן�שלי

70X430.12.04�-�6.12.04'=�4:40שעותהמשאית

35X430.12.04�-�9.12.04'=�2:20שעותעושים�שוק

25X2525.10.04�-�26.7.04'=�10:25שעותסיפורי�גן�חיות�ש.ח�

73X29.9.04�-�16.5.04'=�2:26שעותפסטיבל�הקהל��2001ש.ח�

33X115.11.04'=��33דקותלא�בנים�חורגים�ש.ח�

40X27.10.04�,4.10.04'=�1:20שעותפסטיבל�עכו��2004

סה"כ��588:04שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

82X120.6.04'=�1:22שעותערביזיון��2001ש.ח

93X116.5.04'=�1:33שעותערביזיון�2004

60X627.6.04�-�23.3.04'=�6:00שעותערביזיון�ש.ח

57X4123.12.04�-�1.2.04'=�38:57שעותקוקטייל

67X4430.12.04�-�1.2.04'=�49:12שעותקוקטייל�ש.ח

סה"כ��97:04שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

24X104.4.04�-�1.2.04'=�4:00שעותציפור�לילה

24X2011.10.04�-�11.4.04'=�8:00שעותציפור�לילה�ש.ח

סה"כ��12:00שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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רשת

בתקופה�בין�31.1.04-1.11.03

תרגום�מעברית�לעברית

תרגום�מערבית�לערבית

בתקופה�בין�31.12.04-1.2.04

תרגום�מעברית�לעברית

משך שם�התכנית

45X1215.12.03�-�3.11.03'=�9:00שעותאהבה�מעבר�לפינה

45X2326.1.04�-�3.11.03'=�17:15שעותאהבה�מעבר�לפינה�ש.ח

53X2429.1.04�-�2.11.03'=�21:12שעותיוסי�סיאס�ש.ח

50X1226.1.04�-�3.11.03'=�10:00שעותערבי�משוררים�בצוותא�ש.ח

25X618.12.03�-�13.11.03'=�2:30שעותפונדק�החלומות�ש.ח

68X429.1.04�-�8.1.04'=�4:32שעותמרחב�ירקון�ש.ח

סה"כ��64:29שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

26X1229.1.04�-�6.11.03'=�5:12שעותאהלן�וסהלן

סה"כ��5:12שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

45X3128.12.04�-�2.2.04'=�23:15שעותאהבה�מעבר�לפינה

45X3521.12.04�-�23.11.03'=�26:15שעותאהבה�מעבר�לפינה�ש.ח

45X2728.12.04�-�2.2.04'=�20:15שעותאהבה�מעבר�לפינה�ש.ח�

53X8824.12.04�-�2.2.04'=�77:44שעותיוסי�סיאס�ש.ח

50X9228.12.04�-�2.2.04'=�76:40שעותערבי�משוררים�בצוותא

55X1227.5.04�-�12.2.04'=�11:00שעותמיי�פרסט�סוני�ש.ח

66X15.2.04'=�1:06שעותמרחב�ירקון�ש.ח

25X122.3.04'=�25דקותהעולם�על�פי�פוירשטיין�ש.ח

63X2+'54X117.12.04�-�12.4.04'=�3:00שעותמכאן�הכול�צומח

124X126.4.04'=�2:04שעותצומת�וולקן-סרט�ישראלי

124X117.9.04'=�2:04שעותצומת�וולקן-סרט�ישראלי�ש.ח

62X1528.9.04�-�10.3.04'=�15:30שעותאשליות

69X1421.8.04�-�20.5.04'=�16:06שעותסוף�הדרך

60X1331.12.04�-�28.6.04'=�13:00שעותגדולי�האומה�ש.ח

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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משך מועד�השידורשם�התכנית

הם�תופסים�גם�ילדים

אתה�תחיה�אבל�בישראל

פרשת�דרכים

פרשת�דרכים�ש.ח

שגב�במטבח

הדיפלומטים

התקף�לב

הלהקות�חוזרות

ערב�של�שלווה

ערב�רוק�נוסטלגי

שיעור�מולדת

הערב�מחזמר

המרוץ�לצמרת�של�אריק�זאבי

תזמורת�הג'אז�של�ת"א�מאחרת�את�רמי�קלינשטיין

בלוז�לחופש�הגדול

מותו�של�הקיץ

היריון�ולידה

דני�סנדרסון�בהופעה

ההסדר-סרט

פרידת�המלח

טירונות�ש.ח

האישה�האחרת�ש.ח

סיגליות

הילדים�של�דנה

פושע

מי�הבא�בתור

מציצים

מסיבה�מהספרים

זיו�איתן�ואנסמבל�שנות�ה-2000

בוצ'אצ'י

גלויות�מכאן

הווידוי

שער�הניצחון

זמן�תרבות

מניצנים�עד�צמח�בר

משפחה�וחצי

חדר�מלחמה-רגע�לפני

24.6.04

3.6.04

9.7.04�-�26.4.04

17.7.04�-�3.7.04

31.12.04�-�2.7.04

21.12.04�-�31.7.04

31.12.04�-�2.7.04

21.8.04�-�3.7.04

23.7.04�-�16.7.04

9.6.04

14.8.04�-�24.7.04

6.8.04�-�30.7.04

21.8.04�-�27.7.04

13.8.04

21.9.04�-�7.9.04

21.9.04�-�14.9.04

18.9.04

27.8.04�-�20.8.04

3.9.04�-�28.8.04

5.10.04�-�28.9.04

25.12.04�-�2.10.04

28.12.04�-�19.10.04

24.12.04�-�6.5.04

11.12.04�-�20.11.04

23.10.04

19.10.04

23.11.04�-�24.10.04

13.11.04

30.11.04�-�23.11.04

7.12.04

25.12.04�-�11.12.04

28.12.04�-�14.12.04

14.12.04

25.12.04�-�18.12.04

28.12.04�-�21.12.04

21.12.04�-�23.11.04

28.12.04

60X1'=��1:00שעות

60X1'=�1:00שעות

60X29'=�29:00שעות

60X21'=�21:00שעות

41X21'=�14:21שעות

30X8'=�4:00שעות

58X3'=�2:54שעות

96X3'=�4:48שעות

51X2'=�1:42שעות

47X1'=�47דקות

62X3'=�3:06שעות

55X2=�1:50שעות

58X2'=�1:56שעות

47X1'=�47דקות

48X3'=�2:24שעות

47X2'=�1:34שעות

45X3'=�2:15שעות

48.5X2=�1:37שעות

121X1'=�2:01שעות

49X2'=�1:38שעות

67X13'=�14:31שעות

45X11'=�8:15שעות

50X40'=�33:20שעות

25X4'=�1:40שעות

90X1'=�1:30שעות

60X1'=�1:00שעות

50X4'=�3:20שעות

60X1'=�1:00שעות

60X2'=�2:00שעות

62X1'=�1:02שעות

28X3'=�1:24שעות

34X3'=�1:42שעות

50X1'=�50דקות

30X2=�1:00שעות

50X2'=�1:40שעות

30X3'=�1:30שעות

15X1'=�15דקות

תכניות ערוץ�2



משך מועד�השידורשם�התכנית

מופע�זמר

דרך�היוגה

החיים�יפים

אחות�זרה-סרט

אחד�אלמנה,�פעמיים�שכול

חסד�של�אמת

הנשר�הגדול�-�הרמב"ם�ש.ח

דרך�הפילטיס

הנשר�הגדול�הרמב"ם

7.9.04-5.4.04

25.12.04�-�31.8.04

25.12.04�-�4.12.04

17.9.04

9.10.04

2.10.04

31.12.04

31.12.04

31.12.04�-�21.12.04

56X2'=�1:52שעות

35X48'=�28:00שעות

55X4'=�3:40שעות

105X1'=�1:45שעות

53X1'=�53דקות

52X1'=�52דקות

60X1'=��1:00שעות

24X4'=�1:36שעות

60X1'=�1:00שעות

סה"כ��504:41שעות

תרגום�מערבית�לערבית

משך מועד�השידורשם�התכנית

30X4424.12.04�-�5.2.04'=�22:00שעותאהלן�וסהלן

26X1625.12.04�-�4.9.04'=��6:56שעותרפיק�חלבי�בשטח

26X214.9.04�-�7.9.04'=��52דקותרפיק�חלבי�בשטח�ש.ח

סה"כ��29:48שעות

59
ערוץ�2תכניות



60

שידורי�קשת

בתקופה�בין�31.1.04-1.11.03

תרגום�מעברית�לעברית

משך שם�התכנית

50X2631.1.04�-�4.11.03'=�21:40שעותרבקה�מיכאלי�ש.ח

55X2831.1.04�-�1.11.03'=�25:40שעותהבוקר�עם�אפרת�רייטן�ש.ח

55X927.1.04�-�4.11.03'=�8:15שעותשיחה�בעלמא�ש.ח

50X1327.1.04�-�4.11.03'=��10:50שעותגלריית�המומחים�ש.ח

43X727.1.04�-�4.11.03'=�5:10שעותאהבה�מעבר�לפינה

43X1327.1.04�-�4.11.03'=�9:19שעותאהבה�מעבר�לפינה�ש.ח�

25X66.12.03�-�1.11.03'=��2:30שעותד.נ.�גליל�מערבי�ש.ח

45X1031.1.04�-�8.11.03'=�7:30שעותמילה�זה�מילה�ש.ח

45X1230.1.04�-�15.11.03'=�9:00שעותדרך�האוכל

50X431.1.04�-�10.1.04'=�3:20שעותהחיים�שלנו�ש.ח

60X1327.1.04�-�7.11.03'=�13:00שעותפרנקו�וספקטור

45X620.1.04�-�16.12.03'=�4:30שעותיצאת�צדיק

35X127.1.04'=�35דקותשיחה�אישית�עם�רפי�רשף

50X11.11.03'=�50דקותעושים�חיים�וטעים�ש.ח

100X11.11.03'=�1:40שעותהמובטל�בטיטו�ש.ח

100X11.11.03'=�1:40שעותאדון�ליאון�ש.ח

115X227.12.03�,1.11.03'=�3:50שעותגבעת�חלפון�אינה�עונה�ש.ח

100X17.11.03'=�1:40שעותעד�סוף�הלילה�ש.ח

100X18.11.03'=�1:40שעותלופו�בניו�יורק�ש.ח

140X18.11.03'=�2:20שעותטיפת�מזל�ש.ח

120X18.11.03'=�2:00שעותשלאגר�ש.ח

105X115.11.03'=�1:45שעותאבא�גנוב��3ש.ח

110X115.11.03'=�1:50שעותתל�אביב�לוס�אנג'לס�ש.ח

125X122.11.03'=�2:05שעותחגיגה�בסנוקר�ש.ח

85X129.11.03'=�1:25שעותגברת�תפתחי�זה�אני�ש.ח

95X16.12.03'=�1:35שעותאלכס�חולה�אהבה�ש.ח

105X113.12.03'=�1:45שעותאמי�הגנרלית�ש.ח

85X113.12.03'=�1:25שעותהמגילה�ש.ח

80X127.12.03'=�1:20שעותניפגש�בחוף�ש.ח

90X130.12.03'=�1:30שעותהגן

90X13.1.04'=�1:30שעותמצלמה�בלי�בושה

105X110.1.04'=�1:45שעותקומפוט�נעליים�ש.ח

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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משך שם�התכנית

110X117.1.04'=�1:50שעותהשועל�בלול�התרנגולות�ש.ח

110X124.1.04'=�1:50שעותשיגעון�של�אבא�ש.ח

104X17.11.03'=�1:44שעותאבו�אל�בנאת�ש.ח

85X127.1.04'=�1:25שעותאנחנו�נגיע�בזמן

98X22.12.04�-�9.12.03'=�3:16שעותפורום�לעסקים

30X101.11.04�-�24.1.04'=�5:00שעותרבקה�בחמש�ש.ח

סה"כ��169:59שעות

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות

תרגום�מערבית�לערבית

משך שם�התכנית

28X427.1.04�-�6.1.04'=�1:52שעותבשיא�הכנות�ש.ח

25X1330.1.04�-�7.11.03'=�5:25שעותמיתרים

25X427.1.04�-�6.1.04'=�1:40שעותמיתרים�ש.ח

סה"כ��8:57שעות

מועד�השידור

תרגום�מרוסית�לרוסית

משך שם�התכנית

25X427.1.04�-�6.1.04'=�1:40שעותטולובייקי

25X425.11.03�-�4.11.03'=�1:40שעותעסק�של�גברים

סה"כ��3:20שעות

מועד�השידור
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בתקופה�בין�31.12.04-1.2.04

תרגום�מעברית�לעברית

משך שם�התכנית

רבקה�מיכאלי�ש.ח

הבוקר�עם�אפרת�רייטן�ש.ח

שיחה�בעלמא�ש.ח

גלריית�המומחים�ש.ח

אהבה�מעבר�לפינה

אהבה�מעבר�לפינה�ש.ח

מילה�זה�מילה�ש.ח

דרך�האוכל�ש.ח

החיים�שלנו�ש.ח

יצאת�צדיק

שיחה�אישית�עם�רפי�רשף

שיחה�אישית�עם�רפי�רשף�ש.ח

איפצ'י�ודיפצ'י�ש.ח

שיעור�פרטי�עם�אהרוני�ש.ח

רגע�עם�גפני�ש.ח

פרשיות�השבוע�ש.ח

פסטיבל�מספרי�סיפורים�ש.ח

השמן�עם�הסוני�.ש.ח

אלוהים�שלי

אלוהים�שלי�ש.ח

ורדה�ואמנון�סיפור�הצלחה

באלי,�דליק�ושלוק

ורדה�רזיאל�ז'קונט�ש.ח

גלריה

סיפורי�סומסום

רייכר�למבוגרים�בלבד�ש.ח

פרשיות�השבוע

הבורגנים

השגריר

השגריר�הבחירה

שלאגר�ש.ח

אבא�גנוב��1ש.ח

מועד�השידור

50X59'=��49:10שעות

55X89'=�81:35שעות

55X11'=�10:05שעות

50X48'=��40:00שעות

43X29'=�20:47שעות

43X59'=�42:17שעות

45X16'=�12:00שעות

45X18'=�13:30שעות

50X12'=�10:00שעות

45X5'=�3:45שעות

35X12'=�7:00שעות

35X5'=�2:55שעות

30X22'=�11:00שעות

35X13'=�7:35שעות

5X58'=�4:50שעות

25X22'=�9:10שעות

45X42'=�31:30שעות

30X4'=�2:00שעות

30X8'=�4:00שעות

35X9'=�5:15שעות

35X13'=�7:35שעות

15X35'=�8:45שעות

50X10'=�8:20שעות

30X12'=�6:00שעות

25X26'=�10:50שעות

50X16'=�13:20שעות

25X5'=�2:05שעות

35X6'=�3:30שעות

40X5'=�3:20שעות

30X5'=�2:30שעות

120X1'=�2:00שעות

105X2'=�3:30שעות

26.12.04�-�3.2.04

29.12.04�-�3.2.04

4.8.04�-�10.2.04

29.12.04�-�10.2.04

26.12.04�-�10.2.04

26.12.04�-�10.2.04

22.5.04�-�7.2.04

17.11.04�-�6.2.04

1.5.04�-�7.2.04

9.3.04�-�10.2.04

26.6.04�-�17.2.04

26.6.04�-�17.2.04

26.6.04�-�7.2.04

15.9.04�-�20.3.04

8.8.04�-�3.2.04

8.8.04�-�3.2.04

29.8.04�-�7.2.04

29.6.04�-�9.3.04

6.10.04�-�7.2.04

28.5.04�-�12.3.04

4.8.04�-�22.5.04

5.9.04�-�1.5.04

22.12.04�-�8.5.04

26.12.04�-�10.10.04

29.12.04�-�3.10.04

26.12.04�-�5.9.04

29.12.04�-�17.11.04

19.12.04�-�7.11.04

22.12.04�-�24.11.04

24.11.04�-�22.12.04

6.4.04

8.5.04�-�6.3.04

תכניות ערוץ�2
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משך שם�התכנית

השועל�בלול�התרנגולות�ש.ח

שיגעון�של�אבא�ש.ח

הדודה�מארגנטינה�ש.ח

כנגד�ארבעה�בנים�ש.ח

קונילמל�בת"א�ש.ח

קונילמל�בקהיר�ש.ח

נשיקה�במצ"ח�ש.ח

קוראים�לי�שמיל�ש.ח

אבא�גנוב��2ש.ח

אבא�גנוב��3ש.ח

מצלמה�בלי�בושה�ש.ח

קומפוט�נעליים�ש.ח

תעלת�בלאומילך�ש.ח

השוטר�אזולאי�ש.ח

עיניים�גדולות�ש.ח

אסתי�המכוערת

באלאגאנא�ש.ח

סלאח�שבתי�ש.ח

מציצים�ש.ח

יוסי�וג'אגר�ש.ח

הכוכבים�של�שלומי�ש.ח

כנפיים�שבורות

הצילו�את�המציל�ש.ח

המנגליסטים

בדרך�לדיאלוג

דוקו�קשת�–�לשיר�בין�הדמעות

רגעים�של�חסד

חתונה�מאוחרת

השגריר�ש.ח

השגריר�הבחירה�ש.ח

רבקה�בחמש�ש.ח

פורום�לעסקים�ש.ח

החדר�ש.ח

בנות�בראון�ש.ח

מועד�השידור

110X1'=�1:50שעות

110X1'=�1:50שעות

75X2'=�2:30שעות

55X1'=�55דקות

115X4'=�7:40שעות

105X3'=�5:15שעות

110X2'=�3:40שעות

105X3'=�5:15שעות

110X2'=�3:40שעות

95X2'=�3:10שעות

95X1'=�1:35שעות

110X2'=�3:40שעות

115X2'=�3:50שעות

100X1'=�1:40שעות

90X2'=��3:00שעות

40X8=�5:20שעות

55X1'=�55דקות

120X1'=�2:00שעות

105X1'=�1:45שעות

85X1'=�1:25שעות

110X1'=�1:50שעות

105X1'=�1:45שעות

100X1'=�1:40שעות

135X1'=�2:15שעות

75X1'=�1:15שעות

40X1'=�40דקות

55X1'=�55דקות

120X1=�2:00שעות

50X1'=�50דקות

25X1'=�25דקות

30X23'=�11:30שעות

98X2'=�3:16שעות

33X11'=�14:51שעות

62.5X7'=�7:17שעות

סה"כ��551:33שעות

24.4.04

10.4.04

15.12.04�-�3.2.04

6.4.04

12.12.04�-�7.2.04

14.2.04�-�8.12.04

29.5.04�-�21.2.04

1.12.04�-�28.2.04

15.5.04�-�13.3.04

22.5.04�-�20.3.04

27.3.04

26.6.04�-�3.4.04

19.6.04�-�6.4.04

27.4.04

31.10.04�-�27.4.04

18.8.04�-�21.5.04

26.6.04

25.5.04

24.10.04

8.9.04

6.10.04

13.10.04

8.12.04

3.11.04

24.11.04

43.10.0

15.12.04

22.9.04

28.11.04

24.11.04

22.8.04�-�7.2.04

8.6.04�-�1.6.04

19.9.04�-�5.3.04

20.10.04�-�1.9.04

ערוץ�2תכניות
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תרגום�מערבית�לערבית

תרגום�מרוסית�לרוסית

הטלוויזיה�החינוכית

בתקופה�בין�31.1.04-1.11.03

תרגום�מעברית�לעברית

משך שם�התכנית

26X353.10.04�-�6.2.04'=�15:10שעותמיתרים

25X1418.8.04�-�30.3.04'=�5:50שעותמיתרים�ש.ח

27X315.8.04�-�22.6.04'=�1:21שעותבשיא�הכנות

27X1715.6.04�-�3.2.04'=�7:40שעותבשיא�הכנות�ש.ח

25X1019.12.04�-�10.10.04'=�4:10שעותגלריה

סה"כ��51:11שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

27X813.4.04�-�10.2.04'=�3:36שעותטולובייקי

25X2624.11.04�-�16.3.04'=�10:50שעותטולובייקי�ש.ח

25X1618.7.04�-�5.3.04'=�10:50שעותעסק�של�גברים�ש.ח

סה"כ��25:16שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

30X910.1.04�-�1.11.03'=�4:30שעותבקריאה�ראשונה

30X827.1.04�-�16.12.03'=�4:00שעותזומביט�ש.ח

30X828.1.04�-�10.12.03'=�4:00שעותזמן�הורים�ש.ח

48X1330.1.04�-�7.11.03'=�10:24שעותטעמים�ש.ח

27X1330.1.04�-�7.11.03'=�5:51שעותמבט�נשי�ש.ח

30X231.1.04�-�24.1.04'=�1:00שעותתיק�תקשורת�ש.ח

27X52.12.03�-�4.11.03'=�2:15שעותמישהו�דיבר�ש.ח

סה"כ��32:00שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�2
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תרגום�מערבית�לערבית

בתקופה�בין�1.2.04-31.12.04

תרגום�מעברית�לעברית

תרגום�מערבית�לערבית

משך שם�התכנית

30X212.12.03�-�14.11.03'=��1:00שעותעם�אמל�בשכונה

סה"כ���1:00שעות

מועד�השידור

משך מועד�השידורשם�התכנית

30X2125.12.04�-�7.2.04'=�10:30שעותבקריאה�ראשונה

30X418.10.04�-�8.9.04'=�2:00שעותהיו�סרטים�ש.ח

30X1827.12.04�-�3.2.04'=�9:00שעותזומביט

30X1619.12.04�-�3.2.04'=�8:00שעותזומביט�ש.ח

30X1831.12.04�-�13.2.04'=�9:00שעותזמן�הורים

30X378.10.04�-�4.2.04'=�18:30שעותזמן�הורים�ש.ח

30X3728.12.04�-�6.2.04'=�18:30שעותחוצה�ישראל

45X4831.12.04�-�6.2.04'=�36:00שעותטעמים

27X369.10.04�-�6.2.04'=�16:12שעותמבט�נשי

30X132.12.04�-�21.10.04'=�6:30שעותמישהו�דיבר?

30X512.11.04�-�8.10.04'=��2:30שעותסרטים�עם�גיל

30X2031.12.04�-�9.7.04'=�10:00שעותסרטים�עם�גיל�ש.ח

30X554.8.04�-�19.5.04'=��27:30שעותעניין�של�זמן�ש.ח

30X3829.9.04�-�5.8.04'=�19:00שעותעשרים�פלוס�ש.ח

30X1414.10.04�-�8.7.04'=�7:00שעותשערורייה�ש.ח

48X127.11.04'=�48דקותכיתת�אומן

30X1525.12.04�-�7.2.04'=�7:30שעותתיק�תקשורת

30X427.12.04�-�6.12.04'=�2:00שעותההפסקה�הגדולה

סה"כ��210:30שעות

משך שם�התכנית

30X1724.12.04�-�28.5.04'=��8:30שעותעם�אמל�בשכונה�

60X119.4.04'=�1:00שעותהיינו�שם

סה"כ��9:30שעות

מועד�השידור

ערוץ�2תכניות
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חברת�החדשות
המחוייבות�ע"פ�הכללים�בתקופה�בין��30.4.04-1.11.03-�לפחות�שני�שלישים�משידורי�המהדורות�המרכזיות

המסכמות�או�המבזקים�המסכמים�בלילה�שישודרו�מדי�חודש�ילוו�בכתוביות�בעברית.

המחוייבות�ע"פ�הכללים�בתקופה�בין��31.10.04-1.11.03-�לפחות�עשרים�וחמישה�אחוזים�מן�הכתבות�במהדורת

חדשות�מרכזית�יומית,�בכל�אחד�מימי�השבוע�ילוו�בכתוביות�בעברית.

בדיקת�הרשות:

הרשות�בדקה�בחודש�פברואר��19�2004יום�ברציפות,�שהם�שני�שלישים�מסך�המהדורה�המרכזית�ומצאה

ששודרו��192כתבות,�אף�כתבה�לא�לוותה�בכתוביות.�(לא�כולל�כתבות�בשפה�זרה)�-�לא�עמדה�במחויבות.

המחוייבות�ע"פ�הכללים�בתקופה�בין��31.12.04-1.5.04-�כל�שידורי�מהדורות�החדשות�ילוו�בכתוביות�בעברית.

בדיקת�הרשות:

הרשות�בדקה�את�עמידת�חברת�החדשות�בחודשים�שבין��1.9.04-24.11.04ומצאה,�כי�בתקופה�זו�שודרו�364

כתבות�מתוכן�לוו�בכתוביות��7כתבות.��2%במקום��25%מכלל�הכתבות�-�לא�עמדה�במחוייבות.

המחוייבות�ע"פ�הכללים�מ-�7.11.03כל�כתבה�המשודרת�במגזין�החדשות�השבועי�המסכם�ביום�ו'�תלווה�בכתוביות

בעברית,�אם�הכנת�הכתבה�הסתיימה�לפני�השעה��14:00ביום�השידור.

בדיקת�הרשות:

הרשות�בדקה�בחודשים�שבין��24.11.04-1.9.04ומצאה�שמתוך��46כתבות�לוו��8כתבות�בכתוביות-�לא�עמדה

במחויבות.

ע"פ�הכללים,�מהדורת�חדשות�מסכמת�ותכנית�בענייני�היום�ששודרה�סמוך�לה,�ילוו�בתרגום�לשפת�הסימנים

לפחות�פעמיים�בשבוע�בימי�חול,�שבהם�לא�משודרת�בערוץ�כלל�ארצי�אחר�מהדורת�חדשות�המתורגמת�לשפת

הסימנים.

חברת�החדשות�משדרת�בימים�שני�וחמישי�מהדורת�חדשות�לילית�המלווה�בשפת�הסימנים.

בדיקת�הרשות:

מבדיקה�שערכה�הרשות�בין�החודשים�ספטמבר�-�נובמבר��2004נמצא�כי�חברת�החדשות�עמדה�בדרישה�זו.

ע"פ�הכללים,�מהדורת�חדשות�אחת�לשבוע�בשפה�הערבית�תתורגם�לשפת�הסימנים.

בדיקת�הרשות:

חברת�החדשות�עומדת�בדרישה.

ע"פ�הכללים,�באירועים�מיוחדים�שבעניינם�מתבצעות�פריצות�בלתי�מתוכננות�מראש�של�שידורי�חדשות,�הם�ילוו

בתרגום�לשפת�הסימנים�או�בכיתוב�על�המרקע,�לגבי�עיקר�הדברים�שבשידור.

בדיקת�הרשות:

חברת�החדשות�עומדת�בדרישה.

תכניות ערוץ�2
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השקעה�בקולנוע
כללי�התכניות�קובעים,�כי�בעלי�הזיכיונות�בכל�ערוץ�יוציאו�בכל�שנה�סכום�של��8מליון�ש"ח�חדשים,�בחלוקה�שווה

ביניהם,�להפקת�סרטים�ישראליים;�ההוצאה�להפקת�סרטים�ישראליים�תוכר�בשנת�ההוצאה.�עוד�נקבע,�כי�הוצאה

כאמור�תוכר�רק�אם�בעל�הזיכיון�חתם�על�ההסכם�לביצועה�במהלך�הפקת�הסרט,�זולת�אם�התיר�המנהל�אחרת. 

על�פי�חלוקה�שווה�לשלושת�הזכיינים�מחויב�כל�זכיין�להשקעה�שנתית�של�₪�2,666,666.

בשל�הזמן�הקצר�של�תקופת�הארכת�הזיכיון�נובמבר�2003-�נובמבר�2005,�ניתנה�לזכיינים�באופן�חד�פעמי�האפשרות

להקדים�את�המחויבות�להשקעה�בשנת��2005ולאחד�את�ההשקעה�עם�המחויבות�לשנת�2004,�כך�שזכיין�שישקיע

בשנת��2004כספים�נוסף�למחויבות�של�אותה�שנה�,�יזוכה�על�הסכום�הנוסף�במסגרת�המחויבות�בשנת�2005.

על�פי�הכללים�והנחיות�הרשות,�ובהתאם�לחוזים�ולנתונים�הנוגעים�להעברות�הכספיות�שהוגשו�לרשות,�הוחלט�להכיר

לזכיינים�בסרטים�האלה�במסגרת�מחויבותם�להשקעה�בקולנוע�לשנת�2004.

טלעד

טלעד�חויבה�להשקיע�בשנת��2004סכום�של��₪�4,070,050ובו�בנוסף�על�סכום�המחויבות�להשקעה�בקולנוע�בשנת

�2004(העומד�על�₪�2,666,666),�יתרת�ההשקעה�שחסרה�במסגרת�מחויבותה�משנת��2003בסך�של�₪�1,403,386.

סה"כ�השקיעה�"טלעד"�בשנת��2004במסגרת�המחויבות�להשקעה�בקולנוע�סכום�של�₪�4,070,050,�ולפיכך�עמדה

במחויבות.

רשת

סך�הכל�השקיעה�"רשת"�במסגרת�המחויבות�להשקעה�בקולנוע�סכום�של��₪�2,675,200בשנת��2004ולפיכך�עמדה

במחויבות.

הסרט

רחמים

פלורנטין�-הסרט

חן

שלוש�אמהות

מדוזות

הסרט

איזה�מקום�נפלא

אביבה�אהובתי

אריס�סאן

אושר�בע"מ

ערוץ�2תכניות
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הסרט

מוכרחים�להיות�שמח

לרקוד

הבורגנים-�הסרט

אדמה�משוגעת

אהבה�קולומביאנית

קשת

בשנת��2003הוכרה�השקעה�בסך��₪�41,800בסרט�"אהבה�קולומביאנית",�ויתרת�ההשקעה�אשר�בוצעה�בשנת

�2004מוכרת�בשנה�זו.

סך�הכל�השקיעה�"קשת"�במסגרת�המחוייבות�להשקעה�בקולנוע�סכום�של��₪�3,558,000בשנת��2004ולפיכך�עמדה

במחויבות.

בהמשך�להחלטת�המועצה�למזג�את�מחויבויות�ההשקעה�בקולנוע�בשנים��2004ו-�2005,�תחויב�קשת�בשנת�2005

להשקיע�סכום�של�₪�1,775,332.

בקשה�להחיל�את�רשת�הביטחון�של�הרשות

כידוע,�תקופת�הזיכיון�הנוכחית�מסתיימת�באוקטובר�2005.�מכיוון�שבשנת��2004לא�היה�ברור�אם�ואילו�מהזכייניות

הנוכחות�ימשיכו�לשדר�אחרי�נובמבר�2005,�אורכה�של�תקופת�הזיכיון�יצרה�בעיה�בנוגע�למחויבות�הזכייניות�להשקעה

בקולנוע�בשנים�2003-2005,�וזאת�בשל�מגבלת�"חלון�השידור"�שעל�הזכייניות�לעמוד�בו�(שאורכו�בד"כ�עומד�על�18

חודש)�בטרם�יוכלו�לממש�את�זכויותיהן�על�הסרט,�ולשדרו�על�המרקע.

לאור�האמור�לעיל,�אישרה�המועצה�שורה�של�פרמטרים�כדי�לתת�מענה�לסוגיה,�למזער�את�חוסר�הבהירות�והחשש

של�הזכיינים�מחוסר�יכולתם�לממש�את�ההשקעה�שתתבצע�בשנים�2003-2005,�וכן�של�ענף�הקולנוע�שסרטים

מסוימים�לא�יושלמו.

להלן�הפרמטרים�שקיבלה�המועצה,�לצורך�רשת�הביטחון�בנושא�קולנוע:

על�הזכיין�להגיש�מראש�לאישור�הרשות�את�הסרטים�אשר�הוא�מבקש,�כי�הרשות�תחיל�עליהם�את�"רשת�הביטחון"1.

המתוארת.�הפרטים�שיועברו�צריך�שיאפשרו�התרשמות�מספקת�מהסרט,�באופן�שיאפשר�לשקול�את�האינטרס

הציבורי�שבשידורו.

2.�על�הרשות�להשתכנע,�כי�לא�יהיה�באפשרות�הזכיין�לשדר�את�הסרט�קודם�לתום�תקופת�זכיונו.

הרשות�תשקול�את�האפשרות�לרכישת�הזכויות�בסרט,�לצורך�שידורו�במסגרת�שידורי�הרשות�(לצורך�זה�על�הסרט3.

לעסוק�בנושא�שיש�בו�"עניין�מיוחד�לציבור").

אם�רכישת�הזכויות�ע"י�הרשות�אינה�מתאפשרת,�ואם�קיים�אינטרס�ציבורי�בשידורו,�תחייב�הרשות�את�הזכיין4.

הנכנס�(במקומו�של�זכיין�ש"יוצא")�ברכישת�הזכויות.

תכניות ערוץ�2
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הפרות�בשידור
במסגרת	הפיקוח	על	השידורים,	מבררת	הרשות	עם	כל	זכיין,	אירועים	הנראים	הפרה	לכאורה	של	החוק	והכללים,

דוגמת	שיבוץ	פרסומות	בניגוד	לכללים,	פרסומת	אגב	אסורה	ונושאים	תוכניתיים	ואתיים	נוספים.

אם	לאחר	הליך	הבירור	עם	הזכיין	מתקבלת	החלטה,	כי	אכן	בוצעה	הפרה	בשידור,	רשאית	הרשות	לנקוט	סנקציה	נגד

הזכיין.	הסנקציה	שרשאית	הרשות	להפעיל	היא	נטילת	זמן	פרסומת	העומד	לרשות	הזכיין.	על	החלטה	זו	עומדת	לזכיין

זכות	ערעור	לפני	מועצת	הרשות.	בפרק	זה	מובא	סיכום	של	נושאים	שבהם	טיפלה		הרשות	כהפרות	בשידור.

להלן	מפורטות	ההפרות	שבגינן	הוחלט	לנקוט	סנקציה	נגד	הזכיין.	יצוין,	כי	מספר	נושאים	שטרם	נדונו	על	ידי	מועצת

הרשות	ומעמדם	הסופי	טרם	נקבע,	סומנו	בכוכבית.

ערוץ�2
טבלת�סיכום�הפרות�ונטילות�שקבעה�הרשות

מספר
הפרות

שטרם�נקבע
מעמדן
הסופי

נטילת�זמן
שידור

התראה הפרות
בתחום

התכניות

הפרות
בתחום

האתיקה
ופרסומת

אגב

הפרות
בתחום
שיבוץ

פרסומות�או
חסויות

מספר
ההפרות

זכיין

קשת

רשת

טלעד

הטלוויזיה	החינוכית

חברת	החדשות

20

7

11

-

7

6

1

7

-

12

4

4

3

2

2

-

4

8

4

4

-

7

12

3

7

-

-

-

2

-

3

להלן�יפורטו�ההפרות�על�פי�חלוקה�לזכיינים:

קשת
סנקציית�הרשות הפרה תאריך

בתכנית	"פרנקו	וספקטור"	שודרה	הפרסומת	ל"אישי	ישיר"	בכיכובו	של20.1.04
אבגי,	השחקן	הראשי	בסדרה,	בניגוד	לכללים	31,32	לכללי	השיבוץ.

נטילת��1:00דקה�של
פרסומת.

פברואר
2004

בתכנית	"שמש"	ניתנה	חסות	ל"טירת	צבי"	העומדת	בניגוד	לכלל	4	א'
לכללי	שיבוץ	פרסומות.

התראה.

שידור	מכסת	זמן	לא	תכניתי	החורגת	מ-	12	הדקות	המותרות	בין	השעות19.3.04
.17:00	-	16:00

התראה.

בתכנית	"עבודת	בית",	ניתנה	פרסומת	אגב	העוברת	את	גבול	הסביר	למוצרי27.3.04
חברת	סנו,	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��1:00דקה�של
פרסומת.

בתכנית	"עינת	שרוף	שרה	בציבור",	ניתנה	פרסומת	אגב	העוברת	את	גבול27.4.04
הסביר	לחברת	"צבר",	בניגוד	לכלל	9		לכללי	האתיקה	בפרסומות.

נטילת��1:00דקה�של
פרסומת.

במגזין	"טוב	שהגיע	יום	שישי"	ניתנה	חשיפה	פרסומית	מוגזמת	לחברת14.5.04
האשראי	"לאומי	כארד"	,	בניגוד	לכלל	9		לכללי	האתיקה	בפרסומת.

נטילת��2:00דקות�של
פרסומת.
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סנקציית�הרשות הפרה תאריך

בתכנית	"הראשון	בבידור"	הכריז	דודו	טופז	על	קיום	שתי	תחרויות	לבחירת4.5.04
מועמדים	למשרות	בעבור	החברות	"המשביר	לצרכן"	ו"ישראייר	-	תעופה".
יש	בשידור	פרסומת	אגב	אסורה	העומדת	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה

בפרסומת.

נטילת��2:00דקות�של
פרסומת.

בסדרה	"אהבה	מעבר	לפינה"	ניתנה	פרסומת	אגב	אסורה	העוברת	את11.5.04
גבול	הסביר	לחברת	"שלושת	האופים",	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה

בפרסומת.

נטילת��2:00דקות�של
פרסומת.

שודר	התשדיר	לבירה	"קרלסברג"	בשעה	21:40,	בניגוד	לכלל	27	לכללי15.5.04
שיבוץ	פרסומות.

התראה.

בתכנית	"אהבה	מעבר	לפינה"	עלו	"פופ	אפ"	על	פני	השחקנים	באופן
המכסה	לחלוטין	את	פניהם,	בניגוד	להנחיית	הרשות	בנושא.

התראה. 1.8.04

בתכנית	הבוקר	עם	מירי	נבו	ובגלריית	המומחים	עם	רבקה	מיכאלי,	שודרו
באנרים	של	"אנשי	השנה",	בניגוד	להנחיית	הרשות	בנושא.

התראה. 19.8.04

במהדורות	החדשות	שודרו	מקבצי	פרסומות	וקדימונים	שזמנם	עמד	על
3:19	דקות,	ו-	3:25	דקות,	בניגוד	לכלל	16(ד)	לכללי	שבוץ	פרסומות.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

24.10.04
27.10.04

תשדיר	הפרסומת	"סלקום	מילואים"	עלה	לשידור	ומידע	מהותי	בתשדיר
לא	הופיע	בקריינות,	בניגוד	להנחיית	הרשות,	ובאופן	מטעה.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

3.11.04

בסרט	"חולה	אהבה	משיכון	ג"	שודר	תשדיר	הפרסומת	"ביטוח	אישי	ישיר-
בנק	איגוד"	בכיכובו	של	השחקן	משה	איבגי,	המשתתף	כשחקן	ראשי	בסרט,

בניגוד	לכללים	31,32	(א)	לכללי	שיבוץ	פרסומות.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

24.11.04

בתכנית	"השגריר"	הוצגו	אזכורים	מפורטים	ל"מסעדת	ארטישוק	ת"א",
"למועדון	זמיר	ת"א"	ו"למסעדת	דיטה	ת"א",	דבר	שיש	בו	פרסומת	אגב
אסורה	והעומד	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת	ובניגוד	להנחיות

הרשות.

התראה. 8.12.04

בתכנית	"השגריר"	ניתנה	חשיפה	מעבר	לגבול	הסביר	ל"מלון	שרתון	ת"א"
ולמשרד	פרסום	"אדלר-חומסקי-ורשבסקי",	דבר	שיש	בו	פרסומת	אגב

אסורה	והעומד	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

התראה. 8.12.04

שידור	הפרסומת	"קפה	טורקי	עלית	-	מבצע	תורכיה"	בהשתתפות	איל
פלד,	ובו	ביטוי	חזותי	הדומה	לסמל	התכנית	"מסע	עולמי"	שבהנחיית	איל

פלד,	בניגוד	לכללים	24	ו-	31	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

התראה. 5.12.04

בתכנית	"השגריר"	הוצגו	אזכורים	מסחריים	לחברת	"012	קווי	זהב"	ולחברת
אורנג',	שנתנו	חסות	לתכנית.	השידור	עומד	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה
בפרסומת,	לכלל	4	א'	לכללי	שיבוץ	פרסומות	ולהנחיות	מוקדמות	ומפורשות

של	הרשות.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

15.12.04

גם	בתכנית	זו	של	"השגריר"	הוצגו	אזכורים	מסחריים	לחברת	"012	קווי
זהב"	ולחברת	אורנג',	שנתנו	חסות	לתכנית.	השידור	עומד	בניגוד	לכלל	9
לכללי	האתיקה	בפרסומת,	לכלל	4	א'	לכללי	שיבוץ	פרסומות	ולהנחיות

מוקדמות	ומפורשות	של	הרשות.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

22.12.04

בקדימון	לתכנית	"פסטיבל	השירים	של	ישראל"	נכלל	אזכור	של	"מפעל
הפיס",	בניגוד	להנחיות	הרשות	בנושא	אזכורים	מסחריים	בקדימונים.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

26.12.04

הפרות�בשידור ערוץ�2
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רשת
סנקציית�הרשות הפרה תאריך

שידור	קדימון	לסדרה	"סקס	והעיר	הגדולה"	ובו	מספר	סצנות	ובהן	קיום3.1.04
יחסי	מין	של	גיבורי	הסדרה,	וזאת	בשעות	המיועדות	לכל	המשפחה,	בניגוד

לסעיף	19	למדריך	האתיקה.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

במסגרת	שידור	טקס	בחירת	"מלכת	היופי"	שודרו	אייטמים	בעלי	חשיפה22.3.04
פרסומית,	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת	ולהנחיות	שנתנו	לגבי

שיעור	האזכורים	המסחריים	המותר	בתכנית.

התראה.

בתכנית	"טיאר	ברשת"	נערכה	מסיבת	רווקות	ובה	הוצגו	אבזרי	מין,	הופעה25.3.04
של	חשפן	שהתפשט.	כמו	כן	בתכנית	הוצגו	קטעים	בוטים	מתוך	התכנית
"הפיצוצייה",	בניגוד	לסעיף	19	למדריך	האתיקה	וכלל	8	(ב)	לכללי	התכניות.

התראה.

	שלנו" 	השיר -	 YES"	 	הפרסומת 	תשדיר 	שודר 	אדיר" 	"ערב בתכנית
בהשתתפות	השחקנית	נינט	טייב,	שהופיעה	כדמות	מלווה	לאורך	אייטמים
רבים	בתכנית,	בניגוד	לכלל	32	(א)	ולכלל	33	(3)	לכללי	שיבוץ	פרסומות.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

2.7.04

בתכנית	"הבוקר	השביעי"	אוזכר	עיתון	ל"אשה"	ו"בלייזר"	בניגוד	להנחיות
הרשות	בנוגע	לאזכוריים	מסחריים	במגזיני	הבוקר	ולכלל	9	לכללי	האתיקה

בפרסומת.

התראה. 21.8.04

בתכנית	של	אדיר	מילר	זכתה	חברת	"אלבר"	לחשיפה	מוגזמת	וחורגת
מגבול	הסביר,	בניגוד	לכללים	ולהנחיות	בכל	הנוגע	לאזכור	פרסים.

נטילת��1:00דקה�של
פרסומת.

12.11.04

שידור	הפרסומת	"קפה	טורקי	עלית	-	מבצע	תורכיה"	בהשתתפות	איל
פלד,	ובו	ביטוי	חזותי	הדומה	לסמל	התכנית	"מסע	עולמי"	שבהנחיית	איל

פלד,	בניגוד	לכללים	24	ו-	31	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

התראה. 3.12.04

טלעד
סנקציית�הרשות הפרה תאריך

בסדרה	"אהבה	מעבר	לפינה"	ניתנה	פרסומת	אגב	אסורה	העוברת	את12.5.04
גבול	הסביר	לחברת	"שלושת	האופים"	,	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה

בפרסומת.

נטילת��1:30דקות�של
פרסומת.

בתכנית	"קפה	טלעד"	שודרה	שיחת	טלפון	מצולמת,	ולאורכה	שודר	"סופר"16.5.04
שבו	נראה	לוגו	החברה	הסלולרית	"אורנג"'	וקרדיט	לטכנולוגיה	שאפשרה
את	הריאיון.	יש	באזכורים	פרסומת	אגב	אסורה	והפרה	בוטה	של	כלל	9

לכללי	האתיקה	בפרסומות	ובניגוד	להנחיה	שניתנה	מראש	בנושא.

נטילת��2:00דקות�של
פרסומת.

בשני	פרקי	התוכנית	"דייט	לסטרייט"	ניתנה	פרסומת	אגב	אסורה	העוברת
את	גבול	הסביר	לחברת	"הוניגמן"	מעניקת	הפרס,	בניגוד	לכלל	9	לכללי

האתיקה	בפרסומת.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

6.6.04
20.6.04

בתכנית	"עסק	משפחתי",	בתיאור	מעבר	הדירה,	נראו	השם	והלוגו	של
חברת	"מיקי	הובלות"	באופן	ברור	ומודגש,	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה

בפרסומת.

התראה�*. 19.8.04

התראה.שיבוץ	חסויות	בטקס	האוסקר	הישראלי,	ללא	קבלת	אישור	הרשות	מראש. 27.9.0.4

במהדורות	החדשות	שודרו	מקבצי	פרסומות	וקדימונים	שזמנם	עמד	של
3:19	דקות,	ו-	3:09	דקות,	בניגוד	לכלל	16(ד)	לכללי	שבוץ	פרסומות.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

25.10.04
28.10.04

תשדיר	הפרסומת	"סלקום	מילואים"	עלה	לשידור	ומידע	מהותי	בתשדיר
לא	הופיע	בקריינות	בניגוד	להנחיית	הרשות	ובאופן	מטעה.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

4.11.04

שודר	תשדיר	פרסומת	"קפה	טורקי	-	מבצע	תורכיה,	בהשתתפות	איל	פלד,
ובו	ביטוי	חזותי	הדומה	לסמל	התכנית	"מסע	עולמי"	שבהנחיית	איל	פלד,

בניגוד	לכללים	24	ו-31	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

התראה�*. 3.12.04
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*�טרם�נדון�בוועדת�ערר�של�המועצה

חברת�החדשות
כיוון	שחברת	החדשות	אינה	מוכרת	זמן	פרסום,	הרשות	אינה	רשאית	ליטול	זמן	פרסום	מהחברה	בשל	הפרותיה.

סנקציית�הרשות הפרה תאריך

בתכנית	"המבחן	של	המדינה	–	הגמר",	שובץ	מקבץ	פרסומות,	על	אף27.12.04
שהתכנית	נמשכה	14:30	דקות	בלבד	,	בניגוד	לכלל	25	(14)	לכללי	שיבוץ

פרסומות.

התראה.

בשידור	פרק	בסדרת	ה"משאית"	שובץ	תשדיר	פרסומת	"שלושת	האופים-30.12.04
פיצה	לייט"	בכיכובו	של	השחקן	זאב	רווח,	המשתתף	כשחקן	ראשי	בסדרה,

בניגוד	לכללים	31,32	(א)	לכללי	שיבוץ	פרסומות.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

בתאריכים	המפורטים	שובץ	תשדיר	החסות	"מיצובישי	לנסר"	שהתבסס
על	נגזרת	מתשדיר	הפרסומת.	הדבר	עומד	בניגוד	להנחיות	הרשות.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

30.12.04
3.1.04
6.1.05

סנקציית�הרשות הפרה תאריך

ב-	"אולפן	שישי",	שודרה	כתבה	על	ערוץ	הפלייבוי,	ובה	שולבו	תמונות2.1.04
רבות	מתוך	סרטי	הערוץ.	המינון	הגבוה	של	הקטעים	ושילוב	פס	קול	לצד
התמונות,	במקרים	מסוימים,	עברו	את	גבול	הטעם	הטוב	ועמדו	בניגוד

לכלל	8	(ב)	לכללי	התכניות	בניגוד	לכלל	19	למדריך	האתיקה.

התראה.
	שבצידה 	לכאורה (הפרה

התראה).

חודשים
יולי	-
אוגוסט

בתכניות	החדשות:	סדר	עולמי,	שש	עם	והמהדורה	המרכזית	שודרו	ראיונות
וכתבות	חוץ	מהאולימפיאדה	וניתן	קרדיט	לחברת	"בזק	בינלאומי",	באופן
המהווה	פרסומת	אגב	אסורה,	וזאת	לנוכח	משך	זמן	הופעתן	של	הכתוביות,

בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

התראה	*.

בתכנית	"אולפן	שישי"	שודרה	כתבה	על	מנכ"ל	"איקאה",	תוך	מתן	חשיפה
פרסומית	לחברת	"איקאה"	מעבר	לגבול	הסביר	ביחס	לנהוג	ולמקובל
בכתבות	חדשותיות.	יש	בשידור	פרסומת	אגב	אסורה	והוא	עומד	בניגוד

לכלל	9	לכללי	האתיקה	בפרסומת.

התראה	*. 9.7.04

בהתכנית	"שש	עם"	שודר	ריאיון	שנערך	עם	הספורטאי	אריק	זאבי	כשעל
חולצתו	מופיע	הלוגו	של	חברת	מגדל	ומאחוריו	ברקע	הלוגו	של	חברת
"מגדל"	אשר	זכו	לחשיפה	בולטת	וממושכת,	בניגוד	לכלל	9	לכללי	האתיקה

בפרסומת.

התראה	*. 22.8.04

	תרגום 	במהדורת	החדשות	המרכזית	כתבות	בליווי 	שודרו בתקופה	זו
לכתוביות	בשיעור	שאינו	עומד	במכסה	הקבועה	בכלל	3ד'	לכללי	ההקלות

לחרש.

התראה	חמורה. ספטמבר
-נובמבר
2004
**

בתקופה	זו	במהדורת	"אולפן	שישי"	שודרו	כתבות	בליווי	תרגום	בשיעור
שאינו	עומד	במכסה	הקבועה	בכלל

	3ג'	לכללי	ההקלות	לחרש.

התראה	חמורה. ספטמבר
-נובמבר
2004
**

למרות	דרישת	הרשות,	לא	הועבר	דו"ח	המפרט	עמידת	חברת	החדשות
בכללי	הקלות	לחרש	בתקופה	זו.

התראה	חמורה. ספטמבר
-נובמבר
2004
**

**�פירוט�העמידה�בכללי�הקלות�לחירש�מובא�בפרק�תכניות*�טרם�נדון�בוועדת�ערר�של�המועצה

הפרות�בשידור ערוץ�2
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הרשות	השנייה	מפיצה	את	שידורי	ערוץ	2	לקליטה	חופשית	לציבור	הרחב	בדרכים	האלה:

הפצה	קרקעית	בשיטה	האנלוגית.1.

באמצעות	הלוויין	הן	בשיטה	האנלוגית	והן	בשיטה	הספרתית.2.

העברת	שידורי	הערוץ	למוקדי	חברות	הכבלים	והלוויין,	אנלוגית	ודיגיטלית,	להפצה	למנויים.3.

הפצת�שידורים�קרקעית:
ההפצה	הקרקעית	נעשית	באמצעות	15	משדרים	הפרוסים	ברחבי	הארץ.	עקב	התיישנותם	של	המשדרים	והבלאי

הגדול	שלהם,	לצד	בעיות	באספקת	חלקי	חילוף,	הרשות	נערכת	לקראת	שדרוגם	או	החלפתם.

את	תחנות	השידור	מתחזקת	עבור	הרשות	חברת	"בזק"	-	החברה	המבצעת:

תיקון	תקלות	שוטפות	-	כוננות	24	שעות	ביממה.1.

תחזוקה	מונעת.2.

שדרוגים.3.

חברת	"בזק",	מפעילה		שני	מרכזי	תחזוקה,	בתחנת	"איתנים"	ליד	ירושלים,	ובתחנת	ה"רדאר"	על	הר	הכרמל.	בכל

אחד	מהם	מוקד	בקרה,	מעבדת	תיקון	ומחסן	חלפים.

ארבע	מתחנות	השידור	נמצאות	באתרים	של	"בזק",	שלוש	נמצאות	באתרים	של	הרשות,	והשאר	באתרים	בבעלות	צד

ג'.	כל	תחנות	השידור	מבוקרות	ונשלטות	מרחוק	באמצעות	מערכת	בקרה	ממוחשבת	ותקשורת	נתונים	מול	המש"ב

(מרכז	שידור	ובקרה)	ברשות	השנייה	בירושלים.

הפצת�השידורים�הלוויינית:
ממרס	2004	מופצים	שידורי	ערוץ	2	האנלוגיים	באמצעות	"עמוס-2".		השידורים	הדיגיטליים	של	ערוץ	2	ממשיכים

להיות	מופצים	באמצעות	"עמוס-1".	בתחילת	2004	ביצעה		הרשות	פרויקט	ארצי	להעברת	שידורי	הלוויין	האנלוגי

מהלוויין	LMI	ללוויין	החדש	-	"עמוס-2".	ההסבה	בוצעה	בכל	רחבי	הארץ	-	צופים	פרטיים,	תחנות	שידור	ומקש"מים–

מערכות	קליטה	ושידור	משותפות.		ביישובים	שבהם	לא	התאפשרה	קליטת	שידורי	ערוץ	2,	הקימה	הרשות,	יחד	עם

משרד	התקשורת	ורשות	השידור,	מערכי	קליטה	קהילתיים	לשם	הפצת	האות	לבתי	התושבים.

המערכים	כוללים	מערכת	קליטה	לוויינית	אנלוגית	מול	הלוויין	"עמוס-2"	וכן	מערכת	הפצה	באמצעות	רשת	כבלים

לבתים	ביישוב.

שידורי	הלוויין	מ"עמוס-2"	שיפרו	את	איכות	האות	הנקלט	ישירות	מהלוויין	ובתחנות	השידור	הקרקעיות	המוזנות	מאות	זה.

טכנולוגיה

ערוץ�2טכנולוגיה

‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó
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מרשם�הפצת�שידורי�ערוץ�2
שידור�אנלוגי�וספרתי

חברות
הכבלים
והלוויין
(YES)

"עמוס	2"
אנלוגי

בתים	פרטיים
קליטה	לווינית

מקש"מים
(ישובים)

"עמוס	1"

"עמוס	2"

"עמוס	2"

"עמוס	1"

"עמוס	2"

:	סיב	אופטי

בתים	פרטיים
UHF	קליטה

UHF

"עמוס	1"
UpLink	סיפרתי

מש"ב
ערוץ	2
(אנלוגי)

"עמוס	2"
UpLink	אנלוגי

מש"ב
רב-ערוצי
סיפרתי
ערוץ	2

תחנות
שידור

קרקעיות
UHF

"עמוס	2"

HOT

"רשת"

"קשת"

"טלעד"

"חינוכית
"2

"חדשות
"2

טכנולוגיה ערוץ�2

"עמוס	1"
סיפרתי
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כספים

ערוץ�2כספים

Ï‰ÈÓÂ†‰ÏÎÏÎ†¨ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

*	הנתונים	נלקחו	מהדוחות	הכספיים	של	הזכיינים

התוצאות�העסקיות�של�הזכיינים�-�רווח�תפעולי�(ללא�הטלוויזיה�החינוכית)
(מיליוני	ש"ח,	מחירי	12/04)
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בשנת	2004	נמשכה	מגמת	העלייה	בהכנסות	שהחלה	ברבעון	האחרון	של	שנת	2003.	ניתן	לראות	שההכנסות	בשנת

2004	עלו	ב	-	12%	לעומת	שנת	2003,	והרווח	התפעולי	צמח	ב	-	58%.

תחזית	הרשות	להכנסות	מפרסום	בערוץ	2	בשנת	2005	היא	681	מיליון	₪.	ירידה	בהכנסות	לעומת	שנת	2004	עקב

תחזית	להתחזקות	ערוץ	10	ולירידה	כללית	בהיקף	שוק	הפרסום	בטלוויזיה.

הוצאה�להפקה�של�תכניות�ולרכישתן:

שנת�הזיכיון�העשירית�(ינואר�עד�אוקטובר�2003)1.

בתנאי	הזיכיון	לתקופה	הנבדקת	בעניין	התחייבות�מינימום�להוצאה�בגין�שידור�תכניות	נקבע,	כי:	"בעל	הזיכיון

יוציא	לצורך	שידור	תכניות	לפחות	117	מיליון	₪	לשנה	או	43%	מההכנסה	השנתית	ברוטו	(דהיינו	ללא	ניכוי

התמלוגים	המשולמים	לרשות	ועמלות	הפרסום)	-	לפי	הגבוה".	עוד	נקבע,	כי	הרשות	תכיר	במסגרת	זו	רק	"בהוצאות

ישירות	להפקת	ורכישת	תכניות".

באשר	להתחייבויות�מינימום�להוצאה�להפקה�בארץ	מוסיף	כתב	הזיכיון	וקובע,	כי	בעל	הזיכיון	יוציא	לצורך	שידור

תכניות	ישראליות	(שהן	תכניות	מהפקה	מקומית,	כהגדרתן	בכללי	המועצה,	תכניות	בענייני	היום	ותכניות	ספורט

העוסקות	בעיקר	בספורט	בישראל)	סכומים	שלא	יפחתו	מ	-	85%	מסכום	ההוצאה	המינימלי	לשידורים	שבו	הוא

מחויב.	סכום	ההוצאה	שבה	מחויב	בעל	הזיכיון	הוא	85%	מתוך	43%	מההכנסה	השנתית	ברוטו,	או	מתוך	117

מיליון	₪	ממודד	(כ-137	מליון	₪	בשקלים	בערך	של	10/03),	לפי	הגבוה,	שבהם.

הרשות	השנייה	החליטה	להתחשב	בשעות	המרובות	של	שידורי	חדשות	בגין	האירועים	הביטחוניים	הרבים	שפקדו

את	ישראל,	על	חשבון	שידורי	הזכיינים	ובמצב	הכלכלי	ששרר	בשנת	2003	והשפיע	על	זכייני	ערוץ	2.	לכן	הקטינה

את	המחויבות	הכספית	להוצאה	להפקה	של	תכניות	ולרכישתן.	אי	לכך	המחויבות	הכספית	של	הזכיינים	עמדה	על

כ-	330	מיליון	₪	במקום	על	כ-	342	מיליון	₪	(המחויבות	המקורית	לפני	ההקלה)	והמחויבות	להפקה	של	תכניות

ישראליות	ולרכישתן	עמדה	על	כ-	280	מליון	ש"ח.

הרשות	בדקה	את	דיווחיהן	של	"טלעד	אולפני	ירושלים	בע"מ",	"רשת	תקשורת	והפקות	בע"מ"	ו"שידורי	קשת

בע"מ"	באשר	להוצאותיהן	לשנת	הזיכיון	העשירית	ומצאה,	כי	שלוש	הזכייניות	עמדו	בהתחייבויותיהן	להוצאה

להפקה	של	תכניות	ולרכישתן	ובהוצאה	להפקה	ישראלית	כנדרש	בתנאי	הזיכיון.

*	כל	הנתונים	הכספיים	בפסקה	לעיל	הם	בשקלים	בערך	של	10/03.

שנת�הזיכיון�האחת�עשרה�(31.12.04-1.11.03)2.

בתיקון	19	לחוק	הרשות	השנייה	לטלוויזיה	ולרדיו,	הוספה	התוספת	השנייה	לחוק	ובה	נקבע	בעניין	תקופת	הזיכיון,

שתחילתה	ביום	1/11/03	כי	"ההוצאה	השנתית	שיוציאו	בעלי	הזיכיונות	בכל	ערוץ,	למימון	הפקה	ורכישה	של

תכניות	המשודרות	בערוץ	באותה	שנה	לא	תפחת	מסכום	השווה	לשישים	אחוזים	מכלל	הכנסותיהם	או	מ-	220

מיליון	שקלים	חדשים,	לפי	הגבוה	מביניהם..."

עוד	נקבע	בכללי	התכניות	של	הרשות	השנייה	כי	80%	מההוצאה	השנתית	תהיה	בגין	הפקה	ישראלית.

סך	המחויבות	להפקה	של	תכניות	ולרכישתן	לערוץ	עמדה	על	506	מיליון	₪	ולהפקה	ישראלית	על	כ-	405	מיליון	₪.

הרשות	בדקה	את	דיווחיהן	של	"טלעד	אולפני	ירושלים	בע"מ",	"רשת	תקשורת	והפקות	בע"מ"	ו"שידורי	קשת

בע"מ"	באשר	להוצאותיהן	לשנת	הזיכיון	האחת	עשרה	ומצאה,	כי	שלוש	הזכייניות	עמדו	בהתחייבויותיהן	להוצאה

להפקה	של	תכניות	ולרכישתן	ובהוצאה	להפקה	ישראלית	כנדרש	בתנאי	הזיכיון.

*כל	הנתונים	הכספיים	בפסקה	לעיל	הם	בשקלים	בערך	של	12/04.

כספים ערוץ�2
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השנה�מדווחת�הרשות�לראשונה�בעניין�עמידתו�של�ערוץ��10במחויבויות�התוכן�הקבועות�בחוק�ובכללים.�לאחר�שנים

מספר�שבהן�עתידו�של�הערוץ�לא�היה�בטוח�כלל�ועיקר,�בחלקה�השני�של�שנת��2004החל�ערוץ��10להתאושש�ולהראות

סימנים�מבטיחים�לגבי�עתידו.

ערוץ��10יצא�ממצב�של�הקפאת�הליכים�בחודש�אפריל�2004.�ממועד�זה,�חידשו�בעלי�המניות�של�הערוץ�את�הזרמת

הכספים�להשקעה�בתכנים�והגבירו�אותם,�לאחר�תקופה�ארוכה�שבה�ההשקעה�הייתה�בהקפאת�הליכים.�שנת�2004

הייתה�בעבור�ערוץ��10שנה�שבה�ניסה�הערוץ�למצב�את�עצמו�מחדש�כערוץ�שידור�מרכזי�וליצור�לעצמו�את�קהל

הצופים�הנאמן�שלו.

אין�ספק�שהייתה�זו�שנה�קשה�מאוד�לערוץ.�בדוח�שלהלן,�ניתן�לראות�שהערוץ�לא�עמד�במספר�רב�של�מחויבויות

התוכן�,�ובראש�ובראשונה�לא�עמד�במכסות�השידור�ובהוצאה�הנדרשת�לתכניות�מסוגה�עילית.�הרשות�מדווחת�בדוח

זה�את�מצב�הדברים�כפי�שהם,�אולם�יש�לקחת�בחשבון�שבימים�אלו�מתקיימים�דיונים�בעניין�המשך�דרכו�של�הערוץ,

במסגרת�זו�אף�פורסמה�הצעת�חוק�ממשלתית�לתיקון�חוק�הרשות�השנייה,�בה�מוצע,�בין�היתר,�לאפשר�למועצת

הרשות�השנייה�לדחות�מחויבויות�של�הערוץ�משנת��2004להמשך�תקופת�הזיכיון.�בשים�לב�להתקדמות�הליכי�החקיקה

תשקול�המועצה�את�ההשלכות�של�אי�עמידת�הערוץ�במחויבויותיו.

את�תרומתו�של�ערוץ��10להיצע�הטלוויזיוני�העומד�לרשות�הצופים�ניתן�לראות�במיוחד�בשידורים�שהופקו�על�ידי�חברת

החדשות�של�הערוץ.�מהדורת�החדשות�המרכזית�של�הערוץ�היא�איכותית�והיא�מתחרה�למהדורות�המרכזיות�המשודרות

על�ידי�ערוצי�השידור�המרכזיים.�תכנית�האקטואליה�היומית�"לונדון�וקירשנבאום"�היא�תוכנית�אקטואליה�איכותית

ואלטרנטיבית,�שרבים�נהנים�לצפות�בה�ולראות�בה�עיסוק�שונה�מהרגיל�בענייני�היום.�מהדורת�הלילה�המסכמת�של

הערוץ�מספקת�עדכון�לאירועי�היום,�לצד�הצצה�לנושאים�מגוונים�ומעניינים�בארץ�ובעולם.

כמו�כן�בלטו�תכניות�כמו�סדרת�הדרמה�"מעורב�ירושלמי"�ששודרה�בחלקה�בשנה�זו,�סדרת�הדרמה�"אהבה�זה�כואב",

תכנית�הסאטירה�"אחורי�החדשות�עם�יאיר�ניצני",�סדרת�התעודה�היוקרתית�"האוליגרכים",�תכנית�התעודה�"הישיבה",

ותכנית�התחקיר�המצוינת�"דין�וחשבון�עם�רינו�צרור".

ערוץ��10הוא�ערוץ�שידור�המהווה�תחרות�לערוץ�השידור�המרכזי�ערוץ�2.�מתחרות�זו�נהנים�בראש�ובראשונה�צופי

הטלוויזיה,�אשר�יש�להם�חלופות�לצפייה�בחדשות�ובתכניות�האחרות�המשודרות�בשני�הערוצים.�לוח�השידורים�של

ערוץ��2היה�איכותי�ועשיר�בשנת�2004,�בין�היתר�גם�כתוצאה�מתחרות�זו.�ערוץ�10,�עושה�כל�העת�מאמצים�למצב

את�עצמו�כערוץ�שידור�מרכזי�ולגבש�לעצמו�קהל�צופים�נאמן�וקבוע.

מאמציה�של�הרשות�השנייה�נתונים�לניסיון�להמשיך�ולקיים�תחרות�זו,�תוך�דרישה�בלתי�פוסקת�מערוץ��10לעמוד

במחויבויות�התוכן�החלות�עליו.�יש�לקוות�שנתוני�הדוחות�של�השנים�הבאות�ישקפו�תמונה�טובה�מזו�העולה�מהדוח

הנוכחי,�ושהציבור�ימשיך�להרוויח,�ולקבל�מגוון�של�תכני�איכות�גם�מערוץ�10.

סייעו�בהכנת�הפרקים�הנוגעים�לתכניות,�פרסומות,�הפרות,�הפקות�הרשות�ולשון:�יהודית�לויט,�ורד�עזרא,�גיתית�לבנון,

אודליה�ורש,�יפעת�בן�שושן,�רונית�בינדר,�ראומה�יצחקי�וניר�וינברום.

תכני�השידור
‰ÈÊÈÂÂÏË†ÈÈÈÚÏ†Ï¢ÎÓÒ†¨¯‚ˆÓ†˙ÏÈ‡†∫˙‡Ó

ערוץ�10תכני�השידור
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תכניות
סה"כ�שודרו�בערוץ��10בשנת�הזכיון�בין�התאריכים��7774:54�27.1.05-28.1.04שעות�שידור.

עמידה�במכסת�ההפקה�המקומית:

לפי�הוראת�כתב�הזיכיון�של�ערוץ�10,�מכסת�ההפקה�המקומית�שבה�חויב�בשנה�זו�היא��40%מכלל�השידורים.

המכסה�מחושבת�לפי�כלל�השידורים�ובהם�שידורי�חברת�החדשות.

להלן�עמידת�ערוץ��10בדרישות�אלו�בחישוב�שנתי:

ערוץ��10שידר�הפקה�מקומית�בשיעור�של��38%מכלל�שידוריו.�הערוץ�שידר��91שעות�של�תכניות�שנרכשו�מערוצים

אחרים,�שאינם�ניכללים�במסגרת�מכסת�ההפקה�המקומית�של�הערוץ,�מכיוון�שלא�הגיע�ל-��40%הפקה�מקומית�בלי

שעות�אלו.

הערוץ�לא�עמד�במחויבותו�וקיים�חוסר�של��155שעות�במכסת�ההפקה�המקומית�אותה�יחוייב�להשלים�בשנת�2005.

*�בנתון�מגולמות�השעות,�שבהן�בוטלו�שידורים�מתוכננים�ושודרו�במקומם�שידורי�חדשות�מיוחדים�בשל�הנחיית

הרשות�להימנע�משידורים�בעלי�אופי�בידורי�בזמן�פיגועים�ואירועים�ביטחוניים�ולהתאים�את�לוח�השידורים�למצב.

�60%מכלל�ההפקות�המקומיות�חייבות�להיות�קנויות,�ערוץ��10שידר�הפקות�מקומיות�קנויות�בהיקף�של�73%

מכלל�שידוריו.

מכסות�תוכן

כפי�שניתן�לראות�בפירוט�שלהלן,�ישנם�מקרים�שבהם�קיימת�אי�עמידה�במכסות�ובתחום�התוכן.�הרשות�העבירה

לערוץ��10את�הממצאים�בעניין�עמידתם�או�אי�עמידתם�במכסות,�ובוחנת�ושוקלת�את�אופן�הטיפול�בכל�אחת�מהחריגות

שיצוינו�בדוח.

במקום�שבו�החליטה�הרשות�בעניין�אופן�הטיפול�באי�עמידה�כזו�או�אחרת,�יצוין�הדבר�במפורש.

עמידה�במכסות�הז'אנרים
המכסה�וההוצאה�המחויבת�לכל�תת�סוגה

לפי�כללי�התכניות�מחויב�ערוץ��10בהוצאה�ובשידור�בגין�מכסת�תכניות�מסוגה�עילית�כדלקמן:

סכום�של��₪�50,000,000לערוץ�בחלוקה�הזו:

תכנית�דרמה�-��50שעות�(מתוכן��3סרטי�טלוויזיה)�בהוצאה�כוללת�שלא�תפחת�מ-�₪�25,000,000.(1)

סרטים�תעודה�מיוחדים�-��24שעות�בהוצאה�כוללת�שלא�תפחת�מ-��8,000,000שקלים�חדשים,�ותכניות�תעודה�-(2)

�56שעות�(מתוכן��12שעות�תכניות�תחקיר)�בהוצאה�כוללת�שלא�תפחת�מ-�₪�7,500,000.

תכניות�מיוחדות�-��50שעות�בהוצאה�כוללת�שלא�תפחת�מ-�₪�9,500,000.(3)

תכניות ערוץ�10
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נוסף�לכך,�מחויב�בעל�הזיכיון�להוציא�סכום�נוסף�בגין�תכניות�מסוגה�עילית,�שהוא�ההפרש�בין��17%מההוצאה
השנתית�המזערית�של�בעל�הזיכיון�(�60%מהכנסותיו�נטו)�לבין�חלקו�היחסי�בהוצאה�של�₪�50,000,000.

הוצאה�נוספת�זו�נחלקת�באופן�הזה:

�20אחוזים�לפחות-לתכניות�דרמה.(1)

�20אחוזים�לפחות-לסרטי�תעודה�מיוחדים.(2)

נאותות�הפקה

הכללים�מחייבים�את�בעל�הזיכיון�להפיק�כל�אחת�מהשעות�בתקציב�מינימלי�של��70%מהתקציב�לשעה�לסוגה�(סכום

המתקבל�מחלוקת�ההוצאה�הכוללת�לכל�סוגה�במספר�השעות�שנקבעה�לה),�ובלבד�שסך�ההוצאה�לאותה�סוגה�תעמוד

בהוראת�הכללים.�עם�זאת,�המנהל�רשאי�להתיר�לבעל�הזכיון�להפיק�בכל�שנה�עד��6שעות�הפקה�מקומית�מסוגה�עילית,

בתקציב�של��60%לפחות�מהתקציב�לשעה�לסוגה,�ובלבד�שלדעת�המנהל�יש�בתכנית�ערך�מוסף,�והיא�עוסקת�באחד

או�יותר�מנושאים�אלה:�טיפוח�אזרחות�טובה�וחיזוק�ערכי�הדמוקרטיה�וההומניזם,�מתן�ביטוי�למורשת�היהודית�ולערכיה

ולערכי�הציונות,�מתן�ביטוי�מתאים�למגוון�התרבותי�של�החברה�הישראלית�מאזורי�הארץ�השונים�ובצורות�ההתיישבות

השונות�ולהשקפות�השונות�הרווחות�בציבור.

שיתופי�פעולה

כללי�התכניות�מתירים�לבעל�הזיכיון�להפיק,�בתנאים�מסוימים,�תכניות�בשיתוף�פעולה�עם�גורמים�שנמנו�בכללים.

ההוצאה�שהוציאו�הגופים�שעימם�שיתף�בעל�הזיכיון�פעולה,�אינה�מוכרת�לו�כחלק�ממחויבויותיו�על�פי�הכללים.�התנאים

לשיתוף�פעולה�הם:

שיתוף�הפעולה�הוא�עם�גורם�משדר�(כמפורט�בכללים)�או�עם�קרן�התומכת�בקולנוע�או�בטלוויזיה;(1)

בתחילת�התכנית�ובסיומה�מופיע�גילוי�נאות�בדבר�שיתוף�הפעולה;(2)

ניתן�אישור�בכתב�ומראש�של�המנהל�לשיתוף�הפעולה;(3)

התקציב�לשעה�של�התכנית�אינו�נופל�מהתקציב�לשעה�לסוגה�(ללא�האפשרות�להוציא�רק��70%מתקציב�זה(4)
כמפורט�לעיל);

בעל�הזיכיון�עצמו�הוציא�לפחות��60%מתקציב�הפקתה�בפועל�של�התכנית;(5)

עוד�נקבע�בכללים,�כי�המנהל�לא�יאשר�שיתופי�פעולה�ליותר�ממחצית�ממכסת�תכניות�הדרמה�וליותר�ממחצית�ממכסות

סרטי�התעודה�המיוחדים�ותכניות�התעודה,�הנזכרות�לעיל.

נוסף�לכך,�תכנית�שהופקה�בשיתוף�פעולה�כאמור�תוכר�למכסה�גם�אם�שודרה�פעם�אחת�בערוץ�נישה�לפני�שידורה

בידי�בעל�הזיכיון.�זאת�בהתאם�לתפישת�"חלונות�השידור"�המקובלת�בשיתופי�פעולה�בעולם,�שלפיה�ערוץ�הנישה�זוכה

לחלון�השידור�הראשון�והערוץ�המרכזי�לחלון�השני.

מכסת�ההפקות�הקנויות�מסוגה�עילית
וההוצאה�בגינן

בהתאם�לכללים�ישדר�בעל�זיכיון,�במכסה�לתכניות�סוגה�עילית�שבה�הוא�מחויב,�הפקות�מקומיות�קנויות�בשיעור�שלא

יפחת�מ-��60%ממכסה�זו.

ערוץ��10-�במסגרת�המחוייבות�רק��35%ממכסת�התוכניות�מסוגה�עילית�הן�מהפקה�קנויה,�לפיכך�הערוץ�לא�עמד

במחויבותו�והוא�יחוייב�לבצע�את�ההשלמות�הנדרשות.
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דרמה
מכסה-��50שעות

₪�25,000,000הוצאה�מחויבת:
₪�3,485,948הוצאה�בפועל:

הזכיין�לא�עמד�במחויבותו�וקיים�חוסר�של��42:05שעות�במכסת�הדרמה�וחוסר�של��₪�21,514,052בגין�תוכניות

דרמה�אותה�יחויב�הזכיין�להשלים.

*��1:55שעות�מתוך�המכסה�הופקו�בשיתוף�פעולה�(�24%מהמכסה),�בהתאם�לכללים.

תכניות�מיוחדות

מכסה-��50שעות

₪�9,500,000.הוצאה�מחויבת:
₪�4,134,510.הוצאה�בפועל:

הזכיין�לא�עמד�במחויבותו�וקיים�חוסר�של��24:28שעות�במכסת�תכניות�מיוחדות�וחוסר�של��5,473,490ש"ח

בסוגה�שאותה�יחויב�הזכיין�להשלים.

תעודה:

סרטי�תעודה

מכסה-��24שעות

₪�8,000,000.הוצאה�מחויבת:
₪�810,000.הוצאה�בפועל:

הזכיין�לא�עמד�במחויבותו�וקיים�חוסר�של��21שעות�במכסת�סרטי�תעודה�מיוחדים�וחוסר�של��7,190,000ש"ח

בסוגה�שאותה�יחויב�הזכיין�להשלים.

משך שם�התכנית

57:37X210.2.04�-�18.11.03'=�1:55שעותמעורב�ירושלמי�*

40X913.12.04�-�18.10.04'=�6:00שעותאהבה�זה�כואב

סה"כ��7:55שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

46X2625.1.05�-�1.2.04'�=19:56שעותאחורי�החדשות�עם�יאיר�ניצני

56:15X625.1.05�-�21.12.04=�5:36שעותדב'לה�עולמי

סה"כ��25:32שעות

מועד�השידור

משך שם�התכנית

60X34.8.04�-�21.7.04'=�3:00שעותהאוליגרכים

סה"כ��3:00שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�10

להלן�פירוט�עמידת�ערוץ��10במכסות�הז'אנרים:
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תכניות�תעודה

מכסה-��56שעות�(הזכיין�מחויב�לכלול�במכסה�זו��12תכניות�תחקיר)

₪�7,500,000.הוצאה�מחויבת:
₪�10,163,026.הוצאה�בפועל:

סיכום�הוצאה�כספית�להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן�-�ערוץ�10

להלן�סיכום�נתוני�ההוצאה�להפקה�של�תכניות�מסוגה�עילית�ולרכישתן�ע"י�ערוץ��10בתקופה�27.1.05-28.1.04

₪�50,000,000.הוצאה�מחויבת:

₪�18,593,484.הוצאה�בפועל:

לערוץ��10חוסר�של��₪�31,406,516בהוצאה�על�תכניות�מסוגה�עילית,�וחוסר�של��80שעות�בתכניות�מסוגה�עילית.

הערוץ�יידרש�להשלים�חוסרי�םאלו��במהלך�תקופת�הזכיון�שלו.

יצויין�שבדיקת�הרשות�להוצאות�הערוץ�על�תכניות�מסוגה�עילית,�טרם�הושלמה�סופית�בשל�מצבו�של�הערוץ,�וייתכן

ויחולו�שינויים�בנתונים�המופיעים�בדוח�זה.

משך מועד�השידורשם�התכנית

45X79.8.04�-�21.6.04'=�5:15שעותעל�המשקל

37.5X827.1.05�-�9.12.04'=�5:00שעותהישיבה

45X126.9.04'=�45דקותחלום�רטוב�-�בר�רפאלי�במאוריציוס

44X129.2.04'=�44דקותאורחים�זרים

32.5X623.3.04�-�17.2.04'=�3:15שעות"ל"-�בית�הספר�לנהיגה

44X3826.1.05�-�28.1.04'=�27:52שעותזה�הזמן�

54X14.4.04'=�54דקותגן�עדן�אחרון�-�סיפורה�של�קוקי�גלמן

40X110.2.04'=�40דקותנבחרת�החלומות

43X25.10.04�-�4.10.04'=�1:28שעותאיך�לחצות�את�אירופה�עם�$100

41X111.10.04'=�41דקותאלכסנדר�הגדול

50X1728.9.04�-�6.2.04'=�14:10שעותדין�וחשבון�עם�רינו�צרור�(תכנית�תחקיר)

93X11.1.05'=�1:33שעותהשפנפנה�הציונית�הראשונה

56X112.10.04'=��56דקותטרור�בבית�הספר

סה"כ��63:12שעות

ערוץ�10תכניות
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הפקה�עצמית
להלן�פירוט�של�תכניות�שהופקו�בידי�הזכיין�ולא�באמצעות�חברות�הפקה�חיצוניות:

משך שם�התכנית

120X30127.1.05�-�28.1.04'=�602שעותתכנית�הבוקר�

3.5�X1012.8.04�-�11.7.04'=��35דקותהתקווה�האולימפית�-�פינות

�41X224.7.04�-17.7.04'=��1:22שעותהתקווה�האולימפית

11X722.5.04�-�10.7.04'=�1:17שעותיוצאים�לעם�ש.ח

43X223.9.04�-�16.8.04'=�1:26שעותיוצאים�לעם�-�המיטב

50X2328.9.04�-�1.2.04'=�19:10שעותדין�וחשבון

50X828.9.04�-�1.2.04'=�6:40שעותדין�וחשבון�ש.ח

56X19.5.04'=�56דקותראשי�השב"כ�מדברים

50X2725.1.05�-�1.2.04'=�22:30שעותאחורי�החדשות

40X4427.10.04�-�6.4.04'=�29:20שעותאחורי�החדשות�ש.ח

70X223.4.04'=�2:20שעותאחורי�החדשות�-�ספיישל�עצמאות

70X127.4.04'=�1:10שעותאחורי�החדשות�-�ספיישל�עצמאות�ש.ח

45X79.8.04�-�21.6.04'=�5:15שעותעל�המשקל

38X4219.8.04�-�21.4.04'=�26:36שעות�10Gש.ח

45X11.6.04'=�45דקותהקפיצה�הגדולה

38X4026.1.05�-�4.2.04'=�25:20שעותזה�הזמן

43X126.4.04'=�43דקותשובך�יונים�-�סיפורו�של�גדוד�9

31X130.3.04'=�31דקותנוגע�ללב

28X113.3.04'=�28דקותמסע�בנמיביה

39X110.2.04'=�39דקותנבחרת�החלומות

49X212.10.04�,20.3.04'=�1:38שעותנבחרת�החלומות�ש.ח�

56X219.3.04�,4.3.04'=�1:52שעות�12שניות�לשכנע�את�העולם

56X19.7.04'=�56דקות�12שניות�לשכנע�את�העולם�ש.ח

46X128.4.04'=��46דקותהעימות�בין�אולמרט�לבגין

57X14.4.04'=�57דקות�גן�עדן�אחרון

57X125.9.04'=�57דקותגן�עדן�אחרון�ש.ח

90X112.10.04'=�1:30שעותטרור�בבית�הספר�

50X1724.1.05�-18.10.04'=�14:10שעותמשחק�מקדים�עם�גלית�גוטמן

45X116.9.04'=�45דקות�השנה�שהייתה�עם�גיא�זוהר

41X111.10.04'=�41דקותאלכסנדר�הגדול

44X114.6.04'=�44דקות�ענה�לי�-�אהוד�בנאי

44X128.9.04'=�44דקותענה�לי�-�אהוד�בנאי�ש.ח�

44X118.9.04'=�44דקותשליחות�קטלנית�יגאל�צור-�המיטב

47X116.9.04'=�47דקותסיפור�ישראלי�-�המיטב

מועד�השידור משך מועד�השידורשם�התכנית

תכניות ערוץ�10
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44X127.9.04'=�44דקותמחשבות�אסורות

44X126.12.04'=�44דקותמחשבות�נסתרות�ש.ח

33X125.9.04'=�33דקותטייסת��201ש.ח

29X113.10.04'=�29דקותהמתמחה�-�מאחורי�הקלעים�עם�גיא�זוהר

35X1130.8.04�-�15.8.04'=�6:25שעותמאחורי�הטבעות�-�חדשות�האולימפיאדה

35X1130.8.04�-�15.8.04'=�6:25שעותמאחורי�הטבעות�-�חדשות�האולימפיאדה�ש.ח

40X1628.10.04�-�2.9.04'=�10:40שעותהעולם�האמיתי�מאחורי�המודעות�ש.ח

53X1+'28X228.1.05�-�7.1.05'=�1:49שעותנקודת�מבט

89X12.11.04'=�1:29שעותילדי�רמדיה�שנה�אחרי

48X11.1.05'=�48דקות�הכי�2004

2X714.12.04�-�7.12.04'=�14דקותנס�חנוכה

43X217.4.04�-10.4.04'=�1:26שעות�42יום�לבגדד�ש.ח

43X13.2.04'=�43דקותפצצת�וענונו

סה"כ��808:43שעות

מועד�השידור משך שם�התכנית

הפקה�קנויה�מגורם�אחד
בהתאם�לכללי�התכניות�לא�ישדר�בעל�זיכיון�בכל�שנה�הפקות�קנויות�שיותר�מ-�30%מהן�נרכשו�מגורם�אחד,�אלא�אם

כן�אישרה�זאת�המועצה.

בתקופה�הנבדקת,�נרכשו��1606שעות�מחברת�"ענני�תקשורת".�שעות�אלו�הן��51%מכלל�ההפקה�המקומית�הקנויה

ששידר�הערוץ.�לפיכך�לא�עמד�הערוץ�במחוייבות�זו�ונדרש�להשלים�את�החוסר,�במהלך�שנת�2005.

שידורים�חוזרים
מכסת�שידורים�חוזרים�בתקופה�בין��30.4.04-28.1.04-�30%

לפי�כללי�התכניות�בתקופה�שלעיל:

בעל�זיכיון�רשאי�לשדר�שידורים�חוזרים�של�הפקות�מקומיות�בהיקף�שנתי�שלא�יעלה�על��15אחוזים�מכלל�זמן�השידור.א.

בעל�זיכיון�רשאי�לשדר�שידורים�חוזרים�שאינם�הפקות�מקומיות�בהיקף�שנתי�שלא�יעלה�על��15אחוזים�מכלל�זמןב.

השידור.

סה"כשידור�חוזר�רכששידור�חוזר�מקור

17.29%19.81%37%

ערוץ��10חרג�ב-��7%במכסת�השידורים�החוזרים�בתקופה�זו,�כמו�כן�חרג��2.29%בתכניות�מקור,�וחריגה�של�4.81%

בשידור�תכניות�רכש.

ערוץ�10תכניות
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מכסת�שידורים�חוזרים�בתקופה�בין��27.1.05-1.5.04-�20%
ההוראה�הרלוונטית�שונתה�בתקופה�הנבדקת�והחל�מ-�1.5.04הכלל�הוא�כי�בעל�הזיכיון�רשאי�לשדר�שידורים�חוזרים

בשיעור�שלא�יעלה�על��20אחוזים�מכלל�זמן�השידורים�שביחידת�השידור�המוקצית.

סה"כשידור�חוזר�רכששידור�חוזר�מקור

14.1%18.3%32.4%

ערוץ��10חרג�ב-��12.4%במכסת�השידורים�החוזרים�בתקופה�זו.

הערוץ�לא�עמד�במכסת�השידורים�החוזרים�ולפיכך�נדרש�להפחית�את�היקף�השידורים�החוזרים�במהלך�שנת�2005.

יצויין�שלצורך�חישוב�שיעור�ההפקה�המקומית�של�ערוץ�10,�נלקחו�בחשבון�הפקות�מקומיות�בשידור�חוזר,�בשיעור

של�עד�15%,�בהתאם�לכללים.

עמידה�בדרישות�לתרגום�לערבית�ולרוסית:
לפי�הכללים�ישדר�בעל�זיכיון�תכניות�מגוונות�בסוגיהן�ובנושאיהן,�הדוברות�בשפה�הערבית�או�הרוסית,�או�המתורגמות

לערבית�או�רוסית�רהוטה�בכתוביות�תרגום�או�דיבוב,�בשיעור�שלא�יפחת�מחמישה�אחוזים�מכלל�זמן�השידור�שלו

בפריסה�שבועית,�בשפה�הערבית,�ובשיעור�שלא�יפחת�משבעה�אחוזים�מכל�זמן�השידור�שלו�בפריסה�שבועית,�בשפה

הרוסית,�ובלבד�שבמכסה�זו�בשפה�הרוסית�יהיו�תכניות�בענייני�היום�שאינן�בשידור�חי.

עוד�נקבע�כי�לפחות�חצי�שעה�בשבוע�תהיה�תכנית�שהופקה�במקורה�בשפה�הערבית.

מכלל�התכניות�האמורות�בשנה�ישדר�בעל�הזיכיון��22שעות�בשידור�שאינו�שידור�חוזר.

תרגום�לערבית:
הרשות�בחנה�את�עמידת�הערוץ�בהיקף�התרגום�בערבית�בפריסה�שבועית,�ומצאה�כי�קיימת�עמידה�במחויבות�ואף

שודרו�תכניות�מלוות�בתרגום�מעבר�לנדרש.

מכסה-�388שעות

47X1619.2.04�-�28.1.04'=�12:32שעותאהבה�תוססת�

47X24627.1.05�-�31.1.04'=�192:42שעותאהבה�תוססת�ש.ח

56X7927.1.05�-�31.1.04'=�73:44שעותמישהו�מטפל�בכם�ש.ח

24X504.5.04�-�1.2.04'=�20:00שעותחופשי�על�הבר�ש.ח

90X2622.1.05�-�10.4.04'=�39:00שעותקולומבו

26X2628.3.04�-�22.2.04'=�11:16שעותתיכון�אטלנטיס�ש.ח

115X19.7.04'=�1:55שעותמישהו�לסמוך�עליו

131X125.6.04'=�2:11שעותהציפורים

174X126.6.04'=�2:54שעותהזעקה�לחופש

174X12.048.1'=�2:54שעותהזעקה�לחופש�ש.ח

112X110.7.04'=�1:52שעותבמעמקי�התשוקה

112X127.11.04'=�1:52שעותבמעמקי�התשוקה�ש.ח

135X122.5.04'=�2:15שעותנשק�קטלני

29X1717.4.04�-�14.2.04'=�8:13שעותמופע�מהגהינום�ש.ח

160X126.5.04'=�2:40שעותסופרמן

160X116.9.04'=�2:40שעותסופרמן�ש.ח

מועד�השידור משך שם�התכנית

תכניות ערוץ�10



87
ערוץ�10תכניות

148X126.5.04'=�2:28שעותסופרמן�2

148X117.9.04'=�2:28שעותסופרמן��2ש.ח

103X130.9.04'=��1:43שעות�50החיות�הכי�אהובות�בטלוויזיה

102X17.10.04'=��1:42שעות�50החיות�הכי�אהובות�בקולנוע

100X113.8.04'=�1:40שעותבלשית�בסטייל

100X121.8.04'=�1:40שעותככה�זה�באהבה�

89X217.12.04�-�27.8.04'=�2:58שעותפרש�מצחוק

112X13.9.04'=�1:52שעותהכדור�מת�מצחוק�-�סרט�קולנוע

113X14.9.04'=�1:53שעותאנשי�המסתורין�-�סרט�קולנוע

102X110.9.04'=�1:42שעותנשיקה�לפני�המוות�-�סרט�קולנוע

93X111.9.04'=�1:33שעותכך�נדפקנו�-�סרט�קולנוע

93X115.1.05'=�1:33שעותכך�נדפקנו�ש.ח�-�סרט�קולנוע

152X116.9.04'=�2:32שעותמולהולנד�דרייב�-�סרט�קולנוע

150X118.9.04'=�2:30שעותימים�משונים�-�סרט�קולנוע

135X11.10.04'=�2:15שעותהנעדר�-�סרט�קולנוע

112X315.1.05�-�30.9.04'=�5:36שעותלשחרר�את�ווילי�ש.ח�-�סרט�קולנוע

123X18.10.04'=�2:03שעותהנאשמים�-�סרט�קולנוע

190X115.10.04'=�3:10שעותצייד�הצבאים�-�סרט�קולנוע

131X122.10.04'=�2:11שעותשלושת�ימי�הקונדור�-�סרט�קולנוע

117X123.10.04'=�1:57שעותנעול�ש.ח�-�סרט�קולנוע

92X129.10.04'=�1:32שעותלישון�עם�האויב�ש.ח�-�סרט�קולנוע

140X129.10.04'=�2:20שעותג'וד�-�סרט�קולנוע

100X113.3.04'=�1:40שעותמשחק�הצבאים�-�סרט�קולנוע

100X128.8.04'=�1:40שעותמשחק�הצבאים�ש.ח�-�סרט�קולנוע

132X129.9.04'=�2:12שעותפרנקי�וג'וני�-�סרט�קולנוע

144X226.11.04�-3.7.04'=�4:48שעותמועדון�הכותנה�ש.ח�-�סרט�קולנוע

111X119.11.04'=1:51שעות�48שעות�ש.ח�-�סרט�קולנוע

112X120.11.04'=�1:52שעותעוד��48שעות�-�סרט�קולנוע�

146X110.12.04'=�2:26שעותחיזור�גורלי�-�סרט�קולנוע

109X111.12.04'=�1:36שעותנרדף�-�סרט�קולנוע

138X126.11.04'=�2:18שעותטקילה�סנרייז�ש.ח�-�סרט�קולנוע

129X15.11.04'=�2:09שעותסופת�הקרח�-�סרט�קולנוע

167X12.10.04'=�2:47שעותנולד�ב-�4ביולי�-�סרט�קולנוע

155X122.10.04'=�2:35שעותהנמלט�ש.ח�-�סרט�קולנוע

26X136.8.04�-�14.5.04'=�5:38שעותמפגש�מיוחד�עם�לוטפי�משעור

28X2031.12.04�-�13.8.04'=�9:20שעותזהות�דרוזית

53X1+'28X221.1.05�-�7.1.05'=�1:49שעותנקודת�מבט

סה"כ��472:39שעות

מועד�השידור משך שם�התכנית
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הדרישה�לתכנית�שהופקה�במקורה�בערבית�-��22שעות

הערוץ�לא�עמד�במחויבות�ונדרש�להשלים��3:26שעות�במהלך�שנת�2005.

תרגום�לרוסית
הרשות�בחנה�את�עמידת�הערוץ�בהיקף�התרגום�בערבית�בפריסה�שבועית,�ומצאה�כי�קיימת�עמידה�במחויבות�ואף

שודרו�תכניות�מלוות�בתרגום�נוסף�לנדרש.

מכסה-�544שעות

27X320.2.04�-�6.2.04'=�1:21שעות"שופי�מא�פי"

28X136.8.04�-�14.5.04'=�6:04שעותמפגש�מיוחד�עם�לוטפי�משעור

28X2031.12.04�-�13.8.04=�9:20שעותזהות�דרוזית

53X1+'28X221.1.05�-�7.1.05'=�1:49שעותנקודת�מבט

סה"כ��18:34שעות

מועד�השידור משך שם�התכנית

54X2226.8.04�-�1.4.04'=�19:48שעותג'ורדן

119X827.1.05�-�30.1.04'=�15:52שעותאודטה�-�המיטב

119X4427.1.05�-�30.1.04'=�87:16שעותאודטה�ש.ח

44X44.12.04�-�31.1.04'=�2:56שעותאינטרפרייז

44X144.12.04�-�31.1.04'=�10:16שעותאינטרפרייז�ש.ח

24X1722.1.05�-�2.10.04'=�6:48שעותחברות�טובות

24X130.1.04'=�24דקותחברות�טובות�ש.ח�

58X4018.9.04�-�30.1.04'=�38:40שעותהמסיבה�ש.ח

104X129.1.04'=�1:44שעותחברות�טובות�לנצח�ש.ח

57X215.4.04�,1.4.04'=�1:54שעותדקות�גורליות

46X2712.9.04�-�31.4.04'=�20:42שעותהדשא�של�השכן�ש.ח

100X128.2.04'=�1:40שעותהציידת�ש.ח

24X2018.9.04�-�17.4.04'=�8:00שעותריבה�ש.ח

51X128.5.04�-�31.1.04'=�10:12שעותלארגו

51X1722.1.05�-�1.5.04'=�4:27שעותלארגו�ש.ח

28X113.3.04'=�28דקותמסע�בנמיביה�ש.ח

105X120.2.04'=�1:45שעותעדות�לאהבה�-�סרט�קולנוע

105X124.4.04'=�1:45שעותעדות�לאהבה�ש.ח�-�סרט�קולנוע

54X122.2.04'=�54דקותקסם�רחוב�עם�דיוויד�בליין

54X11.5.04'=�54דקותקסם�רחוב�עם�דיוויד�בליין�ש.ח

120X131.1.04'=�2:00שעותבית�הזונות�הקטן�והטוב�ביותר�בטקסס�-�סרט�קולנוע

120X130.4.04'=�2:00שעותבית�הזונות�הקטן�והטוב�ביותר�בטקסס�ש.ח�-�סרט�קולנוע

מועד�השידור משך שם�התכנית

תכניות ערוץ�10
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130X16.3.04'=�2:10שעותגיבור�מזדמן�-�סרט�קולנוע

130X115.5.04'=�2:10שעותגיבור�מזדמן�ש.ח�-�סרט�קולנוע

202X117.4.04'=�3:22שעותגנדי�-�סרט�קולנוע

202X15.6.04'=�3:22שעותגנדי�ש.ח�-�סרט�קולנוע

133X120.3.04'=�2:13שעותהקרב�על�כדור�הארץ�ש.ח�-�סרט�קולנוע

116X121.2.04'=�1:56שעותכוכב�חדש�נולד�-�סרט�קולנוע

116X125.5.04'=�1:56שעותכוכב�חדש�נולד�ש.ח�-�סרט�קולנוע

112X19.4.04'=�1:52שעותמטען�עודף�-�סרט�קולנוע

112X129.5.04'=�1:52שעותמטען�עודף�ש.ח�-�סרט�קולנוע

153X111.4.04'=�2:33שעותנסיך�הגאות�והשפל�-�סרט�קולנוע

153X115.9.04'=�2:33שעותנסיך�הגאות�והשפל�ש.ח

127X127.3.04'=�2:07שעותתוצרת�אמריקה�ש.ח

55X125.3.04'=�55דקותבארבע�עיניים�עם�מל�גיבסון

55X115.5.04'=�55דקותבארבע�עיניים�עם�מל�גיבסון�ש.ח

54X225.11.04�-�28.5.04'=�19:48שעותבנות�גילמור

54X125.12.04'=�54דקותבנות�גילמור�ש.ח

43X17522.1.05�-�28.5.04'=�125:25שעותהאהבות�שלנו

43X3022.1.05�-�28.5.04'=�21:30שעותהאהבות�שלנו�ש.ח

60X1320.9.04�-�21.6.04'=�13:00שעותמעורב�ירושלמי�ש.ח

50X3422.1.05�-�22.5.04'=�28:20שעותרצח�במשיכת�קולמוס

103X121.5.04'=�1:43שעותרצח�במשיכת�קולמוס�–�מות�שרלוק�הולמס

97X120.3.04'=�1:37שעותרצח�במשיכת�קולמוס�–�סיפור�קטלני

97X114.5.04'=�1:37שעותרצח�במשיכת�קולמוס�–�סיפור�קטלני�ש.ח

30X2427.11.04�-�22.5.04'=�12:00שעותשני�גברים�וחצי

114X114.5.04'=�1:54שעותבמעגל�הנקמה�ש.ח

107X116.10.04'=�1:47שעותהליגיונר�ש.ח

101X131.1.04'=�1:41שעותחופשה�

101X117.4.04'=�1:41שעותחופשה�ש.ח

119X120.2.04'=�1:59שעות�5עד�9

119X17.5.04'=�1:59שעות�5עד��9ש.ח

101X127.2.04'=�1:41שעותלהשאר�בחיים�ש.ח

118X213.3.04�,28.2.04'=�3:56שעותגריז��2ש.ח

131X113.3.04'=�2:11שעותמשחק�הצבאים

131X128.8.04'=�2:11שעותמשחק�הצבאים�ש.ח

135X126.3.04'=�2:15שעותהאחות�בטי�ש.ח

107X127.3.04'=�1:47שעותתקלה�מופלאה�ש.ח

121X127.3.04'=�2:01שעותהלוחם�ה-�13ש.ח

מועד�השידור משך שם�התכנית

ערוץ�10תכניות
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תכנית�שהופקה�במקורה�ברוסית

187X16.4.04'=�3:07שעותג'ק�והאפונים

187X130.9.04'=�3:07שעותג'ק�והאפונים�ש.ח

98X16.4.04'=�1:38שעותפרנקי�והייזל

98X117.9.04'=�1:38שעותפרנקי�והייזל�ש.ח

125X110.4.04'=�2:05שעותנישואים�חפוזים

125X130.10.04'=�2:05שעותנישואים�חפוזים�ש.ח

94X117.9.04'=�1:34שעותבן�המלך�והעני�ש.ח

185X116.9.04'=�3:05שעותיאסון�והארגונטים�ש.ח

104X15.6.04'=�1:44שעותקולומבו�-�רצח�לפי�הספר

104X121.8.04'=�1:44שעותקולומבו�-�רצח�לפי�הספר�ש.ח

104X122.5.04'=�1:44שעותקולומבו�–�מרשם�לרצח

81X119.6.04'=�1:21שעותקולומבו�–�כל�כובד�המשקל

82X126.6.04'=�1:22שעותקולומבו�–�מועמדת�להפללה

80X117.7.04'=�1:20שעותקולמבו�–�תרשים�לרצח

120X12.7.04'=�2:00שעותחידון�בחרוזים

113X115.5.04'=�1:53שעותהחלל�מת�מצחוק

113X113.11.04'=�1:53שעותהחלל�מת�מצחוק�ש.ח

127X18.5.04'=�2:07שעותמוסקווה�על�ההדסון

127X119.6.04'=�2:07שעותמוסקווה�על�ההדסון�ש.ח

110X18.5.04'=�1:50שעותמלון�קליפורניה�ש.ח

27X385.11.04�-�30.1.04'=�17:06שעותתענוגות�החיים

53X1426.1.05�-�20.10.04'=�12:22שעותהמתמחה

42X1415.1.05�-�11.12.04'=�9:48שעותהחצר

63X34.8.04�-�21.7.04'=�3:09שעותהאוליגרכים

64X56.1.05�-�9.12.04'=�5:20שעותהחומר�ממנו�עשויה�האהבה

59X327.1.05�-�13.1.05'=�2:57שעותבולדוג

סה"כ��613:20שעות

מועד�השידור משך שם�התכנית

משך שם�התכנית

27X385.11.04�-�30.1.04'=�17:06שעותתענוגות�החיים

63X34.8.04�-�21.7.04'=�3:09שעותהאוליגרכים

סה"כ��20:15שעות

מועד�השידור

תכניות ערוץ�10
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דת�ומסורת
לפי�הכללים�על�בעל�הזיכיון�לשדר�תכניות�מורשת�ותרבות�יהודית-ישראלית�בהיקף�של:��39שעות�לפחות.

הערוץ�לא�עמד�במחוייבויות�ונדרש�להשלים��2:57שעות�במהלך�שנת�2005.

תכניות�פריפריה
לפי�הכללים�ישדר�בעל�הזיכיון�בכל�שנה��45תכניות�לפחות�באורך�של��24דקות�לפחות,�העוסקות�בעניינים�הנוגעים

במישרין�ובאופן�ממוקד�לאזורים�שונים�של�הארץ,�שאינם�במרכז�הארץ,�או�לקבוצות�אוכלוסייה�שונות,�ובהן�קשישים.

הערוץ�לא�עמד�במחוייבויות�ונדרש�להשלים�את�המכסה�במהלך�שנת�2005.

שיח�ציבורי�או�ענייני�היום
לפי�הכללים�ישדר�בעל�הזיכיון�בכל�שנה��45תכניות�לפחות�בענייני�היום�או�תכניות�שיח�ציבורי�באורך�של��24דקות

לפחות�כל�אחת.

תכניות�בענייני�היום

הערוץ�לא�עמד�במחויבות�ונדרש�להשלים��19תוכניות�במהלך�שנת�2005.

הקלות�לכבדי�שמיעה
חוק�הקלות�לחירש,�התשנ"ב-�1992והכללים�שהתקינה�מועצת�הרשות�השנייה�חייבו�את�הזכיינים�לכלול�כתוביות

(כתוביות�בעברית�בשידורים�בעברית,�כתוביות�בערבית�בשידורים�בערבית�וכתוביות�ברוסית�בשידורים�ברוסית)�במכסות

שונות�בתקופה�הנבדקת:

-�בתקופה�בין�31.1.04-29.1.04:�לפחות��35%מכלל�התכניות�(שאינן�בשידור�חי)�ילוו�בכתוביות

-�בתקופה�בין�28.1.05-1.2.04:�לפחות��50%מכלל�התכניות�(שאינן�בשידור�חי)�ילוו�בכתוביות

נוסף�לתכניות�המלוות�בכתוביות�לפי�הכללים�האמורים,�כל�תכניות�הרכש�מלוות�בכתוביות,�ולפיכך�קיים�על�המרקע

היצע�לא�מבוטל�של�תכניות�מלוות�בתרגום�לעברית,�לערבית�ולרוסית,�אשר�אינו�מחושב�במסגרת�המכסה.

משך שם�התכנית

31X2727.1.05�-�20.8.04'=�13:57שעותוהרשות�נתונה

34X396.10.04�-�6.2.04'=�22:06שעותהצנועות�והחסודות

סה"כ��36:03שעות

מועד�השידור

מס'�תכניות שם�התכנית

מסחה,�ערבה,�הישוב�ערבאה,�שדקות,�ויקי�כנפו,�אופקים,�חד�הוריות,�6תוכניותדין�וחשבון�עם�רינו�צרור
גוש�קטיף

סה"כ��6תכניות

מקום/נושא

ערוץ�10תכניות

מס'�תכניות שם�התכנית

�2621.9.04�-�17.2.04תוכניותדן�מרגלית:�פוליטיקה�+

סה"כ��26תכניות

מועד�השידור
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שפת�סימנים�לתוכניות�ילדים

תוכנית�אחת�בערוץ�שמשכה�אינו�פחות�מחצי�שעה�אשר�דוברת�עברית�או�מדובבת�לעברית�תתרוגם�לשפת�סימנים.

במהלך�התקופה�הנבדקת�,�ערוץ��10לא�שידר�תוכנית�לילדים�הדוברת�או�מדובבת�לעברית,�ולכן�לא�היה�צריך�ללוות

בשפת�סימנים.

כתוביות�בשעות�שיא

עוד�קובע�החוק,�כי�לפחות��50%מכלל�התכניות�שישודרו,�בין�השעות�19:00-24:30,�ואינן�בשידור�חי,�מדי�חודש,

מינואר�2004,�ילוו�בכתוביות.�הרשות�בדקה�באופן�אקראי�שבוע�בכל�חודש.�כפי�שניתן�לראות�מהנתונים�בטבלה�שלהלן

לא�עמד�הזכיין�במחויבות.

היקף�כתוביות�בשעות��19:00-24:30מתוך�שידורים�שאינם�שידורים�חיים:

כתוביות�במסגרת�כלל�השידורים

בבדיקה�תקופתית�לתקופה�בין�ה-�28בינואר��2004ל-�31בינואר�2004,�במהלכה�היו�חייבים�הזכיינים�לשדר�כתוביות

בהיקף�חודשי�של��35%מכלל�התכניות�שאינן�בשידור�חי,�ובתקופה�שבין�ה-�1בפברואר��2004לבין�ה-�27בינואר�2005

במהלכה�היו�חייבים�הזכיינים�לשדר�כתוביות�בהיקף�חודשי�של��50%מכלל�התכניות�שאינן�בשידור�חי,�ניתן�לראות

להלן�את�פירוט�התכניות�שלוו�בכתוביות.�יודגש�שהמכסה�הינה�חודשית,�והרשימה�הבאה�מובאת�על�מנת�להראות

אילו�תכניות�לויי�בכתוביות,�ומה�ההיקף�הכולל�של�השעות�ששודרו�בליוו�כתוביות�לטובת�ציבור�כבדי�השמיעה.

בתקופה�בין�31.1.04-28.1.04
תרגום�מעברית�לעברית

תרגום�מערבית�לערבית�-�לא�קיימת�מכסה�מאחר�שלא�שודרו�בתקופה�זו�תכניות�בערבית.

משך שם�התכנית

56X130.1.04'=�56דקותתיק�סגור�ש.ח�2

58X130.1.04'=�58דקותהמסיבה�עם�יובל�כספין�ש.ח

120X130.1.04'=�2:00שעותאודטה�-�לקט

סה"כ��3:54שעות

מועד�השידור

ערוץ�10חודש

8%פברואר

7%מרס

10%אפריל

0%מאי

0%יוני

4%יולי

9%אוגוסט

14%ספטמבר

0%אוקטובר

0%נובמבר

22%דצמבר

תכניות ערוץ�10
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תרגום�מרוסית�לרוסית

בתקופה�בין�27.1.05-1.2.04
תרגום�מעברית�לעברית

משך שם�התכנית

24X130.1.04'=�24דקותתענוגות�החיים

סה"כ��24דקות

מועד�השידור

119X827.1.05�-�6.2.04'=�15:52שעותאודטה�-המיטב

119X3527.1.05�-�6.2.04'=�69:25שעותאודטה�ש.ח

49X127.7.04'=�49דקותארץ�אחרת�ש.ח

59X327.1.05�-�13.1.05'=�2:57שעותבולדוג

32X112.11.04'=�32דקותג'ט�לייק

40X57.10.04�-�6.2.04'=�3:20שעותגידי�גוב�הולך�לאכול�ש.ח

32X222.1.05�-�15.1.05'=�1:04שעותדו"ח�אינטימי

13X126.4.04'=�13דקותדניאל�מנדל�ש.ח.

64X56.1.05�-�9.12.04'=�5:20שעותהחומר�ממנו�עשויה�האהבה

42X1415.1.05�-�11.12.04'=�9:48שעותהחצר

32X827.1.05�-�9.12.04'=�4:16שעותהישיבה

58X821.1.05�-�6.2.04'=�7:44שעותהמסיבה�עם�יובל�כספין

58X4018.9.04�-�6.2.04'=�38:40שעותהמסיבה�עם�יובל�כספין�ש.ח

45X11.6.04'=�45דקותהקפיצה�הגדולה

31X2825.1.05�-20.8.04'=�14:27שעותוהרשות�נתונה

31X623.3.04�-�17.2.04'=�3:06שעותלמד

113X128.1.05'=�1:53שעותמבט�כואב

39X1524.1.05�-�26.8.04'=�9:45שעותמי�מפחד�מצופית�גרנט

55X7627.10.05�-�6.3.04'=�69:40שעותמישהו�מטפל�בכם�ש.ח

55X126.7.04'=�55דקותממלכת�דוד

28X113.3.04'=�28דקותמסע�בנמיביה�ש.ח

60X1320.9.04�-�26.6.04'=�13:00שעותמעורב�ירושלמי

39X110.2.04'=�39דקותנבחרת�החלומות

49X212.10.04�,�20.3.04'=�1:38שעותנבחרת�החלומות�ש.ח

30X130.3.04'=�30דקותנוגע�ללב�ש.ח.

28X125.4.04'=�28דקותעמית�בושידן�

28X126.4.04'=�28דקותעמית�בושידן�ש.ח

120X126.4.04'=�2:00שעותעפולה�אקספרס�ש.ח

מועד�השידור משך שם�התכנית

ערוץ�10תכניות
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תרגום�מערבית�לערבית

תרגום�מרוסית�לרוסית

תכניות ערוץ�10

29X126.4.04'=�29דקותפוקסי

10X126.4.04'=�10דקותקול�מן�השמים

50X830.6.04�-�21.6.04'=�6:40שעותקולך�ש.ח

16X126.4.04'=�16דקותשי�אבקסיס�ש.ח

44X118.9.04'=�44דקותשליחות�קטלנית-לקט

66X45.3.04�-�13.2.04'=�4:24שעותתיק�סגור�ש.ח

47X431.8.04�-�27.4.04'=�3:08שעותישראלים�ללא�גבולות�ש.ח

35X320.8.04�-�6.8.04'=�1:45שעות�48שעות�עם�ג'קי�לוי

34X396.10.04�-�6.2.04'=�22:06שעותהצנועות�והחסודות

56X219.3.04�-�4.3.04'=�1:52שעות�12שניות�לשכנע�את�העולם

56X19.7.04'=�56דקות�12שניות�לשכנע�את�העולם�ש.ח

43X127.9.04'=�43דקותמחשבות�אסורות

43X126.10.04'=�43דקותמחשבות�אסורות�ש.ח

59X219.10.04�,7.10.04'=�1:58שעותהללויה�

102X115.8.04'=�1:42שעותהקרנות�ה-�100אלף

44X214.6.04'=�44דקות�ענה�לי�

44X128.9.04'=�44דקותענה�לי�ש.ח

44X25.10.04�-�4.10.04'=1:28שעותאיך�לחצות�את�אירופה�עם�$100

90X130.11.04'=�1:30שעותאיך�לחצות�את�אירופה�עם��$100ש.ח

סה"כ��332:44שעות

מועד�השידור משך שם�התכנית

משך מועד�השידורשם�התכנית

28X2031.12.04�-�13.8.04'=�9:20שעותזהות�דרוזית

28X136.8.04�-�14.5.04'=�6:04שעותמפגש�מיוחד�עם�לוטפי�משעור

53X1+'28X221.1.05�-�7.1.05'=�1:49שעותנקודת�מבט

סה"כ��17:13שעות

משך מועד�השידורשם�התכנית

27X376.2.04�-�5.1.04'=�16:39שעותתענוגות�החיים

63X34.8.04�-�21.7.04'=�3:09שעותהאוליגרכים

סה"כ��19:48שעות
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חברת�החדשות
המחוייבות�ע"פ�הכללים�בתקופה�בין��30.4.04-1.11.03-�לפחות�שני�שלישים�משידורי�המהדורות�המרכזיות

המסכמות�או�המבזקים�המסכמים�בלילה�ששודרו�מדי�חודש�ילוו�בכתוביות�בעברית.

המחוייבות�ע"פ�הכללים�בתקופה�בין��31.10.04-1.11.03-�לפחות�עשרים�וחמישה�אחוזים�מן�הכתבות�במהדורת

חדשות�מרכזית�יומית,�בכל�אחד�מימי�השבוע�ילוו�בכתוביות�בעברית.

בדיקת�הרשות:

הרשות�בדקה�בחודש�פברואר��19�2004יום�ברציפות�שהם�שני�שלישים�מסך�המהדורה�המרכזית,�ומצאה

ששודרו��161כתבות,�אף�כתבה�לא�לוותה�בכתוביות�(לא�כולל�כתבות�בשפה�זרה)�-�אין�עמידה�במחויבות

המחוייבות�ע"פ�הכללים�בתקופה�בין��31.12.04-1.5.04-�כל�שידורי�מהדורות�החדשות�ילוו�בכתוביות�בעברית.

בדיקת�הרשות:

הרשות�בדקה�את�עמידת�חברת�החדשות�בחודשים�שבין��24.11.04-1.9.04ומצאה�כי�בתקופה�זו�שודרו�350

כתבות�מתוכן�לוו�בכתוביות��12כתבות.��3.4%במקום��25%מכלל�הכתבות�-�אין�עמידה�במחויבות.

המחוייבות�ע"פ�הכללים�החל�מ-��7.11.03כל�כתבה�המשודרת�במגזין�החדשות�השבועי�המסכם�ביום�ו'�תלווה

בכתוביות�בעברית,�אם�הכנת�הכתבה�הסתיימה�לפני�השעה��14:00ביום�השידור.

בדיקת�הרשות:

הרשות�בדקה�בחודשים�שבין��24.11.04-1.9.04ומצאה�שמתוך��47כתבות�לוו��10כתבות�בכתוביות�-�אין�עמידה�במחויבות.

ע"פ�הכללים,�מהדורת�חדשות�מסכמת�ותכנית�בענייני�היום�ששודרה�סמוך�לה,�ילוו�בתרגום�לשפת�הסימנים

לפחות�פעמיים�בשבוע,�בימי�חול�שבהם�לא�משודרת�בערוץ�כלל�ארצי�אחר�מהדורת�חדשות�המתורגמת�לשפת

הסימנים.

בדיקת�הרשות:

ערוץ��10משדר�בימים�ג'�ו-�ו'�מהדורות�של�מבזקי�חדשות�בתכנית�הבוקר.�בליווי�שפת�הסימנים�-�עומד�במחויבות.

ע"פ�הכללים,�מהדורת�חדשות�אחת�לשבוע�בשפה�הערבית�תתורגם�לשפת�הסימנים.

בדיקת�הרשות:

ישראל��10לא�משדרת�מהדורה�שבועית�בשפה�הערבית.

ע"פ�הכללים,�במקרים�של�אירועים�מיוחדים�שבגינם�מתבצעות�פריצות�בלתי�מתוכננות�מראש�של�שידורי�חדשות,

הם�ילוו�בתרגום�לשפת�הסימנים�או�בכיתוב�על�פני�המרקע,�לגבי�עיקר�הדברים�שבשידור.

בדיקת�הרשות:

חברת�החדשות�עומדת�בדרישה.

השקעה�בקולנוע
כללי�התכניות�קובעים,�כי�בעלי�הזיכיונות�בכל�ערוץ�יוציאו�בכל�שנה�סכום�של��8מיליון�ש"ח�חדשים,�בחלוקה�שווה

ביניהם,�להפקת�סרטים�ישראליים;�ההוצאה�להפקת�סרטים�ישראליים�תוכר�בשנת�ההוצאה.�עוד�נקבע,�כי�הוצאה

כאמור�תוכר�רק�אם�בעל�הזיכיון�חתם�על�ההסכם�לביצועה�במהלך�הפקת�הסרט,�זולת�אם�התיר�המנהל�אחרת.

ערוץ��10לא�השקיע�בקולנוע�ישראלי�בשנת��2004ולפיכך�לא�עמד�במחויבות�שלו.

ערוץ�10תכניות
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הפרות�בשידור ערוץ�10

הפרות�בשידור
ערוץ�10

טבלת�סיכום�הפרות�ונטילות�שקבעה�הרשות

מספר
הפרות

שטרם�נקבע
מעמדן
הסופי

נטילת�זמן
שידור

התראה הפרות
בתחום
התכניות

הפרות
בתחום
האתיקה
ופרסומת
אגב

הפרות
בתחום
שיבוץ

פרסומות�או
חסויות

מספר
ההפרות

זכיין

ערוץ�10

חדשות�10

21

4

6

-

10

-

5

4

11

4

10

-

-

-

ערוץ�10
סנקציית�הרשות הפרה תאריך

במשחק�כדורגל�שודרו��4מקבצי�פרסומות�במהלך�המשחק,�לא�בזמן16.2.05
המחצית�וללא�פתיח/סגיר,�בניגוד�לכללים��13א'��ו-�20לכללי�שיבוץ�פרסומות.

התראה.

בתכנית�"אקזיט"�המשודרת�בשעה��15:00השתתפה�ליהי�אלון�ובשיחה22.2.04
שהתנהלה�בינה�לבין�עופר�שכטר�הוא�אמר:�"שמעתי�שהחבר�שלך�אוהב
לדפוק�צלעות�כבש?�לא�היית�רוצה�שהוא�ידפוק�אותך?".�השידור�עומד

בניגוד�לסעיף��19למדריך�האתיקה.

נטילת��2:30דקות�של
פרסומת.

שודר�תשדיר�פרסומת�ל"פארק�השלום",�ובו�העברת�מסר�פוליטי�ציבורי31.3.04
השנוי�במחלוקת�ציבורית,�בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה�בפרסומת.

התראה.

בתכנית�"אודטה"�שודרה�פרסומת�אגב�לחברת�"קולון",�בניגוד�לכלל�4.4.049
לכללי�האתיקה�בפרסומת.

התראה.

בתכנית�"אודטה"�באייטם�על�הלינה�המשותפת�של�ילדים�ונשים,�הייתה13.4.05
התייחסות�לא�נאותה�לעדה�הדרוזית�בדברי�המנחה�והאורחת�באולפן,
העיתונאית�עמליה�ארגמן.�יש�באמירות�בתכנית�הפרה�של�סעיפים��14ו-

�19למדריך�האתיקה,�ולסעיף��46(א)�(2)�לחוק�הרשות�השנייה.

נטילת��1:00דקה�של
פרסומת.

בתכנית�"אקזיט",�המשודרת�בשעה�15:00,�בפינה�על�המלצות�תזונה22.4.04
נכונה�התבטא�המנחה,�עופר�שכטר,�בלשון�בוטה�ולא�נקייה�וציין:�"במנת
זרע�יש��9קלוריות�ואפשר�לאכול�הרבה�ולא�להשמין".�השידור�עומד�בניגוד

לסעיף��19למדריך�האתיקה.

נטילת��2:00דקות�של
פרסומת.

בתכנית�"אקזיט"�המשודרת�בשעה�16:00,שודר�אייטם,�ובו�מקבץ�שיחות28.4.04
אשר�התנהלו�בתיעוד�ביתי�בהשתתפות�עופר�שכטר�וצופים�בביתם.�במהלך
האייטם�שאל�עופר�שכטר�שאלות�שעמדו�בניגוד�לטעם�הטוב�ולא�היו
מתאימות�לשעות�שבהן�משודרת�התכנית�ובניגוד�לסעיפים��19ו-�20למדריך

האתיקה.

נטילת��2:00דקות�של
פרסומת.
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ערוץ�10הפרות�בשידור

סנקציית�הרשות הפרה תאריך

בשעות��21:07ו-��21:08שודרו�תשדירי�פרסומת�לבירה�"קורונה"�לפני5.8.04
השעה�22:00,�בניגוד�לכלל�27(ב)�לכללי�שבוץ�פרסומות.

התראה.

שודר�התשדיר�"סנו�מקסימה��156כביסות�–�טון�כביסה",�בנוסח�אשר�יש5.10.04
בו�הטעיה�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה�בפרסומת,�וללא�התיקון�הנדרש,

בניגוד�להנחיית�הרשות.

התראה.

בתכניות�הבוקר�עם�אברי�גלעד�ולינוי�בר�גפן�חרג�אזכור�"הבנק�הבינלאומי"11.10.04
מגבולות�הסביר�בניגוד�לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומת,�ובניגוד�להנחיות

הרשות�בנושא.

התראה.

מהשעה��18:12ועד�19:57,�במהלך�משחק�הכדורגל�"גדולים�מהחיים"12.10.04
אוזכר�הגורם�המסחרי��16פעמים,�בניגוד�להנחיית�הרשות�בנושא.

התראה.

18.10.04
19.10.04

בתכנית�"כל�לילה�עם�אסף�הראל",�שודרו�האייטמים:��18.10.04-�אמירות
ציניות�ופוגעניות�הנוגעות�לאילן�רמון�ז"ל�ולעיתונאי�אמנון�אברמוביץ.
�19.10.04-�האייטם�על�רוחמה�אברהם,�חשיפת�הישבן�של�אחד�מאנשי
ההפקה,�השיחה�עם�ריקי�בליך�על�"מציצות�ובליעות"�והאייטם�שבו�נאמר
כי�"מופז�פושע�מלחמה".�השידור�עומד�בניגוד�לסעיף��19למדריך�האתיקה
�אין�לפגוע�בשמו�הטוב�או וכלל��11לכללי�האתיקה�בשידור,�הקובע�כי

בפרטיותו�של�אדם,�אם�לא�קיים�עניין�ציבורי�בכך.

נטילת��5:00דקות�של
פרסומת.

חודשים
ספטמבר�-
אוקטובר

בחודשים�ספטמבר�-�אוקטובר�2004,�בתכניות�"אקזיט"�שודרה�פרסומת
אגב�אסורה�לחברת�אורנג',�על�ידי�שיבוץ�אלמנטים,�צבעים�ופונטים,
המזוהים�תפיסתית�וחזותית�עם�המותג�"אורנג'"�וצורפה�האות� �Bלשם
התכנית�(BEXIT)�שיצרה�קישור�מיידי�עם�המותג.�כל�זאת�בניגוד�לכלל�9

לכללי�האתיקה�בפרסומת.

נטילת��2:30דקות�של
פרסומת.

-�25.10.04
27.10.04

שודר�תשדיר�הפרסומת�"בייבי�כיף"�בגרסה�שנפסלה�לשידור�עפ"י�הנחיות
משרד�הבריאות.

התראה.

3.11.04
4.11.04

תשדיר�הפרסומת�"סלקום�מילואים"�עלה�לשידור�ומידע�מהותי�בתשדיר,
לא�הופיע�בקריינות,�בניגוד�להנחיית�הרשות,�ובאופן�מטעה.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.

בין�השעות��01:00�-�24:00שודרו��13:40דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד�לכלל8.11.04
�3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות.

התראה.

בין�השעות��01:00�-�24:00שודרו��15:26דקות�זמן�לא�תכניתי,�בניגוד�לכלל15.11.04
�3(א)�לכללי�שיבוץ�פרסומות.

נטילת��3:26דקות�של
פרסומת.

8.11.04
10.11.04
16.11.04

בתכנית�הבוקר,�ובתכנית�"היום�שהיה"�אוזכר�"הבנק�הבינלאומי"�מעבר
לגבול�הסביר,�בניגוד�לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומות,�ובניגוד�להנחיה

מפורטת�של�הרשות�מיום��27.1.04בעניין�זה.

נטילת��2:30דקות�של
פרסומת.

בשעה��20:40במסגרת�שידור�גביע�היול"ב�בכדורסל�שודר�ריאיון�על�רקע23.11.04
תפאורה�הנושאת�באופן�בולט�שמות�ולוגואים�של�נותני�החסות�למשחק,

בניגוד�לכלל��9לכללי�האתיקה�בפרסומות.

התראה.

2-7
דצמבר
2004

שודר�תשדיר�פרסומת�"קפה�טורקי�-�מבצע�תורכיה"�בהשתתפות�איל�פלד,
ובו�ביטוי�חזותי�הדומה�לסמל�התכנית�"מסע�עולמי"�שבנחיית�איל�פלד,

בניגוד�לכללי�האתיקה�בפרסומת.

התראה.

שידור�תשדיר�לאופנת��ZIPבשעה�19:47,�בניגוד�להחלטת�הרשות�שיש13.12.04
להגביל�את�שידור�התשדיר�מהשעה�20:00.

נטילת��30שניות�של
פרסומת.
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חדשות�10
כיוון�שחברת�החדשות�אינה�מוכרת�זמן�פרסום,�הרשות�אינה�רשאית�ליטול�זמן�פרסום�מהחברה�בשל�הפרותיה.

הפרות�בשידור ערוץ�10

**�פירוט�העמידה�בכללי�הקלות�לחירש�מובא�בפרק�התכניות

סנקציית�הרשות הפרה תאריך

בשעה��21:15בסיקור�ההתנקשות�באחמד�רנטיסי,�שודרו�מספר�פעמים,17.4.04
בשידור�חי,�פעולות�ההחייאה�שבוצעו�בפצוע�כאשר�פלג�גופו�העליון�ערום,
שותת�דם�ומנוקב,�תמונות�קשות�לצפייה.�השידור�עומד�בניגוד�לסעיף�19

למדריך�האתיקה�ובניגוד�לכללים��15ו-�16לכללי�האתיקה�בתכניות.

התראה.

**
ספטמבר�-
נובמבר
2004

�תרגום �במהדורת�החדשות�המרכזית�כתבות�בליווי �שודרו בתקופה�זו
לכתוביות�בשיעור�שאינו�עומד�במכסה�הקבועה�בכלל�3ד'�לכללי�ההקלות

לחירש.

התראה�חמורה.

**
ספטמבר�-
נובמבר
2004

בתקופה�זו�במהדורת�"אולפן�שישי"�שודרו�כתבות�בליווי�תרגום�בשיעור
שאינו�עומד�במכסה�הקבועה�בכלל�3ג'�לכללי�ההקלות�לחירש.

התראה�חמורה.

**
ספטמבר�-
נובמבר
2004

למרות�דרישת�הרשות,�לא�הועבר�דוח�המפרט�עמידת�חברת�החדשות
בכללי�הקלות�לחירש�בתקופה�זו.

התראה�חמורה.
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הפצת�שידורי�ערוץ�10:

שידורי�ערוץ��10-�הפקתם,�עריכתם,�הפצתם�וקליטתם�-�פועלים�בציוד�ובטכנולוגיות�שידור�ספרתיים.

מרכז�השידור�של�ערוץ��10ושל�חברת�החדשות�שלו,�שניהם�בגבעתיים,�עושה�שימוש�בטכנולוגיות�דיגיטליות,�לרבות

מערכות�אוטומציה�לשידור�ולבקרת�השידור.�השידור�מועבר�למש"ב�הרב-ערוצי�הדיגיטלי�של�הרשות�וממנו�עולה�ללוויין

"עמוס-1"�להפצה�חופשית�לציבור,�וכן�מופץ�לחברות�הכבלים�(HOT)�והלוויין�(YES).�כל�אלה�מבטיחים�לצופה�שידור

ספרתי�לאורך�כל�שרשרת�ההפצה�והשידור.

שידור�קרקעי�אנלוגי�(UHF)�לערוץ�10:

הרשות�השנייה�יחד�עם�ערוץ��10ומשרד�התקשורת�פעלו�להקצאת�תדרים�להפצה�אנלוגית�קרקעית�של�שידורי�הערוץ,

במתכונת�שידורי�ניסיון�לציבור.�רק�בשנת��2005תתקבל�החלטה�סופית�האם�לממש�גם�חלופה�זו,�שכן�הדבר�כרוך

בהשקעה�לא�מבוטלת�שעל�הערוץ�לשאת�בה.�במקביל�החלה�הרשות��בהיערכות�לקראת�הכנת�מסמכים�לפרסום

מכרז�בנושא.

הפצת�"חדשות�10"�לתחנות�הרדיו�האזורי:

"חדשות�10"�הופצו�לתחנות�הרדיו�האזורי�באמצעות�הלוויין�הספרתי��בשילוב�בין�המש"ב�הספרתי�ומערכת�הבקרה

והניתוב�מול�תחנות�הרדיו�האזורי�ברשות�השנייה.

בו�בזמן�מתבצעת�הפצה�לתחנות�הרדיו�האזורי�באמצעות�רשת�הסיפרנת�הקיימת�ברשות�השנייה�בעבודה�מול�הזכיינים.

שילוב�שידורי�ערוץ��10במקש"מים:

מימוש�קליטה�ספרתית�של�ערוץ��10במקש"מים�(מערכות�קליטה�ושידור�משותפות)�-�במסגרת�המעבר�ללוויין

"עמוס-2"�מלוויין�ה-LMI.�חברת�ח.ל.ל.�התחייבה��לממש�קליטה�ספרתית�של�ערוץ��10במקש"מים.

אחזקת�המקש"מים�ותחזוקתם�היא�באחריות�היישוב�הקהילתי�הרלוונטי�(מועצה�מקומית,�מועצה�אזורית�וכו').

טכנולוגיה

ערוץ�10טכנולוגיה

‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó
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מרשם�הפצת�שידורי�ערוץ�10

שידור�ספרתי

חברות�הכבלים
(YES)והלוויין�

טכנולוגיה ערוץ�10

"עמוס�1"

חדשות�10

ישראל�10
מקש"מים
(ישובים)

בתים�פרטיים
קליטה�לווינית

"עמוס�1"

"עמוס�1"

"עמוס�1"

מש"ב�רב-ערוצי
סיפרתי
ערוץ�10

"עמוס�1"
UpLink�-סיפרתי�

:�סיב�אופטי
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בשנת�2003,�לאחר�השקתו�המחודשת�של�ערוץ�10,�נקלע�הערוץ�לקשיים.�ב�-��14.4.03הוצא�צו�הקפאת�הליכים�ואת

הערוץ�ניהלו�מנהלים�שמינה�בית�המשפט�במשך�השנה.�בחודש�פברואר��2004נחתם�הסכם�עם�משקיעים�חדשים

בערוץ,�והערוץ�יצא�מהקפאת�הליכים�ועבר�לניהול�של�ההנהלה�החדשה.

הקשיים�התבטאו�הן�בהכנסות�נמוכות�והן�בהשקעות�נמוכות�בתוכן.��ברבעון�האחרון�של�שנת��2003ובשנת�2004

חלה�מגמת�עלייה�בהכנסות�הערוץ�ובחלקו�"בעוגת�הפרסום�הטלוויזיונית",�אולם�עדיין�מצבו�הכלכלי�של�הערוץ�קשה

ולערוץ�הפסדים�כבדים.�בימים�אלו�מנוהל�משא�ומתן�להכנסת�משקיעים�חדשים�לערוץ.

הוצאה�להפקה�של�תכניות�ולרכישתן

בעקבות�המצב�הקשה�שאליו�נקלע�ערוץ��10תוקן�חוק�הרשות�השנייה,��ונקבע�כי�מחויבויות�הערוץ�בתחום�התוכן

בשנת�הזיכיון�הראשונה�(2002)�יימחקו�אם�הערוץ�יעמוד�במחויבויותיו�בשנת�הזיכיון�השנייה�(2003).�משלא�עמד

הערוץ�במחויבויותיו,�תוקן�החוק�פעם�נוספת�(תיקון�19)�ונקבע,�כי�מחויבויות�הערוץ�בתחום�התוכן�בשנת�הזיכיון

הראשונה�ומרבית�שנת�הזיכיון�השנייה�יימחקו,�אם�הערוץ�יעמוד�במחויבותיו��נובמבר��2003-�ינואר��2004(סוף�שנת

הזיכיון�השנייה).

מחויבות�לתקופה�שבין�27.1.04�-�1.11.03
בהתאם�לתיקון��19לחוק�הרשות�השנייה,�המחויבויות�הכספיות�של�ערוץ��10לתקופה��27.1.04�-�1.11.03הן�כמפורט

להלן:

הפקה�של�תוכניות�ורכישתן�-��54.1מיליון�₪

סוגה�עילית�-��12.3מיליון�₪

חדשות�-��13.5מיליון�₪

בעקבות�מצבו�הקשה�של�הערוץ,�החליטה�מועצת�הרשות�להשתמש�בסמכות�המוקנית�לה�על�פי�חוק�ולהפחית�את

המחוייבות�לתקופה�הנדונה,�כך�שיעמדו��על�הסכומים�האלה:

הפקה�של�תוכניות�ורכישתן�-��42.3מיליון�₪

סוגה�עילית�-��10מיליון�₪

כספים

ערוץ�10כספים

Ï‰ÈÓÂ†‰ÏÎÏÎ†¨ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó
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חדשות�-��13.5מיליון�₪

הרשות�בדקה�את�דיווחי�ערוץ��10לתקופה�הנבדקת�ומצאה�שההוצאות�על�פי�הקטגוריות�השונות�עלו�על�הנדרש

והסתכמו�כדלקמן:

הפקה�של�תוכניות�ורכישתן�-��43.9מיליון�₪

סוגה�עילית�-��11.5מיליון�₪

חדשות�-��13.9מיליון�₪

על�פי�האמור�לעיל�נמצא,�כי�ערוץ��10עמד�במחויבויותיו�הכספיות�בתקופה�הנבדקת,�נובמבר��2003-�ינואר�2004.

*�כל�הנתונים�הכספיים�בפסקה�לעיל�הינם�בשקלים�בערך�של�1/04.

מחויבות�לתקופה�שבין�31.12.04�-�28.1.04
בהמשך�לבדיקה�שנעשתה�לתקופה�שבין�27.1.04-1.11.03,�כפי�שפורטה�לעיל,�נעשתה�בדיקת�השלמה�לתקופה�שבין

�31.12.04-28.1.04(השלמה�לשנה�קלנדרית).

על�פי�תיקון��19לחוק�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו,�בתוספת�השנייה�לחוק�נקבע�כי�"ההוצאה�השנתית�שיוציאו

בעלי�הזיכיונות�בכל�ערוץ,�למימון�הפקה�ורכישה�של�תכניות�המשודרות�בערוץ�באותה�שנה�לא�תפחת�מסכום�השווה

לשישים�אחוזים�מכלל�הכנסותיהם�או�מ-�220מיליון�שקלים�חדשים,�לפי�הגבוה�מביניהם..."

עוד�נקבע�בכללי�התכניות�של�הרשות�השנייה�כי��80%מההוצאה�השנתית�תהיה�בגין�הפקה�ישראלית.

סך�המחויבות�להפקה�של�תכניות�ולרכישתן�לתקופה�עמדה�על�כ-�201מיליון�₪�ולהפקה�ישראלית�על�כ-�129מיליון�₪.

הרשות�בדקה�את�דיווחי�ערוץ��10באשר�להוצאותיו�לתקופה�הנבדקת,�ומצאה�כי�הערוץ�הוציא�להפקה�של�תכניות

ולרכישתן�סך�של�כ-�187מיליון�₪�כאשר�מתוך�זה�סך�של�כ-�119מיליון�₪�להפקה�ישראלית.

כלומר�לערוץ��10חוסר�של�כ-�14מליון�₪�בהפקה�של�תכניות�וברכישתן�שמתוכו�חוסר�של�כ-�10מיליון�₪�להפקה

ישראלית.

על�ערוץ��10להשלים�חוסרים�אלה�בשנת�2005.

כספים ערוץ�10
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הרשות�השנייה�רשאית�מתוקף�סעיף��48לחוק�הרשות�השנייה�להפיק�עד��2%מכלל�השידורים�בערוצים�שעליהם�היא

מפקחת�בשידוריה.�הרשות�רואה�חשיבות�רבה�בהפקת�תכניות�בעלות�ייחוד,�עניין�וערך�ציבוריים,�שנושאיהן�ראויים

לתפוס�מקום�בסדר�היום�הציבורי,�תוך�שיתוף�מספר�רב,�ככל�האפשר,�של�יוצרים�ישראליים�ועידודם�של�יוצרים�צעירים.

הפקות�הרשות�נעדרות�שיקול�מסחרי�ופונות�הן�לקהל�הרחב�והן�לקהלים�שאינם�מוצאים�מענה�בשידורים�המסחריים

בערוצים��2ו-�10.

בתקופה�שבין��31.12.04�-�1.11.03שודרו�בערוץ��2—��44שעות�של�שידורי�הרשות�שהם,��0.43%משידורי�הערוץ.

בערוץ��10שודרו�בתקופה�שבין��31.12.04�-�1.1.04—��4שעות�של�תכניות�הרשות�שהם��0.05%משידורי�הערוץ.

בשנת��2004החליטה�הרשות�להמשיך�במדיניות�שלה�ולתמוך�בסרטי�תעודה�ובתכניות�תרבות�כדי�להביא�אל�מרקעי

הערוצים�המסחריים�נושאים�חברתיים,�סיפורים�אישיים,�אנושיים�ובעיקר�כאלה�שלרוב�לא�מקבלים�ביטוי�בשידורים

המסחריים.�כמו�כן�המשיכה�הרשות�להפיק�תכניות�לימים�מיוחדים�ותכניות�העוסקות�בתרבות,�אומנות�וספרות.

גם�שיתופי�הפעולה�עם�הקרנות�הציבוריות�המשקיעות�בסרטי�תעודה�התרחבו�בשנה�זו.�סרטי�התעודה�המופקים

בעבור�הרשות�עתידים�להיות�משודרים�בשנת��2005כשהכוונה�היא�לשדרם�במשבצת�שבועית�קבועה�ובכך�להיות

"בית�אמיתי"�ליוצרים�הדוקומנטריים�בישראל.

כל�התכניות�המופקות�בעבור�הרשות�השנייה�מלוות�בכתוביות�בעברית�למען�קהל�הצופים�כבדי�השמיעה.

תקציב�הפקות�הרשות�בשנת��2004עמד�על��20.4מיליון�₪.

תחומי�הפקות,�שידורים�ואירועים�מרכזיים:

המשך�הפקה�של�סרטי�תעודה�קצרים�וארוכים.

תכניות�תרבות,�ספרות�ואומנות�-�הפקת�עונה�שנייה�של�"נספח�תרבות"�ועונה�שלישית�של�"דוח�אינטימי",�עונה

שנייה�של�"שמע�סיפור"�וסדרה�ייחודית�על�אמנות�ישראלית.

הפקת�סרט�ייחודי�במלאת��31שנים�למלחמת�יום�הכיפורים�-�"החווה�הסינית�-�רשומון".

המשך�שיתופי�פעולה�עם�קרנות�ציבוריות�להפקת�סרטי�תעודה.

המשך�שיתופי�פעולה�עם�זכייני�ערוץ��2וערוץ��10ובהם�הפקת�סרטי�תעודה�לילדים.

המשך�פעילות�קרן�"סנונית"�לעידוד�יוצרים�צעירים.

�שיתופי�פעולה�בהפקת�סרטי�תעודה�עם�גופי�שידור�מחו"ל.

השתתפות�בפסטיבלים�בארץ�ובעולם.

פעילות�למען�הקהילה�ותמיכה�וסיוע�ליוצרים�צעירים�במגזר�הערבי.

הפקות�הרשות

תחום�טלוויזיה�כלליהפקות�הרשות

¯‚ˆÓ†˙ÏÈ‡†∫‰ÈÊÈÂÂÏË†Ï¢ÎÓÒ
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סרטי�תעודה�קצרים�וארוכים1.

בשנת��2004המשיכה�הרשות�בהפקת��29סרטי�התעודה�שזכו�במכרז�לסרטי�תעודה�שפורסם�בסוף�2002

והפקתם�החלה�לקראת�אמצע�2003.

חלק�מהסרטים�שודרו�במועדים�מיוחדים:

הסרט�"פרוזק�לאומי"�העוסק�בשירתה�של�נעמי�שמר�והסיורים�המודרכים�המתקיימים�בעקבות�השירים�-

שודר�בראש�השנה�בערוץ�2,�כחודשיים�לאחר�פטירתה�של�נעמי�שמר.�הפקת�הסרט�הסתיימה�ימים�ספורים

לפני�פטירתה�של�שמר.�(בימוי:�אבי�המי,�הפקה:�טי.טי.וי�הפקות).

הסרט�"בועות"�העוסק�בעולמם�של�הבוגרים�האוטיסטים�שודר�בערוץ��10ביום�ההתרמה�לאלו"ט�(בחודש

דצמבר�2003).�הסרט�הוא�חלק�שלישי�ואחרון�בטרילוגיה�העוסקת�בשלבים�השונים�בחייהם�של�אוטיסטים�-

ילדים,�נוער�ולבסוף�בוגרים.�כל�הסרטים�הופקו�עבור�הרשות�ושודרו�במהלך�השנים�(בימוי:�אקל�סיון,�הפקה:

מיכל�אלכסנדר).

הרשות�השנייה�שותפה�גם�בשנה�זו�להפקת�מספר�סרטי�תעודה�העוסקים�בנושאים�ייחודיים.�שלושת�הסרטים

שנבחרו�להפקה�השנה�זכו�במענק�פיתוח�בקרן�לפיתוח�תסריטים�ותחקירים�שפורסמה�ב-�2001.�לאחר�שפותח

התסריט�והתחקיר�של�כל�סרט�-�החליטה�הרשות�השנייה�לממן�את�הפקת�הסרט.�שמות�הסרטים:

בקיץ��2004פרסמה�הרשות��7מכרזים�להפקת�כ-��25סרטי�תעודה�ארוכים.�המכרזים�הזמינו�יוצרים�ותיקים�וחדשים

להגיש�הצעות.�הדגש�הושם�על�הנושא,�על�הקונספט�ועל�והגישה.

התקציב�הכולל�לסרטי�התעודה�שנבחרו�הוא��9.3מיליון�₪�מתוך�מגמה�לטפל�בנושאים�חברתיים�המעסיקים�את

החברה�בישראל�על�כל�מגזריה.�סכום�ההשקעה�של�הרשות�השנייה�בכל�סרט�הוא�כ-�₪�360,000.�להלן�מפורטים

פרטי�הסרטים�הזוכים�לפי�נושאי�המכרזים:

מכרז�מס'��4/04-�השינוי�שחל�במעמד�הקיבוצים�וחבריו

תיאור�הסרט במאי�ומפיק שם�הסרט

סיפורם�של�חברי�ההכשרות�באירופה,�המעפילים�ו"המוסדארז�לאופרדילמת�הדריין
�דרך�סיפורה�של�אניית�המעפילים�האחרונה לעלייה�ב'",
שהביאה�יהודים�לארץ�בזמן�מלחמת�העולם�השנייה�ב-��1941-

"הדריין�2".

ארתור�(המפא''יניק
האחרון)

אלון�אבוטבול

דורון�צברי

מסע�היסטורי�ואישי�לחייו�של�אריה�לובה�אליאב.

רחלי�שוורץקיבוץ

גל�שוורץ

בחמש�השנים�האחרונות�תיעדה�רחלי�שוורץ�את�הקיבוץ�שבו
היא�חיה�-�קיבוץ�חולתה�שבצפון.�מה�שהחל כתהליך�שינוי

ונמשך�כתהליך�התפרקות.

תיאור�הסרט במאי שם�הסרט

סיפורה�של
דגניה

הקיבוץ�הראשון��נאבק�על�דרכו.�הסרט�דן�בגורלו�של�קיבוץיצחק�רובין
דגניה,�ההשלכות�על�החברים�בקיבוץ�והתנועה�הקיבוצית

כולה.

מפיק

טקניוז�מדיה

סיפורו�של�קיבוץ�מצובה�באמצעות�סיפורו�של�"הנאמן"�-�זהחן�שלחהנאמן
שעמל�לסתום�את�הגולל�על�הרעיון�הקיבוצי.

מיכה�ליבנה

הפקות�הרשות תחום�טלוויזיה�כללי
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מכרז�מס'��5/04-�השינוי�שחל�במעמד�האישה�במגזרים�השונים

מכרז�מס'��6/04-�ירושלים

מכרז�מס'��7/04-�חגים�ומועדים

מכרז�מס'��8/04-�פריפריות�והתנחלויות

מכרז�מס'��9/04-�חינוך

תיאור�הסרט במאי שם�הסרט

גולה�סנגם�-�פרח
האבן

הסרט�עוקב�לאורך�זמן�אחר�קבוצת�נשים�המתעמתות�עםשרית�חיימיאן
השורשים�התרבותיים�והחברתיים�שהביאו�אותן�להתנהל

בצורה�כה�כנועה.

מפיק

טרבלסי�הפקות
בע"מ

תיאור�הסרט במאי שם�הסרט

ירושלים�-�ניתוח
פתוח

מסע�קולנועי�בהשראת�שירי�יהודה�עמיחי.אשר�טללים

מפיק

מאיה�הפקות
בע"מ

יש�מלך
בירושלים

סיפורה�של�ירושלים�בשנות�השלטון�והמנדט�הבריטי.יעקב�גרוס צבי�שפי�הפקות

תיאור�הסרט במאי שם�הסרט

משה�אלפי,נאף�-�ילד�רחוב
יואב�קליינמן

התבוננות�בעולמם�של�ילדי�הרחוב�בירושלים,�דרך�סיפורו�של
נאף�שמצא�עצמו�מחוץ�למסגרת�חינוכית.

מפיק

משה�אלפי

תיאור�הסרט במאי שם�הסרט

הסרט�מתאר�תקופה��שבסופה�יקיץ�הקץ�על�כפר�הדייגיםגיל�קרנידוגית�-�הסוף
דוגית-�התנחלות�קטנה�בת�עשרים�משפחות�החיות�בצפון

רצועת�עזה.

מפיק

מני�אליאס
וגיל�קרני

סיפורם�של�צ'יף�וג'ילאי,�ראפרים�צעירים�מקריית�שמונה,אמיר�גראבדרך�לגלגל"צ
חברי�ההרכב��845אקספרס.�הם�מבקשים�במחאתם�לכבוש

את�בימות�תל�אביב�דרך�מאזיני�גלגל"צ.

טופליין
תקשורת�בע"מ

תיאור�הסרט במאי שם�הסרט

בעד�ארבעה
בנים

סרט�על�שיח�עכשווי�בין�אבות,�בנות,�בנים�ואימהות�בחברהנועם�דמסקי
הישראלית.

מפיק

מורדי�קרשנר

סיפורם�של�שמחה�הולצברג�ומעוזיה�סגל,�שני�אנשים�בניילון�גורביץ'לתת
דורות�שונים,�אך�בעלי�מהלך�חיים�דומה.

ג.ן�תקשורת

תחום�טלוויזיה�כלליהפקות�הרשות



108

מכרז�מס'��10/04-�נושאים�פתוחים

תיאור�הסרט במאי שם�הסרט

סיפורם�של�גברים�שעברו�תקיפה�מינית,�בניסיון�לשבור�אתישרי�הלפריןשתיקת�הגברים
קשר�השתיקה�והטאבו�בנושא�והצגת��ההשלכות�של�התקיפה

על�חייהם�של�ה"שורדים".

מפיק

ישרי�הלפרין

הסרט�עוקב�אחר�מספר�חולים�במחלות�חשוכות�מרפא-בועז�רוזנברגטיק�תיק
.ADHD,OCD�,סינדרום�טוראט

ינוסן�הפקות

�הצלחותיובועז�שחקקרליבך �של�שלמה�קרליבך�על�כל�פיתוליו, סיפור�חייו
ואכזבותיו.

טי.וי.די.פי.וי
בע"מ

מכתביי
לארכיטקט

�המרתקיםדוקי�דרור �שחייו �אריך�מנדלסון, �של�הארכיטקט, סיפורו
משיקים�לסיפור�הלאומי�הציוני�ומהלך�השתנותו.

זייגוט�פילמס
ויעל�שביט

סיפורם�הנשכח�של�נוסעי�ספינת�סלבדור�ואגב�כך��סיפורהנסים�מוסקסלבדור
של�קהילת�יהודי�בולגריה�בשנים�האמורות.

ביבליקל�הפקות

סיפורו�של�צבא�דרום�לבנון�וחייליו�דרך�סיפוריהם�האישייםאוהד�אופזחיילי�הבדיל
של�אנשי�הקבוצה�העובדים�בחפציבה�ובאתרים�נוספים�של

חברת�החשמל.

שביל�הפקות

יהודי�מתוך
בחירה

דיויד�ברנט
ורוברט�קרלסון

�בד"כ �נוצרים, �גרמנים �למאה �קרוב �מבקשים �שנה מדי
אתאיסטים,�להתגייר.�הסרט�עוסק�באשמה�וכפרה,�בדרך�שעל
מגוירים�אלה�לעבור,�במאבקים�הצפויים�להם,�בשוני�שלהם
ממתגיירים�בני�עמים�אחרים�ובהתקבלות�שלהם�כגרמנים,
צאצאים�לדור�הנושא�באחריות�לשואה,�ב"סביבתם�היהודית"
החדשה.�הסרט�מצולם�בגרמניה,�תל�אביב,�ירושלים,�לוס

אנג'לס�ופולין.

עידן�רגב
בשיתוף

Eva Rink

סרט�מעקב�אחר�"ילדי�הקרקס"�בכפר�יהושע.�ילדים�אלו,ליסה�שילוחפירמידה�אנושית
הבאים�מרקעים�תרבותיים,�דתיים�וחברתיים�שונים,�נפגשים
תחת�כיפת�הקרקס�ולומדים�לסמוך�זה�על�זה�ולהינתק�מדעות

קדומות.

יולי�אוגוסט
תקשורת

והפקות�בע"מ

סיפורו�של�יער�אחד,�שהוא�זירת�התרחשות�למאבקים�אנושיים,עידו�הריער
מלחמות�קיום�וניסיונות�הישרדות�בתוך�המצוקה�והמחסור.

עדן�הפקות

בסיפורה�המופלא�של�חבורת�קשישים�רקדני�פלמנקו,�ונוגעברק�ותומר�הימןשביל�האספרגוס
במקומות�הכי�בסיסיים�של�החיים:�בגידת�הגוף�לעת�זקנה,
יחסים�בתוך�המשפחה,�מיניות,�אינטריגות,�ישראל�כקיבוץ

גלויות�ועוד.

טי.טי.וי�הפקות
בע"מ

סרט�תיעודי�מוסיקלי�המביא�את�סיפור�עלייתו�ונפילתו�שלאריק�דוידוביץ'מחכים�לגודיק
מלך�המחזמר�הישראלי,�המפיק�והאמרגן-�גיורא�גודיק.

למה�הפקות

הסרט�מתאר�את�מעמקי�העשייה�הייחודית�של�"בית�נועם"-עמית�גורןילדים�מסוכנים
�לאלימות �הישיר �באחראי �המטפל �בארץ, המקום�היחידי
במשפחה-�הגבר�האלים.�הסרט�עוקב�אחר�השלבים�הסבוכים
של�תהליך�קליטתו�של�מטופל�בבית�נועם�ואחר�האתגרים
�"הגמילה �בתהליך �המטופלים �וחבריו �הוא שעוברים

מהאלימות".

עמית�גורן

סרט�מסע�בלתי�שגרתי�המנסה�לעקוב�אחר�מקורות�טקסעודד�לוטןהחתיכה�החסרה
ברית�המילה�לדורותיו.

קלאודיה�לוין

הפקות�הרשות תחום�טלוויזיה�כללי
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תכניות�תרבות,�ספרות�ואומנות2.

תרבות�-�בשנת��2004המשיכה�הרשות�השנייה�להפיק�עונות�נוספות�לכל�אחת�מתכניותיה,�"נספח�תרבות"
ו"דו"ח�אינטימי",�בסכום�כולל�של��2.4מיליון�₪.

התכניות�שודרו�בתום�הפקתם�של�כל�הפרקים�בתחילת�שנת�2005.�המדיניות�לשדר�את�"נספח�תרבות"�בערוץ

�2ואת�"דו"ח�אינטימי"�בערוץ��10נובעת�מהחשיבות�שהרשות�רואה�בקיום�תכניות�תרבות�בשני�הערוצים

המסחריים-ציבוריים.

�10פרקים�נוספים�של�דו"ח�אינטימי�-�בהפקת�האולפנים�המאוחדים�הרצליה-�גם�בעונה�השלישית�של�"דו"ח

אינטימי"�במרכז�כל�תכנית�-�יוצר�ישראלי�היוצא�למסע�בתחנות�התרבות�האישיות�שלו.�מפגשים�בין�גיבור�התרבות

לבין�אירועי�תרבות�אקטואליים,�וכיצד�הם�משתקפים�מנקודת�מבטו�האישית.�עורכים:�יאיר�גרבוז,�אורנה�בן-דור

ושמעון�אדף.

גיבורי�התרבות�בעונה�השלישית�(כולל�אלה�שכבר�הופקו�בשנה�שעברה):�העיתונאי�ג'קי�לוי,�הסופר�דן�בניה-סרי,

ד"ר�מאיר�בוזגלו,�הציירת�מיכל�נאמן,�הזמר�והעיתונאי�שאנן�סטריט�(מלהקת�"הדג�נחש"),�המשוררת�חוה

פנחס-כהן,�מנהל�בי"ס�לקולנוע�ובימאי�רנן�שור,�הזמרת�קורין�אלאל,�המוסיקאי�יאיר�דלאל��והסופרת�הצעירה

עינת�יקיר.

הרשות�השנייה�הודיעה�כי�היא�מתכוונת�להפיק�עונה�רביעית.

�10פרקים�נוספים�של�"נספח�תרבות"�-�בהפקת��JCSובהנחיית�העיתונאי�דב�אלפון-�גם�כאן�נשמרה�התפיסה

הכללית�שבה�לכל�תכנית�נושא�מרכזי�בחיי�התרבות�והחברה�שלנו�שהוא�ציר�מרכזי�לשיחות�המנחה�עם�כל�אחד

מהמרואיינים.�עורכת�התכנית:�אירית�דולב.��נושאי�העונה�השנייה�כולל�הפרקים�שהופקו�בשנה�שעברה:�זו�שלנו�זו

גם�כן�(הפטריוטיות�החדשה),�אסקפיזם,�גבולות,�קונסנזוס,�אמריקה,�חלוציות,�הלא�נודע,�כוכבות,�דיוקן�עצמי�ואנרגיות.

ספרות�-�עונה�שנייה�לפינות�"שמע�סיפור"�-�המלצה�על�ספר�בפינה�יומית�בת�כ-��3דקות,��המביאה
למרקע�סיפורים�על�הספרים�שריתקו�את�קוראיהם.�מספרי�הסיפורים�–�כולם�אוהבי�ספרים,�מכל�גוני�החברה,

מספרים�על�ספר�מהמאגר�האישי�של�הספרים�הקרובים�ללבם.�הספרים,�שראו�אור�בישראל,�עוסקים�בספרות

ושירה�ישראליות,�ערביות�ומתורגמות. שידור�הפינות�החדשות�יחל�בשנה�הבאה.�תקציב�הפקת�הפינות

₪�300,000.�בימוי:�אורי�שיין,�הפקה:�אסא�הפקות.�להלן�שמות�הספרים�והממליצים:

ממליצים שם�הספר�והסופר/ת

אדיב�מח'ול�-�איש�תקשורת,�רדיו�ועיתונות�ערבית�מיפו."זרים�בבית"�מאת�רג'א�שחאדה

אורנה�בן�זקן�-�אמנית�ופעילה�פמיניסטית�מבת�ים."רחוב�מיגל"�מאת�ו.ס.�נאיפול

חיים�פלד�-�רפלקסולוג�ומנהל�בית�קפה�משוהם."ספר�החיים�והמתים�הטיבטי"�מאת�סוגיאל�רינפוצ'ה

מהרטה�ברוך�-�שחקנית�ילידת�אתיופיה."ירח�אחר"�מאת�אספו�ברו

מירי�ברוך�-�עקרת�בית�וסבתא�מחיפה."מוקדם�או�מאוחר"�מאת�לאה�גולדברג

עינב�דהאן�-�בוגרת�החוג�לספרות�באונ'�חיפה�ומורה�לריקודי"מחזור�שירי�המכשפות"�מאת�רחל�חלפי
בטן�ממעלות.

�בנוער"החייל�האמיץ�שוויק"�מאת�ירוסלב�האשק �מטפלת �שמונה, �קרית �תושבת -� �בראל יהודית
בדרמהתרפיה

יוסי�אומסי�-�עוסק�בשיווק,�בעבר�ניהל�מסעדה,�מחיפה."דבר�קטן�וטוב"�מאת�ריימונד�קארבר

תמי�פריימן�כץ�-�אוצרת�אמנות"סיפור�על�אהבה�וחושך"�מאת�עמוס�עוז

עמית�יריב�-�מתמחה�בעריכת�דין�ומתרגם�ספרים,�מרמת"מקום�אחר�ועיר�זרה"�מאת�מיה�ארד
השרון

רוני�לווינגר�-�קצין�משטרה�חובש�כיפה�משוהם."האיש�בלא�תכונות"�מאת�רוברט�מוסיל

תחום�טלוויזיה�כלליהפקות�הרשות
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אמנות�-�"סיפור�מסגרת�—��100שנות�אמנות�ישראלית"�הוא�שמה�של�סדרה�תיעודית�שיזמה
מועצת�הפיס�לתרבות�ולאמנות.�החברה�שנבחרה�להפיק�את�הסדרה�היא�גשם�תקשורת�(מפיקים:�אילן

דה-פריס�ואילת�הראל,�בימוי�ותסריט:�רונית�וייס-ברקוביץ').�הסדרה�,�בת��7פרקים,�תציג�את�סיפורה�של

האמנות�הישראלית�כסיפור�בעל�צדדים�רבים,�הלוקח�בחשבון�הקשרים�שונים.�הסיפור�ימסור�את�עיקרי

הדעות�והתיאוריות�המגוונות�הרווחות�בתחום.�כל�פרק�יתנהל�כסוג�של�מסע�שמסלולו�נקבע�על�פי�הכותרת

של�הפרק,�לאו�דווקא�כרונולוגי�ועם�זאת,�כסוג�של�סיפור�עלילתי.�מתוך�נקודת�הנחה,�כי�כל�אמן�הוא�סיפור

בפני�עצמו�נצא�למסע�בכל�פרק�במטרה�לבחון�את�נושאי�החתך�המפלחים�את�האמנות�לרוחב�ולעומק.�בין

הנושאים�שבהם�יעסקו�הפרקים:�נוף,�בית,�גוף,�זיכרון.

עלות�הפקת�הסדרה�-�כ-��3מיליון�₪.�השקעת�הרשות�השנייה:��1מיליון�₪.�השקעת�מפעל�הפיס:

�2מיליון�₪.�הסדרה�עתידה�להיות�משודרת�במסגרת�שידורי�הרשות�בשנת�2006.

ממליצים שם�הספר�והסופר/ת

מיכל�שמיר�-�זמרת�אופרה,�חיה�כמה�שנים�בגרמניה.�כיום"גלות�המשוררים"�מאת�ברטולד�ברכט
מתגוררת�בישראל.

תמי�לוי�נחום�-�עובדת�בסוכנות�היהודית�וסופרת�מירושלים."על�כסף,�זיקנה,�מוות�וכולי"�מאת�יוליה�וינר

אריה�צליח�-�בעל�דוכן�בשוק�מחנה�יהודה.�מספר�סיפורים"סיפורי�ערב"�מאת�אליהו�נאווי
כבן�70.

מוטי�קפלן�-�ארכיטקט�ירושלמי."מגילת�סן�מיקלה"�מאת�אכסל�מונטה

עינת�רמון�-�רבה�(רב�ממין�נקבה)�מירושלים."אלוהים�מחפש�את�האדם"�מאת�אברהם�יהושע�השל

רחל�קום�-�בעלת�חוות�רכיבת�סוסים,�ממושב�חיבת�ציון."נינה�בלטקה"�מאת�אנטוני�טרולופ

דבורה�שטרסבורגר�-�מנהלת�המעבדה�להפריה�חוץ�גופית"אני,�שלום�בת�שמואל"�מאת�מינו�בן�ייגר
באסף�הרופא.

אבן�פלנברג�-�עוסק�בתרגום�מאנגלית�ושומר�מצוות�מכפר"השעות"�מאת�מייקל�קאנינגהם
הרוא"ה.

איל�שיפרוני�-�עוסק�במחשבים�ויוגה,�מזיכרון�יעקב"והיום�איננו�כלה"�מאת�צ'ינגיז�אייטאמטוב

מירב�איילון�-�עוסקת�ביחסי�ציבור,�מקיבוץ�אילות."רצח�בחוג�לספרות"�מאת�בתיה�גור

עינאל�גורי�-�מלמדת�תנועה�בבתי�ספר�תיכוניים�ואקרובטית"ערפילי�אוולון"�מאת�מריון�צימר�בריידלי
מפרדס�חנה.

אודי�הראל�-�עוסק�בשיפוצים,�מקיבוץ�העוגן."היומנים�של�סילביה�פלאת��1950-1962"�

�מהתנ"ך"תנ"ך�עכשיו"�מאת�מאיר�שליו �בגיבורים �העוסק �סטילס �צלם -� �נס עדי
ומהמיתולוגיה.�מציג�תערוכות�בארץ�ובחו"ל.

יפתח�קוז'יק�-�עובד�בחנות�לממכר�ציוד�ימי�ומתגורר�ביאכטה."אנדיורנס"�מאת�אלפרד�לנסינג

הפקות�הרשות תחום�טלוויזיה�כללי
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הפקת�סרט�מיוחד�במלאת��31שנה�למלחמת�יום�הכיפורים�—3.
החווה�הסינית-רשומון

בשנת��2003החלה�הפקתו�של�הסרט�"החווה�הסינית�-�רשומון"�בבימויו�ובהפקתו�של�ניר�טויב�(ג.ן�תקשורת).

הסרט�עוסק�בזיכרון�האישי�של�החיילים�לעומת�הזיכרון�האישי�של�המפקדים�באותו�קרב�מפורסם�במלחמת�יום

הכיפורים.�הרשות�החליטה�להפיק�את�הסרט�מתוך�ראייה�והבנה�שהאירוע�הכואב�הזה�עדיין�רחוק�מלהגליד�גם

אחרי�יותר�מ-��30שנה�ומכאן�שקיים�צורך�ואפילו�חובה�לנסות�ולברר�מה�באמת�היה�שם�ולמה�עד�היום�קיימות

כל�כך�הרבה�גרסאות.�טרם�שידור�הסרט�בטלוויזיה�קיימה�הרשות�הקרנה�חגיגית,�במרכז�ענב�בת"א,�בנוכחות

רוב�משתתפי�הסרט,�יוצריו�ואורחים�נוספים.�לאחר�ההקרנה�התקיים�פאנל�שעניינו�הקרב�בחווה�הסינית,

השלכותיו�ומנהיגות�בעת�הקרב,�תפיסת�השכול,�מורשת�הפצע�והתפוררות�החברה�הישראלית.

הסרט�שודר�בסוף�ספטמבר�2004,�מוצאי�יום�הכיפורים�-�בערוץ�2.

שיתופי�פעולה�עם�קרנות�ציבוריות�להפקת�סרטי�תעודה4.

בשנת��2004הורחבו�שיתופי�הפעולה�הקיימים�בין�הרשות�השנייה�לבין�הקרנות�הציבוריות�התומכות�בסרטי

תעודה.�הרעיון�שבבסיס�שיתופי�הפעולה�הוא�הגדלת�כמות�הסרטים�המופקים�בפועל�ובכך�-�עידוד�וקידום�היצירה

הדוקומנטרית�הישראלית.�הסרטים�שמופקים�בשיתוף�פעולה�ישודרו�במסגרת�שידורי�הרשות�השנייה.�להלן

פירוט�שיתופי�הפעולה:

שת"פ�עם�קרן�אביחי

כדי�להביא�אל�המרקע�סיפורים�המשקפים�מציאות�מורכבת�של�זהות�ותרבות�יהודית�על�גווניה�השונים,

עולמות�ישנים,�חדשים�ומה�שביניהם,�קיימה�הרשות�השנייה�שיתוף�פעולה�עם�קרן�אביחי.�יוזמי�הפרוייקט

מבקשים�לסייע�ליוצרים�למצוא�כיוונים�חדשים�לסיפוריהם,�בעזרת�מושגים�כגון:�ערבות�הדדית,�פמיניזם,

יחס�לזר,�חיפוש�דרך,�הומניזם,�טריטוריה,�מרד,�שפה�עברית,�פיוט�וחזנות,�מיתוסים,�בית�אבא,�אינדיבידואליזם,

שנאת�חינם,�אמונה�והשגחה,�ממסד�ואנטי�ממסד,�משבר�הציונות�ועוד.

במסגרת�זו�נבחרה�לתמיכת�הקרן�והרשות�סדרה�תיעודית�בת��3פרקים�"האינפורמנטים"�בבימוי�רינה�פפיש

ובהפקת�ניצה�גונן�(גון�הפקות).�הסדרה�עוסקת�ב"אינפורמנטים",�אלה�אשר�מנסיבות�של�מסורת�משפחתית,

תחושת�דחף�ושליחות�פנימית,�נטלו�על�עצמם�את�מתן�ביטוי�לשירים�ולמסורת�שהושרו�וסופרו�בקהילות

המוצא�שלהם�במשך�מאות�שנים�ושימורם.�מדובר�באנשים�צעירים�בני��20עד��40המחפשים�את�הצליל

המיוחד�שלהם�בתוך�מה�שמכונה�-�תרבות�ישראלית.

עלות�הפקת�הסדרה�כ-��1מיליון�₪.�השקעת�הרשות�₪�500,000,�השקעת�קרן�אביחי:�₪�500,000.

הקרן�החברתית

בשנת��1999נוסדה�הקרן�החברתית-�שיתוף�בין�הרשות�לבין�הקרן�החדשה�לקולנוע�ולטלוויזיה.�מטרתה

ליצור�מסלול�של�סיוע�להפקת�סרטים�הנותנים�ביטוי�למגוון�התרבותי�של�החברה�בישראל.�הנושאים�והיוצרים

במסלול�זה�משקפים�את�מכלול�הרבדים�המרכיבים�את�החברה�הישראלית.�הסרטים�כולם�עוסקים�בנושאים

חברתיים�מכל�המגזרים.�סה"כ�השקעת�הרשות�בשיתוף�פעולה�עם�הקרן�החדשה:��2,340,000ש"ח.

תחום�טלוויזיה�כלליהפקות�הרשות



הקרן�הרב�תרבותית�ע"ש�שרון�עמרני�ז"ל

הקרן�לעידוד�קולנוע�רב�תרבותי�(גשר)�והרשות�השנייה�ייסדו�קרן�משותפת�המיועדת�להפקת�יצירות�רב

תרבותיות�לטלוויזיה.�מטרת�הקרן�לעודד�יצירת�קולנוע�וטלוויזיה�בישראל,�שיביאו�אל�המרקע�תכנים�חדשים

ופנים�חדשות�מתוך�מגוון�התרבויות�בארץ,�שלא�קיבלו�ביטוי�הולם�עד�כה.�הקרן�שמה�דגש�על�דיאלוג�פתוח

שיתנהל�בשאלות�העוסקות�בשיח�בין�הזהויות�התרבותיות�השונות�בישראל.�סה"כ�השקעת�הרשות�בשיתוף

פעולה�עם�הקרן�הרב�תרבותית�ע"ש�שרון�עמרני�ז"ל:��600,000ש"ח.

הסרטים�שזכו�לתמיכת�הקרן�והרשות�בשנת��2004הם:

במסלול�הפקה:

112

אורך במאי�ומפיק/�חב'�הפקה שם�הסרט

�50דק'גונן�גלזר,�גליה�בדוראמנון�וג'יל

�50דק'זיו�אבן-צור,�עמית�גורןאשבל

�50/90דק'אבנר�פיינגלרנט�ומכבית�אברמזוןגברים�על�הקצה�-�יומן�דייגים

�50דק'פטר�מוסטובוי,�פאקלייןהבמה

�50דק'שלמה�חזןחרד�לסרטו

�50דק'נעם�דמסקי,�דנה�הפקותכפר�דרום

�50דק'שלום�הגר,�אריק�ברנשטייןמלא�רחמים

�50דק'שושי�גרינפלד,�משה�אלפיהגבעונים

�50דק'יצחק�חלוצי,�יהלי�גתזורם�כנהר�גדול

אורך במאי�ומפיק/�חב'�הפקה שם�הסרט

�90דק'מיכל�בוגנים,�טרנספקסאודסה�אודסה

�50דק'רחלי�שוורץ,�גל�שוורץ��קיבוץ

איבתיסאם�מרענאה�ותמנע�גולדשטייןמגורשת
�50דק'ניצה�גונן��

שוש�שלםפרו�ורבו
�50דק'שוש�שלם�ומארק�רוזנבאום

�50דק'באסל�תאנוס,�איתן�חריסכלת�הגליל

�50דק'דלית�קימור�,�גון�הפקותחמוצים

�50דק'גלעד�רשף,�עמית�גורןמלחמת�השחרור

�50דק'דן�וולמן���היסטוריה�משפחתית

�90/50דק'אידו�סלע,�גידי�אביביסוף�שבוע�בכפר

�50דק'עדה�אושפיז��נשות�המדבר

�50דק'תמי�פיינגולד,��שולה�שפיגלדמעות�אידיאולגיות�

�75דק'ניסים�מוסק,�שרון�שביטשלום�אבו�באסם

�50דק'גלעד�שניידר,�אוג�הפקותבראשית

הפקות�הרשות תחום�טלוויזיה�כללי

הסרטים�שזכו�לתמיכת�הקרן�החברתית�בשנת��2004הם:
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במסלול�פיתוח:

כיכר�החתולות�-�בימוי:�נתנאל�סמריק

דרכי�אבות�-�בימוי:�יוסי�ליאון

שיתוף�פעולה�בין�הרשות�לבין�קרן�יהושע�רבינוביץ'

קרן�רבינוביץ',�שאחת�ממטרותיה�היא�עידוד�יצירת�סרטים�ישראליים,�והרשות�השנייה�המשיכו�גם�השנה

את�שיתוף�הפעולה�שהתחיל�בשנת�2003.�סה"כ�השקעת�הרשות�השנייה�בשיתוף�פעולה�עם�קרן�יהושע

רבינוביץ'�בשנת��1,460,000�:2004ש"ח.

הסרטים�שזכו�לתמיכת�הקרן�והרשות�בשנת��2004הם:

במסלול�הפקה:

אורך במאי�ומפיק/�חב'�הפקה שם�הסרט

�50דק'ציפי�טרופהבעקבות�הקול�האבוד

�50דק'הרץ�פרנק,�סוזנה�זילנסקייבגני�אריה

�50דק'דן�גבעהצד�הרביעי�של�המטבע

�50דק'רונית�קרצנרהקטנה�הנ"ל

�50דק'אבי�המי,�עידן�רגבזרים

�50דק'רמי�קמחיסמינר�הרבנים�של�רודוס

�50דק'חני�קילצ'בסקיאיזה�עולם�קטן

�50דק'נורית�יעקובס-ינון,�טו�שוט�סרטיםברית

�50דק'דוד�גברו,�המכללה�האקדמית�ספירסיסאי

�50דק'זיו�אבן-צור,�עמית�גורןאשבל

אורך במאי�ומפיק/�חב'�הפקה שם�הסרט

�50דק'שושי�גרינפלד,�משה�אלפיהגבעונים

�50דק'פטר�מוסטובוי,�פאקלייןהבמה

�50דק'בילאל�יוסף,�הגר�קוטלחצות�את�הגבול

תחום�טלוויזיה�כלליהפקות�הרשות

במסלול�פיתוח:

בירה�לארוחת�בוקר�-�בימוי:אריק�דוידוביץ'�הפקה:�למה�הפקות

ביאליק�-�הפקה:�גשם�תקשורת

שיתוף�פעולה�בין�הרשות�השנייה�לבין�קרן�מקור

הרשות�השנייה�קיימה�שיתוף�פעולה�לתמיכה�בסרטי�תעודה�עם�קרן�מקור.

סה"כ�השקעת�הרשות�השנייה�בשיתוף�פעולה�עם�קרן�מקור:��600,000ש"ח.

הסרטים�שזכו�לתמיכת�הקרן�והרשות�בשנת��2004הם:
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שיתופי�פעולה�עם�זכיינים5.

בשנת��2004הוקצה�חלק�מתקציב�הפקות�הרשות�השנייה�להפקת�סרטים�בשיתוף�פעולה�עם�זכייניותיה.�סה"כ

השקעת�הרשות�בשיתוף�פעולה�עם�זכייני�ערוץ��2וערוץ��2.5�:10מיליון�ש"ח.

בשיתוף�טלעד�הופקו:

�16פרקים�של�התכנית�"הזמן�השלישי"�המיועדת�לבני�הגיל�השלישי�בהנחיית�טלי�ליפקין-שחק.�מדובר1.

באוכלוסייה�שזוכה�לטיפול�מועט�בשידורי�הערוצים�המסחריים.�התכניות�כולן�שודרו�בקיץ��2004בערוץ�2.

�4פרקים�(בני��50דק'�כל�אחד)�של�הסדרה�"יורים�ושרים"�-�סדרה�תיעודית�הסוקרת�את�תולדות2.

הלהקות�הצבאיות�מיום�הקמתן�ועד�היום.�זהו�פרויקט�היסטורי-דוקומנטרי�השב�אל�אחד�ממחוזות

הזיכרון�המרכזיים�שבחברה�הישראלית.�הוא�מציע�מבט�עכשווי,�מפוכח�וביקורתי�על�תופעת�הלהקות

הצבאיות�תוך�הצגתה�כמקרה�בוחן�להבנת�תהליכים�חברתיים�ופוליטיים�בחברה�הישראלית�עד�ימינו

אלה.�בימוי:�ארז�לאופר��הפקה:�עדן�הפקות

הסדרה�שודרה�בחודש�נובמבר��2004בערוץ�2.

בשיתוף�רשת�הופקו:

שיחות�אחרונות�-�זה�שיר�פרידה�-�(�14שיחות�אחרונות�שקיימו�הנופלים�עם�קרוביהם).�פרק�הזמן�בין1.

השיחה�האחרונה�של�החלל�עם�קרוביו,�ועד�קבלת�ההודעה�הרשמית�מנציגי�קצין�העיר�,�הוא�למעשה

זמן�הפרידה�של�הקרובים�מיקיריהם.�בדיעבד,�הופך�אותו�פרק�זמן,�לזמן�חשוב�בחייהם�של�הקרובים.

הפעולות�היומיומיות�המתנהלות�ממש�באותו�הזמן,�מקבלות�משמעות�ועוצמה�רבה.�כל�סרטון�מורכב

מקטעים�קצרים�שכל�אחד�מהם�הוא�עדות�של�בן�משפחה�על�השיחה�האחרונה�ועל�השעות�שבינה�לבין

רגע�קבלת�ההודעה.�הפקה:�JCS,�הסרטונים�שודרו�בערב�יום�הזיכרון�וביום�הזיכרון��2004בערוץ�2.

רק�רגע�-��100פינות�בנושא�מושגים�ביהדות,�ציונות�והיסטוריה�של�מדינת�ישראל��בהנחיית�אבי�קושניר.2.

כל�פינה�בת�דקה�אחת�סוקרת�מושג�אחד.�הפקה:��אפריל�קום.�שידור�הפינות�בערוץ��2החל�ב-�25

בדצמבר�2004.

"גלויות�מכאן"�-�פרויקט�אמנותי�רב-תרבותי,�חברתי�וחינוכי�במסגרת�הקהילה,�ובמרכזו�תהליך�יצירתי3.

לבני�נוער�ולקהילה�מהפריפריה,�באמצעות�הפקת�סרטים�תיעודיים�אישיים�קצרים.�הופקו�במסגרת�זו

�15סרטים�קצרים�בבימויים�של�בני�הנוער�ובהפקת�משה�לוינסון.�סרטי�התעודה�שודרו�בערוץ��2החל

מ-��11בדצמבר�2004.

בשיתוף�קשת�הופקו:

מיזם�משותף�שנוסד�יחד�עם�הרשות,�קשת�והקרן�החדשה�לקולנוע�וטלוויזיה�-�קולנוע�דוקומנטרי�לילדים.

�8סרטי�טלוויזיה�בני��15דקות�כל�אחד,מופקים,�בהשקעה�של��1.2מיליון�ש"ח�,�המיועדים�לילדים�בני�10

עד�13.�אלו�סרטים�שנעשים�על�ילדים�ובעבורם.�היצירה�מתמקדת�בעולם�המושגים�והנושאים�הרלוונטיים

בעבורם�וכן�מיועדת�לצפייה�של�קהל�יעד�צעיר�זה.�הסרטים�ישאפו�לתת�ביטוי�לבעיות,�ללבטים�ולתופעות

אחרות�המעסיקות�ילדים�בשכבת�גיל�זו.��לתפקיד�העורך�הראשי�והמנהל�האמנותי�של�המיזם�מונה ארי

פולמן.�הסרטים�מתוכננים�לשידור�בשנת��2005בערוץ�2.�השקעת�הרשות�בשת"פ�זה:�₪�500,000.

הפקות�הרשות תחום�טלוויזיה�כללי
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רשימת�הסרטים�שמופקים�במסגרת�זו:

רועי�רוצה�לרקוד

במאית:�נועה�אהרוני,�מפיקים:�צפריר�קוחנובסקי,�מירי�עזרא

נשיקה�ראשונה�-�אמת�או�חובה�?

במאים:�עמיקם�קובנר�ומיכה�קינסברונר,�מפיקים:�אורי�סבג,�עינת�ביקל

בין�קריירה�לאהבה

במאית:�לינורה�אסא,�מפיקים:�באזז�טלוויזיה�-�גלית�בנגלס�ועדו�צוקרמן

האוסף�של�ידידיה

במאי:�נעם�דמסקי.�מפיק:�מורדי�קרשנר

החבר�הדמיוני�שלי

במאית:�יעל�פלדמן,��מפיקים:�באזז�טלוויזיה�-�גלית�בנגלס�ועדו�צוקרמן

מת�לכעוס

במאי�ומפיק:�חיים�טל

רולר�בליידס

במאי�ומפיק:�אופיר�טריינין

שערים

במאים:�דניאל�סיון�ודורית�תדיר,�מפיקה:�אסנת�טרבלסי

בשיתוף�הטלוויזיה�החינוכית:

"ברית�עם�מילה"�-�תוכנית�תרבות�עברית,�כשהמונח�"תרבות�עברית"�מכיל�שני�מושגים�שבדרך�כלל�נהוג

להפריד�ביניהם�:�תרבות�יהודית�-�תרבות�ישראלית�.�התוכנית�תימנע�מדיכוטומיה�אוטומטית�בין�חילונים�לדתיים.

�בתוכנית�יתקיים�דיון�טלוויזיוני�תרבותי�על�משמעותה�של�המילה.�יופקו��16פרקים�בהנחיית�אבירמה�גולן.

תחום�טלוויזיה�כלליהפקות�הרשות
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קרן�"סנונית"�לעידוד�יוצרים�צעירים6.

גם�בשנת��2004(ומאז�1995)�המשיכה�הרשות�השנייה�להקציב�סכומי�תמיכה�להפקת�סרטים�של�יוצרים�צעירים.

השנה�תוקצבה�הקרן�ב–��₪�600,000בעבור�סיוע�להפקות�סטודנטים.�הוגשו�לקרן��130הצעות,�מתוכן�זכו�38

יוצרים�במענקים�בין��₪�9,000ל-��₪�18,000להפקת�סרטיהם.

בפברואר��2004החלה�הרשות�השנייה�לשדר�את�הסרטים�שהופקו�בתמיכת�קרנות�"סנונית"�ו"ברוש"�בשנים

האחרונות,�במסגרת�מיוחדת�לסרטי�יוצרים�צעירים�בכל�שבת�בצהריים�בערוץ�2.

מספר�הזוכים�מכל�מוסד�לימוד�לשנה�זו:

קופרודוקציות�—�שיתופי�פעולה�בהפקת�סרטי�תעודה�עם�גופי7.
שידור�מחו"ל

בשנת��2003החלה�הרשות�במסורת�של�הפקת�סרטי�תעודה�בשיתוף�גורמי�שידור�מחו"ל�-�קופרודוקציות.

הרשות�מעוניינת�להשתתף�בעשייה�הדוקומנטרית�העולמית�ורואה�לנכון�לקחת�חלק�בשיתופי�פעולה�עם�מדינות

אירופיות,�שבאמצעותן�יוצרים�סרטים�עם�זווית�מעניינת�בכל�הקשור�לנושאים�ישראליים�ויהודים.

דוגמא�טובה�לכך�היה,�סרט�בשני�חלקים�-�"להתראות�הולנד"�-�בבימוי�וילי�לינדוור�ובשיתוף�הטלוויזיה�ההולנדית.

הסרט�שודר�בערב�יום�השואה�וביום�השואה�השנה�ועסק�בגילויים�החדשים�שנחשפו�באשר�ליחסם�של�אזרחים

הולנדיים�ליהדות�הולנד�בתקופת�מלחמת�העולם�השנייה�והשואה.�לאור�ההצלחה�של�הסרט�ושל�שיתוף�הפעולה

הוחלט�להמשיך�במסורת�ואף�להרחיבה.

מספר�זוכים שם�מוסד�הלימוד

5קמרה�אובסקורה�ת"א

6אוניברסיטת�ת"א�-�החוג�לקולנוע

6מכללת�ספיר

6בי"ס�ע"ש�סם�שפיגל�

1מכללת�בית�ברל

4מכללת�הדסה�בירושלים

4בי"ס�מעלה

3מכללת�עמק�הירדן

2מכללת�תל-חי

1המכללה�להוראה�טכנולוגית

הפקות�הרשות תחום�טלוויזיה�כללי
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בשנת��2004נבחרו�להפקה��3סרטים�בשיתוף�גורמי�שידור�מחו"ל.�בבסיס�שיתוף�הפעולה�עומד�עיסוק�הסרט

בנושאים�ישראליים�ויהודיים�בתפוצות.�הסרטים�שנבחרו�להפקה�הם:

יומנה�של�קלרה�לימליך�-�שביתת�הנשים�הגדולה�בניו-יורק�-�בבימויו�של�אלכס�שליט,�בשיתוף�עם�בלגיה,א.

צרפת TV, CNC-10,�קרן�רובין,�ניק�מדיה,�קובו�צרפת,��VRTוהמוזאון�היהודי-צרפת.

הסרט�עוסק�בקלרה�לימליך�שגדלה�בשטעטל�של�"תחום�המושב"�היהודי�ברוסיה�הצארית,�והגיעה�לארצות

הברית�בעקבות�הפוגרום�בקישינב�ב-�1903.

שנים�מעטות�אחרי�הגעתה�לאמריקה�הפכה�למנהיגת�פועלים�אמיצה,�שהובילה�מהלך�מכריע�בתולדות�יחסי

העבודה�במעצמה�הקפיטליסטית�הגדולה�בעולם,�ונעשתה�גיבורת�תרבות�מן�המעלה�הראשונה.�הסרט

יתבסס�על�יומניה�שנכתבו�ביידיש�ואנגלית.

�יציאת�מצרים�-�בבימויו�של�שמחה�יעקובוביץ',�בשיתוף� �discoveryקנדה�ו-��tlcארה"ב.�הסרט�עוסק�בשאלהב.

האם�יציאת�מצרים�כפי�שתוארה�בתנ"ך�היא�עובדה�היסטורית�או�מיתוס�בלבד.�אורך�הסרט:�שעתיים�ותקציבו

הכולל:��2מיליון�דולר.

הבמאי�(שזכה�כבר�בשני�פרסי�"אמי"),�מוצא�בפעם�הראשונה�עובדות�בלתי�ניתנות�לערעור�התומכות�בהנחה

שיציאת�מצרים�התנ"כית�אכן�התרחשה�במציאות.

נטאשה�-�בבימויה�של�אסתר�ביינסטוק�ובשיתוף:� �Canadian broadcasting corporationו-��channel 4הבריטי.ג.

הסרט�עוסק�בנושא�הסחר�בנשים.

פעילות�למען�הקהילה�ותמיכה�וסיוע�ליוצרים�צעירים�במגזר�הערבי8.

הרשות�השנייה�מאמינה�בקיום�דו�שיח�מתמשך�עם�הציבור�כחלק�בלתי�נפרד�מתפקידה�הציבורי.�לדו�שיח�כזה

מקום�רחב�הן�במסגרת�התכניות�המופקות�על�ידי�הרשות�והן�באירועים�פרי�יוזמת�הרשות�וכאלה�שהרשות

חוברת�אליהם.�הרשות�טיפלה�השנה�הן�בקידום�היצירה�הצעירה�והן�בקהלים�שלא�זכו�לטיפול�הולם�על�ידי�קיום

מפגשים�בלתי�אמצעיים:

תמיכה�באירועים�של�תיכונים�-�בשיתוף�משרד�החינוך�במסגרת�לימודי�קולנוע,�טלוויזיה,�רדיו�ותקשורתא.

במגמות�השונות�בבתי�ספר�תיכוניים.�השנה�תמכה�הרשות�בפסטיבל�דימונה�לקולנוע�צעיר�המתקיים�מדי

שנה�בדימונה�ומשתתפים�כאלפיים�בני�נוער�מכל�הארץ�הלומדים�במגמות�הקולנוע�והתקשורת.�במסגרת

הפסטיבל�מתקיימת�תחרות�סרטים�שהופקו�ע"י�התלמידים�והרשות�העניקה�מספר�פרסים�לסרטים�הזוכים.

הקרנות�מיוחדות�של�סרטי�תעודה�שהופקו�ברשות�במסגרת�קהילתיתב.

"חיים�בארגזים"�הוקרן�בשכונת�הארגזים,�"מועדון�הקרב�הקווקזי"�הוקרן�בסינמטק�שדרות�בפני�מוזמני

העדה�הקווקזית�בעיר.

פרויקט�תמיכה�וליווי�במגזר�הערביג.

הרשות�השנייה�זיהתה�חוסר�גדול�ביצירה�וביוצרים�ערבים�שלא�מוצאים�את�ביטויים�על�מרקע�הערוצים

המסחריים.

כוונת�הפרויקט�היא�ללוות�יוצרים�צעירים�מהמגזר�הערבי�בכל�שלבי�ההפקה,�החל�משלב�בניית�התסריט�ועד

לסרט�מלא�ולתמוך�בהם.

מחלקת�ההפקות�של�הרשות�השנייה�תיזום�פעילות�אינטנסיבית�בשיתוף�סינמטק�נצרת�ובמהלכה�ייאספו

מיטב�הכישרונות�הצעירים�מהמגזר,�יציעו�הצעות�לתסריטים,�וצוות�שיכלול�אנשי�תמיכה�והדרכה�של�יוצרים

מקצועיים,�מנהלי�קרנות�ומפיקים�ילווה�את�הפרויקט.

תחום�טלוויזיה�כלליהפקות�הרשות
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הכוונה�היא�ליצור�עימם�דו�שיח�ועניין�בתחום�היצירה�הדוקומנטרית�ולבנות�מערכת�שתשביח�את�התכנים

ביצירה�הערבית�המקורית�והשפה�הקולנועית�שהיוצרים�מציעים.

מטרת�הפרויקט�היא�לארגן�ימי�עיון�מקצועיים�ובהן�הרצאות�וליווי�מקצועי�במשך��12�-�9חודשים.�הרשות

תשקיע�בפרויקט�זה�כ-�₪�150,000.

בשנת��2004התקיימו�מספר�מפגשי�הכנה,�גיבוש�ותאום�של�הפרויקט�עם�כל�הצדדים�המעורבים�אשר

ימשיכו�גם�בשנת�2005.

הקרנת�סרטי�תעודה�בהפקת�הרשותד.

הקרנת�סרטי�תעודה�בהפקת�הרשות�השנייה�לציבור�הרחב�בשיתוף�הקרן�החדשה�לקולנוע�וטלוויזיה�במסגרת

מפגשים�חודשיים�העוסקים�בנושאים�חברתיים,�כפי�שמשתקפים�בסרטים�דוקומנטריים.�במפגש�התקיימו

שיחות�בנושאי�הסרט�והבעיה�החברתית�שהם�מעלים:�עולים�חדשים,�יחסי�כלכלה-חברה,�קהילת�העובדים

הזרים�ויחסינו�אליהם,יחסי�יהודים-ערבים�וקבוצות�חברתיות�בעלות�אפיון�ייחודי�בישראל�והשתלבותן�בחברה.

כך�נוצרת�הזדמנות�לצפות�בעשייה�חברתית�חדשה�ומובילה�באמצעות�שיחות�עם�היוצרים�וגיבורי�הסרטים.

המפגשים�מתקיימים�במסגרת:�עלמסרט�—�בשיתוף�המכללה�העברית�עלמא�בתל-אביב.�דוקו-אשקלון

�דוקו-יפו�—�בשיתוף�התיאטרון �ובשיתוף�אגודת�מחוז�שפלת�יהודה�ובית�ווסק. במרכז�ווסק�באשקלון

הערבי-עברי�ביפו.

השתתפות�בפסטיבלים�ובתחרויות�בארץ�ובעולם9.

סרטים�המופקים�במסגרת�שידורי�הרשות�השנייה�זוכים�לייצוג�מכובד�בפסטיבלים�בינלאומיים�בעולם.�הרשות,

כמובילה�בתחום�העשייה�התיעודית,�גאה�לעמוד�מאחורי�היוצרים�והסרטים.

סרטים�שהשתתפו�השנה�בפסטיבלים�בישראל:

פסטיבל�הקולנוע�הבינ"ל�בירושלים:�"אודסה,�אודסה"�-�זכה�בפרס�הקרן�החדשה�לקולנוע�וטלוויזיה;

"השולחן�של�אפלפלד";�"יורים�ושרים";�"חיים�בארגזים";�"החווה�הסינית�-�רשומון";�"סבא�סיביר"

(הופק�בתמיכת�קרן�סנונית);

פסטיבל�הסרטים�הבינ"ל�בחיפה:�"שלום�אבו�באסם"�-�זכה�בפרס�העריכה;�"סאז";�"בלב�המוח";

"הסרט�של�מנוחה";�"זו�כנראה�אני"�(הופק�בתמיכת�קרן�סנונית);�יורים�ושרים;�סרט�על�זן�(הופק

בתמיכת�קרן�סנונית);

פסטיבל�דוקאביב:�הקרנה�מיוחדת�לסרטים�"להתראות�הולנד"�ו"יתום�עם�הורים";

בתחרויות:�תחרות�האקדמיה�לקולנוע�וטלוויזיה�-�הדרמה�"שתיקת�הצופרים"�-�זכתה�במקום�הראשון

בקטגוריית�דרמת�הטלוויזיה;�"הסרט�של�מנוחה";

סרטים�רבים�השתתפו�בתחרויות�במסגרת�פסטיבלים�בעולם�ובאירועים�מיוחדים.�בין�הסרטים:

"אודסה�אודסה"�-�התקבל�לפסטיבל�הסרטים�בברלין�(יתקיים�ב-�פברואר�2005),�התקבל�לפסטיבל�סנדנס;

"גברים�על�הקצה"�-�התקבל�לפסטיבל�סרטי�תעודה�בניון�(שווייץ);

הסרט�"חמוצים"�-�התקבל�לתחרות�הפיצ'ינג�בפורום�הקו-פרודוקציות�הבינ"ל�בפסטיבל�אידפא�בהולנד

שהתקיים�בנובמבר�2004;

"כשהעיירה�תבער"�-�התקבל�לפסטיבלי�הסרטים�היהודיים�בטורונטו,�בפאריז�ובניו�ג'רסי,�לפסטיבל

המפטונס,�לפסטיבל�מונפלייה�וכן�לפסטיבל�הסרטים�הבין�לאומי�בפורטוגל.

"בעקבות�הקול�האבוד"�-�התקבל�לפסטיבל�בטרבייקה.

הפקות�הרשות תחום�טלוויזיה�כללי



119

אישור�פרסומות�מראש
ערוץ��2הוא�ערוץ�מסחרי�בפיקוח�ציבורי,�שהכנסותיו�הן�ממכירת�זמן�פרסום.�מרבית�הפרסומות�המשודרות�מאושרות

על�ידי�זכייני�ערוץ��2וערוץ���10באופן�עצמאי,�ללא�מעורבות�הרשות.�אולם,�בהתאם�למדיניות�הרשות,�מחויבים�הזכיינים

להעביר�לאישורה�המוקדם�תשדירי�פרסומת�בהשתתפות�ילדים�או�תשדירים�המכוונים�לילדים,�וכן�תשדירים�בנושאי�בריאות.

הזכיינים�רשאים�להגיש�לרשות�שאלות�או�בקשות�לחוות�דעת�מקדימה,�בעניין�תשדירים�או�תסריטים�אשר�יש�בהם

בעייתיות�כלשהי�ואשר�הזכיינים�מתקשים�לגבש�עמדה�בעניינם.

בשל�ריבוי�התכנים�הבעייתיים�בפרסומות�המשודרות�בערוצים�המסחריים,�לאחר�מספר�פניות�שנעשו�אל�הזכיינים

בבקשה,�כי�יקפידו�בנושא,�החליטה�מועצת�הרשות�השנייה,�כי�מתאריך��1.6.04על�זכייני�הערוצים�המסחריים�להעביר

מראש�לבדיקתה�של�הרשות�השנייה,�כל�תסריט/תשדיר�אשר�קיים�חשש�שיש�בו�ביטויים�(ויזואליים�או�מילוליים)�מסרים

או�תכנים,�של�מין�או�רמיזה�מינית,�אלימות,�אכזריות�או�גזענות,�או�שקיים�חשש,�כי�יש�בו�משום�פגיעה�בטעם�הטוב,

בכבודו�של�אדם�או�ברגשות�הציבור.

נתונים�כללים:
בשנה�זו�שודרו��3485תשדירים�חדשים�בערוץ���2ו-���2545תשדירים�חדשים�בערוץ�10.�בממוצע�כ-��290פרסומות

חדשות�מדי�חודש�בערוץ�2,��וכ-��212פרסומות�חדשות�מדי�חודש�בערוץ�10.

לאישור�הרשות�הוגשו��517תשדירי�פרסומת,�שהם��15%מסך�התשדירים�ששודרו�בערוץ��2ו-��20%מסך�הפרסומות

ששודרו�בערוץ�10.

�480הוגשו�קודם�כתסריטים�ו-��37הוגשו�לראשונה�כתשדירי�פרסומת�מוכנים.

�2968תשדירים�נבדקו�ואושרו�ע"י�זכייני�ערוץ��2באופן�עצמאי,��ו-��2028תשדירים�נבדקו�ואושרו�ע"י�ערוץ��10באופן�עצמאי.

פרסומות

אחוז�תשדירים�שהוגשוהוגשו�לאישורסך�תשדירים�חדשיםסך�תשדירים�חדשיםשנה
לאישור�הרשות�מתוךהרשותששודרו�בערוץ�10ששודרו�בערוץ�2

סך�התשדירים

100%הכול19941381

100%הכול19952559

100%הכול19962119

1997238593539%

1998214253625%

1999222385538.5%

2000185662133.5%

2001160752632.7%

2002220459127%

2003241943618%

�15%(ערוץ�2)200434852545517
�20%(ערוץ�10)

תחום�טלוויזיה�כלליפרסומות
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ועדת�הפרסומות�ברשות�מתכנסת�באופן�קבוע,�ובכל�התכנסות�דנה�בתסריטים�ובתשדירי�פרסומות�שהוגשו�לאישורה.

ועדת�הפרסומות�ברשות�דנה�בפרסומות�המובאות�לאישורה,�והיא�מורכבת�משלושה�עד�ארבעה�אנשי�צוות.�בהרכב

נוכחים�-�נציגי�אגף�פרסומות,�יועצת�לשון,�ובמידת�הצורך�יועץ�משפטי.�ועדה�זו�בודקת�תשדירי�פרסומת�שלרוב

מוגשים�לאישורה�כתסריט�(תיאור�מילולי�של�הנאמר�ושל�המתרחש�בתשדיר�המתוכנן),�לפי�כללי�הרשות�השנייה

לטלוויזיה�ורדיו�(אתיקה�בפרסומות�בטלוויזיה),�התשנ"ד��1994(להלן�-�כללי�האתיקה).�כללים�אלו�הם�קווי�היסוד

לאסור�ולמותר�בתשדירי�פרסומת,�ומתייחסים�למגוון�רחב�של�סוגיות.

במסגרת�עבודת�הוועדה,�נבדקים�תשדירים�מהסוגים�האלה:

תשדירים�ובהם�טענות�תזונתיות�או�בריאותיות:1.

בקטגוריה�זו�נבדקים�תשדירים�לתרופות,�לתוספי�מזון,�לדיאטות,�ולמוצרי�מזון�שונים,�שבהם�נטען�לסגולות

תזונתיות�ובריאותיות,�כגון�ייחוס�תכונות�ריפוי,�אשר�אינן�עולות�בקנה�אחד�עם�תקנות�משרד�הבריאות�בנושא

מוצרי�מזון,�תוספי�מזון�וכו'.

כדי�להעניק�מענה�מקצועי�בתחום�זה,�נעזרת�הוועדה�במאגר�יועצים�המומחים�לענייני�בריאות,�המלווים�בייעוץ

מקצועי�את�תהליך�אישור�הפרסומות�בנושאי�בריאות.�עם�חבר�המומחים�נמנים��15בעלי�מקצוע�בתחומם,�כגון:

מנהלי�בתי�חולים�בארץ,�מומחי�תזונה�ונטורופתים�הנותנים�מענה�לשאלות�בנושאים�הומאופתיים�או�בנושאים

של�תוספי�מזון,�וכן�רופאים�מקצועיים�מתחומים�שונים�כמו:�רפואת�השיניים,�רפואת�העור�ועוד.

כחלק�מהליך�האישור,�מבקשת�הרשות�ביסוס�מקצועי�-�מדעי�מגורם�מקצועי�מוסמך�לנטען�בתשדירים�בקטגוריה

זו,�ביסוסים�המועברים,�במקרה�הצורך,�לחברים�הרלוונטיים�בוועדת�המומחים�לצורך�התייעצות.

ועדת�הפרסומות�ברשות�עובדת�גם�בתיאום�עם�משרד�הבריאות�ומקבלת�מאגף�הרוקחות�וממחלקת�התזונה

במשרד�אישורים�לגבי�תרופות�שעל�פי�חוק�חייבות�להיבדק�על�יד�משרד�הבריאות�לצורך�פרסומן,�וכן�המלצות

בעניין�טענות�בנוגע�למוצרי�מזון�שונים.

בטבלה�שלהלן�יובאו�דוגמאות�לתשדירים�שטופלו�על�רקע�זה:

לאעומד�בניגוד�לכלל��43א'�(8)�לכללי�האתיקה�-�טיפול/M.S.D26.4.04 -�לכאבים1
מוצר�רפואי�הדורש�התערבות�רפואית.כרוניים

לאהטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת,8.6.04ברוסיקל�-�דיאטה2
בניגוד�לכלל��46א'�לכללי�האתיקה.

לאהטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.25.8.04טיהורית�-3
חיסול�ממוקד

כןעמידה�בניגוד�לכלל��43א'�(8)�לכללי�האתיקה-�טיפול/1.10.04פרוסטטה�-4
מוצר�רפואי�הדורש�התערבות�רפואית.טיפול�תרופתי

כן*�הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.27.10.04קנדי�-�קומקומים5
*�המעטת�ערך�מתחרים�בניגוד�לכלל��16לכללי�האתיקה.בריאים

*�פנייה�לרגש�הפחד�בניגוד�לכלל��7לכללי�האתיקה.

כןהטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.1.11.04קרסט�וויט�סטריפ6
ערכה�להלבנת�שיניים

כן*�ייחוס�סגולות�מרפא�למזון�בניגוד�לתקנות�בריאות9.11.04מזולה�-�הרכב�בריא7
הציבור�(מזון)�(הגבלת�ייחוס�סגולות�ריפוי�למצרך�מזון)של�שומנים

תשל"ח�-��1978(תקנה�2)
*�הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.

סיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר
הועבר�לרשות
בגרסה�מתוקנת
שאושרה�לשידור

פרסומות תחום�טלוויזיה�כללי
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לאעמידה�בניגוד�לכלל��43א'�(8)�לכללי�האתיקה�-�טיפול/15.11.04פרוסטמד�פורטה�-�8
מוצר�רפואי�הדורש�התערבות�רפואית.פרוסטטה

לא*�עמידה�בניגוד�לכלל��43א'�(8)�לכללי�האתיקה–�טיפול/1.12.04החיים�הבריאים�עם9
מוצר�הרפואי�הדורש�התערבות�רפואית.יהורם�גאון

*�הצגת�המלצות�מפי�רוקח�-�בניגוד�לכלל��43א'�(12).

לא*�הטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואית�מוגזמת.27.12.04סיליציאה�ג'ל10
*�פגיעה�בטעם�הטוב�וברגשות�הציבור�בניגוד�לכלל�3

לכללי�האתיקה.

סיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר
הועבר�לרשות
בגרסה�מתוקנת
שאושרה�לשידור

תשדירים�בהשתתפות�ילדים:2.

בתשדירים�שבהם�משתתפים�ילדים,�דורשת�הוועדה�התחייבות�מהגורם�המפיק,�שהילדים�המופיעים�בתשדיר

הועסקו�בהתאם�לתקנות�עבודת�הנוער�(העבדת�ילד�בהופעה�או�בפרסומת),�התש"ס�-�2000.�כמו�כן�נבדק�אופן

הצגת�הילדים,�לפי�תקנות�הגנת�הצרכן�(פרסומת�המכוונת�לקטינים),�התשנ"א-1991,�ולפי�כללי�האתיקה�בפרסומת.

בטבלה�שלהלן�יובאו�דוגמאות�לתשדירים�בעייתיים�בנושא�זה:

כןשימוש�בעגה�נמוכה�שאינה�ראויה�לילדים�בניגוד�לכללים3.2.04הוניגמן�קידס�-1
�8�,3לכללי�האתיקה.באמ'שך

הטעיה�והמעטת�ערך�מתחרה�באופן�שאינו�הוגן�בניגודננדוס�-�בשר�איכותי2
כןלכללים��4,16,15,26לכללי�האתיקה.19.2.04בגריל

כןאמת�בפרסום�בהתאם�לכלל��4לכללי�האתיקה.18.3.04סלקום�מגנוליה�-3
טלפון�מצלמה

כןתמונות�המציגות�בני�נוער�באופן�מיני�העלול�לפגוע13.4.04עלם�-�נוער�בסיכון4
ברגשות�הציבור�ובטעם�הטוב,�בניגוד�לכל��3ו�-�14

לכללי�האתיקה.

כןתמונות�שאינן�בטיחותיות�בניגוד�לכלל��15לכללי�האתיקה.�15.7.04ענבי�טלי�-�מבצע�מגה5
ספורט

6M�-כןהטעיה�וייחוס�סגולות�מרפא�למזון�בניגוד�לתקנות29.7.04מטרנה�-�יסודות�ה�
בריאות�הציבור�(מזון)�(הגבלת�ייחוס�סגולות�ריפוי

למצרך�מזון)�תשל"ח�-��1978(תקנה�2).�

כןפנייה�לרגש�הפחד�בניגוד�לכלל��7,�ופגיעה�ברגשות3.8.04אזרחים�נגד�אלימות7
הציבור�בניגוד�לכלל��3לכללי�האתיקה.(דמות�מוכרת,�ביה"ס)

כןהטעיה�וייחוס�סגולות�מרפא�למזון�בניגוד�לתקנות19.10.04גמדים�-�הרכב�ייחודי8
בריאות�הציבור�(מזון)�(הגבלת�ייחוס�סגולות�ריפויתורם�להתפתחות

למצרך�מזון)�תשל"ח�-��1978(תקנה�2).

כןפנייה�רגש�הפחד�בניגוד�לכלל��7לכללי�האתיקה.15.11.04נפילות�מגובה�-9
עידוד�קטינים�למעשים�שאינם�ראויים�לקטינים�בניגודמשרד�התמ"ת

לכללים��41�,40לכללי�האתיקה.

כןהטעיה�והמעטת�ערך�מתחרים�באופן�שאינו�הוגן�בניגוד23.12.04ג'ונסון�-�שמן�ספריי10
לכלל��16�,4לכללי�האתיקה.לתינוק

סיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר
הועבר�לרשות
בגרסה�מתוקנת
שאושרה�לשידור

תחום�טלוויזיה�כלליפרסומות
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חוות�דעת�מקדימה:3.

בשנת��2004הוגשו�לרשות��23תשדירים�או�תסריטים�לשם�קבלת�חוות�דעת�מקדימה.�כאמור,�רשאים�הזכיינים

לפנות�לרשות�לצורך�קבלת�חוות�דעת�בסוגיות�שבהן�קיימת�התלבטות.�הרשות�מעבירה�את�חוות�דעתה�לזכיין.

להלן�פירוט�התשדירים�הבעייתיים�בתחום�זה:

כןפרסום�בניגוד�לחוקי�הבטיחות1.2.04ברק��013-�מונית1
בניו�יורק

כןפרסום�שיש�בו�הטעיה�ובסיס�השוואה�שאינו�דומה4.2.04ממרח�חמאה�לורפאק2
וזאת�בניגוד�לכלל��26לכללי�האתיקה.

כןפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית�וזאת22.2.04סרט�הסליחות�-3
בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.גמלאים�סיעודיים

לאפגיעה�ברגשות�הציבור�בניגוד�לכלל��3לכללי�האתיקה.24.2.04עמותת�ערים�בלילה�4
ופנייה�לרגש�הפחד�בניגוד�לכלל��7לכללי�האתיקה.(בי"ס,�שירותים,�מלון)

לאהצגת�השחקן�כדמות�סטראוטיפית,�העלולה�לפגוע�01215.3.04נט5
בכבוד�האנשים�הפגועים�בנפשם,�זאת�בניגוד�לכלל�13כתונת�משוגעים

לכללי�האתיקה�ולהנחיות�הרשות�בנושא.

לאפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית�וזאת04.25.3רופאים�לזכויות�אדם6
בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה�בפרסומת

לאפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית�וזאת4.4.04חוקה�בהסכמה�-7
בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.רפובליקת�בננות

כןהגדרת�חדש�לרכב�בניגוד�לכלל��33לכללי�האתיקה.20.5.04מיצובישי�לנסר�החדשה8

לאדמות�מוכרת�המשתתפת�בתשדיר�המפרסם�מוצר�השייך30.5.04שמן�זית�זיתא�-9
לתחום�מומחיותה�בניגוד�לכלל��24ב�(1)�לכללי�האתיקה.צחי�בוקששתר

כןהטעיה�בציון�תנאי�המבצע�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.14.6.04ביטוח�אישי�ישיר10

כןהטעיה�בתיאור�המוצר�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.29.8.04מבצע�בשמים11
NINE NINTY

כןפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית�וזאת31.8.04בנק�הפועלים�-12
בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.קופות�גמל

לאהופעת�בקבוק�היין�בתשדיר�והגבלת�שעת�שידורו31.8.04רשת�אפריל�-�מבצע13
מהשעה��22:00(ובימי�ו'�מהשעה�22:30)�וזאתבשמים�ויין

בהתאם�לכלל��27לכללי�שיבוץ�פרסומות.

כןפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית�וזאת20.9.04חוקה�בהסכמה�-14
בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.מתהפכים�בקברם

כןפרסום�המציג�יחסים�אסורים�בין�אחים�דבר�שיש�בו23.9.05פקטורי��54-�אחים15
פגיעה�ברגשות�הציבור�ובטעם�הטוב�בניגוד�לכלל�3

לכללי�האתיקה�.

כןפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית�וזאת1.11.04קמפיין�התאחדות16
בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.התעשיינים�-�העלאת

שכר�מינימום

כןפרסום�שיש�בו�חשיפה�של�כלי�ירי/מועדון�ירי�וזאת9.11.04לאומי�פיא�השקעות�-17
בניגוד�לכלל��12(5)�לכללי�האתיקה.הצלפית

כןהטעיה�בהגדרת�המזון�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.9.11.04מעדנות�-�מיני�מאפים18

כןפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית�וזאת29.11.04עמותת�אור�ירוק�-19
בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.תכנית�לאומית

סיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר
הועבר�לרשות
בגרסה�מתוקנת
שאושרה�לשידור

פרסומות תחום�טלוויזיה�כללי
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סיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר
הועבר�לרשות
בגרסה�מתוקנת
שאושרה�לשידור

לאדמות�מוכרת�המקריינת�בתשדיר�המפרסם�מוצר�השייך29.11.04מדבקות�סופר�גל�-20
לתחום�מומחיותה�בניגוד�לכלל��24ב�(1)�לכללי�האתיקה.כרטיסים�למשחקי

כדורגל

כןפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית�וזאת15.12.04הסתדרות�הגמלאים21
בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.פגיעה�בזכויות

לאפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית�וזאת23.1.04מטה�יוזמת�ג'נבה�-22
בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.מנהיגים

לאאלימות�בניגוד�לכלל��7לכללי�האתיקה�ופגיעה�בטעם26.12.04הוריקן�-�שליחויות23
הטוב�בניגוד�לכלל��3לכללי�האתיקה.

תחום�טלוויזיה�כלליפרסומות
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תשדירי�פרסומת�שיש�בהם�רמיזות�מיניות,�אלימות,�פגיעה�ברגשות4.
הציבור:

בשל�מגמה�ששבה�והסתמנה�בשנים�האחרונות,�בנוגע�לשידור�תכנים�בעייתיים�בפרסומת,�בעיקר�בנושא�מסרים

מיניים�או�אלימים,�החליטה�מועצת�הרשות�השנייה�בהתאם�לסעיף��2לכללי�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ורדיו

(אישור�מוקדם�של�תשדירי�פרסומת)�התשנ"ד-1994,�כי�על�זכייני�הערוצים�המסחריים�להעביר�מראש�לבדיקתה

של�הרשות�השנייה,�כל�תסריט/תשדיר�אשר�קיים�חשש�שיש�בו�ביטויים�(ויזואליים�או�מילוליים)�מסרים�או�תכנים,

של�מין�או�רמיזה�מינית,�אלימות,�אכזריות�או�גזענות,�או�שקיים�חשש,�כי�יש�בו�משום�פגיעה�בטעם�הטוב,�בכבודו

של�אדם�או�ברגשות�הציבור.

ההחלטה�נכנסה�לתוקפה�החל�מ-�1.6.2004.

החל�מתאריך�זה�דנה�הרשות�ב-��17תסריטים/תשדירים.�להלן�פירוט�כמה�מן�התשדירים�הבעייתיים�שהוגשו

לבדיקת�הרשות�בתחום�זה:

לא�הוגש�בגרסה�מתוקנת.�YES30.5.04פלוס�-�עונה1.
חדשה�(תסריט)

התשדיר�הוגבל�לשידור�מהשעה30.5.04פלפל�-�מונית2.
22:00.�אם�תתחדש�פריסתו�יועבר

לאישור�מחודש�של�הרשות.

התבקשה�השמטה�של��3תמונות13.6.04דלתא�-�פיתוי�בשלג3.
שנחשפו�בהן�חלקי�גוף�של�השחקנים.
�2גרסאות�מתוקנות�אושרו�לשידור

במשך�היום�כולו.�גרסת�מקור�אושרה
מהשעה��22:00בלבד.

הוגבל�לשידור�החל�מהשעה�30.6.04.20:00קרליין�-�בשום�לאשה4.
MEגרסה�מעודנת�אושרה�לשידור�לאורך

היום�כולו�למעט�בתכניות�ילדים.

נדרש�עידון�התשדיר.13.6.04טילון�שטראוס�-5.
לא�הוגש�בגרסה�מתוקנת.זוג�על�ספסל

נדרשה�השמטת�מינוח�14.6.04קונדומים�R3-�התחלות6.
בעייתי.�הוגש�בגרסה�מתוקנת

שאושרה.

לא�הוגש�בגרסה�מתוקנת.27.9.04פלאפון��ESC-�רופא7.
שיניים,�בית�סוהר,

בריכה

אושר�לשידור.16.11.04סימנס�-�מכונות�כביסה8

נדרש�עידון�התשדיר�והשמטת21.9.04פוקס�-�מיטה9
הסצנה�האלימה.תמרורים

הוגש�בגרסה�מתוקנת.

התשדיר�הוגבל�לשידור�מהשעה�AXE26.12.05דאודורנט�-10
22:00.קולב

סיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר
הועבר�לרשות

בגרסה�מתוקנת�שאושרה�לשידור

רמיזות�מיניות�ופגיעה�בטעם�הטוב
וברגשות�הציבור,�בניגוד�לכללים�3

ו�-��14לכללי�האתיקה.

רמיזות�מיניות�בניגוד�לכלל��14לכללי
האתיקה.

רמיזות�מיניות�בניגוד�לכלל��14לכללי
האתיקה.

רמיזות�מיניות�בניגוד�לכלל��14לכללי
האתיקה.

רמיזות�מיניות�בניגוד�לכלל��14לכללי
האתיקה.

�ברגשות �ופגיעה �מיניות רמיזות
הציבור�בניגוד�לכללים��3ו-14לכללי

האתיקה.

פגיעה�בטעם�הטוב�וברגשות�הציבור
בניגוד�לכלל��3לכללי�האתיקה.

�העומדות �מיניות �לרמיזות חשש
בניגוד�לכלל��14לכללי�האתיקה.

רמיזות�מיניות�ומסרים�אלימים�בניגוד
לכללים��7ו-�14לכללי�האתיקה.

רמיזות�מיניות�ופגיעה�בטעם�הטוב
וברגשות�הציבור,�בניגוד�לכללים�3

ו-�14לכללי�האתיקה.

פרסומות תחום�טלוויזיה�כללי
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בדיקת�תשדירים�לאחר�שידור
ברשות�נבדקים�תשדירי�פרסומת,�שאשרו�הזכיינים�ללא�מעורבות�הרשות,�לאחר�שידורם,�כלומר�בדיעבד.�הבדיקה

נעשית�באופן�אקראי,�כל�יום,�ליום�השידורים�שחלף.�כמו�כן�נעשית�הבדיקה�בעקבות�הערות�של�צוות�המפקחים,

עובדי�המחלקה�ופניות�ציבור,�שמתקבלות�ישירות�או�באמצעות�נציב�תלונות�הציבור.

בהליך�זה�נבדקו�השנה���760תשדירים�שהם��25%מסך�התשדירים,�שאישרו�הזכיינים.

בעבור��58מתוך��760התשדירים�שנבדקו�לאחר�שידור,�התבקשו�הבהרות,�תיקונים,�או�הוגבלה�שעת�שידורם.

בטבלה�שלהלן�דוגמאות�לתשדירים�שאישרו��זכייני�ערוץ��2וערוץ�10,�ונבדקו�לאחר�שידור�ע"י�הרשות:

הוגשה�גרסה�מתוקנתנבדק�עקב�תלונת�מתחרה�משום�הטעיה2.4.04אולווייז�אולטרה�דריי1
בהתאם�להחלטת�הרשותוהמעטת�ערך�בתשדיר.�בעקבות�דיון�בביהמ"ש
ולהמלצת�ביהמ"שהעליון�(עקב�עתירת�המתחרה)�ובעקבות�בדיקת

הרשות,�נמצא�כי�יש�לציין�את�מהות�החידוש
בכותרת.

הוגשה�גרסה�מתוקנתבעקבות�פניית�משרד�הבריאות,�נדרשה�השמטה31.5.04משחת�שיניים�קולגייט2
של�תיאור�המוצר�שאינה�נכללת�בהתווייתוטוטאל�-�נסיגת�חניכיים

הרפואית.

הוגשה�גרסה�מתוקנתהמפרסם�התבקש�לומר�בקריינות�מידע�חשוב�16.6.04לוריאל�-�רוויטליפט�-3
שצוין�בכתובית.פר�אלסטיל�-�מבצע

�סט�מצעים�

הוגשה�גרסה�מתוקנתנבדק�עקב�תלונת�מתחרה�משום�הטעיה�YES5.8.04ארבעה�מתוך4
והמעטת�ערך�בתשדיר.חמישה�סרטים

הוגשה�גרסה�מתוקנתבעקבות�פניית�ציבור,�ביקשה�הרשות�הוספה�של26.8.04ברק��013-�שיחות5
מידע�רלוונטי�בכותרת�ברורה�בתשדיר.בינלאומיות�-�הצעה

טובה�יותר

הוגשה�גרסה�מתוקנתהמפרסם�התבקש�לשנות�אמירה�בתשדיר�עקבסנו�מקסימה�6156
הטעיה.כביסות�-�ג.�יפית

הוגשה�גרסה�מתוקנתהמפרסם�התבקש�להגדיל�את�כתוביות�המבצע,24.10.04אורנג'�-�מחזירה�הכי7
כך�שיהיו�ניתנות�לקריאה.הרבה�כסף

הוגשה�גרסה�מתוקנתבעקבות�פניית�מתחרה,�נדרש�המפרסם�לציין9.11.04ביטוח�אישי�ישיר�-8
בקריינות�מידע�חיוני�למבצע.הכי�טוב�-�מבצע�בנק

איגוד

הוגשה�גרסה�מתוקנתהמפרסם�התבקש�להשמיט�אלמנטים�המזכירים7.12.04קפה�תורכי�עלית�-9
את�תכנית�הטלוויזיה�של�המגיש�המשתתףמבצע�קפדוקיה

בתשדיר�(בהתאם�לכללים��24ו-�31לכלליבתורכיה�-�איל�פלד
האתיקה).

הוגשה�גרסה�מתוקנתבעקבות�פניית�מתחרה�עקב�הטעיה�והמעטת26.12.04סנו�סופט�סילק�-10
ערך,�נדרש�המפרסם�לציין�בתשדיר�מידע�חיוני.נייר�טואלט�-
עתון�"לאשה"

סיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר
הועבר�לרשות
בגרסה�מתוקנת
שאושרה�לשידור

תחום�טלוויזיה�כלליפרסומות
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ועדת�ערר�פרסומות:
ועדת�ערר�פרסומות�של�הרשות�בהרכב�מנכ"ל,�סמנכ"ל�טלוויזיה,�יועץ�משפטי�וראש�אגף�פרסומות�היא�ועדה�המתכנסת

כדי�לדון�בעררים,�שמגישים�מפרסמים,�בעקבות�החלטת�אגף�הפרסומות�בעניינם.�כמו�כן,�מתכנסת�הוועדה�כדי�לדון

בתשדירים,�שבודקת�ועדת�הפרסומות�בדיעבד,�לאחר�שעלו�לשידור�באישור�הזכיינים�והתגלו�כבעייתיים,�או�שהוגשו

בעניינם�פניות�ציבור.�הוועדה�משמשת�הרכב�המייעץ�למנכ"ל,�אשר�מקבל�החלטתו�בנושא�הנדון,�לאחר�שעודכן�ע"י

חברי�הועדה�בנוגע�להליך�הטיפול�בתשדיר,�שמע�את�עמדות�חבריה,�ובחן�את�נימוקי�הערר.

הוועדה�דנה�בשנת��2004ב-��19עררים:

התסריטים�לא��אושרומסרים�העלולים�לעודד�בני�נוער�להתנהגות7.1.04ג'ינס�קרוקר�-�אתה�על�1
לשידור.שאינה�בטיחותית�וזאת�בניגוד�לכלל��15לכלליקרוקר:�סנובורד,
(הוגש�ערר�למועצה).האתיקה.באולינג,�קליעה,

אמבטיה,�מטוטלת,
�סקי�(תסריטים)

התשדיר�לא�אושר�לשידור.רמיזות�מיניות�ופגיעה�ברגשות�הציבור�ובטעם22.3.04הונדה�משפחתית�-2
(הוגש�ערר�למועצה).הטוב�בניגוד�לכללים��3ו-�14לכללי�האתיקה.זונה

התסריט�לא�אושר�לשידור.פרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית13.4.04רופאים�לזכויות�אדם�3
וזאת�בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.(תסריטים)

התשדיר�הוגבל�לשידוררמיזות�מיניות�ופגיעה�בטעם�הטוב�בניגוד13.4.04פוקס�-�מזנון4
מהשעה�21:00.לכללים��3ו�–��14לכללי�האתיקה.�ומסרים�שיש
הוגשו�גרסאות�מעודנותבהם�אלימות�בניגוד�לכלל��7לכללי�האתיקה.��

שאושרו�לשידור�לאורך
היום�כולו.

בעקבות�כך�נמחקה
העתירה�שהוגשה�לבג"ץ
בעניין�פסילת�התשדיר

המקורי.

התשדירים�לא�אושרורמיזות�מיניות�ופגיעה�בטעם�הטוב�בתשדירים28.4.05סקאצ'רס�-�נעליים5.�
לשידור.המיועדים�לבני�נוער,�בניגוד�לכללים��3ו�-�14יום�הולדת
(הוגש�ערר�למועצה).לכללי�האתיקה,�וכן�לסעיף��3לתקנות�הגנתבליינדייט
הצרכן�בנוגע�לפרסומת�המכוונת�לקטינים.�משהו�נוח

התשדיר�בהשתתפותו�שלדמות�מוכרת�המשתתפת�בתשדיר�המפרסם30.5.04שמן�זית�זיתא�-6
השף�צחי�בוקששתר�לאמוצר�השייך�לתחום�מומחיותה�בניגוד�לכללצחי�בוקששתר

�אושר�לשידור.�24ב�(1)�לכללי�האתיקה.(תסריט)

התסריט�לא�אושר�לשידור.רמיזות�מיניות�ופגיעה�בטעם�הטוב�וברגשות�YES30.5.04פלוס�-�עונה7
הציבור,�בניגוד�לכללים��3ו�-��14לכללי�האתיקה.חדשה�(תסריט)

נדרשה�השמטת�התמונותבעקבות�פניית�מתחרה.1.6.05אולוויז�אולטרה�דריי�-8
המטעות.הטעיה�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.קרנבל

נדרשה�השמטת�האמירותבעקבות�פניית�מתחרה.�YES10.8.04-�ארבעה�מתוך9
המטעות.הטעיה�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.חמישה�סרטים

נדרשה�השמטת�האמירותבעקבות�פניית�מתחרה.18.8.04אינטרנט�זהב�10015
המטעות.הטעיה�בניגוד�לכלל��4לכללי�האתיקה.חיים�הכט

נדרש�תיקון�והשמטתבעקבות�פניית�מתחרה.18.8.04ברק��013-�שיחות11
האמירות�המטעות.הטעיה�והמעטת�ערך�מתחרים�בניגוד�לכלל�16בינלאומיות

לכללי�האתיקה.שיעור�באמינות

התשדיר�הוגבל�לשידורהופעת�בקבוק�יין�והגבלת�שעות�שידור�התשדיר31.8.04רשת�אפריל�-�מבצע12
מהשעה�22:00.משעה��22:00בהתאם�לכלל��27לכללי�האתיקהבשמים�ויין

בפרסומת.

החלטת�הוועדהסיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר

פרסומות תחום�טלוויזיה�כללי
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התשדירים�לא�אושרופרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית9.9.04ההסתדרות�החדשה13
לשידור.וזאת�בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה�ולסעיף�86חנויות�ריקות

(הוגש�ערר�למועצה).לחוק�הרשות�השנייה.

התשדיר�בגרסה�המלאהרמיזות�מיניות�בין�אחים�ופגיעה�בטעם�הטוב23.9.05פקטורי��54-�אופנה14
לא�אושר�לשידור.וברגשות�הציבור,�בניגוד�לכללים��3ו�-��14לכלליאחים

אושרה�גרסה�קצרה.האתיקה.

האמירות�אושרוהטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענה�רפואי28.9.04סימילק�-�מוביל15
בהסתייגות.מוגזמת�בניגוד�לכלל��45לכללי�האתיקה.בתזונת�תינוקות

נדרשה�השמטת�האמירותפרסום�שיש�בו�סוגיה�השנויה�במחלוקת�ציבורית1.11.04התאחדות�התעשיינים�-16
הנוגעות�למחלוקת�וזאת�בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה.שכר�מינימום

ציבורית.

הגרסה�המעודנת�שלרמיזות�מיניות�ופגיעה�בטעם�הטוב�וברגשות�ZIP7.11.04אופנה17
התשדיר�הוגבלה�לשידורהציבור,�בניגוד�לכללים��3ו�-��14לכללי�האתיקה.צלמת

מהשעה�20:00.�

נדרשה�השמטת�התמונותהצגה�קטינים�בהופעה�שאינה�ראויה�העלולה29.11.04תנו�לחיות�לחיות�-18
הפוגעניות.לעודד�אותם�למעשים�שאינם�ראויים�וזאתכלב�בן�משפחה

בניגוד�לכללים��41�,40לכללי�האתיקה.

השמטת�הטענותהמעטת�ערך�מתחרים.15.12.04ממרח�אוליביה�ויקול�-19
המטעות�והממעיטותהטעיה�בעניין�תכונות�המוצר�וטענהבריא�למרוח

בערך�מתחרים.רפואית�מוגזמת.

החלטת�הוועדהסיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר

תחום�טלוויזיה�כלליפרסומות
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ערר�מועצה:
על�החלטת�מנכ"ל�הרשות�ניתן�לערור�לוועדת�ערר�פרסומות�של�מועצת�הרשות.�השנה�הוגשו��5עררים�למועצה:

החלטת�הוועדהסיבת�טיפולתאריךשם�תסריט/תשדיר

מסרים�העלולים�לעודד�בני�נוער�להתנהגות7.1.04
שאינה�בטיחותית�וזאת�בניגוד�לכלל��15לכללי

האתיקה�בפרסומת.

המועצה�אישרה�את�החלטת
הרשות�ולא�אישרה�את�שידור

התשדירים

ג'ינס�קרוקר�-�אתה�על
קרוקר:�סנובורד,�באולינג,
קליעה,�אמבטיה,�מטוטלת,

סקי�(תסריטים)

1

רמיזות�מיניות�ופגיעה�ברגשות�הציבור�ובטעם22.3.04
הטוב�בניגוד�לכללים��3ו-�14לכללי�האתיקה

בפרסומת.

�שהוגשה �עתירה בעקבות
והוראת�בג"ץ�על�החזרת�הדיון
למועצה,�המועצה�החליטה,
כי�שעות�השידור�של�התשדיר
�או �ומעלה 18� �מגיל � יוגבלו
לאחר�חצות�ועד�השעה�5:00

בבוקר�בלבד.

הונדה�משפחתית�-�זונה 2

3

4

�סוגיה�השנויה�במחלוקת פרסום�שיש�בו
ציבורית�וזאת�בניגוד�לכלל��11לכללי�האתיקה

ולסעיף��86לחוק�הרשות�השנייה.

�שהוגשה �לעתירה בהמשך
�להגיש �המפרסם החליט
גרסאות�מתוקנות�למועצה.
�ישודר �התשדיר �כי הוחלט,
�האמירות �להשמטת כפוף
הנוגעות�למחלוקת�ציבורית.

ההסתדרות�החדשה
חנויות�ריקות

59.9.04

�הטוב28.4.05 �בטעם �ופגיעה �מיניות רמיזות
�בניגוד �נוער, �לבני �המיועדים בתשדירים
לכללים��3ו-�14לכללי�האתיקה,�וכן�לסעיף�3
�לפרסומת �בנוגע �הצרכן �הגנת לתקנות

המכוונת�לקטינים.

המועצה�אישרה�את�החלטת
הרשות�ולא�אישרה�את�שידור

התשדירים.
�שהוגשה �לעתירה בהמשך
�להגיש �המפרסם והחלטת
�לאישור �חדשות גרסאות
המועצה,�הוחלט,�כי�גרסאות
�נוח" �ו"משהו �הולדת" "יום
ישודרו�כפוף�לשינויים�שנדרשו.
המפרסם�בחר�לא�לשדר�את

גרסת�"בליינדייט".

סקאצ'רס�-�נעליים
יום�הולדת
בליינדייט
משהו�נוח

רמיזות�מיניות�ופגיעה�בטעם�הטוב�וברגשות30.5.04
הציבור,�בניגוד�לכללים��3ו-�14לכללי�האתיקה.

המועצה�אישרה�את�החלטת
הרשות�ולא�אישרה�את�שידור

התסריט.

�YESפלוס�-�עונה�חדשה
(תסריט)

פרסומות תחום�טלוויזיה�כללי
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סיכום�תשדירים�שנבדקו�ע"י�הרשות,�התבקשו�בעבורם�תיקונים,�הוגבלה�שעת�שידורם�או
שנפסלו:

במהלך�השנה,�טופלו�על�ידי�הרשות��115תשדירי�פרסומת�ותסריטים.�נתון�זה�הוא�בערך��3.3%מתוך��3485תשדירי

הפרסומת�החדשים.

�22תסריטים�/�תשדירים�שהתבקש�בעבורם�תיקון,�לא�שודרו�בגרסה�מתוקנת�שכן�כזו�לא�הוגשה�לרשות,�ו-��61תוקנו

ושודרו�בגרסה�מתוקנת,�או�הוגבלה�שעת�שידורם.

בטבלה�המצ"ב�מפורט�סיכום�תשדירי�הפרסומת�-�על�פי�חלוקה�לנושאי�טיפול�-��שנבדקו�ע"י�הרשות�והתבקשו

בעבורם�תיקונים,�הוגבלה�שעת�שידורם�או�שנפסלו�לשידור:

תחום�טלוויזיה�כלליפרסומות

הועבר�לרשות�בגרסה
מתוקנת�שאושרה�לשידור

אולווייז�אולטרה�דריי�-�קרנבל

�YESארבעה�מתוך�חמישה�סרטים

אינטרנט�זהב��015-�חיים�הכט

ברק��013-�שיעור�באמינות�-�שיחות�לחו"ל�

קיקומן�-�רוטב�סויה�

ביטוח�ישיר�-�מגרש�משחקים�-�אבנים

בנק�לאומי�-�עו"ש�ללא�עמלות�–�חדר�לידה

MB2�-בזק�בינלאומי�נט�-�תוכי�-�אינטרנט�מהיר�

קוטקס�-�מרכז�ספיגה�אנטומי

לוריאל�-�רוויטליפט�-�פר�אלסטיל�-�מבצע�סט�מצעים

ברק��013-�שיחות�בינלאומיות�-�הצעה�טובה�יותר

תמי�בר�החדש�-�הקוסם�-�חג�שמח�-�מבצע�טלפון�דיגיטלי

אחוזת�פולג�-�מבצע��50,000ש"ח�הנחה

סנו�מקסימה��156כביסות�-�ג.�יפית

אורנג'��-�מחזירה�הכי�הרבה�כסף

דקסמול�סינוס�וקולד-הצטננות�ושיעול-הטיפול�הראשון

בזק��-�השלישייה�שלי

סלקום�-�מבצע��5יעדים

ביטוח�אישי�ישיר�-�הכי�טוב�-�מבצע�בנק�איגוד

מים�טהורים�-�בריטה�-�מבצע�פסטה�ברילה

אולוויז�-�סקר�גאוקרטוגרפיה�למבחן�של�המדינה

איי.�אי.�ג'י�ביטוח�-�חודש�חינם�לכל�החיים

אקסלנס�נשואה�-�קופת�גמל�-�בית�ההשקעות�הגדול�בישראל

קופת�הגמל�דש�-�ידיעות�אחרונות

תמנון�-�חורף�חם�-�דצמבר�2004

סנו�סופט�סילק�-�נייר�טואלט�-�עתון�"לאשה"

ממרח�חמאה�לורפק

ביטוח�אישי�ישיר�-�הכי�טוב�-�רכב�ודירה

�NINE NINTY-�מבצע�בשמים�בדיוטי�פרי

מעדנות�-�מיני�מאפים

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

הטעיה��/
המעטת�ערך

מתחרה

שם�תשדיר�/�תסריט הרקע�לטיפול
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הועבר�לרשות�בגרסה
מתוקנת�שאושרה�לשידור

פקטורי��54-�אופנה�-�אחים

קמפיין�התאחדות�התעשיינים�-�העלאת�שכר�המינימום

הוריקן�-�שליחויות

YES פלוס�-�עונה�חדשה

דלתא�-�פיתוי�–�שלג

גלידות�שטראוס�-�טילון�-�זוג�על�ספסל

קונדומים�-��R3-�התחלות

אורנג'��-�שיר�אישי�-�זוג

פיצה�האט�-�שליח

ME�-קרליין�-�בושם�לאשה�

פוקס�-�תמרורים�-�מיטה

מסך�פלזמה�-�פנסוניק

ESCAPE פלאפון - SK MUSIC - רופא�שיניים

ESCAPE פלאפון - SK MUSIC - בית סוהר

ESCAPE פלאפון - SK MUSIC - בריכה

��ZIPאופנה�-�צלמת

 ESCAPE פלאפון�-�מזומן�מאניה�-�נגרייה

סימנס�-�מכונות�כביסה;�תנור;�מדיח

הולנדיה�-�מיטה�-�זוג

�AXE-�אקס�דאודורנט�-�ריסוס�-�חדר�שינה

תנו�לחיות�לחיות�-�כלב�הוא�בן�משפחה

ברק��013-�מונית�בניו�יורק

ג'ינס�קרוקר�-�אתה�על�קרוקר:�סנובורד,�באולינג,�קליעה�למטרה,
אמבטיה,�מטוטלת,�סקי

סרט�הסליחות�-�גמלאים�סיעודיים

בנק�הפועלים�-�קופות�גמל

חוקה�בהסכמה�-�מתהפכים�בקברם

רופאים��לזכויות�אדם

חוקה�בהסכמה�-�רפובליקת�בננות

עמותת�אור�ירוק-תכנית�לאומית�למלחמה�בתאונות�-�נועם,�אלעד,�זוג

הסתדרות�הגמלאים�-�פגיעה�בזכויות�-�תשדיר�שירות

מטה�יוזמת�ז'נבה�-�מנהיגים

ההסתדרות�החדשה�–�קמפיין�שנה�טובה

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

‡

שם�תשדיר�/�תסריט הרקע�לטיפול

התנהגות
שאינה

בטיחותית

סוגיה
השנויה

במחלוקת
ציבורית

פרסומות תחום�טלוויזיה�כללי

רמיזות�מיניות
/�עירום�/

פגיעה
ברגשות
הציבור�/

פנייה�לרגש
הפחד

נסטלה�-�אקסטרים�טירמיסו�-�נערה

ג'ינס�קרוקר�-�אישיות

הוניגמן�קידס�-�באמא�ש'ך,�בתחת�ש'ך

אזרחים�נגד�אלימות�-�דמות�מוכרת�-�עציץ

ויצ"ו�-�כשאני�אהיה�גדול

הונדה�משפחתית�-�זונה

פוקס�-�מזנון

סקאצ'רס�-�נעליים:�משהו�נוח,�בליינדייט,�יום�הולדת

ערים�בלילה�-�בית�הספר,�שירותים,�מלון

�012נט�-�ההיסטרי�-�כתונת�משוגעים

‡

‡

‡

‡

‡

‡
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מוצר�רפואי�ובו�טענות
רפואיות�אסורות�/�ייחוס

סגולות�מרפא�למזון

שונות

הועבר�לרשות�בגרסה
מתוקנת�שאושרה�לשידור

אמריקן�לייזר�-�תיקון�ראייה

קפה�תורכי�עלית�-�מבצע�קפדוקיה�בתורכייה�-�איל�פלד

מיצובישי�לנסר�החדשה�-�חסות

שמן�זית�-�זיתא�-�צחי�בוקששתר

רשת�אפריל�-�מבצע�בשמים�ויין

בנק�לאומי�-�לאומי�פיא�השקעות�-�הצלפית

מדבקות�סופר�גל�-�מבצע�כרטיסים�למשחקי�כדורגל

‡

‡

‡

‡

‡

‡

פרסום�מוצר/טיפול
הדורש�התערבות�רפואית

שם�תשדיר�/�תסריט הרקע�לטיפול

משחת�שיניים�קולגייט�טוטאל�-�נסיגת�חניכיים

סימילק�-�המוביל�בתזונת�תינוקות

ממרח�אוליביה�ויקול�-�משהו�בריא�למרוח

קרסט�-�חורים�(גרסה�קצרה)

‡

‡

‡

כמות�בשנת�2003

3055הטעיה�והמעטת�ערך�מוצר�מתחרה

22התנהגות�בלתי�בטיחותית

42מוצר�רפואי�ובו�טענות�אסורות�/�ייחוס�סגולות�מרפא�למזון

12פרסום�מוצר/טיפול�הדורש�התערבות�רפואית

3120רמיזות�מיניות,�פגיעה�ברגשות�הציבור,�עירום

93סוגיות�שנויות�במחלוקת�פוליטית,�חברתית,�כלכלית

65שונות

8389סה"כ

כמות�בשנת�2004 סיבת�אי�אישור
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מקור�הפקה:
כללי�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ורדיו�(שיבוץ�תשדירי�פרסומת�בשידורי�טלוויזיה),�התשנ"ב�-�1992,�מחייבים�ש-

�75%מהתשדירים�המשודרים�לראשונה�בידי�בעל�הזיכיון�במשך�השנה�יהיו�בהפקה�מקומית.

חוק�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו,�התש"ן-�1990קובע�בתוספת�הראשונה�לו�כי�"הפקה�מקומית"�היא�"תכנית

שרוב�יוצריה,�רוב�מבצעיה,�רוב�הצוות�הטכני-הנדסי�שנטל�חלק�בהפקתה�ורוב�צוות�ההפקה�הם�תושבי�ישראל

ומתגוררים�בה�דרך�קבע,�והיא�הופקה�בעבור�קהל�יעד�ראשוני�ישראלי�בעברית�או�בערבית,�או�בשפה�אחרת�שאישר

המנהל�מראש,�למעט�תכניות�חדשות,�תכניות�ספורט�ותכניות�בענייני�היום;�בהגדרה�זו�-�'רוב'�-��75%לפחות".

הרשות�מקבלת�דיווח�שוטף�מהזכיינים�על�מקור�ההפקה�של�תשדירים�בעת�הגשתם�לאישור�מוקדם�ובעת�הדיווח�על

תשדירים�העולים�לשידור�לראשונה�אצל�כל�זכיין�וזכיין.

בתקופה�הנדונה�בדוח�זה�מתוך�סך�התשדירים,�ששודרו�לראשונה�(3,485)�שודרו:

�3,134תשדירים,�שהם�89.4%-�בהפקה�מקומית

�351תשדירים,�שהם�10.6%-בהפקת�חו"ל

תשדירים�מחו"ל

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

תשדירים�בהפקה�מקומית שנה

83%

86%

85%

84%

80%

81%

84%

87%

86.3%

89.4%

17%

14%

15%

16%

20%

19%

16%

13%

13.7%

10.6%

פרסומות תחום�טלוויזיה�כללי
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עמידת�הזכיינים�במכסות�פרסום�מותרות
על�פי�החוק�והכללים:

עמידה�במכסות�פרסום�מותרות�במשך�היום1.

על�פי�חוק�הרשות�השנייה,�רשאי�כל�זכיין�לשדר�פרסומות�בסך�שלא�עולה�על��10%מזמן�השידור�שלו�ביממה.

נוסף�על�כך,�מותר�לזכיין�לשדר�זמן�לא�תכניתי�הכולל�תשדירי�פרסומת,�קדימונים,�(תשדירים�לקידום�תכניותיו)

�עד��12:00דקות�בשעה.

הרשות�בודקת�מדי�יום�את�עמידת�הזכיין�במגבלות�אלו�באמצעות�מערכת�ממוחשבת�ולעתים�בספירה�ידנית.

אם�זכיין�חורג�מהמכסה�המותרת,�הנושא�מטופל�כהפרת�שידור,�והרשות�רשאית�לנקוט�סנקציה�נגד�הזכיין.

מקרים�של�הפרות�על�רקע�זה,�יפורטו�בפרק�הדן�בהפרות.

עמידת�הזכיינים�במגבלה�של�מכירת�זמן�פרסום�לגורם�אחד2.

הפירוט�שלהלן�מתייחס�לעמידת�הזכיינים�במגבלות�סעיף��85(א)�לחוק�הרשות�השנייה,�האוסר�מכירה�או�הקצאה

של�זמן�שידור�פרסומות�לגורם�אחד�במכסה�העולה�על��10%מסך�הפרסומות�הנמכר�על�ידי�הזכיין.

הרשות�ביצעה�בדיקה�לפי�מפרסמים,�ועל�פי�הנתונים�עמדו�כל�הזכיינים�בהוראות�החוק.�הנתונים�לקוחים

מתוכנת�"בקרת�פרסום"�של�חברת�"בקרת�פרסום�בע"מ"�("יפעת").

חשיפת�מפרסם:
מנתונים�אלה�עולה�בבירור�כי�בשנה�זו,�הגדילו�המפרסמים�הגדולים��את�היקף�השקעותיהם�בפרסום�בטלוויזיה�בצורה

ניכרת�ביחס�לשנת�2003.

המפרסמים�הגדולים�בערוץ��2(ארבעת�הזכיינים):

%�זמן�פרסום�מתוך�סך�שנתי�2003

פרוקטר�&�גמבל

קבוצת�שטראוס�עלית

אסם

יוניליוור

החברה�המרכזית�למשקאות

סנו

פלאפון

סלקום

תנובה

חוגלה�קימברלי

%�זמן�פרסום�מתוך�סך�שנתי�2004 מפרסם

8.58

7.54

4.56

4.19

4.12

3.52

3.17

3.1

3.09

2.86

6.8

3.5

3.1

2.3

2.3

2.3

2.1

-

4.2

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

תחום�טלוויזיה�כלליפרסומות
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המפרסמים�הגדולים�בערוץ�10:

חשיפת�משרד�פרסום:
בהתאם�למדיניות�הרשות,�לא�חלה�מגבלת�סעיף��85(א)�לחוק�הרשות�השנייה��על�משרדי�פרסום,�אם�הוכח�לשביעות

רצון�הרשות,�כי�אינם�מתפקדים�כרוכשי�זמן�פרסום�כ"בלוק"�מראש,�אלא�רוכשים�זמן�פרסום�בעבור�לקוח�מוגדר.

להלן�פירוט��10משרדי�הפרסום,�שנחשפו�בהיקף�הרב�ביותר�במשך�השנה.

משרדי�הפרסום�הגדולים�בערוץ�2:

משרדי�הפרסום�הגדולים�בערוץ�10:

סנו

קבוצת�שטראוס�-�עלית

פרוקטר�&�גמבל

אסם

YES

סלקום

חוגלה�קימברלי

פלאפון

יוניליוור

פרטנר�-�אורנג'

%�זמן�פרסום�מתוך�סך�שנתי�2004 מפרסם

8.44

7.73

6.72

4.08

3.76

3.62

3.37

3.28

3.19

2.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%�זמן�פרסום�מתוך�סך�שנתי�ערוץ�10 משרד�פרסום

17.51

10.02

9.8

8.4

6.3

6.5

3.8

3.6

2.0

3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

מקק'אן�אריקסון

שלמור�אבנון�עמיחי

אדלר�חומסקי�&�ורשבסקי

באומן�בר�ריבנאי

BBDOגיתם�

IPGראובני�פרידן�

דרורי�שלומי

DARCYגלר�נסיס�

עצמי

TBWAיהושוע�

מקק'אן�אריקסון

שלמור�אבנון�עמיחי

אדלר�חומסקי�&�ורשבסקי

באומן�בר�ריבנאי

BBDOגיתם�

IPGראובני�פרידן�

DARCYגלר�נסיס�

עצמי

זרמון�גולדמן

TBWAיהושוע�

%�זמן�פרסום�מתוך�סך�שנתי�ערוץ�2 משרד�פרסום

14.58

10.15

8.62

8.58

6.4

6.12

4.49

3.36

3.2

3.06

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

פרסומות תחום�טלוויזיה�כללי
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%�זמן�פרסום�מתוך�סך�שנתי�ערוץ�10 ענף

17.89

9.21

8.88

7.66

5.93

5.67

4.66

4.54

4.3

3.95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

מזון

תקשורת

תמרוקים

מים�ומשקאות

ניקוי

כספים

מדיה

צרכנות

הגיינה

בריאות

�YESשירותי�לוויין

סלקום

פרטנר�-�אורנג'

HOT

פלאפון

%�זמן�פרסום�מתוך�סך�שנתי�ערוץ�10 מותג

7.28

7.01

4.84

3.73

3.71

1

2

3

4

5

ענפי�הפרסום�הגדולים�בערוץ��2(ארבעת�הזכיינים):

ענפי�הפרסום�הגדולים�בערוץ�10:

המותגים�המובילים�בפרסום�בערוץ��2(ארבעת�הזכיינים):

המותגים�המובילים�בפרסום�בערוץ�10:

מזון

תמרוקים

תקשורת

מים�ומשקאות

כספים

צרכנות

חומרי�ניקוי

מדיה

חשמל

הגיינה

%�זמן�פרסום�מתוך�סך�שנתי�ערוץ�2 ענף

20.03

10.07

8.75

8.01

5.08

4.89

4.58

4.22

4.21

3.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

סלקום

�YESשירותי�לוויין

פרטנר�-�אורנג'

HOT

פלאפון

%�זמן�פרסום�מתוך�סך�שנתי�ערוץ�2 מותג

6.37

5.43

4.47

3.92

3.66

1

2

3

4

5

תחום�טלוויזיה�כלליפרסומות
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שיעורי�צפייה�(רייטינג)

ארץ�נהדרת

אסתי�המכוערת�-�פרק�סיום

כוכב�נולד��2-�הגמר

יום�טוב��2004(אושרת�קוטלר�וריטה)

כלבוטק

השגריר�-�הבחירה

רצים�לדירה�-�הגמר�הגדול

יצאת�צדיק

איך�להציל�את�החיים�שלך

עובדה

תאריך�שידור שם�התכנית

19.12.04

28.7.04

15.8.04

25.12.04

31.1.04

15.12.04

2.9.04

2.3.04

17.4.04

15.11.04

33.8

32.8

31.7

29.5

29.1

27.2

26.6

26.5

26.1

26.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

שיעורי�צפייה�(רייטינג)

רצים�לדירה�-�הגמר�הגדול�על�קו�הזינוק

עובדה

2�I.Q.המבחן�של�ישראל�

המבחן�של�ישראל�.�2�I.Q-�התוצאות

שומר�מסך�עם�אמנון�לוי

רצים�לדירה�–�הגמר�הגדול�–�הזינוק

המבחן�של�ישראל�–�התוצאות

המבחן�של�ישראל�–�מה�אנחנו�יודעים�על�עצמנו

משחק�כדורגל�בית"ר�י-ם/מכבי�ת"א

החיים�זה�לא�הכול

האוסקר�הישראלי�2004

תאריך�שידור שם�התכנית

2.9.04

15.11.04

27.12.04

27.12.04

23.12.04

2.9.04

13.9.04

13.9.04

8.2.04

30.8.04

27.9.04

26.6

26.1

25.1

24.8

24.8

24.0

21.8

21.7

21.2

20.9

20.8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

שיעורי�הצפייה�(רייטינג)

התכניות�הנצפות�ביותר:

ערוץ��2(ארבעת�הזכיינים):

טלעד:

פרסומות תחום�טלוויזיה�כללי
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קשת:

רשת:

ערוץ�10:

שיעורי�צפייה�(רייטינג)

ארץ�נהדרת

אסתי�המכוערת�-�פרק�סיום

כוכב�נולד��2-�הגמר

יום�טוב��2004(אושרת�קוטלר�וריטה)

השגריר�-�הבחירה

יצאת�צדיק

איך�להציל�את�החיים�שלך

שיר�השירים�-�מצעד�הלהקות�הצבאיות

מסך�הזהב�2004

איפה�אתה�חי

תאריך�שידור שם�התכנית

19.12.04

28.7.04

15.8.04

31.1.04

15.12.04

2.3.04

17.4.04

27.4.04

21.11.04

21.7.04

33.8

32.8

31.7

29.1

27.2

26.5

26.1

25.8

25.6

25.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

שיעורי�צפייה�(רייטינג)

כלבוטק

פספוסים

טקס�בחירת�מלכת�היופי�2004

מי�אתה�אלחנן�טננבוים

שידור�חוקר�-�חלק�א'

משעל�חם

מדינה�על�המשקל

ערב�אדיר

יאיר�לפיד

סוף�הדרך

תאריך�שידור שם�התכנית

25.12.04

13.11.04

22.3.04

16.10.04

12.10.04

9.11.04

6.7.04

1.1.04

16.2.04

21.8.04

29.5

25.4

25.4

24.1

23.8

23.7

23.2

22.8

22.4

22.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

שיעורי�צפייה�(רייטינג)

כדורגל�ישראל�-�שווייץ

כדורגל�ישראל�-�קפריסין

כדורגל�מכבי�חיפה�-�רוזנבורג

אהבה�זה�כואב

כדורסל�מכבי�ת"א�-�הפועל�ת"א

אהבה�זה�כואב

אהבה�זה�כואב

כדורגל�מכבי�חיפה�-�הפועל�ת"א

אהבה�זה�כואב

כדורגל�פאוק�סלוניקי�-�מכבי�ת"א

תאריך�שידור שם�התכנית

9.10.04

8.9.04

24.8.04

13.12.04

31.5.04

18.10.04

6.12.04

19.9.04

22.11.04

10.8.04

20.9

19.8

14.1

13.3

12.5

12.4

12.1

12.0

11.7

11.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

תחום�טלוויזיה�כלליפרסומות
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בשנה�זו�התמקד�העיסוק�הלשוני�בתחומים�האלה:

בדיקת�פרסומות�(תשדירים�ותמלילים).1.

בדיקת�תכניות-�תכניות�חדשות�וצפייה�אקראית.2.

בדיקת�לשון�השדרנים�של�חברות�החדשות.3.

בדיקת�שידורי�הרשות�וכל�פרסומי�הרשות.4.

בדיקת�תלונות�הציבור.5.

תיאום�עבודת�יועצי�הלשון�של�הזכיינים�ופיקוח�עליה.6.

פרסומות1.

יועצת�הלשון�ברשות�משתתפת�בישיבות�ועדת�הפרסומות�שנבדקים�בה�תמלילים�ותשדירים�בנושאי�ילדים

ובנושאים�רפואיים.�ברשות�מתקבלים�גם�תמלילים�בעייתיים�בתחום�הלשון,�בעיקר�בתחום�השימוש�בלעז�ובעגה

(=סלנג)�ואף�בתחום�שגיאות�הכתיב.

�תשדיריםא.

במהלך�השנה�הוגשו�לאישור�הוועדה��517תשדירים�,�מהם��480כתסריטים�ו-��37כתשדירי�פרסומת�מוכנים.

מתוכם�התבקש�תיקון�לשוני�של��14תשדירים�בלבד.�בחלק�היו�שגיאות�כתיב�(�7תשדירים),�בחלקם�בעיות

תרגום�(�4תשדירים),�ובנותרים�שגיאות�של�הגייה�ושל�ניסוח.

תמליליםב.

גם�השנה�נשלחו�תמלילים�בעייתיים�להתייעצות�קודם�שיהפכו�לתשדירים.�כך�נעשים�ההתייעצות�והדיון

בשלב�התמליל,�וזה�מונע�מראש�בקשות�לתיקון�בשלב�התשדיר.�בשנה�זו�הגיעו�לרשות�מזכייני�ערוץ��2כ-

�15תמלילים�בעייתיים.�ברובם�היו�הבעיות�של�לעז�ותרגום�(��5תמלילים).�נבדקו�בעבור�ישראל�35�,10

תמלילים,�שנשלחו�ליועצת�הלשון�של�הרשות�לאחר�שנבדקו�על�ידי�יועץ�הלשון�של�הזכיין.�בדיקה�זו�נועדה

לאשרר�את�תקינותם�של�התמלילים�קודם�שיהפכו�לתשדירים.

בדיקת�תכניות�-�תכניות�חדשות�וצפייה�אקראית2.

הצפייה�בתכניות�היא�בעיקר�בעקבות�הערות�הפיקוח,�בעקבות�תלונות�הציבור�ואף�צפייה�יזומה�בתכניות�חדשות.

בעקבות�הבדיקה�והצפייה�נשלחות�הערות�לזכיינים.

לשון

לשון תחום�טלוויזיה�כללי
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דוחות�הפיקוח�מפנים�את�יועצת�הלשון�לשגיאות�האלה:

קדימונים�שגויים,�הנחיה�לקויה�וקריינות�שגויה�בתכניות�של�כל�הזכיינים.א.

כתוביות�שגויות,�קטעים�שלא�תורגמו�ותרגומים�שגויים.ב.

שגיאות�במהדורות�החדשות,�בקדימונים,�בפתיחים�וב"תחזית"�של�חברות�החדשות.ג.

טיפול:

ככלל,�כל�סוגי�השגיאות�מטופלות�בשיחות�עם�יועצי�הלשון,�נשלחים�להם�גם�מכתבים�ובהם�פירוט�השגיאות�בלשון

המנחים,�בכתוביות,�בלשון�הקריינים�וגם�בקשות�להקפיד�להשתמש�בלשון�תקינה�ותקנית�ולהפחית�את�השימוש

בעגה�(=בסלנג)�במקומות�שאינה�מחויבת.

קדימונים:

כידוע,�דין�קדימונים�כדין�פרסומות,�כיוון�שהם�משודרים�פעמים�רבות�ביום.�לעתים�משודרים�קדימונים�שגויים,�שלא

נבדקו�על�ידי�יועצי�הלשון�של�הזכיינים,�במקרים�אלה�נדרשים�הזכיינים�לפעול�בדחיפות�לתיקון�הקדימון�השגוי.

בקדימונים�רבים�השגיאות�הן�בעיקר�בכתוביות,�דבר�שיכול�להימנע�על�ידי�בדיקה�מראש�של�יועץ�הלשון.

תרגומים�וכתוביות

מפקחי�השידור�מתבקשים�לבדוק�באופן�יזום�כתוביות�תרגום�בתכניות�מסוימות.�כמו�כן�בודקת�יועצת�הלשון�תכניות

מתורגמות.�בסוף�אוקטובר��2003נכנס�לתוקף�התיקון�ל"כללי�ההקלות�לחירש",�והואיל�וחל�גידול�ניכר�במספר�הכתוביות

שעל�המרקע,�הדבר�מחייב�בדיקה�של�הכתוביות,�כדי�לבדוק�את�תקינותן.�הכתוביות�נבדקות�באופן�מדגמי�ככל�הבדיקות

האחרות.

לשון�נקייה�בתכניות

כחלק�מהפיקוח�הלשוני�נבדקות�התכניות�גם�על�פי�הקריטריון�של�לשון�נקייה,�שפירושו�לשון�שאין�בה�ביטויים�בוטים,

ניבולי�פה,�קללות�ודומיהם�היכולים�לפגוע�ברגשות�הציבור�לפי�כלל��19לכללי�האתיקה�בשידורי�טלוויזיה�ורדיו.

הטיפול�בנושא�זה�הוא�משולב;�אגף�תכניות�ומחלקת�הייעוץ�הלשוני.

חברות�החדשות3.

הקפדה�יתרה�אנו�מקפידים�בלשונם�של�שדרני�"חברת�החדשות"�של�ערוץ��2ו"חדשות�10",�לכן�לשון�השדרנים

נבדקת�בעקביות�ובתשומת�לב�מרובה.�לשני�הזכיינים�יועצי�לשון�העושים�מאמצים�מרובים�להנחות�את�הקריינים

והכתבים�ולמנוע�שגיאות�לשון�מראש.

כמו�כן�מגיעות�הערות�מן�הציבור�ומיועצי�לשון�שונים.�בשיחות�טלפון�מועברות�חלק�מההערות�ליועצי�הלשון

וחלק�מועברות�בכתב.�ניכרת�מגמה�של�שיפור�בלשון�השדרנים,�אך�יש�עדיין�שדרנים�שהעברית�שבפיהם�טעונה

שיפור.�בשתי�חברות�החדשות�נחוצות�השתלמויות�כלליות�שלאורך�זמן�היו�מביאות�לשיפור�ניכר�בלשון�הקריינים

והיו�יכולות�להגביר�את�המודעות�הלשונית�שלהם�ולחדד�אותה.

תחום�טלוויזיה�כללילשון
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שידורי�הרשות�ופרסומיה4.

בדיקת�שידורי�הרשות�נחלקת�לשתיים:�בדיקה�מקדימה�ובדיקה�לאחר�שידור.

תמלילים�וסרטיםא.

נבדקו�טקסטים�ל-�25פינות�ספרות

נבדקו�תמלילים�ל-�6סרטים�של�"נספח�תרבות":�נצחיות,�דיוקן�עצמי,�כוכבות,�אנרגיות,�אמריקה,�הלא�נודע.

נבדקו�הסרטים:�(טקסט,�כותרות,�קריינות)

"אל�-�ג'יסר"1.

"דימונה"2.

"בינה�ושפירא�פותחים�חג"3.

"קרב�אהבה"4.

"להתראות�הולנד"�(ליום�הזיכרון�לשואה�ולגבורה)5.

"פרוזק�לאומי"�(על�נעמי�שמר)6.

"בלב�המוח"7.

"ההר�דיבר�צרפתית"8.

"חיים�בארגזים"9.

"מועדון�הקרב�הקווקזי"10.

"המחתרת"11.

"בריתה"�(הולדת�הבת)12.

נבדקו�שני�סרטים�ל"דוח�אינטימי":�"עינת�יקיר",�"חוה�פנחס�כהן"�(כותרות�וקריינות)

1.�לסדרה�משותפת�עם�"טלעד"�(�3רולרים)נבדקו�רשימות�מזכים�(רולרים)�ארוכים:

2.�לפסטיבל�הסרטים�

קדימוניםב.�

בדרך�כלל�נבדקים�הקדימונים�לתכניות�הרשות�לפני�הקלטתם.�כך�נבדקו�קדימונים�לדוח�אינטימי,�לנספח

תרבות�ולסרטים�האחרים.�אם�נמצאת�שגיאה�בקדימון�מוקלט,�מתבקשים�מפיקי�הקדימון�לתקנו�לאלתר.

שונות�ג.�

1.�הדוח�השנתי�של�הרשות.נבדקו:

2.�הדוח�השנתי�של�נציב�תלונות�הציבור.

נבדקים:�כל�המלל�באתר�האינטרנט�של�הרשות,�ההודעות�לעיתונות,�המכרזים�וכל�פרסומי�הרשות.�כמו�כן

כותבת�יועצת�הלשון�פינת�לשון�ושמה�"מילה�טובה"�באתר�האינטרנט�של�הרשות.

לשון תחום�טלוויזיה�כללי
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תלונות�ציבור5.

תלונות�הציבור�נחלקות�לשלושה�סוגים:

תלונות�המגיעות�ישירות�אל�יועצת�הלשון�-�התקבלו�בטלפון�ובפקס�שתי�תלונות,�שאחת�התבררה�כשגויהא.

מבחינה�לשונית.

תלונות�מלשכת�הדוברת:�התקבלו�ארבע�תלונות�באינטרנט.�שלוש�תלונות�עסקו�בפרסומות�שגויות�המשודרותב.

ברדיו�האזורי,�השגיאות�טופלו�בתיאום�עם�תחום�רדיו.�תלונה�אחת�הייתה�בעניין�קדימון�שגוי�של�ערוץ�10.

תלונות�שהגיעו�מנציב�תלונות�הציבור:�אחת�עשרה�תלונות�לפי�הפירוט�הזה:�שלוש�תלונות�שעניינן�שגיאותג.

לשון�כלליות�שיש�על�המרקע�ובשידורי�הרדיו.�שתי�תלונות�משותפות�לשני�הערוצים:�ערוץ��2וערוץ�10.

ארבע�תלונות�שעניינן�ערוץ��2וחברת�החדשות�שלו�ושתי�תלונות�על�הלשון�ברדיו�האזורי.

התלונות�מגוונות:�על�אודות�לשון�מנחי�התכניות,�שדרני�החדשות,�ניסוח,�רובדי�לשון,�בכל�אחד�מהמקרים

הועברה�חוות�דעת�לשונית�לגופו�של�עניין,�חלק�מהתלונות�נשלחו�גם�לטיפול�יועצי�הלשון�של�הזכיינים.

תיאום�עבודת�יועצי�הלשון�של�הזכיינים�ופיקוח�עליה6.

העבודה�עם�יועצי�הלשון�של�הזכיינים�היא�יומיומית�ורצופה.�אלה�הם�התחומים�שבהם�קיים�פיקוח�על�עבודתם:

פרסומות:�אם�הפרסומת�בעייתית�מבחינה�לשונית,�כבר�בשלב�התמליל�מתייעצים�יועצי�הלשון�של�הזכייניםא.

עם�יועצת�הלשון�של�הרשות.�יועצת�הלשון�מכריעה�בענייני�ארכות�לתיקון,�בעניין�מה�יתוקן�ומה�חומרת

הבעיה.

יועצי�הלשון�של�הזכיינים�ויועצת�הלשון�של�הרשות�מייעצים�בזמן�אמת�לקריינים,�המתלבטים�בשאלות�לשוןב.�

באולפן�ההקלטה.

מתקיימות�פגישות�של�יועצי�לשון�כדי�לדון�בבעיות�לשון.�בספטמבר��2004נערכה�ב"טלעד"�פגישת�יועציג.

לשון�של�כל�הזכיינים�בערוץ��2ובערוץ�10.�עיקר�הדיון�היה�בבעיות�דחופות�בלשון�הפרסומות,�כגון:�מילות

יחס,�הלעז�בפרסומות,�רובדי�לשון,�כללי�הכתיב�חסר�הניקוד,�ביטויים,�נסמך-נפרד�ועוד.

נשלחות�ליועצי�הלשון�הנחיות�להאחדה�של�השפה�ובאשר�לדרגת�החומרה�של�שגיאות�לשון.�כיצד�ניתן�לומרד.

ביטויים,�באיזה�הקשר�ייאמרו�מילות�יחס�מסוימות�וכדומה.�כמו�כן�הוכן�קובץ�הנחיות�לזכיינים�בענייני�לשון,

שעתיד�להיות�חלק�מהנחיות�תחום�טלוויזיה.

נשלח�ליועצי�הלשון�חומר�כתוב:

החלטות�אקדמיה�מעודכנות�וחדשות�וגם�חידושי�לשון.1.

תשובות�לשאלותיהם�לאחר�בירור�באקדמיה.2.

תחום�טלוויזיה�כללילשון
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סקרי�צפייה
הרשות�מקיימת�סקרי�צפייה�כדי�למדוד�את�שיעורי�הצפייה�בשידורי�הטלוויזיה�כפי�שמתחייב�על�פי�חוק�הרשות�השנייה,

סעיף��28(א)�(7)�:�"לקיים�במועדים�שייקבעו�סקרי�צפייה�והאזנה�לשידורים,�ולהודיע�ברבים�את�תוצאות�הסקר".

הוועדה�הישראלית�למדרוג

ביצוע�סקר�הצפייה�נעשה�במסגרת�ועדת�המדרוג�הישראלית,�אשר�שלושה�מנציגיה�הם�נציגי�הרשות.

ועדת�המדרוג�הישראלית�היא�ועדה�המייצגת�את�הרשות�השנייה,�רשות�השידור,�הטלוויזיה�הלימודית,�זכייני�ערוץ�2,

זכייני�ערוץ�10,�הערוץ�הרוסי�הייעודי�"ישראל�פלוס",�האיגוד�הישראלי�לפרסום�ואיגוד�המפרסמים.�הוועדה�מבצעת

את�מדידת�שיעורי�הצפייה�בשידורי�הטלוויזיה�בישראל�באמצעות�חברת�"טל-גאל",�שזכתה�במכרז�שפרסמה�הוועדה

לצורך�ביצוע�המדרוג.�הבדיקה�מתבצעת�באמצעות�מדי�צפייה�(People Meters)�המותקנים�בבתיהם�של�כ-��440חברי

פאנל,�המייצגים�את�אוכלוסיית�מדינת�ישראל,�ואשר�נבחרו�מתוך�סקר�כינון�ארצי�שהקיף��6,800נסקרים.�נתונים

מדויקים�בעניין�הצפייה�בקרב��400בתי�אב�בכל�דקה�במשך�היום,�זורמים�למערכת�המחשב�של�חברת�"טל-גאל"�מדי

יום,�וחברי�הוועדה�מקבלים�דוחות�מפורטים�בפילוחים�המבוקשים�של�האוכלוסייה.

הוועדה�מפרסמת�אחת�לשבוע�דוח�ובו�התכניות�הנצפות�ביותר�בטלוויזיה.

נתח�הצפייה�בטלוויזיה

נתח�הצפייה�בטלוויזיה�משקף�את�אחוז�הצופים�בערוץ�מתוך�צופי�הטלוויזיה�בכלל.

מהגרפים�הבאים�עולה�כי�בשנת��2004נתח�הצפייה�בערוץ��2הוא�הגבוה�מבין�נתחי�הצפייה�בערוצי�הברודכאסט

המרכזיים�האחרים.

הנתון�המוצג�בגרפים�להלן�הוא�ממוצע�נתח�הצפייה�(share)�בכל�חודש�מחודשי�השנה,�בכל�שעות�היום�(גרף�1)

ובמיוחד�בשעות�צפיית�השיא�(גרף�2)�בערוצים�המרכזיים.

כמו�כן,�מצורף�גרף�נוסף�המשקף�את�שיעורי�הצפייה�(רייטינג)�בכל�חודש�מחודשי�השנה,�בכל�שעות�היום�(גרף�3)

ובמיוחד�בשעות�צפיית�השיא�(גרף�4)�בערוצים�המרכזיים.

כל�הנתונים�כפי�שיובאו�מתייחסים�לבתי�האב�היהודיים.

סקרי�צפייה תחום�טלוויזיה�כללי
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נתח�צפייה�(Share)�על�פני�היום�כולו�-�2004

שיעורי�צפייה�(Share)�בשעות�השיא�(19:00-23:00)

תחום�טלוויזיה�כלליסקרי�צפייה
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דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

ערוץ�1ערוץ�ישראל�10 ערוץ�2
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דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

ערוץ�1ערוץ�ישראל�10 ערוץ�2
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שיעורי�צפייה�(רייטינג)�על�פני�היום�כולו�-�2004

שיעורי�צפייה�(רייטינג)�בשעות�השיא�(19:00-23:00)

סקרי�צפייה תחום�טלוויזיה�כללי
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דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר
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דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

ערוץ�1ערוץ�ישראל�10 ערוץ�2
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שיעורי�צפייה�(רייטינג)�במהדורת�החדשות�המרכזית

ערוץ�1ערוץ�ישראל�10 ערוץ�2

שיעורי�צפייה:�מהדורות�החדשות�המרכזיות�-�2004

גרף�זה�מציג�את�אחוז�הצופים�מתוך�כלל�האוכלוסייה�(שיעור�הצפייה)�הצופים�ב"חדשות"�(חדשות�ערוץ�2)�לעומת

הצופים�ב"מבט"�(חדשות�ערוץ�1)�והצופים�במהדורת�החדשות�בערוץ�ישראל�10.

תחום�טלוויזיה�כלליסקרי�צפייה

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר
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רדיו�אזורימדיניות�ובקרה

בפתח�שנת�העשור�לקיומו�של�הרדיו�האזורי,�דומה�שאנו�מצויים�על�קו�פרשת�דרכים�בשאלת�דמותו�העתידית�של�שוק

הרדיו�במדינת�ישראל.

גם�שנת��2004התאפיינה�ביוזמות�חקיקה�ובמהלכים�של�שחקנים�שונים�בזירה,�לא�תמיד�מתוך�ראייה�הסדרתית�כוללת.

אחד�הצעדים�המשמעותיים�יותר�שנעשו�בשנה�זו�בכוון�של�שרטוט�מפת�הרדיו�העתידית,�היה�סלילת�הדרך�להפעלת

רדיו�דיגיטלי�בישראל.�ועדה�בין-משרדית,�שהרשות�השנייה�הייתה�שותפה�לה,�גיבשה�המלצות�באשר�למתכונת�המימוש

ועקרונות�אלה�ישמשו�בסיס�לתיקון�החוק,�בתחילת�שנת�2005,�המסדיר�את�שידורי�הרדיו�הדיגיטלי.

בכך,�אם�כי�באיחור,�עתידה�ישראל�לאמץ�את�הטכנולוגיה�הדיגיטלית�הקיימת�בהרבה�ממדינות�העולם.�לשידורי�רדיו

דיגיטלי�יתרונות�רבים�ביחס�למתכונת�האנלוגית�הנוכחית.�אחד�המשמעותיים�שבהם�הוא�הגדלה�ניכרת�של�היצע

התדרים�הזמינים,�שתאפשר�לרשות�השנייה�לתת�מענה�רדיופוני�לצרכים�של�קבוצות�שונות�באוכלוסייה,�שעד�כה�נענו

בשלילה�מפאת�מוגבלות�המשאב.�יתרון�זה,�בנוסף�לאיכות�משופרת�של�קליטה�ושמע,�הפעלת�יישומים�אינטראקטיביים,

נוחות�שימוש�ועוד,�יקדמו�את�האינטרס�הציבורי.

התיקון�לחוק�יאפשר�גם�מיזוגים�בין�בעלי�הזיכיון�הקיימים�ויתכן�שאף�מתן�תקופת�זיכיון�רביעית�בנסיבות�מסוימות.

לפי�שעה,�טרם�הגיעה�לסיומה�המחלוקת�בין�תחנות�הרדיו�לבין�המדינה�בעניין�תשלום�אגרות�התדרים,�באופן�שיאפשר

לתחנות�לקבל�הארכת�זיכיון�למלוא�תקופת�הזיכיון�השלישית.�השנה,�הצטרפו�גם�תחנות�"גל�ב'"�(ראו�פירוט�במצבת

תחנות�הרדיו)�להארכות�הזמניות�של�תקופת�הזיכיון,�לאחר�שנמצאו�(כל�תחנה�בפני�עצמה)�ראויות�לזיכיון�למלוא

התקופה�בכל�הפרמטרים�שנבדקו,�למעט�הצורך�בהסדר�התשלום�למשרד�האוצר�ובהגעה�להסדרים�עם�ארגוני�זכויות

היוצרים�והמבצעים.

במציאות�סבוכה�זו,�מתחדד�הצורך�לקיים�חשיבה�מעמיקה�על�המשך�דרכו�ואופיו�של�הרדיו�האזורי.�על�סף�ציון�עשור

לפעילותן,�זכו�תחנות�הרדיו�להישגים�רבים�ומיצבו�עצמן�כגורם�מרכזי�ומשפיע�בשוק�התקשורת.�הן�רכשו�לעצמן�קהל

מאזינים�רחב,�פיתחו�פורמאטים�חדשים�בתחום�התכניות,�הצמיחו�דור�חדש�ומוכשר�של�שדרנים�ומגישים,�ומרביתן

אף�הצליחו�להתבסס�כלכלית�בנתוני�שוק�קשים�ולא�תמיד�הוגנים.

לצד�זאת,�עדיין�ניצבות�בפנינו�השאלות:�האם�הגשים�הרדיו�האזורי�את�ייעודו?�האם�הוא�משפיע�על�עיצובו�של�סדר

היום�הציבורי-חברתי?�מה�המשמעות�הנגזרת�מהיקפים�גבוהים�של�שעות�סינדיקציה�בתחנות�מסוימות?�נתוני�תלונות

הציבור�של�שנת��2004מראים�עלייה�חדה�במספר�התלונות�שהופנו�כלפי�התכנים�המשודרים�בתחנות�הרדיו�האזורי.

יש�בכך�עדות�לרגישות�האוזן�הציבורית�ולהכרתו�של�המאזין�ביכולתו�להשפיע;�בה�בעת,�עולה�החשד�שמא�רבו�המקרים

בהם�חצו�שדרנים�את�סף�הוולגריות,�הרדידות�והפגיעה�ברגשות�הציבור.

הרשות�השנייה,�כרגולטור,�תצטרך�לתת�דעתה�לשאלות�אלה�ולסוגיות�אחרות,�בבואה�לעצב�את�מדיניות�התקשורת

בתחום�הרדיו�לשנים�הבאות.�גיבוש�מדיניות�נכונה�ומושכלת,�מתוך�ראיה�כוללת�ולטווח�ארוך,�מחייבת�גם�את�שיתוף

הפעולה�של�גורמים�נוספים�מחוץ�לרשות�השנייה�ואת�מעורבותו�של�הציבור.�בימים�אלה�של�תמורות�ואתגרים�בנושאי

הרדיו,�ראוי�שיתקיים�בהם�דיון�ציבורי�ער,�מעורב�ומעצב.

פרק�הרדיו�בדוח�נכתב�ע"י�משה�שוורץ,�רן�ירון�ולילך�אלפייה.

מדיניות�ובקרה
¯Âˆ≠˙·†‰Â‡†∫‰È‚ÂÏÂÎËÂ†ÂÈ„¯†Ï¢ÎÓÒ
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מדיניות�ובקרה רדיו�אזורי

מצבת�זכייני�הרדיו�האזורי
מנהל/תהתחנה

תחנה
תחילת��תקופת
זיכיון�שלישית�*

תחילת��תקופת
זיכיון�שנייה

תדר אזור

אייל�לי-און-104.5�FM13.6.01הגליל�והגולןרדיו�צפון�ללא�הפסקה

101.5�FM

סוהיל�כראם-101.1�FM**��25.7.03צפוןרדיו�א-שמס

98.1�FM

חיים�הכט96�FM1.9.001.9.04עמקיםרדיו�קול�רגע

91.5�FM

דני�נישליס107.5�FM1.9.991.9.03הכרמל�והמפרץרדיו�חיפה

אהרון�אורגד90�FM1.9.001.9.04עמק�חפררדיו�אמצע�הדרך

דוד�בן–בסט100�FM1.9.991.9.03השרוןרדיוס

ESC99FM99השרון�FM9.11.001.9.04חנה�גרטלר

ראובן�בסכס-93�FM**�24.9.03המרכזקול�חי�-

92.8�FMמנחם�אביצור

עידו�מור103�FM18.10.9918.10.03גוש�דןרדיו�ללא�הפסקה

�102FM102גוש�דןרדיו�תל-אביב��FM1.9.001.9.04יהלומה�לוי
אוה�מדז'יבוז'�(מ"מ)

דוד�בן-בסט91�FM14.1.0114.1.05שפלת�יהודהרדיו��91FMלב�המדינה

***�89.1�FM

משה�זיגדון101�FM1.9.991.9.03ירושלים�רבתירדיו�ירושלים

89.5�FM

דוד�יוסוב97�FM20.12.9920.12.03נגברדיו�דרום

96�FM

גיא�מרקמן102�FM1.9.991.9.03אילתקול��הים�האדום

101.1�FM

זיכיונן�של�התחנות�הוארך�מידי�פעם�לתקופות�קצובות,�ולא�ל-��4שנים�מלאות,�זאת�עד�אשר�יוסדרו�חובותיהן*
בגין�אגרת�תדרים�ויוסדר�נושא�זכויות�יוצרים�ומבצעים.

לגבי�תחנה�זו,�מדובר�בתאריך�עלייה�לאוויר,�היינו�בתחילת�תקופת�זיכיון�ראשונה.**

בין�השעות��19:00�-�07:00מתפצלים�שידורי�"�91fm–�רדיו�לב�המדינה"�באופן�שבתדר�זה�משודרות�תכניות***
בשפה�הרוסית�בשם�"רדיו�פירבוייה",�לתושבי�אזור�אשדוד�וסביבותיה.

משדרים�באמונה
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רדיו�אזורימדיניות�ובקרה

אזורי�הזיכיון�לשידורי�רדיו

ירושלים

תל-אביב

חיפה

באר�שבע

אילת

עפולה

נתניה

מס'
אזור

מס'�תחנות
קיימות

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

הגליל�והגולן

הצפון

העמקים

הכרמל�והמפרץ

עמק�חפר

השרון

גוש�דן

שפלת�יהודה

ירושלים�רבתי

הנגב

אילת�וחבל�אילות

תחנה�דתית�במרכז
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מדיניות�ובקרה רדיו�אזורי

נושאים�שטופלו�בידי�תחום�רדיו
שינוי�נוהל�הגבלת�היתר�הניודא.

אחת�ממטרותיו�של�מנגנון�הפיקוח�של�הרשות�השנייה�על�שידורי�בעלי�הזיכיון,�היא�יצירת�הרתעה�אפקטיבית

מביצוע�הפרות.�השעיה�של�ההיתר�לנייד�דקות�פרסומת�בין�שעות�היממה,�היא�אחת�מהסנקציות�המצויה�בידי

הרשות�לצורך�כך.�בעקבות�ההחלטה�בדבר�אי�הגבלת�מספר�הדקות�לפרסום�בשעה�בתחנות�הרדיו�האזורי�(כאמור

לעיל),�התעורר�הצורך�בהתאמת�מנגנון�ענישה�זה.

לפיכך,�קבעה�הרשות�מתכונת�למימוש�הסנקציה�של�השעיית�היתר�ניוד�בעת�ביצוע�נטילת�זמן�פרסום.�עיקרה,

הוא�יצירת�סולם�הגבלה�מידתי�של�היתר�הניוד,�בהתאם�לנסיבות�המיוחדות�של�כל�אירוע�הפרה�(חומרתו,�משכו

וכדומה),�על�פי�שיקול�דעתה�של�הרשות.

משבר�ב"רדיו�א-שמס"ב.

שנת�2004,�חצי�שנה�מאז�מועד�עלייתה�לאוויר,�היוותה�צומת�דרכים�לתחנת�הרדיו�האזורי�החוקית�היחידה�המשדרת

לציבור�דוברי�השפה�הערבית.�חילוקי�דעות�בין�בעלי�המניות�ושינויים�במבנה�הניהולי�ובכוח�האדם�בתחנה,�הערימו

קשיים�על�תפקודה.�לאור�החשיבות�שהיא�רואה�בקיומה�של�תחנה�זו,�נאלצה�הרשות�להתערב�בנעשה�בה,�בניסיון

לסייע�לה�לעלות�על�דרך�המלך.�מתוך�מגמה�זו,�מינתה�הרשות�יועצים�חיצוניים�לבחינת�התנהלות�התחנה�והדרכים

לפתרון�המשבר�וניסתה�לסייע�לבעלי�המניות�להגיע�להסכמות�לגבי�המשך�הדרך.�בעקבות�הסכמות�שהושגו�בין

הבעלים�על�שינוי�מבנה�הבעלות�בתחנה,�קבעה�לה�מועצת�הרשות�תקופת�ניסיון�בת�מספר�חודשים�(שסיומה

מרס�2005),�בצפייה�כי�בתקופה�זו�תצליח�התחנה�להתגבר�על�הקשיים�ולעמוד�בתנאי�הזיכיון�שהוענק�לה.

תחילת�שידוריה�של�תחנת�"רדיו�קול-�חי�משדרים�באמונה"ג.

התחנה�קיבלה�אישור�הפעלה�מהרשות�ביומה�הראשון�של�שנת��2004והחלה�בשידוריה.

כזכור,�התחנה�זכתה�במכרז�להפעלת�שידורי�דת�ומסורת�יהודית-�ישראלית�באזור�המרכז,�שנערך�בשנת�2003.

שידור�פרסומות�וחסויות�בתחנות�הצה"ליותד.

ארבע�מתחנות�הרדיו�האזורי�עתרו�לבג"צ�נגד�שידור�פרסומות�וחסויות�בתחנות�הצה"ליות.�בעקבות�העתירה,

גובשה�הצעת�חוק�שמטרתה�להסדיר�לתקופה�של�שנתיים�שידור�חסויות�ותשדירי�שירות�בתחנות�גל"צ�וגלגל"צ.

הצעת�החוק�אושרה�ע"י�הכנסת�(ראו�הרחבה�בפרק�המשפטי).

הרשות�רואה�חשיבות�בהמשך�קיומה�של�גלי�צה"ל,�כחלק�ממפת�התקשורת�הרדיופונית�בישראל,�בשל�תרומת

התחנה�לחברה�הישראלית�בכלל�ולחיילי�צה"ל�בפרט.�עם�זאת�סברה�הרשות,�כי�יש�להימנע�ממתן�צביון�מסחרי

לפעילות�התחנה.�עמדת�הרשות�בהתייחס�להצעת�החוק�היתה,�כי�היא�עלולה�לשנות�באופן�מהותי�את�החלוקה

הקיימת�של�מקורות�המימון�בין�תחנות�הרדיו�השונות�בארץ,�ולהביא�להפניית�היקף�משמעותי�מתקציבי�הפרסום

לתחנה,�על�חשבון�זכייני�הרדיו�האזורי,�ובכך�לפגוע�פגיעה�קשה�ביכולתו�של�הרדיו�האזורי�להמשיך�ולהתקיים.

תיקון�סעיף��74לחוק�הרשות�השנייה�באופן�המאפשר�הקמת�תחנת�שידור�מחוץ�לתחוםה.
אזור�הזיכיון

על-פי�חוק�הרשות�השנייה�נדרשו�תחנות�הרדיו�האזורי�להציב�את�משדריהן�ולמקם�כל�פעילות�הכרוכה�בהפעלת

התחנה�אך�ורק�בתחום�אזור�הזיכיון.
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בעקבות�הצעת�חוק�פרטית�של�ח"כ�איוב�קרא,�אישרה�הכנסת�תיקון�לסעיף�הרלבנטי�בחוק�המאפשר�במקרים

מיוחדים�המצוינים�בחוק,�למקם�את�אתר�השידור�מחוץ�לגבול�אזור�הזיכיון�של�התחנה.

מיקום�אתרי�שידור�מחוץ�לאזור�הזיכיון�דורש�את�אישור�שר�התקשורת�בהתייעצות�עם�מועצת�הרשות�השנייה.

התיקון�לחוק�נכנס�לתוקפו�בתחילת�שנת�2005.

מכרז�לשידורי�אקטואליה�ארצייםו.�

על�רקע�הצעת�החוק�לאפשר�לרשות�השנייה�להקים�תחנות�רדיו�ארציות�מסחריות,�בחנה�הרשות�אפשרות�לפרסם

מכרז�להקמת�תחנת�רדיו�ארצית-ייעודית�לשידורי�חדשות�ואקטואליה.�בנתונים�שהצביעו�על�מגמת�היחלשות�של

רשות�השידור�וירידה�בשיעורי�האזנה�לרשת�ב'�ועל�רקע�סימן�השאלה�מעל�הקמתו�של�ערוץ�חדשות�בכבלים,

ראתה�הרשות�חשיבות�רבה�בהקמת�תחנת�רדיו�שכזו,�לצורך�הרחבת�הפלורליזם�העיתונאי-תקשורתי�וביטול

המונופול�הקיים�כיום�בתחום�שידורי�האקטואליה.

ממצאי�הבדיקה�הראו,�כי�קיימת�היתכנות�כלכלית�להקמת�תחנה�מעין�זו,�וכי�הפגיעה�בתחנות�האזוריות�הקיימות

לא�תהיה�חריפה.

מהלך�זה�לא�זכה�להגיע�לכלל�מימוש,�בין�היתר�משום�שיוזמת�החקיקה�לא�הבשילה�לכלל�תיקון�חוק�הרשות

השנייה.

לקראת�החדרתו�של�רדיו�דיגיטלי�בישראלז.

במהלך�השנה�התקבלה�החלטת�ממשלה�בעניין�הגברת�התחרות�בתחום�הרדיו�הארצי�בישראל.�עיקרה:�הסדרת

האפשרות�של�שידורי�רדיו�בטכנולוגיה�דיגיטלית,�באמצעות�חוק�הרשות�השנייה.�המתכונת,�שנקבעה�בחוק,

בעקבות�החלטת�הממשלה,�הייתה�להקים,�באמצעות�זוכה�במכרז�שתפרסם�ועדת�מכרזים�שתורכב�מנציגי�משרדי

התקשורת�והאוצר,�תשתית�הפצה�דיגיטלית�לרדיו�באמצעות�מערך�קרקעי,�ובמקביל�לאפשר�הפצה�דיגיטלית

במערך�לוויני.�על�גבי�תשתית�זו,�ישדרו�תחנות�שיקבלו�רישיון�מהרשות�השנייה�לשידורי�רדיו�דיגיטלי.�שרת

התקשורת�עתידה�לקבוע�את�אופן�הענקת�הרישיון�לשידור�דיגיטלי�קרקעי�-�האם�בדרך�של�מכרז�או�לכל�דורש

העומד�בתנאי�סף.�רישיון�לשידור�באמצעות�לווין�יוענק�לעומדים�בתנאי�הסף�שתקבע�הרשות�השנייה.

בהחלטת�הממשלה�נקבע,�כי�לצורך�בחינת�המתכונת�ליישום�השידור�הדיגיטלי�ותיקוני�החקיקה�הנדרשים,�תוקם

ועדה�בין-משרדית,�בהשתתפות�נציגי�משרדי�התקשורת�והאוצר�והרשות�השנייה.

לאחר�עבודת�בחינה�שנעשתה�על-ידי�הוועדה,�וניסוח�סעיפי�החוק�המתבקשים,�אישרה�הכנסת�בתחילת�שנת

�2005את�התיקון�לחוק�הרשות�השנייה,�המסדיר�לראשונה�במדינת�ישראל�שידורי�רדיו�דיגיטליים.�בכך,�זכינו,�סוף

סוף,�להנחת�התשתית�החקיקתית�למימוש�החזון�הדיגיטלי�אותו�הצבנו�עוד�בראשית�שנת�2000,�ומדינת�ישראל

עתידה�"ליישר�קו"�עם�המדינות�המתקדמות�בעולם�בתחום�שידורי�הרדיו�לשירות�הציבור.
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שיטת�הפיקוח

עבודת�הפיקוח�על�הרדיו�האזורי�המשיכה�להתבסס�בעיקרה�על�תלונות�הציבור�ופניותיו,�ולכן�מדובר�בבקרה�בדיעבד

על�ביצועי�התחנות.�חלק�נוסף�של�עבודת�הפיקוח�נעשה�לפי�נושאים�שהוגדרו�מראש.

מתוך��188שעות�האזנה�שבוצעו,�כמחצית�נבעו�ישירות�מתלונות�ציבור�אודות�שידורי�התחנות.��השעות�הנותרות

בוצעו�כבדיקה�יזומה�בנושאים�שונים,�לדוגמה:�וידוא�ביצוען�של�נטילות�זמני�פרסום,�האזנה�לרדיו�בערבית,�בדיקה

מדגמית�לעניין�של�"פגיעה�בשם�ובטעם�הטוב",�חריגות�מהזמן�המותר�לפרסום�בשעה.�סך�שעות�האזנה�נמוך�בכלל,

ואף�נמוך�מזה�של�השנה�הקודמת,�בשל�מדיניות��הרגולציה�על�הרדיו�האזורי�הנהוגה�בשנים�האחרונות:�המאזין,�שלו

נועדו�השידורים,�הוא�שותף�פעיל,�ולכן�הרשות�מבססת�את�פיקוחה�על�תלונות�הציבור�ופניותיו.

שעות�האזנה�בחתך�של�שנים

הפיקוח�על�התכניות

כאמור,�עיקרה�של�עבודת�הפיקוח�על�התכניות�המשודרות�מושתת,�על�בקרה�בדיעבד�של�התכנים�המשודרים,�בעקבות

תלונות�המתקבלות�ברשות�או�בנושאים�מיוחדים�שנקבעים�לפי�הצורך.�החריג�היחיד�מכלל�זה,�הוא�הבדיקה�המבוצעת

מראש�של�לוחות�התכניות�העונתיים�(קרי:�שנה),�המוגשים�לאישור�הרשות.�הבדיקה�מבוצעת�בהתאם�לאמות�מידה,

ובהן�אלה�הבוחנות�את�אפיון�לוח�המשדרים,�את�התכנים�הכלולים�בו,�את�היחס�בין�תכניות�מקור�לתכניות�בסינדיקציה

(תכניות�שמקורן�בתחנה�אחרת),�את�מידת�הקשר�עם�הציבור�ומתן�הזדמנות�של�ביטוי�למאזינים.�העיקרון�הכללי

המנחה�את�בדיקת�הלוחות�הוא�הערכה�איכותית�של�המוצר,�יותר�מבדיקה�של�מיכסות�מרגע�שאושר,�משמש�לוח

התכניות�העונתי�מצע�התייחסות�לעבודת�הבקרה�על�שידורי�התחנה.�התחנות�רשאיות�לבצע�שינויים�בלוחות�העונתיים,

על�פי�שיקול�דעתן�המקצועי,�תוך�דיווח�לרשות�על�שינויים�מהותיים�שנערכו.�הרשות�סוקרת�את�השינויים�המדווחים,

ומתערבת�רק�במקרים�שבהם�מצאה,�כי�יש�בשינויים�חריגה�מהותית�מאפיונה�המאושר�של�התחנה,�או�מלוח�השידורים

שאושר,�או�הפרה�של�החוק,�הכללים,�או�תנאי�הזיכיון.

הנושאים�שנרשמו�בהם�השנה�הפרות�תכניתיות:

פגיעה�בשם�הטוב,�בפרטיות�ובטעם�הטוב.

תכנים�מיניים�לא�הולמים.

אי�הגשת�עדכון�ללוח�התכניות.

הפיקוח�על�הפרסומות�והשידורים�הקשורים�בגורם�מסחרי

בנושאים�הקשורים�לשידור�תכנים�מסחריים�(תשדירי�פרסומת,�חסויות,�מזכים,�שעשועונים�מסחריים,�קדימונים

מסחריים)�לא�מתבצעת�כלל�בקרה�מראש�(למעט�במקרה�בו�תחנה�מבקשת�לצרף�לשמה�מותג�מסחרי�והיא�נדרשת

לאישור�הרשות)�וכל�האחריות�לנושא�מוטלת�על�הזכיינים.�אם�מצאה�הרשות�לאחר�שנדרשה�לפרסומת�בעקבות�תלונת

ציבור�או�מידע�שהגיע�אליה,�כי�היא�חורגת�מכללי�הרשות,�היא�עשויה�להנחות�את�התחנות�לתקן�את�הפרסומת,

ולעתים�אף�לפוסלה�לשידור.�במקרים�מסוימים,�ובהתקיים�נסיבות�המצדיקות�זאת,�הרשות�עשויה�גם�להחליט�על

טיפול�בהליך�הפרות�נגד�התחנה�המשדרת.

פיקוח�על�ביצועי�הזכיינים רדיו�אזורי

199920002001200220032004שנה

1828606268106223188שעות�האזנה
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השנה�נרשמה�עלייה�בטיפול��בפרסומות,��36לעומת��20פרסומות�בשנת�2003.�עלייה�זו�נובעת,�בין�היתר,�כתוצאה

מעליית�מס'�התלונות�שהופנו�לרשות�בשנה�זו.

במקרים�שבהם�התחנות�מבקשות�לברר�אם�תשדיר�פרסומת�או�תכנים�מסחריים�אחרים�עולים�בקנה�אחד�עם�כללי

הרשות,�יש�באפשרותן�לפנות�לרשות�לקבלת�חוות-דעת�מקדימה.�הרשות�מסייעת�לתחנות�לאתר�בעיות�בתשדירים

ולהימנע�מהן�טרם�שידור,�אם�קיים�חשש�לאי�עמידה�בכללים.�יש�שתמליץ�הרשות�לערוך�תיקונים�קלים�בתשדירים,

וזאת�כדי�למנוע�הפרות,�או�מקרים�קיצוניים�שבהם�נאלצת�הרשות�להחליט,�כי�אין�כל�דרך�לאפשר�את�הפרסום.

טיפול�בהפרות�שאותרו�בשידורי�התחנות

לאחר�שאירוע�סומן�כ"הפרה�לכאורה",�מודיעה�זאת�הרשות�לזכיין�ומבקשת�את�תגובתו�בתוך�פרק�זמן�קצוב�מראש,

בדרך�כלל�–��7ימים.�כל�ה"הפרות�לכאורה"�ותגובות�התחנות�להן�מקובצות�אחת�לחודש�ומובאות�לפני�ועדת�ההפרות

של�תחום�רדיו.�לאחר�שהוועדה�דנה�בכל�אירוע�לגופו,�היא�מחליטה�האם�התבצעה�בו�הפרה�של�החוק,�הכללים�או

תנאי�הזיכיון�וכיצד�יש�לפעול�בגינה.�במקרים�שבהם�מחליטה�הוועדה�להטיל�על�התחנה�סנקציה�בגין�ההפרה,�עומדים

לרשותה�עונשים�של�שלילת�זמן�פרסום�מהתחנה�המפרה�(היקף�השלילה�נקבע�בהתאם�לעוצמתה�של�ההפרה,

למשכה�ולתדירותה),�שלילת�ההיתר�לניוד�דקות�פרסום,�התנצלות�בשידור�וכד'.�בעקבות�אירועים�שעניינם�עקרוני,

מוצאת�הרשות�לנכון�להוציא�לכל�התחנות�הנחיות�מחייבות�חדשות�או�לרענן�הנחיות�קיימות.

על�החלטותיה�של�ועדת�ההפרות,�רשאית�התחנה�לערער�בשני�מסלולים:�האחד,�בקשה�מהוועדה�ל"עיון�חוזר"�בהפרה

(הליך�המתקיים�בנוכחות�נציגי�התחנה�וחברי�פורום�ועדת�ההפרות�ברדיו�של�הרשות).�על�ההחלטה�ב"עיון�חוזר"�ניתן

לערער�בפני�ועדת�הערר�של�מועצת�הרשות.�האחר,�לערער�ישירות�לוועדת�הערר.�החלטותיה�של�ועדת�הערר�סופיות

ומחייבות.

נתוני�ההפרות�בתכניות�ובפרסומות�לשנת�2004,�מצביעים�על�עלייה�במספר�ההפרות�שנקבעו�ברוב�הקטגוריות

לעומת�השנה�שקדמה�לה:

�51הפרות�נרשמו�סה"כ�לכל�התחנות,�לעומת��38הפרות�בשנת��2003(�19בשנת�2002).

�20הפרות�בתחום�הפרסומות�לעומת��7בשנה�שעברה�(�1בשנת�2002).

�10הפרות�בתחום�התכניות�לעומת��16בשנה�החולפת�(�8בשנת�2002).

�21הפרות�בקטגוריה�של�נושאים�אחרים�לעומת��15בשנת��2003(�10בשנת�2002).

סיכום�אירועי�הענישה�כמעט�זהה�לשנה�החולפת:��22מקרים�בשנה�זו�לעומת��23ב-�2003.�לעומת�זאת�מספר�אירועי

ההתראה,�עלה�השנה�(�29אירועי�התראה�לעומת�13).�הסיבות�לריבוי�אירועים�אלה�יכולות�להיות�בשל:�עליית�תחנה

חדשה�לאוויר�-�רדיו�א-שמס�(רישום�הפרות�לתחנה,�אך�לא�ללא�הטלת�סנקציה�בשל�היותה�תחנה�חדשה);�באירועי

הפרות�ראשונות�מסוגן�בתחנות,�נוהגת�הרשות�לנהוג�בגמישות�ולהתרות�טרם�הטלת�סנקציה;�סיבה�נוספת�לכך�יכולה

להיות,�כאשר�זכיין�מפיק�לקחים�מאירוע�של��הפרה�בשידור�ופועל�בהתאם,�נוטה�הרשות�להתחשב�בכך).

כתוצאה�מכך,�כנראה,�גם�הבקשות�לערר�על�החלטת�ועדת�ההפרות�ירדו�ל-��4מקרים,�לעומת��12מקרים�בשנת�2003.
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פרסומות1.

זיהוי�תשדיר�פרסומתא.

שיבוץ�הולםב.

פרסומת�אגבג.

חריגה�מזמן�פרסוםד.
מותר�בשעה

תכניות2.

פגיעה�בשם�הטוב,א.
בפרטיות�ובטעם�הטוב

תכנים�מיניים�בלתיב.
הולמים

אי�הגשת�עדכון�ללוחג.

אחר3.

אי�ביצוע�נטילהא.

כוונה�לא�לבצע�הנחיותב.
הרשות

איחור�בתשלוםג.
תמלוגים�ובהעברת

נתונים�כספיים

שידור�מחוץ�לאזורד.
הזיכיון

שימוש�בסמליל�הרשותה.
ללא�כיתוב�'זכיין�של'

אי�שידור�תשדיר�הרשותו.

אי�משלוח�דוח�בעלז.
הזיכיון

הפרות4.

סה"כ�הפרותא.

מתוכן�ענישהב.

מתוכן�התראהג.

מתוכן�טופלו�גם�בהליךד.
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הטיפול�בתלונות�ציבור�ובפניותיו
בשנת�2004,�הופנו�בכתב�לטיפול�תחום�רדיו��102תלונות�ציבור,�פניות�ובקשות�שונות�(�87תלונות�ו-��15פניות�ובקשות),

שיש�בהן�עליה�של�למעלה�מ-��100אחוז�בהשוואה�לשנה�החולפת.�לנתון�זה,�יש�להוסיף�פניות�בנושאים�שונים�באתר

האינטרנט�של�הרשות�ובאתרים�אחרים,�אשר�ביקשו�התייחסות�של�הרשות�וזכו�למענה�של�התחום.�חלק�מהפניות

מועברות,�בהתאם�לצורך,�לידיעת�התחנה�הרלבנטית.�כמו�כן,�קיימות�תלונות�אשר�הופנו�ישירות�לתחנות�על�ידי�מאזינים.

הרשות�רואה�בחיוב�מגמה�זו�כמנוף�להידוק�הקשר�הישיר�בין�קהל�המאזינים�לבין�התחנות�השונות,�ללא�גורם�מתווך.

העלייה�החדה�בכמות�התלונות�והפניות,�תכניהן�ותוצאות�הבירור�והבדיקה�של�הרשות�מחזקים�את�דעתנו�מהשנים

האחרונות�בעניין�הנחיצות�של�מדיניות�הבקרה�הנהוגה�בתחום.�גם�השנה�נוכחנו�לראות,�כי�קהל�המאזינים�לתחנות

הרדיו�האזורי�מגלה�מעורבות�ורגישות�לשידורים,�ואינו�מהסס�להתלונן�או�להביע�את�דעתו�על�התכנים�המושמעים.

למודעות�הגדולה�יחסית�של�הציבור�לשידורי�התחנות,�תרומה�מרכזית�לתחום�רדיו,�הן�ביכולתו�למקד�את�מלאכת

הפיקוח�והבקרה�בנושאים�ה"בוערים"�המטרידים�את�המאזינים�והן�באפשרות�להיות�קשוב�לציבור�הרחב�ולקבל�ממנו

משוב�שוטף�לעבודתו�בכלל�ולמלאכת�הפיקוח�על�השידורים,�בפרט.

דרך�הטיפול�בתלונות

שיטת�הטיפול�בתלונות�נשארה�בעינה,�והיא�תואמת�לזו�הנהוגה�בתחום�רדיו�זה�שלוש�שנים.�כל�תלונה�המתקבלת

בתחום�רדיו�עוברת�תהליך�בירור�על�פי�אופיה.�ברובם�המכריע�של�המקרים,�הבירור�כולל�האזנה�לשידור�נשוא�התלונה,

עיון�בתגובתה�של�התחנה�לתלונה,�ניתוח�המקרה�ובחינת�עמידתו�בהוראות�המחייבות�את�בעל�הזיכיון.�לעתים�נדרש

בירור�עם�גורמים�נוספים�(הלשכה�המשפטית,�המתלונן,�התחנה,�או�עם�מקורות�אחרים)�לצורך�קבלת�פרטים�חיוניים

השלמת�התמונה�הכוללת.�בסיום�הבירור�מגבש�התחום�את�חוות�דעתו�המקצועית�על�המקרה�ונותן�המלצות�או�פעולות

להמשך�טיפול�אם�נדרש.�המשך�הטיפול�יכול�שיהיה�הידברות�עם�התחנה�לתיקון�המקרה�או�למניעת�מקרים�דומים

בעתיד,�מתן�הנחיות�והוראות�לתחנה�המשדרת,�ולעתים�לכלל�התחנות,�או�העברתו�להליך�הפרות.

מטרת�הרשות,�בראש�ובראשונה,�כי�התחנות�יפיקו�בעצמן�את�הלקחים�ויפעלו�ברוח�זו�כתוצאה�מתלונות.�לכן�גם�אם

נמצא,�כי�מדובר�בהפרה,�אין�הרשות�ממהרת�להעניש�את�התחנה,�אם�ברור,�כי�התחנה�אכן�הפיקה�לקחים�לטווח�ארוך.

בכל�מקרה,�מסקנת�התחום�והחלטתו�מועברות�לידיעת�המתלונן,�בין�אם�ישירות�על�ידי�התחום�ובין�אם�על�ידי�נציב

תלונות�הציבור�(במקרים�שהתלונה�הופנתה�אליו).�ייתכנו�מקרים,�שבהם�מסקנתו�של�התחום�תהיה�שונה�מזו�של

נציב�התלונות,�וכל�אחד�מהם�ימשיך�את�טיפולו�באפיקים�נפרדים.

ניתוח�מגמות�ותכנים�בתלונות�הציבור
השוואת�תוצאות�הבירור�של�התלונות�בין�השנים��2003ל-�2004.

בחינת�התלונות�על�פי�תוצאות�בירורן�מצביעה�על�מגמה�הקיימת�ב-��3השנים�האחרונות,�ולפיה�למעלה�ממחצית

התלונות�נמצאו�מוצדקות.�להבנתנו,�זו�עדות�לכך�שהציבור�למד�לעשות�שימוש�מושכל�בכלי�העומד�לרשותו�ושעלינו

להטות�אוזן�קשובה�לדבריו.�בו�בזמן,�יש�בכך�כדי�לדרבן�אותנו�-�הרשות�ותחנות�הרדיו�-�ללמוד�מטעויות�העבר,�להפיק

לקחים�לעתיד�ולשפר�את�המאמץ�לקיים�שידורים�טובים�יותר.

בסה"כ,�ההשוואה�בין�שנת��2004לשנה�שקדמה�לה�מצביעה�על�יחס�כמעט�זהה�בתוצאות�הבירור�של�התלונות.

רדיו�אזוריתלונות�הציבור
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מנתוני�שנת��2004עולה,�כי�בהשוואה�לשנים�קודמות,�חלה�עלייה�ניכרת�במספר�תלונות�הציבור�ופניותיו�הקשורות

לענייני�רדיו,�שטופלו�על-ידי�התחום.�מדובר�בעלייה�של�למעלה�מ-�100אחוז�בנפח�התלונות�שהועבר,�הן�מנציב�תלונות

הציבור�והן�של�פניות�שהועברו�ישירות�לטיפול�התחום.�ייתכן�שניתן�לתלות�את�העלייה�החדה�בהיקף�התלונות�בשני

מישורים�עיקריים:�האחד�-�עלייה�במודעות�ציבור�המאזינים,�בין�היתר,�גם�בעקבות�שידור�מסע�פרסום�של�נציב�תלונות

הציבור�של�הרשות�השנייה�בטלוויזיה�ובתחנות�הרדיו,�שקרא�לציבור�לגלות�מעורבות�ולהביע�דעה�בכל�נושא�הקשור

לרדיו�האזורי;�השני�-�הקצנה�בתרבות�הדיון�בחברה�הישראלית.

תלונות�ב-�2004תלונות�ב-�2003

אחוזמספראחוזמספר

2451%4552%מוצדק

1634%3338%לא�מוצדק

715%910%לא�ניתן�להכריע

47100%87100%סה"כ

חלוקת�התלונות�לפי�חטיבות�מרכזיות

בדומה�לאשתקד,�נשמר�גם�השנה�יחס�זהה,�פחות�או�יותר,�בחלוקת�התלונות�על-פי�חטיבות�מרכזיות.�כבשנים�עברו,

גם�בשנה�זו�אחוז�התלונות�הגבוה�ביותר�נוגע�לתחום�התכניות.

תכניות
47

שונות
1

קליטה�ושידורים
11

פרסומות
28

חלוקת�התלונות�לפי�חטיבות�מרכזיות

תלונות�הציבור רדיו�אזורי
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תלונות�הקשורות�לתכניות

פגיעה�ברגשות�הציבור
14

פגיעה
בפרטיות

1
הסתה
2

זכות
התגובה

עיסוק�חריג4
במין
4

אחריות�ציבורית
5

הוגנות�ויחס�למאזין
6

פגיעה�בשם�הטוב�ובטעם�הטוב
11

תלונות�הקשורות�לפרסומות

אתיקה
16

אמת�בפרסום
סוגיות�לשון1

3

שיבוץ�פרסומות
8

חלוקת�התלונות�על-פי�נושאים

סה"כ�-��47תלונות

סה"כ�-��28תלונות
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תלונות�הקשורות�לקליטה�ושידורים

שידורי�תכניות
7

שונות
1

קליטת�השידורים
4

סה"כ�-��12תלונות

תלונות�הציבור רדיו�אזורי
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ניתוח�נושאי�התלונות:

הנושאים�העיקריים�שעלו�מתלונות�הציבור:

פגיעה�ברגשות�הציבור�-�תלונות�על�פגיעה�ברגשותיהן�של�קבוצות�אוכלוסייה�מסוימות�בחברה�(כגון:�ניצולי1.�

שואה,��נשים,�מתנחלים,�נושאי�דת�ועוד).

פגיעה�בשם�הטוב�ובטעם�הטוב�-�תלונות�על�התבטאויות�שדרנים�הפוגעות�בשם�הטוב�של�אישי�ציבור.�כמו�כן,2.�

התקבלו�תלונות�על�פגיעה�בטעם�הטוב,�כפי�שבאו�לידי�ביטוי�בהפרה�של�תרבות�הדיון�והשיחה�ובאי�שמירה�על

כבודם�של�המידיינים�על-ידי�מגישים�ומאזינים�שעלו�לשידור.

אתיקה�בפרסומות�-�בתחום�התלונות�על�פרסומות�בלטו�הפניות�בנושאי�האתיקה�השונים,�כמו:�רמיזות�מיניות3.�

בוטות,�פרסומות�בנושאים�פוליטיים�השנויים�במחלוקת�ציבורית�והטעיה�בפרסום.

שידורי�תכניות�-�בנושא�זה�הגיעו�תלונות�שנגעו,�בעיקר,�לזהותן�של�התכניות�ולהיעדר�התאמה�בין�תכניות�משודרות4.�

לבין�אלה�המופיעות�בלוחות�התכניות�של�התחנות.

חלוקת�התלונות�עפ"י�תחנות

בשנה�זו,��עלה��"רדיו�תל-אביב"�למקום�הראשון�ברשימת�התחנות�בעלות�מספר�התלונות�הרב�ביותר,�כשהוא�מקדים

במעט�את�תחנת�"רדיוס",�שאף�לגביה�חל�גידול�בנפח�פניות�הציבור.�לשתי�תחנות�אלה,�מצטרף�"רדיו�ללא�הפסקה",

שממשיך�לשמור�על�מספר�רב�יחסי�של�תלונות�בהשוואה�לשאר�תחנות�הרדיו�האזורי,�אם�כי�יש�לציין�כי�גם�בתחנה

זו�חלה,�בהשוואה�לאשתקד,�עלייה�בהיקף�הפניות�שהתקבל�בעניין�שידוריה.�נראה,�כי�הסיבה�נוגעת�לאופיין�המיוחד

של�חלק�מהתכניות�של�שלוש�התחנות�ולסגנון�המאפיין�את�לשון�שדריהן.
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נושא

תלונות�ציבור
תלונות�בענייני�תכניות

ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנה

פגיעה
ברגשות
הציבור

*Esc99םרדיו� אלמנטי � החדרת
דתיים,�שאינם�במקומם,
בשעשועונים�ובמשחקי
�בהגשת �בתכנית רדיו

יורם�וואזנה.

�השידור �מועדי �את �ציין �לא הפונה
המדויקים�של�התכנית,�למרות�בקשות
חוזרות�ונשנות�של�הרשות.�לפיכך�לא

ניתן�היה�לטפל�בתלונה.

לא�נדרש.

רדיו�ללא
הפסקה

שלוש�תלונות�שונות�על
�מגיש �שערך השוואה
התכנית�"סגל�עצבני"
�להיטלר, �מאזינה בין
באופן�שפוגע�ברגשותיה
וברגשות�ציבור�ניצולי

השואה.

השוואת�המגיש�לא�הייתה�במקומה,
�רגישות�נושא�השואה בעיקר�בשל�
וייחודיותו.�אף�על�פי�שהרשות�הסכימה
עם�התחנה,�כי�המאזינה�תקפה�את
�עדיין המגיש�בצורה�משולחת�רסן,
�לרמת �לרדת �לא � �ממגיש מצופה

התבטאויות�של�מאזינים�קיצוניים.

לאור�פניית�הרשות
קיימה�התחנה�שיחת

בירור�עם�המגיש,
והדריכה�להימנע
ממקרים�דומים.

רדיו�תל-
אביב*

שלוש�תלונות�שונות�על
�מגישי � התבטאויות
"תכנית�הערב"�בשיחה
עם�פקידה�ב"בית�אנה
פרנק"�שבהולנד,�באופן
שאינו�הולם�את�דמותה
של�אנה�פרנק�ואת�נושא

השואה�בכלל.

התנהלות�השיחה�של�המגישים�הייתה
בבחינת�חריגה�מכל�נורמות�אתיות,
תרבותיות�ורמיסת�רגשות�של�חלקים
רחבים�מהציבור�בחברה,�בפרט�לאור
�בשל �השואה. �נושא �של רגישותו
ההיסטוריה�של��התבטאויות�חמורות
�ועקב של�צמד�השדרנים�בשנה�זו,
ריבוי�התלונות�המגיעות�בעניינם,�טופל

הנושא�בהליך�הפרות.

א.�התחנה�נקנסה
בנטילת�זמן�פרסום.
ב.�הרשות�אסרה�על

התחנה�לשדר�את
התכנית�עד�אשר

תציג�התחנה�לרשות
את�מנגנוני�הפיקוח

והבקרה��למניעת
הפרות�בתכנית�זו.

רדיו�תל-
אביב*

שי י מג � ת התבדחו
�על �הבוקר" "תכנית
חשבונם�של�חללי�צה"ל,
�ברגשות �פגיעה תוך

המשפחות�השכולות.

הרשות�קיבלה�את�עמדת�התחנה,�כי
�צה"ל �חללי �על �בדוגמא בשימוש
�לפגוע �התכוונו �לא �כלל השדרנים

בזכרם�ובפועלם.

הרשות�הסבה�את
תשומת��לב�התחנה
לנקוט�משנה�זהירות

בהעלאת�נושאים
רגישים,כשכול,
בעיסוק�בז'אנר

הסאטירי.

רדיו�תל-
אביב*

ריאיון�בשידור�עם�בתו
הקטינה�של�נעם�פדרמן
ת י נ ו פ טל � חה בשי
�ב"תכנית שנערכה
�שי �בהגשת הערב"

ודרור.

בשיחה�זו�היה�משום�ניצול�ציני�של
גיל�הילדה,�במיוחד�משום�שהשדרנים
היו�מודעים��מלכתחילה�לעובדה�כי

מדובר�בקטינה.

בשל�הפקת�הלקחים
של�התחנה�-

התנצלות�השדרים
בשידור�על�המקרה

ובו�בזמן�הצהרת
מנכ"לית�התחנה�על

השעיית�צמד
השדרנים�בעתיד�אם
תמצא�אותם�הרשות

מפרים�את�כללי
האתיקה�-�החליטה
הרשות�שלא�לפתוח
בהליך�הפרות.�נעם
פדרמן�הגיש�תביעה

לבית�המשפט.
ראה�הרחבה�בפרק
הלשכה�המשפטית.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.
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פגיעה
ברגשות
הציבור

(המשך)

רדיו�לב
המדינה

�מגיש �שסיפר בדיחה
התכנית�"אהבנו"�אודות
�הפוגע �באופן אונס,
בציבור�נפגעות�תקיפה

מינית.

גם�בכוחן�של�בדיחות�לפגוע�ברגשות
הציבור,�בעיקר�כאשר�מדובר�בזילות
האישה.�בדיחות�בשידור��אינן�חסינות

מפני�עמידה�בכללי�אתיקה.

טופל�בהליך�הפרות.
השדרן�התנצל

בתכניתו�על
התבטאותו�בשידור.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�לב
המדינה*

התבטאויות�מקוממות
מפי�מגיש�התכנית
"אהבנו",�הפוגעות

ברגשות�הציבור�החרדי
והדתי�לאומי.

מהאזנה�לשידור�השתמע,�כי�בדברי
�הדת�הייתה�ביקורת המגיש�בעניין
�בדרך �ידו �על �סויגה �שאף אישית,
המקובלת�בתכנית�מסוג��זה,��בנושא
�בחברה �הקיים �משיח �חלק שהוא
הישראלית.�אלא,�שכוחה�של�הביקורת
היה�יפה�עד�אשר�השמיע�המגיש�את
�ציבור �כלפי �המיותרת התבטאותו
הימין,�שחצתה�בהכללתה�את�גבול

הטעם�הטוב.

הרשות�קבעה,�כי
מדובר�בהפרה

וקנסה�את�התחנה
בנטילת�דקות

פרסום.

רדיו�לב
המדינה*

פגיעה�בציבור�מחנה
השמאל�בעקבות
התבטאויות�מגיש
התכנית�"אהבנו".

בבדיקת�הרשות�לא�אותר�הקטע�שהלין
עליו�הפונה.�כיוון�שהמתלונן�לא�השיב
�לשכת �של �ונשנות �חוזרות לפניות
הנציב�באשר�למועד�המדויק,�לא�ניתן

היה�לטפל�בתלונה.

לא�נדרש.

רדיו�לב
המדינה*

התייחסות�שאינה
הולמת�של�מגיש

התכנית�"אהבנו"�כלפי
ציבור�המתנחלים,�תוך

שימוש�בכוח�הרדיו
להבעת�דעות�שליליות

נגד�אוכלוסייה�זו.

כי � לה, עו � ר דו �לשי מההאזנה
ההתבטאות�שיקפה�את�דעתו�האישית
של�השדרן.�למרות�זכותו�של�השדרן
לעשות�כן,�בפרט�כשמדובר�בתכנית
�המגיש�עשה �שניכר�כי �הרי אישית,
זאת�כדי�לפגוע�באוכלוסייה�זו�ולהשמיץ

אותה.

הרשות�התרתה
בתחנה�מפני

הישנות�המקרה.

תחנות�הרדיו
האזורי*

שידור�שירים�לועזיים
ביום�השואה,�באופן

שאינו�הולם�את�מעמד
היום.

�רשמיים�הזכיינים �וזיכרון �אבל בימי
�שירים �רק �להשמיע �חייבים אינם
�אולם�קיימת�דרישה�מהם עבריים,
להתאים�את�תוכן�השידורים�לאופי�זמן

השידור,�וכך�עשו�הזכיינים.

לא�נדרש.

�מינייםרדיו�חיפה* �תכנים שידור
�לשעת �ראויים שאינם
שידור�התכנית�"עקום

בבוקר".

נמצא,�כי�דברי�המגיש�חרגו�מגבולות
הטעם�הטוב�ותכניהם�לא�היו�ראויים

לשעות�השידור.

התחנה�נקנסה
בנטילת�זמן�פרסום

ובהשעיית�היתר
הניוד.

פגיעה
בשם�הטוב

ובטעם
הטוב

התבדחות�מגישירדיו�חיפה*
התכנית�"עקום�בבוקר"

על�מידת�ההגנה�של
שכפ"ץ�קרמי�על�קצין

שנהרג�יום�קודם
לשידור.

מדובר�בתכנית�אקטואליה�סאטירית,
שמטרתה�להתייחס�לאירועים�שונים
מנקודת�מבט�שונה�ואף�ביקורתית.
במקרה�זה�הסאטירה�לא�כוונה�לאופן
�לנושא �אלא, �צה"ל, �קצין �של מותו
אמצעי�המיגון�הבעייתיים�של�הצבא
�הפגיעה �כי �ייתכן, �בתכנית. שהוצגו
שחש�המתלונן�נבעה�ממועד�השידור
הסמוך�לאסון�המדובר,�אולם�אין�בזאת
�ז'אנר �הגבלת �את �להצדיק כדי

הסאטירה�מעל�גלי�האתר.

לא�נדרש.
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פגיעה
בשם�הטוב

ובטעם
הטוב

(המשך)

שתי�תלונות�שונות�עלרדיוס*
התנהגות�בוטה�ומעליבה

של�מגיש�התכנית
"פלאטו�בלי�חשבון"

כלפי�מרואיינים�שהעלה
לשידור�במספר�תכניות.

אכן�השדר�קטע�תכופות�את�דברי
המרואיינים,�בלי�לאפשר�להם�לסיים
את�דבריהם,�טון�דיבורו�היה�תוקפני
�בהכללות �שימוש �ועשה וצעקני,
חסרות�ביסוס.�מגיש�יכול�לבקר�מהלך
מדיני�או�השקפות�פוליטיות�בשידור,
אך�לא�לתקוף�אישית�אנשים�בגלל
�אותם �מה�גם�שהזמין � דעותיהם,
�בהתנהלות �אף מראש�להתראיין.
�את �למתן �שניסה �השני, השדרן
ההתבטאויות,�לא�היה�די�כדי�לשנות
את�תחושת�הפגיעה�והטעם�הרע
שנוצרו�בשידור.�התחנה�לא�השכילה
להפיק�לקחים�מהידברות�עם�הרשות
�אירועים �בגין ומהתראותיה�בעבר

דומים�בתכנית.

טופל�בהליך�הפרות:
א.�מגיש�התכנית
הושעה�מהגשת

שתי�תכניות�ברצף.
ב.�על�המגיש�היה
להתנצל�בשידור.

בתקופתג.
ההשעיה,�נדרשה

התחנה�לקיים�הליך
של�הפקת�לקחים

ולהודיע�לרשות�את
תוצאותיו.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�ללא
הפסקה

השתלחות�מגיש
התוכנית�"זהבי�עצבני"

בחבר�כנסת�ממפלגת
ש"ס�במונולוג�שלו

בתכנית.

מדובר�בהשתלחות�בוטה�ומשולחת
�ציבורית � �אישיות �נגד �אפילו רסן
�לביקורת �נתונה �להיות האמורה
�מכתבי �שלאחר �מה�גם, ציבורית.
הרשות�לתחנה�בנושא,�המשיך�השדר

בניבולי�פה�כלפי�חבר�הכנסת.
�לגרוע�מחובתו �אין לדעת�הרשות,
הציבורית�והמקצועית�של�כל�עיתונאי
להעלות�לדיון�סוגיות�המצויות�על
סדר�היום��ואף�לבקר�את�פעילותם
של�אנשי�ציבור.�אלא�שיש��להבטיח
כי�הדבר�ייעשה�באופן�מקצועי�ותוך
שמירה�על�אתיקה�עיתונאית�ראויה

ומתן�זכות�תגובה.

טופל�בהליך�הפרות:
א.�מגיש�התכנית

הושעה�לשבוע�ימים.
ב.�התחנה�נקנסה

בנטילת�זמן�פרסום.
ג.התחנה�אפשרה

לחבר�הכנסת�להגיב
בשידור�לפרשה.

רדיו�ללא
הפסקה*

שידור�שיר�ובו�קללות
וגסויות�בתכנית�"סגל

עצבני".

במקרה�זה�נשקל�האיזון�הנדרש��בין
חופש��היצירה�לבין�הפגיעה�ברגשות
�פגיעה �כי �היא, �הנטייה הציבור.
בחופש�היצירה�מוצדקת�רק�במקרים
�בנורמות �קיצונית �פגיעה של
�הציבור. �וברגשות הציבוריות
בהשמעת�השיר�המדובר�לא�הייתה
כל�פגיעה��באדם�מסוים�או�בקבוצת

אנשים�מסוימת.

לא�נדרש.

רדיו�ללא
הפסקה*

השתלחות�מאזינים�בשר
אוצר�מכהן�והאשמתו

בגניבת�מתנות
ובהעלמתן�בתכנית

"הבמה�המרכזית".

�הראויה �בלשון �היו ההתבטאויות
לשידור�ושיקפו�ביקורת�המכוונת�כלפי
איש�ציבור.�השדר�השכיל��לשמור�על
עיקרון�האיזון�בשידור,�על�ידי�הצגת
קשת�רחבה�של�דעות�על�השר,�דבר
�מדובר �שאין המחדד�את�הרושם�
בהסתה.�עם�זאת,�יתכן�שאמיתותם
של�המקרים�שיוחסו�לשר�לא�הייתה
�הפנייה�נמצאה �לכן חד�משמעית,

מוצדקת.

הרשות�חידדה�בפני
תחנה�את�החשיבות

בנקיטת�זהירות
ורגישות�ראויות,
בשידור�פרטים

והתבטאויות�אודות
פרשיות�שנכונותן

אינה�חד�משמעית.
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פגיעה
בשם�הטוב

ובטעם
הטוב

(המשך)

רדיו�תל-
אביב

תלונה�של�עיריית
באר-שבע�על�התבטאויות
צמד�השדרנים�שי�ודרור

בגנות�העיר�ותושביה.

�המגישים �את�דברי �רואה הרשות
�ותושביה, �שבע �באר אודות�העיר
כהכללות�מיותרות�וחסרות�טעם.�גם
בהתנצלות�היזומה�של�התחנה�לפני
עיריית�ב"ש�וב"התנצלות"�המגישים
בשידור,�לא�היה�די�כדי�לשנות�את
�האייטם, �של ההתרשמות�מאופיו

ואפילו�אף�לחדד�את�פגיעתו.

עקב�הצעדים
שנקטה�התחנה

בשל�התלונה,
הסתפקה�הרשות

בהתראה.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�תל-
אביב*

�שדרני השתלחות�צמד
"תכנית�הבוקר"�באשת
שר�אוצר�מכהן,�בין�היתר,
באמצעות�העלאת�מאזין
שהשמיץ�אותה�בשידור.

פרטי�התלונההרשות�מצאה�את�התלונה�קנטרנית.
הועברו�לתחנה.

רדיו�תל-
אביב

מסע�השמצות�ממושך
�"תכנית �מגישי של�שני
הערב"�נגד��שדרן�"רדיו
�כינויי �ובו �המדינה" לב
גנאי,�באופן�הפוגע�בשמו
�שהוא �ובמוניטין הטוב

זוכה�לו.

לעניין�הטענה�על�מסע�השמצות�-
שמו�של�השדרן�אוזכר�רק�בתכנית
אחת�משלושת�המועדים�שנטענו.
לא�נראה,�כי�מדובר�ב"ציד�מכשפות"

על�ידי�המגישים.
�הדברים -� �ההתבטאויות לעניין
�נקודתית �מביקורת �כחלק נאמרו
ומותרת�על�שדרן,�אשר�אישיותו�ואופן
�שנויים �להיות �עשויים התנהלותו

במחלוקת.

לא�נדרש.

תחנות
הרדיו

האזורי

מסע�השמצות�ממושך
�"תכנית �מגישי של�שני
הערב"�נגד��שדרן�"רדיו
�כינויי �ובו �המדינה" לב
גנאי,�באופן�הפוגע�בשמו
�שהוא �ובמוניטין הטוב

זוכה�לו.

מרואיין�התבטא�בשידור�בדרך�שאינה
ראויה�וללא�כל�התערבות�של�המגיש.
התברר,�כי�התלונה�הייתה�מכוונת
�של �ב' �ברשת �שהושמע לשידור
�הרדיו �בתחנות �ולא קול-ישראל

האזורי.

לא�נדרש.

הוגנות
ויחס

למאזין

רדיו�צפון
ללא

הפסקה*

המתלונן�הועלה�לשידור
בתכנית�בהגשת�רווית

שפר�ללא�ידיעתו�והוטחו
בו�העלבות�בגין�דברי

ביקורת,�שהשמיע
במסרונים�(S.M.S),�כלפי
הקהילה�ההומו-לסבית.

אף�שהמסרונים (S.M.S)�כללו�גם
התגרויות�בוטות�ואף�שהמתלונן,
�זאת, �ומשהבין משהועלה�לשידור
�השיחה �את �לקיים �להמשיך בחר
�מצאה �לסיימה, �ולא הטלפונית
פן באו � לפגם � �טעם הרשות
�השדרנית�כלפיו. ההתייחסות�של
שכן,�כוחו�והשפעתו�של�שדרן�רדיו,
בעצם�השימוש�במיקרופון,�גובר�על
�ידי דעות�והשקפות�שמובעות�על

מאזין�זה�או�אחר.

התחנה�נדרשה
לנהוג�במשנה
זהירות�באופן

העלאת�מאזינים
לשידור.

�קול- רדיו
רגע*

התניה�בקבלת�פרס
בעקבות�זכיית�מאזינה
בתכנית�"שעה�יפה",

בהגעה�של�הזוכה
למשרדי�התחנה,�בלי

שהדבר�נאמר�מראש�על
ידי�התחנה�בשידור.

בסופו�של�דבר�נשלח�הפרס�בתוך
�30יום�לזוכה�לשביעות�רצונה.��כן
התברר,�שהתחנה�'נשענה'�על�תקנון
פרסים�קיים.�וכן,�התחנה�התחייבה
לפרסם�הודעות�תכופות�יותר�בעניין

אופן�קבלת�פרסים.

לאור�פעולות
התחנה�בעקבות

התלונה,�לא�נדרש
טיפול�הרשות.
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הוגנות
ויחס

למאזין
(המשך)

טעות�בשיפוט�בדבר�זוכהרדיוס*
�יומי �רדיו בשעשועון

."MTV NEW"בתכנית�

מהאזנה�לתכנית�לא�ניתן�היה�לקבוע
�מי �היינו �מוצדקת, �התלונה האם
�לשאלה �נכון �ענה מהמשתתפים
המכרעת.�הרשות�המליצה��לפונה
�לשם�פענוח �בטכנאי-קול להיעזר
�את �להוכיח �יצליח �ואם השידור,
צדקתו,�היא�תשוב�לבחון�את�התלונה.

לא�נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�ללא
הפסקה*

�משלוח�פרס�למאזין אי
�רדיו �בשעשועון שזכה
בתכנית�"דידי�לוקאלי".

�חלפה �התלונה �ועד �הזכייה מאז
כשנה.�על�פי�כללי�הרשות�השנייה,
הזמן�שבו�ניתן�לטפל�בתלונה�הוא
עד��90יום�ממועד�שידור�התכנית.
�סביר�למשלוח�פרס �זמן עם�זאת,
לזוכה�הוא��30ימים�ממועד�הזכייה.

הרשות�הנחתה�את
התחנות�באשר�לזמן

הסביר�למשלוח
פרסים�(�30יום).

רדיו�קול-
חי*

צנזור�אחת�מכתבות
מהדורת�החדשות

המרכזית�של�ערוץ�10
שעסקה�בפרשת�אונס

בצה"ל,�ושיבוץ�מוסיקה
במקומה.

�התחנה�לחברת�החדשות�של בין
�בידיעת �הסכם, �נחתם 10� ערוץ
הרשות,�המעגן�את�התאמת�תוכני
מהדורות�החדשות�לאופיו�של�"רדיו
קול-חי":�תחנה�דתית�הפונה�לקהל
יעד�של�שומרי�המסורת,�אשר�אינו
מאזין�לתחנות�רדיו�שאינן�מקפידות
על�שפה�נקייה�ומשדרות�נושאים,
�אין �הצניעות�יפה�להם. שלדעתו,
הרשות�מתערבת�בבחירת�הנושאים
שלדעת�התחנה�אינם�ראויים�לשידור,
כל�עוד�אין�הדבר�פוגע�בתנאי�הזיכיון

שניתן�לתחנה.

לא�נדרש.

רדיו
ירושלים

חוסר�היענות�התחנה
לבקשות�חוזרות�ונשנות
של�המתלונן�להשתתף

בתכנית�ספורט
המשודרת�בתחנה.

במהלך�הטיפול�בתלונה�הודיע�עורך
�מבקש �הוא �כי �הפונה, �של דינו
להפסיק�את�הטיפול�בתלונה,�כיוון

שמרשו�החליט�לבטלה.

לא�נדרש.

אחריות
ציבורית

רדיו
אמצע
הדרך*

מסירת�נתוני�סקר�שנערך
בעבור�התחנה,�ללא�ציון

מקורו.

מדובר�היה�במשאל �ולא�בסקר.�לכן
הסכימה�הרשות�עם�התחנה,�כי�לא
היה�הכרח��לציין�את�מקור�הנתונים.

לא�נדרש.

רדיו�תל-
אביב*

�שאינן �תחושות נטיעת
�ציבור �בקרב נעימות
צאה כתו � ם י נ י המאז
�מגישי �של מדבריהם
ם י מר ו ג " � ת י נ התכ
הולכים",�בנוגע�לציפייה
לפיגוע�בעקבות�חיסולו
�החמאס ג �מנהי של
�אחמד �השיח' לשעבר,

יאסין.

�מהמאזין �נעלמה �הרשות, לדעת
הנימה�האירונית�לרבות�השמעת
קולות�הצחוק�ברקע.�הדברים�נאמרו
�של �הרשמיות �לאזהרות כביקורת
גורמי�הביטחון�שהתפרסמו�באותם
ימים�באמצעי�התקשורת.�דבר�שעלול
�לפיגוע �ציפייה�בציבור היה�ליצור

נקמה.

לא�נדרש.

טענות�למעורבותרדיו�דרום
פוליטית�של�עיריית�באר-

שבע�בניהול�התחנה.

�שקרה �באירוע �מדובר �שאין כיוון
בשידור,�לא�היה�בידי�הרשות�להכריע
בין�עמדות�כל�אחד�מהצדדים�באשר

להשתלשלות�העניינים.

לא�נדרש.
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אחריות
ציבורית
(המשך)

רדיו
ירושלים*

�מסרים �ובו �שיר שידור
המעודדים�אלימות�נגד
�מיניים �רמזים נשים,
וביטויים�על�גוף�האישה.

�בעלות �מילים �נכללו �בשיר אמנם
מסרים�אלימים�ומיניים�נגד�נשים,
אולם�מטרת�השיר�הייתה�לבקר�את
התופעה.�הביקורת�נגעה�לאוזלת�ידה
של�המשטרה�נוכח�הפגיעה�בנשים

והתעלמות�הסביבה�מכך.

לא�נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�ללא
הפסקה*

התחנה�לא�העבירה
למתלונן�הקלטה�של

אייטם�מהתכנית�"דידי
לוקאלי",�בטענה

שהתכנית�המבוקשת
אינה�מצויה�ברשותה.

כל�זכויות�השידור,�לרבות�תיעוד�שלו,
�והיא �המשדרת �התחנה �בידי הן
רשאית�לעשות�בהן�כרצונה,�כל�עוד
היא�עומדת�בהוראות�החוק�והזיכיון.
על�כן,�תחנה�גם�רשאית�שלא�להעביר
קלטת�תיעוד�שידור�לפונה,�אלא�אם
�גורם �על-ידי �כן �לעשות �חויבה כן
מוסמך�(כגון:�בית-משפט).�הרשות
המליצה�לפני�המתלונן�לשוב�ולפנות

ישירות�לתחנה.

לא�נדרש.

עיסוק
חריג�במין

פרסום�מסיבה�בתכניתרדיוס*
�ובו �הזמן", "מנהרת
�שאינם �מיניים תכנים
ראויים�למאזינים�ילדים.

�השתמעה �לא �המיני מהאזכור
ארוטיקה,�או�בוטות�כלשהי.�יתר�על
כן,�מדובר,�אם�בכלל,�באמירה�בודדת.

הרשות�הזכירה
לתחנה�להמשיך

ולנקוט�משנה
זהירות�בהתבטאויות

שאינן�מתאימות
לשעת�שידור

התכנית.

�התכנית �מגיש בקשת
�מסרון � לשלוח�לתחנה
�תכנים �המכיל (S.M.S)
לא ו � ם בוטי � ם י י נ מי
�אינם �אשר חינוכיים,
מתאימים�לקהל�היעד�של

התחנה.

(S.M.S) הבקשה�למשלוח�המסרון
נעשתה�במסגרת�שעשועון�רדיו.�תוכן
�הנושא�רמיזה ההודעה�הוא�סלנג

מינית.
הרשות�סברה,�כי�אין�הצדקה�לשימוש
בביטוי�זה,�גם�לא�תחת�מטריית�רובד
�אופיה �בשל �בעיקר, �זה. לשוני
המוסיקלי�של�התכנית�וקהל�היעד
שלה,�בני�הנוער.��התחנה,�מיוזמתה,
טיפלה�בנושא�ובין�היתר�פיטרה�את

השדרן.

לא�נדרש. רדיו
*Esc99

תכנים�מיניים�שאינם
הולמים�את�שעות�שידור

התכנית�"תכנית
הבוקר".

מהאזנה�מדגמית�למספר�תכניות
�מקרים �במספר �אכן �כי עולה,
�בשיחותיהם �כללו השדרנים
התבטאויות�בלשון�שאינה�ראויה,�על
�מתאימה �אינה �וכמה �כמה אחת

להאזנה�בשעות�הבוקר.

הרשות�התרתה
בתחנה�מפני

הישנות�המקרה
והנחתה�אותה

להפיק�לקחים�מכך.

רדיו�תל-
אביב

�את �להפסיק בקשה
�הרדיו �תחנות מדיניות
האזורי�לעסוק�בנושאים
הקשורים�במין�מהשעה

�21:00בערב.

מדיניות�הפיקוח�והבקרה�של�הרשות
השנייה�נעשית�רובה,�כמעט�ככולה,
על-פי�תלונות�מפורטות�המתקבלות
ברשות.�בפנייה�לא�נמצאו��הפניות
לתכנים�מסוימים�ומועדי�שידורם,
אלא�התייחסות�כללית�בלבד.�על�כן,
�להמשך �מקום �ראתה �לא הרשות

טיפול�בפנייה.

לא�נדרש. תחנות
הרדיו

האזורי
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זכות
התגובה

רדיו�קול-
רגע*

שתי�תלונות�שונות�על�אי
מתן�זכות�התגובה�למאזין,
�שהועסק �לשעבר, שדרן
�אשר �ופוטר, בתחנה
הושמץ�בתכנית�"מדברים
�בעקבות�דברים ברדיו",
שאמר�על�מנהל�התחנה,

מגיש�התכנית.

�ייתכן �כי �הודיע, �שהפונה מאחר
�משפטיים, �בהליכים �גם שיפעל
�עד השהתה�הרשות�את�טיפולה,
להודעת�המתלונן�באיזה�הליך�הוא

בוחר.�המתלונן�לא�חזר�לרשות.

לא�נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�תל-
אביב

�מגישי �זוג השתלחות
"תכנית�הבוקר"�ברשות
השידור,�בלי�שניתנה�לגוף
זה�אפשרות�להגיב�על�כך

בשידור.

הרשות�קיבלה�את�עמדת�התחנה,
שלפיה�התייחסותם�של�המגישים
שיקפה�ביקורת�לגיטימית�שכוונה
לגוף�עצמו�בלבד,�על�עלויות�קיומו.
�מצד �השתלחות �הייתה �אם גם
המגישים,�הרי�שהייתה�שולית�ביחס
�על �ביקורת �שעניינו �כולו לאייטם
�הממומן התנהלות�הגוף�הציבורי

מכספי�ציבור.

לא�נדרש.

רדיו�קול-
חי

השמצות�כלפי�שר
הרווחה�בתכנית

"כותרות",�בלי�שניתנה
לו�זכות�התגובה�בשידור.

ביקורת�בתכניות�אירוח�מסוג�זה�היא
דבר�מקובל,�במיוחד�שהיא�כוונה�כלפי
משרה�ממשלתית�-�ציבורית�האמור
להיות�נתון�לביקורת�ציבורית.�עם�זאת,
בהשמעת�ההתבטאויות�כגון�"זכרו
לדיראון"�והסקת�מסקנות�על�אופיו
�משום�פגיעה �היו �השר, �של העוין
הפורצת�את�גבולות�הביקורת�הסבירה.
המגישה,�לא�זו�בלבד�שלא�שמרה�על
�איכות�השידור�אלא�אף�עודדה�ביקורת
�בשידור �שנוצרה �הפגיעה כזו.
מתעצמת,�בכך�שלא�ניתנה�לשר�זכות
התגובה,�בעיקר�נוכח�העלאה�לשידור
של�דעה�נוספת�המתנגדת�להתנהלות
השר�ובכך�שהאייטם�נמשך�זמן�רב.
�מכתב �ביוזמתה �שלחה התחנה
התנצלות�לשר�לאחר�פנייתה�הראשונה

של�הרשות�אליה.

הרשות�הנחתה�את
�לשר �לתת התחנה
�סביר �שידור זמן
�גרסתו �את למסור
לפרשה,�וכך�נעשה.

פגיעה
בפרטיות

רדיו�תל-
אביב

�של אזכור�שמה�הפרטי
ב"תכנית � ת י שחקנ
הערב",�הקשורה�בפרשה
�בציבור שהתפרסמה
למרות�שהוצא�צו�איסור

פרסום.

התחנה�טענה�כי�לא�קיבלה�העתק
מצו�איסור�הפרסום.��מהאזנה�לשידור
עולה,�כי�המגישים�ידעו�שהתפרסם
�ועל �עליהם �היה �לפיכך �כזה. צו
התחנה�לדאוג�להשגתו�וללמוד�את
�על �היה �כן, �נעשה �משלא תוכנו.
�זהירות �משנה �לנהוג השדרים

בהתייחסותם�לאייטם�האמור.

התחנה�נקנסה
בנטילת�זמן�פרסום.

שתי�תלונות�שונות�עלרדיוס*הסתה
ביטויי�הסתה�של�מגיש
התכנית�"פלאטו�בלי

חשבון"�נגד�מחנה
השמאל�בישראל.

הדברים�שנאמרו�היו�בתגובה�לדבריו
�והוצגו �לתכנית, �שעלה �מאזין של
במפורש�על�ידי�השדר�כציטוט�של
הצהרות�ארגוני�טרור�שכבר�הושמעו
�ולא�את�דעתו�האישית.�עם בנושא,
�במספר �דופי �מצאה �הרשות זאת,
התבטאויות�שלו�בשידור�כלפי�מרואייניו.

בעקבות�פנייתה�של
בנושא, � הרשות
הזהיר�מנהל�התחנה
�לבל �המגיש את
יישנה�מקרה�דומה

בעתיד.
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תלונות�בענייני�פרסומות
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אתיקה
בפרסומות

רדיו�צפון
ללא

הפסקה*

�בוטים �מיניים רמזים
בפרסומת�לקו�ההיכרויות
"קליק",�שאינם�הולמים

את�שעות�השידור.

�היכרויות בתשדיר�רמזים�למפגשי
למטרת�קיום�יחסי�מין�בדרכים�שונות.
�לקהל �מתאים �אינו �התשדיר בכך
�ובני �לילדים �ובמיוחד המאזינים,
הנוער,�שהם�חלק�לא�מבוטל�מקהל
�בפרט�בשעות �התחנה, �של היעד

היום.�הנושא�טופל�בהליך�הפרות.

התחנה�נקנסה
בנטילת�דקות

פרסום.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�חיפה
ורדיו�דרום

שתי�תלונות�על�שידור
פרסומת�בנושא�הפרטת
נמלי�הים�מטעם�משרד

האוצר�-�נושא�פוליטי
השנוי�במחלוקת.

�הרשות �בכללי �איסור מאחר�שחל
השנייה�על�שידור�פרסומות�בנושאים
�את �הרשות �הנחתה �זה, מסוג
התחנות�להסיר�את�התשדיר�משידור.

הפרסומת�הוסרה
משידור.

תכנים�מיניים,�שאינםרדיוס
הולמים�את�שעות

השידור,�בפרסומת
לחזיות�במידות�גדולות

"Womenשל�חברת�
.Only"

כתשדיר�פרסומת�לחזיות�במידות
�עשוי �מטבעו, �הנושא, גדולות,
�אלא, �מינית. �קונוטציה להעלות
שהנוסח�שמר�על�לשון�נקייה.�לאור
זאת,�הוחלט�שאין�מקום�לפסול�את

התשדיר.

לא�נדרש.

קידום�מסחרי�של�מסיבהרדיוס*
בחסות�התחנה�ובה

תכנים�מיניים�שאינם
הולמים�את�שעת�שידור
התכנית�"מנהרת�הזמן",

והכול�מחוץ�למקבץ
הפרסומות.

�כללה�שלוש�חריגות התכנית�אכן
מכללי�הרשות�השנייה.�לפיכך�טופל

הנושא�בהליך�הפרות.

התחנה�נקנסה
בנטילת�זמן�פרסום.

*Esc99טענה�להיעדר�אמת
בפרסום�ולרמזים�מיניים
שאינם�הולמים�את�שעות
השידור,�בפרסומת�לקו

"pick upהיכרויות�סלולרי�
line",�הפונה�לקהילה

ההומוסקסואלית.

בעניין�תוכן�התשדיר�-�התשדיר,�על
שני�נוסחיו,�שומר�על�לשון�נקייה�ועל
�בכל �עומד�בניגוד�לכללים. �אינו כן
�הזזת �התחנה�הודיעה�על מקרה,
�לשעות �הפרסומת �שיבוץ מועדי
הלילה,�ובכך�גילתה�רגישות�ראויה

לנושא.
בעניין�הטענה�לאמת�בפרסום�-�שני
�שם �את �במפורש �ציינו הנוסחים
שירות�ההיכרויות,�מהותו�ואופיו�וכן
מספרו�הסלולרי,�באופן�שסיפק�את
המידע�הראוי�אודות�"המוצר"�ומנע
�"סילוף", כל�אפשרות�להטעיה�או

כדברי�הפונה.

לא�נדרש.

רדיו�ללא
הפסקה
ורדיוס

לעג�והתקפות�אישיות�נגד
שר�אוצר�מכהן,�בתשדיר

פרסומת�המוחה�על
החלטת�הקבינט

החברתי-כלכלי�לא
להפריט�את�בנק

מרכנתיל.

התשדיר,�שמביע�עמדה�על�דברי�שר
האוצר�בנושא�מכירת�הבנק,�עומד
בניגוד�לכללי�הרשות�בנושא�פרסומות
�במחלוקת �השנויים בנושאים
�או �ציבורית �חברתית, פוליטית,

כלכלית.

הרשות�הנחתה�את
כל�תחנות�הרדיו

האזורי�להסיר��את
התשדיר�משידור.
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אתיקה
בפרסומות

(המשך)

רדיו�ללא
הפסקה*

שידור�פרסומת�לחברת
"ביטוח�ישיר"

בהשתתפותו�של�אראל
סגל,�שדרן���רדיו��ללא

הפסקה,�באופן�שנשמע
כקדימון�לתכניתו�"סגל

עצבני"�המשודרת
בתחנה.

�בתשדיר �הופיעו �שלא מאחר
�לקדימון, �המתאימים מאפיינים
�כי �הבהירה, �שהתחנה ומאחר
התשדיר�שובץ�במקבץ�פרסומות,

התלונה�נמצאה�בלתי�מוצדקת.

לא�נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�תל-
אביב*

טענה�לביטויי�גזענות
בפרסומת�לחברה

הסלולרית�"סלקום".

הסתמכותן�של�פרסומות�מסוימות
על�סטראוטיפים�מקובלים,�בין�אם
לצורכי�שכנוע�והשפעה�ובין�אם�כחלק
�עוד � �כל �פסולה, �אינה מהומור,
הפרסומת�משודרת�בשפה�הראויה
�פוגעים. �מסרים �בה �ואין לשידור
הרשות�התרשמה,�כי�בנוסח�התשדיר
�כללי �של �הפרה �משום �היה לא
האתיקה,�ועל�כן�מצאה�את�התלונה

�בלתי�מוצדקת.

לא�נדרש.

רדיו�תל-
אביב

פרסום�מוטעה�בהודעת
"AIG"חסות�של�חברת�

ל"תכנית�הבוקר".

בעקבות�התלונה,�הורידה�התחנה
משידור�את�הודעת�החסות.�לפיכך
�הרשות�מקום�להמשך �מצאה לא

טיפול�בנושא.

החסות�הורדה
משידור.

רדיו�קול-
חי

סירובה�של�התחנה�לשדר
פרסומת�של�אחת
מחברות�הסלולר,

בעקבות�חרם�צרכני
שהטילה�קבוצת�רבנים

על�אותה�חברה.

�בנושא, �הרשות �מפניית כתוצאה
�הפרסומות �את �התחנה שידרה

לחברה�זו.

הפרסומת�שודרה.

רדיו�לב
המדינה
ורדיוס

שידור�פרסומת�למשקה
אלכוהולי��בשעות�הבוקר,

תוך�פגיעה�ברגשות
הציבור.

�את בעקבות�פניית�הרשות�לקבל
�מנכ"ל � �הצדיק �התחנה, תגובת
התחנה�את�התלונה��והחליט�להסיר

את�התשדיר�משידור.

הפרסומת�הוסרה
משידור.

תחנות
הרדיו

האזורי

חשש�להטעיית
המאזינים,�העשויים

לסבור�כי�המים
המסופקים�באמצעות

המתקן�לטיהור�מים�של
חברת�"תמי�4",�הם�מים

מינרלים.

האמירה�"טבעיים�ועשירים�בכל
�המופיעה �שבטבע" המינרלים
�להטעיה �לגרום �עלולה בתשדיר
אפשרית,�כי�מדובר�במים�מינרלים
ולא�מים�מסוננים�ומטוהרים�בלבד.

הרשות�הנחתה�את
תחנות�הרדיו�האזורי

להסיר�לאלתר�את
שידור�הפרסומת

במתכונתה�הקיימת.

תחנות
הרדיו

האזורי

טענה�נגד�חברת�שפ"א
על�סירובה�לממש�חוזה
תקציבי�בינה�לבין�חלק
מתחנות�הרדיו�האזורי.

אין�הרשות�נוהגת�להתערב�בפעילות
עסקית�של�מי�מזכייניה�כל�עוד�לא
ברור,�כי�אכן�הייתה�הפרה�של�תנאי
הזיכיון�מצד�התחנה.�קל�וחומר�כאשר
�חברת –� מדובר�על�פעילות�צד�ג'
שפ"א,�הפועלת�בשמן�של�תחנות
הרדיו�האזורי�החפצות�בכך.�אי-לכך,
כל�מחלוקת�בין�הפונה�לבין�חברת
שפ"א�צריכה�להיות�מוסדרת�בינם
�בהליכים�האפשריים ולבין�עצמם,

לא�נדרש.
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אתיקה
בפרסומות

(המשך)

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

תחנות
הרדיו

האזורי
(המשך)

�העסקית �מההתקשרות כנובע
�למתלונן �הציעה �הרשות ביניהם.
לנסות�לפתור�את�הנושא�עם�שפ"א,
�המעורבים �הזיכיון �עם�בעלי ואולי
בדבר,�כדי�להגיע�להסדר�שיתאים
לכל�הצדדים�ולשביעות�רצונם.�בו
בזמן,�הביאה�הרשות�לידיעת�התחנות

הנוגעות�בדבר�את�התלונה.

תחנות
הרדיו

האזורי

פרסום�מוטעה�ומוליך
שולל�בתחנות�הרדיו

האזורי�של�מסע�פרסום
חברת�"מי-�עדן".

מבדיקה�שערכה�הרשות�התברר,�כי
�עוד �משודר �אינו �הנדון התשדיר

בתחנות�האזוריות.

�ספק, �הסר למען
�את �הסבה הרשות
תשומת�לב�התחנות
לכך,�כי�אם�הן�יחליטו
�את �ולהעלות לשוב
�לאוויר, הפרסומת
עליהן�לקבל�את�אישור
הרשות�בטרם�ישודר.

תחנות
הרדיו

האזורי

חשש�להטעיה�בפרסומת
לביטוח�רכב�ולביטוח
אישי�של�חברת�"אישי

ישיר",�שנבעה�מאי
פרסום�כל�תנאי�המבצע.

�זה �תשדיר �בעניין �דומה תלונה
התקבלה�גם�בתחום�טלוויזיה.�לאחר
�ובהתאם �החברה �עם בירורים
לביסוסים�שהתקבלו�ברשות,�הוחלט
להתנות�את�שידור�הפרסומת,�כפוף
לציון�מפורש�ומלא�של�כל�התנאים

לקבלת�ההטבות.

נוסח�התשדיר�תוקן
כנדרש�על�ידי

התחנות
המתאימות.

שיבוץ
פרסומות

רדיו�אמצע
הדרך*

"פרסומת�אגב"�אסורה
למרכז�המסחרי�"יד
יצחק"�בכפר-�סבא

בריאיון�בתכנית�"הדקה
ה-�90".

�המרכז �שם �שאזכור �בלבד �זו לא
�פרסומי �צביון �בעל �היה המסחרי
מובהק,�אלא�שהמגיש�חזר�על�שמו
והתייחס�לטיבו�ולמיקומו�הגאוגרפי
שלא�בתוך�מקבץ�הפרסומות,�היווה
"פרסומת�אגב".�על�כן,�הוחלט�לטפל

בנושא�בהליך�הפרות.

התחנה�נקנסה
בנטילת�דקות

פרסום.

רדיו�אמצע
הדרך*

"פרסומת�אגב"�למרכז
הקניות�"בסט�ביי"

בקיבוץ�גן�שמואל,�בדיווח
של�כתב�התכנית�"הדקה

ה-�90".

מאחר�שדיווחיו�של�הכתב�קידמו�את
�תוך שם�בית�העסק�ואת�מוצריו,
הדגשת�הכדאיות�שבהגעה�למקום
�וזאת �חשמל, �לרכוש�מכשירי כדי
מחוץ�למקבץ�הפרסומות,�המקרה

טופל�בהליך�הפרות.

התחנה�נקנסה
בנטילת�דקות

פרסום.

ריבוי�לא�סביר�שלרדיוס*
פרסומות�בשעה.

מבדיקה�שערכה�הרשות�נמצא,�כי
�הדקות �ממכסת �חרגה התחנה
המותרות�בשעה,�לכן�הנושא�טופל

בהליך�הפרות.

התחנה�הותרתה
מפני�הישנות

המקרה.

רדיו�ללא
הפסקה*

פרסומת�סמויה�אסורה
לחיתולי�"פמפרס",

בריאיון�שהתקיים�עם
מנהל�המותג�בתכנית

"איריס�קול".

�מדובר�היה כבר�מראשית�הריאיון
בשיר�הלל�לחיתולי�'פמפרס':�דברי
�המגישה �שאמרה �גורפים שבח
בעקבות�תרומת�חברת�'פמפרס'
למבצע�ההתרמה;�מתן�במה�רחבה
�החיתולים; �סדרת �של לפרסומה
�בעניין �המגישה בהתבטאויות
�בהליך �טופל �הנושא החיתולים.

הפרות.

התחנה�נקנסה
בנטילת�זמן�פרסום.
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שיבוץ
פרסומות

(המשך)

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�ללא
הפסקה*

שידור�"טיזר"�(גריין)
במקבץ�פרסומות�הזהה

לחלוטין�לאות�המעבר
המסמן�מקבץ,�באופן

העלול�לגרום�להטעיית
המאזינים.

�במקבצי �"טיזר" משמעות�שילוב
הפרסומות,�היא�להזכיר�למאזינים
�המשודרת. �התכנית �זהות את
מהאזנה�לשידור�עולה,�כי�הטיזר�נבדל
בצלילו�מזה�של�אות�הכניסה�והיציאה
�שיצר �באופן ממקבץ�הפרסומות,
אבחנה�ברורה�בין�החלק�התכניתי

לחלק�הפרסומי�בשידור.

לא�נדרש.

רדיו�ללא
הפסקה

פרסום�סמוי�לחברת
"ברק�013"�ביום�שידורים

מיוחד�לכבודו�של�יוסי
סיאס.

מהאזנה�מדגמית,�שערכה�הרשות
�התגלו לתכניות�התחנה�ביום�זה,
מספר�מקרים�של�אזכורים�של�חברת
"ברק�013"�והתייחסות�לשירותים
שהיא�מספקת,�שלא�בתוך�מקבצי
הפרסומות.�התלונה�נמצאה�מוצדקת

והנושא�טפל�בהליך�הפרות.

התחנה�נקנסה
בנטילת�דקות

פרסום.

קידום�מכירות�של�חנותרדיו�דרום*
הרהיטים�"בית�מארס"

בתכנית�"דמדומים"
על-ידי�אחד�מכתבי
התחנה,�שלא�בתוך
מקבץ�הפרסומות.

התחנה�נקנסההנושא�טופל�בהליך�הפרות.
בנטילת�דקות

פרסום.

רדיוס
ורדיו

ירושלים

חריגה�בכמות�הפרסומות
המותרות�לשידור�בשעה.

מחודש�יולי�2004,�התירה�הרשות
השנייה�לתחנות�הרדיו�האזורי�להחליט
�מספר דקות�הפרסום �על בעצמן
לשעה�שישדרו,�ובלבד�שמספר�דקות
�סך �יעלה�על הפרסום�ביממה�לא
המותר בחוק,�היינו��15%מזמן�השידור

ביממה,�שהן��216דקות.

מדיניותה��החדשה
של�הרשות�הובהרה

לפונה.

טעות�לשונית�בתשדיררדיוססוגיית�לשון
פרסומת�של�חברת

"בזק".

הרשות�הנחתה�אתהתלונה�נמצאה�מוצדקת.
התחנה�לתקן�לאלתר
�את�נוסח�התשדיר.

Esc99שגיאה�לשונית�בתשדיר
פרסומת�של�חברת

"טלטיב".

הרשות�הנחתה�אתהתלונה�נמצאה�מוצדקת.
התחנה�לתקן�לאלתר

את�נוסח�התשדיר.

רדיו��לב
המדינה*

טעות�לשונית�בתשדיר
פרסומת�ל"כוכב

החשמל".

הרשות�הנחתה�אתהתלונה�נמצאה�מוצדקת.
התחנה�לתקן�לאלתר

את�נוסח�התשדיר,
במקרה�ועודנו�משודר.

אמת
בפרסום

רדיו�תל-
אביב*

שיבוץ�פרסומת�ל"ברק
013",�בהשתתפותם�של

מגישי�"תכנית�הערב"
בשידור�התכנית,�באופן

העלול�לטשטש�את
ההפרדה�בין�תוכן

לפרסום.

אין�מניעה�לשדר�תשדיר�פרסומת�שבו
מופיע�קולה�של�דמות�שיש�לה�תפקיד
�זמן �כל �בתכנית, �חשוב �או ראשי
שהתחנה�נוהגת�בזהירות�הראויה�למנוע
�מאחר �המאזינים. �הטעיית את
שהפרסומת�המדוברת�שודרה�בתוך
�והופרד �שזוהה �פרסומות, מקבץ
בבהירות�באות�מעבר�–�בכניסה�למקבץ
וביציאה�ממנו�–�באופן�שיצר�הפרדה
ברורה�בין�התכנית�לבין�הפרסומות,
נמנעה�אפשרות�להטעיה�של�המאזינים.

לא�נדרש.
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תלונות�בענייני�שידורים�וקליטה
ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

שידורי
תכניות

רדיו�צפון
ללא

הפסקה*

אי�דיוקים�במועדי�השידור
של�מבזקי�החדשות

המקומיות�של�התחנה.

הרשות�קיבלה�את�עמדת�התחנה,
כי�המבזקים�אינם�מתוכננים�להיות
משודרים�בדיוק�בכל�חצי�שעה�עגולה
אלא�להיות�חלק�אינטגרלי�מהתכנית.

לא�נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו�קול-
רגע�ורדיו

אמצע
הדרך*

קטיעת�התכנית�בשידורי
סינדיקציה�שהועברו�בין

התחנות.

�מועדים �התקבלו �שלא מאחר
מדויקים,�לא�היה�בידי�הרשות�לקבוע
מהי�רמת�הפגיעה/הזלזול�במאזין,

ככל�שזו�התקיימה.

הרשות�מצאה�לנכון
לבקש�מהתחנות
להקפיד�הקפדה

יתרה�על�אופן�תיאום
חיבור�וניתוק�השידורים

בשת"פ�ביניהן.

רדיו�אמצע
הדרך

קיום�שידורים�ישירים�של
התחנה�מ"קניון�רננים"

ברעננה�המצוי�באזור
.Esc99הזיכיון�של�רדיו�

על-פי�הכללים,�חלה�חובה�על�תחנות
הרדיו�האזורי�לשדר�באזור�זיכיון�בלבד.
לאור�ממצאי�השידור,�פתחה�הרשות

בהליך�הפרות.

התחנה�נקנסה
בנטילה�זמן�פרסום.

רדיו�אמצע
הדרך*

אי�שידור�תכנית�הספורט
"הדקה�ה-�90",�בניגוד

למופיע�בלוח�המשדרים
של�התחנה.

הרשות�קיבלה�את�תגובת�התחנה,
לפיה�התכנית�באותה�תקופה�יצאה
ל"פגרת�קיץ",�והודעה�על�כך�נמסרה

למאזינים�בשידור.

לא�נדרש.

רדיו
ירושלים*

שתי�תלונות�על�קטיעת
התכנית�"דידי�לוקאלי",
המועברת�בסינדיקציה
מ"רדיו�ללא�הפסקה",

לצורך�מעבר�לפרסומות.

�הבעיה �נפתרה �הפנייה, בעקבות
�חופפים �ירושלים" �"רדיו ומקבצי
בדיוק�לאלה�של�"רדיו�ללא�הפסקה".

לא�נדרש.

בקשה�לעיין�בהצעהרדיו�דרום
שהגיש�"רדיו�דרום"
בשנת�1994,�למכרז
להקמת�תחנה�באזור

הדרום.�זאת,�לאור
הטענה,�כי�שידורי

התחנה,�המאופיינים
במסחריות�יתר,�אינם
מתאימים�לאפיון�אזור

הזיכיון.

עמדת�הרשות:�באשר�לבקשת�העיון
�הגשת �מאז -� �המכרז במסמכי
�למעלה �עברו �היום �ועד ההצעה
�הזיכיון �בשנות �שנים. משמונה
אפשרה�הרשות�לתחנה,�כמו�לשאר
תחנות�הרדיו�האזורי,�לשנות�את�לוח
שידוריה,�כתוצאה�מהצרכים�הבאים:
פילוח�התכניות�לצורכי�קהל�היעד;
מיצוב�עצמי�בשוק�פלורליסטי;�ייעול

ביצועיה�בשוק�התחרותי.
בעניין�לוח�התכניות�-�לתחנה�לוח
שידורים�מגוון,�החל�משידורי�חדשות
וענייני�היום,�עבור�לספורט,�מוזיקה

ושידורים�לטובת�הציבור.
בעניין�מסחריות�היתר�בשידור�-
התחנה�מסרה,�כי�בעקבות�אירוע,
שבו�נרשמה�לתחנה�הפרה�על�חריגה
ממספר�דקות�פרסום�בשעה,��היא

השכילה�להפיק�לקחים�לעתיד.

לא�נדרש.
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ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

קליטת
השידורים

רדיו�תל-
אביב

קליטה�משובשת�של
שידורי�התחנה�באזור

רמת-�גן.

�קיימות �שנים �זה �התחנה, לדברי
הפרעות�בשידור�הנגרמות,�בין�היתר,
�רדיו �ומתחנות �המשדר ממיקום
פיראטיות.�היא�העבירה�התרעה�על
ות י �לרשו �פעמים �מספר כך
המתאימות,�ובהן�למשטרה�ולמשרד
�להקצאת �האחראי התקשורת,
התדרים�בישראל.�הרשות�המליצה
�למשרד �לפנות �המתלונן לפני

התקשורת.

לא�נדרש.

*�תלונות�שהופנו�לתחום�רדיו�על�ידי�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רדיו
ירושלים

ורדיו�קול-
חי

הפרעות�בקליטת
התחנות�בשכונת�פסגת

זאב�בירושלים.

לטענת�התחנה,�מדובר�בהפרעות
הנגרמות�מתחנות�זרות�ופיראטיות.
הגוף�המוסמך�לטפל�בנושאים�כגון
אלה�הוא�משרד�התקשורת�ועל�כן
הציעה�הרשות�למתלונן�לפנות�אליו.

לא�נדרש.

שיבושי�קליטת�תדרי�רדיורדיו�דרום
בעיר�ערד.

�שיבושי �כי מבירור�התלונה�עולה,
�הרדיו �לתחנות �נוגעים הקליטה
הארציות�ולא�של�רדיו�דרום,�ולפיכך
לא�היה�מקום�להמשך�טיפול�הרשות.

לא�נדרש.

אי�קליטת�רשתות�רדיורדיו�דרום
ישראליות,�ובכללם�רדיו
דרום,�באזור�ים�המלח.

התחנה�מסרה,�בתגובתה,�כי�למיטב
ידיעתה�שידורי�רדיו�דרום�נקלטים
היטב�בכל�אזור�ים�המלח�ממשדר
של�"בזק"�הממוקם�בצפון�ים�המלח.
�ביקשה �לאור�הפנייה, מכל�מקום,
התחנה�מחברת�"בזק"�לערוך�בדיקה

נוספת�של�איכות�הקליטה�באזור.

לא�נדרש.

תלונות�בנושאים�שונים
ביצועעמדת�הרשות�ומסקנותיהפרטי�התלונהתחנהנושא

רדיוס
ורדיו�לב
המדינה

טענה�נגד�הרשות
השנייה�על�כך�שאפשרה
ל"רדיו�לב�המדינה"�לשדר

מדי�יום���12שעות
בסינדיקציה�מ"רדיוס".

הרשות�השנייה�מאפשרת�לתחנות
הרדיו�האזורי�לקיים�שיתוף�פעולה
�מהשיקולים �היתר, �בין בשידורים,
�להיות �העשויות �תכניות הבאים:
מתאימות�לקהל�היעד�של�התחנות,
ורצון�לאפשר�לתחנות�לשרוד�בתנאי

התחרות�הקיימים�בשּוק.

לא�נדרש.
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פניות�שהתקבלו�ברשות
רקע�טיפול�ומסקנת�הרשותפרטי�התלונהתחנהנושא

רדיו�א-תכניות
שמס

קבלת�הקלטה�של�ריאיון
ששודר�בתכנית�של

התחנה,�כחלק�מהליך
משפטי�שניהל�הפונה�נגד

התחנה.

זכויות�השידור�של�התכניות�אינן�של�הרשות�השנייה�אלא�של
בעל�הזיכיון.�הרשות�רשאית�לדרוש�מבעל�הזיכיון�עותקים�משידוריו,
או�לערוך�הקלטות�בעצמה,��לצורכי�פיקוח�ובקרה�בלבד.�הרשות

הבהירה��לפונה,�כי�באפשרותו�לפעול�בדרכים�האלה:
1.�פנייה�מחודשת�לתחנה�בניסיון�להשיג�דרכּה�את�ההקלטה

המבוקשת.
2.��פנייה�לנציב�תלונות�הציבור�ברשות.

3.��פתיחה�בהליכים�משפטיים�להמצאת�הקלטת�הנדרשת.

רדיו�תל-
אביב

כחלק�מהליך�משפטי
שהתנהל�נגד�צמד

המגישים�שי�ודרור,�ביקש
הפונה�לקבל�סיכום�של

התלונות,�שהתקבלו�נגד
תכניתם�של�השניים

ב"רדיו�תל-אביב",�ואופן
טיפול�הרשות�בתלונות.

הרשות�העבירה�לפונה�את�הנתונים�המבוקשים�מהשנים
.2004-2001

בקשה�לאישור�קמפייןרדיו�דרום
פרסומי�של�חברת

האוטובוסים�"מטרו�דן".

מבדיקת�התשדיר�על�שלוש�גרסאותיו�עולה,�כי�הוא�עוסק
בסכסוך�עבודה�בין�נהגי�חברת�"מטרו�דן"�לבעליה,�אשר
בגללו�נערכה�באותם�ימים�שביתת�הנהגים.�ככזה,�קבעה
הרשות,�כי�הוא�עומד�בניגוד�לחוק�הרשות�השנייה�האוסר
לשדר�תשדיר�פרסומת�מטעם�גוף�או�ארגון�העוסק�בסכסוכי

עבודה,�ועל�כן�לא�התירה�את�שידורו.

פרסומות

תחנות
הרדיו

האזורי

כחלק�מעריכת�מחקר
בנושא�הפרסום�ברדיו
האזורי,�ביקש�הפונה

לקבל�דוגמאות�לתשדירי
פרסום�שתוקנו,�נפסלו�או

הוסרו�משידור�לאורך
השנים�האחרונות�על�ידי

הרשות�השנייה.

הרשות�סיפקה�לפונה�את�הנתונים�המבוקשים.

תחנות
הרדיו

האזורי

�להשתמש �מותר האם
�בתשדירי �זרות בשפות

פרסום�ברדיו�האזורי?

אין�חיוב�בכללי�הרשות,�שהתחנות�הרדיו�האזורי�צריכות
לשדר�את�הפרסומות�שלהן�אך�ורק�בשפה�העברית.�עם
�התחנות�תשדרנה�באותה�שפת�שידור �כי �מצופה, זאת,
�התחנות�משדרות �במקרים�מסוימים, �אכן הנהוגה�בהן.
פרסומות�בשפה�שונה�משפת�השידור�הרגילה.�כיוון�שמדובר

במקרים�בודדים,�הרשות�משאירה�זאת�לשיקול�התחנות.

האם�רדיו�דרום�מפיץ�אתרדיו�דרום
שידוריו,�בתדר�החדש,

וממשדר�הממוקם�מחוץ
לאזור�הזיכיון�של�התחנה?

�ידי התדר�המדובר�הוא�תדר�ניסיוני�שאושר�לתחנה�על-
משרד�התקשורת,�עקב�בעיות�שיש�לה�בכיסוי�חלק�מאזור
זיכיונה.�לעניין�המשדרים,�מאחר�שהפונה�לא�ציין�את�מיקומם

המדויק,�סיימה�הרשות�את�הטיפול�במקרה.

קליטה
ושידורים

בקשה��מנציג�המרכז
הרפואי�"סורוקה"��לאישור

של�קיום�יום�שידורים
מיוחד�בעבור�המרכז.

נכון�ליום�קבלת�הפנייה,�אין�הגבלה�בחוק�הרשות�השנייה
על�מספר�ימי�התרמה�המותרים�בשנה�בשידור.��נראה�היה
�שמדובר��באי-הבנה�בין�הפונה�לבין�התחנה.��על�כן,�המליצה
הרשות�לנציג�בית�החולים�לשוב�ולהפנות�את�בקשתו�לתחנה.

בקשה�של��יו"ר�עמותת
"הנשרים'�לקבלת�זיכיון

לשידורי�רדיו�עבור
העמותה.

הדרך�לקבל�זיכיון�לשידורי�רדיו�אזורי�היא�באמצעות�מכרז,
שמפרסמת�מועצת�הרשות�השנייה,�מפעם�לפעם.�פרסום
מכרז�מותנה�בזמינות�תדרים�להפעלת�התחנות,�כפי�שמשרד
התקשורת�מקצה�לזכייני�הרשות�השנייה�ועל�פי�הפנייתה.
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רקע�טיפול�ומסקנת�הרשותפרטי�התלונהתחנהנושא

קליטה
ושידורים
(המשך)

�אין�בכוונתה�לפרסם�מכרזים�כלליים �כי הרשות�הודיעה,
נוספים�לשידורי�רדיו�אזורי,�עקב�מחסור�בהקצאת�תדרים
ע"י�משרד�התקשורת�ובשל�תיקון�חוק�הרשות�השנייה,
המאפשר�להאריך�את�תקופת�הזיכיון�של�התחנות�המשדרות

לתקופת�זיכיון�שלישית�בת��4שנים.

�עיריית �מטעם פנייה
בת-ים�בבקשה�להקצות
תדר�לתחנת�רדיו�מקומית
בעיר,�שתפעיל�העירייה.

הרשות�הבהירה�לגורם�הפונה,�כי�נוסף�על�המחסור�בתדרים
חדשים�שמקצה�משרד�התקשורת,�על�פי�חוק�הרשות�השנייה

אין�עירייה�רשאית�להקים�תחנת�רדיו�ולהפעילה.

�לפתיחת �בקשות שתי
�למוסיקה �רדיו תחנת
קלאסית:�האחת�-�אזורית;

והאחרת�-�ארצית.

בשל�המחסור�בתדרים�ומדיניות�משרד�התקשורת�בנושא,
לא�הייתה,�נכון�לשנת�2004,�כוונה�לספק�תדרים�ייעודיים

נוספים.

בקשה�להקים�תחנת�רדיו
�בשפה �נוספת אזורי

הרוסית.

בשנת��2002החליטה�מועצת�הרשות�השנייה�על�נחיצות
הקמתה�של�תחנת�רדיו�בשפה�הרוסית�שתהיה�עצמאית.
אולם�עקב�טענת�משרד�התקשורת�על�מחסור�בתדרים,�לא

הייתה�בידי�הרשות�האפשרות�לפרסם�מכרזים.
הרשות�השיבה�לפונה,�כי�בימים�אלה�נדונה�הצעה�לתיקון
חוק�הרשות�השנייה,�כדי�לאפשר�הקמת�ערוצים�ייעודיים.
הרשות�המליצה�לפונה�לשקול�להציג�את�בקשתו�למשרד

התקשורת�בהליך�חקיקה�זה.

�לשידור �להעלות בקשה
�הסינית �בשפה תכנית
�הרדיו �מתחנות באחת

האזורי.

הרשות�איננה�מתערבת�בפעילות�התוכניתית�של�התחנות,
כל�עוד�היא�עומדת�בתנאי�הזיכיון.��הרשות�המליצה�לפונה

להפנות�את�בקשתו�לאחת�מתחנות�הרדיו�האזורי.

�תחנת �לפתיחת בקשה
רדיו�אזורי�נוספת�באזור

חיפה.

במצב��הקיים,�אין�בכוונת�הרשות�לפרסם�מכרז�להקמת
תחנת�רדיו��אזורי�נוספת�באזור�חיפה.

�רישיון �לקבל בקשה
להקמת�רדיו�אזורי�הפונה
לקהל�הילדים�ובני�הנוער.

הרשות�איננה�בוחנת�את�נושא�הקמת�תחנות�אזוריות�נוספות
בין�היתר,�עקב�טענת�משרד�התקשורת�למחסור�בתדרים

ואפשרות�שידורי�רדיו�דיגיטלי�בישראל.



177
רדיו�אזוריתלונות�הציבור

סיכום�נתונים
סה"כ:��102תלונות�ופניות.��87תלונות�ו-��15פניות.

תלונות
87

פניות
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סקרי�האזנה
בשנת��2004קיימה�הרשות�בעזרת�חברת�"מדגם"�סקר�האזנה�אחד�בחודש�דצמבר,�בהתאמה�למועדים�שבהם�נעשו

הסקרים�בשנים�הקודמות.�הסקר�הקיף��5,494נשאלים�והוא�מייצג�את�דפוסי�ההאזנה�בגילאי��10ומעלה,�בימי�חול

(א'-ה').�הסקר�נערך�ב-�12אזורי�זיכיון�כלליים�ובשני�אזורים�ייעודיים:�אזור�הצפון�לשידורים�בשפה�הערבית�ואזור�המרכז

לאוכלוסייה�הדתית.�נוסף�לכך,�נדגם�אזור�אשדוד�וסביבותיה�לדוברי�רוסית�כמתואר�בהמשך.�בכל�אזור�השתתפו�בין�350

ל�-��600נשאלים�במדגם�מייצג�של�אזור�הזיכיון.

ממצאי�הסקר�מראים,�כי�הרדיו�האזורי�ממשיך�לשמור�על�מגמת�עלייה.�שיעור�ההאזנה�לכל�התחנות�האזוריות�בגילאי

10+�עמד�בדצמבר��2004על��26.6%בהשוואה�ל�-��25.6%בתקופה�המקבילה�אשתקד.�בקרב�גילאי�18+�עלה�שיעור

ההאזנה�ל-��27.4%לעומת��26.6%(בהתאמה).

משמעות�ממצאים�אלה�היא,�כי�ביום�חול�ממוצע�בדצמבר�2004,�האזינו�לתחנות�הרדיו�האזורי�בשפה�העברית�ברחבי

הארץ�כ�–��1,108,000מאזינים�בגיל�10+�וכ�-��930,000מאזינים�בגילאים�18+,�בהיקף�כלל�ארצי,�המאזינים�לאחת�או�יותר

מרשתות�הרדיו�האזורי�לפחות�פעם�ביום.

גם�השנה�כלל�הסקר�נשאלים�בקרב�האוכלוסייה�דוברת�השפה�הרוסית�באשדוד�ובסביבותיה,�שכן�בין�השעות�07:00-19:00

מתפצלים�שידורי "�91�FM-�לב�המדינה"�באופן�שבתדר��89.1�FMמשודרות�תכניות�בשפה�הרוסית.�המדגם�כלל�353

נשאלים,�המייצג�אוכלוסייה�של�כ�–��115,000תושבים�בגילאי�+10.�נתוני�הסקר�מצביעים�על�מגמת�עלייה�מתונה�בשיעור

המאזינים�באזור�לשידורים�ברוסית:�ביום�חול�ב-��3.4%בקרב�גילאי�+�10(מ�-��24.6%בסקר��2003ל�–��28%בסקר�הנוכחי,

שהם�כ-��32,000מאזינים)�וב-��6.4%בקרב�גילאי�18+�(מ�-��26.9%ל-33.3%,�בהתאמה,�דהיינו:�כ-��30,000מאזינים).

החל�מיולי�2003,�עלתה�לאוויר�תחנת�הרדיו�בשפה�הערבית�-�רדיו�א-שמס,�ונערך�סקר�האזנה�בקרב�האוכלוסייה�הערבית

באזור�הזיכיון�של�התחנה.�המדגם�הקיף��346נשאלים,�והוא�מייצג�אוכלוסייה�של�כ-��534,000תושבים�מהמגזר�הערבי

בגיל�10+�המתגוררים�באזור�הזיכיון.�על-פי�ממצאי�הסקר,�שיעור�ההאזנה�לרדיו�א-שמס�ביום�חול�ממוצע�עומד�על�6.6%

בקרב�גילאי�10+�היינו�כ-��35,000מאזינים;�ובקרב�גילאי�18+:�6.9%,�דהיינו�כ-��27,000מאזינים.

ניתוח�עיקר�הממצאים�על�פי�השוואת�תוצאות�הסקר�בשנה�הנוכחית�לתקופה�המקבילה�בשנים�קודמות:

הרדיו�האזורי�מוביל,�זו�השנה�השנייה�ברציפות,�בטבלת�ההאזנה�לתחנות�הרדיו�בישראל,�תוך�שהוא�שומר�על�מגמת1.

עלייה�במשך�שנות�שידוריו.

סה"כ�האזנה�לתחנת�רדיו�כלשהי�בשנת��2004—�נרשמה�ירידה�לעומת�השנה�שעברה.��67%בסקר�הנוכחי�בקרב2.

גילאי�10+,�לעומת��76.9%בשנת��2003(ירידה�של�9.9%),�ו-��72%בקרב�גילאי�18+�לעומת�–��80.7%בשנת�2003

(ירידה�של�8.7%).

הרדיו�האזורי�שומר�על�מעמדו�כמוביל�בקרב�הצעירים�במונחים�ארציים,�הרדיו�האזורי�הוא�המואזן�ביותר�מכל3.

תחנות�הרדיו,�בקרב�גילאי��10-45וגם�בגילאי�18-45.�כך�למשל,�שיעור�ההאזנה�לרדיו�האזורי�גבוה�בכ-�40%מלתחנת

גלגל"צ�בקרב�גילאי��10-45ובכ-�30%בקרב�גילאי�18-45.�בהשוואה�לגלי�צה"ל,�שיעור�המאזינים�לרדיו�האזורי�גבוה

בלמעלה�מפי�שניים�בקרב�גילאי��10-45ובקרב�גילאי�18-45.

זכירת�שם�התחנה�המואזנת�—�נתון�מעניין�נוסף�מתייחס�לשיעור�המאזינים,�שאינם�זוכרים�לאיזו�תחנה�האזינו.4.

עד�שנת��2003וללא�שינוי�ניכר�בסקר�הנוכחי,�נראתה�מגמה�ברורה�של�פיחות�בשיעור�המאזינים�לרדיו,�שאינם�זוכרים

לאיזו�תחנה�האזינו.�בשנת��1998היה�שיעורם�8%,�והוא�ירד�עם�השנים�לכ-��4%בשנת��2003וללא�שינוי�בסקר�הנוכחי.

יש�להעיר,�כי�הניתוחים�שלעיל�עוסקים�בשיעורי�ההאזנה�לתחנות�האזוריות�במונחים�ארציים.�בתוך�שיעורים�אלה�ייתכנו

הבדלים�בין�התחנות,�בהשוואה�ביניהן�במשך�השנים�והתקופות�(גידול�בהאזנה�למספר�תחנות�וירידה�באחרות).
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הפעלת�שידורי�רדיו-דת�ומסורת�בירושלים:

בשנת��2004קיבלה�תחנת�"רדיו�קול�חי"�אישור�הפעלה�מהרשות�והחלה�בשידוריה.�כזכור,�התחנה�זכתה�במכרז

להפעלת�שידורי�דת�ומסורת�יהודית�-�ישראלית�באזור�המרכז,�שנערך�בשנת�2003.

תיעוד�שידורי�הזכיינים:
מערכת�חדשה�ומתקדמת�לתיעוד�שידורים,�אחסונם�ואחזורם�הוכנסה�לפעולה�במתקני�הרשות.�לבד�מאיכות�ההקלטה

ויכולת�הדחיסה�של�המידע,�יתרונה�של�מערכת�זו,�בכך�שהמידע�(שידורי�הזכיינים)�מאוחסן�על�שרת,�המאפשר�האזנה

בזמן�אמת�לכל�ארבע�עשרה�התחנות,�בעמדת�העבודה�הממוחשבת�ללא�קלטות.�זמינותם�של�השידורים�בעמדות

המחשב�של�העובדים�מקלה�על�עבודת�הפיקוח�והבקרה�ומייעלת�אותה.

המערכת�מאפשרת�עבודה�ברשת�תקשורת�מחשבים�עם�זכייני�הרדיו�האזורי�והעברת�קטעי�תיעוד�(קבצי�קול�דחוסים)

באמצעות�דואר�אלקטרוני�ברשת�האינטרנט.

טכנולוגיה
‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó
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בשנת��2004פעלו��14תחנות�רדיו�אזוריות.

ב-��1.1.2004עלתה�לאוויר�תחנת�"רדיו�קול�חי�משדרים�באמונה".�תחנת�רדיו�חדשה�לציבור�הדתי.

ההכנסות�של�תחנות�הרדיו�נטו�(ע"פ�דיווח�לתשלום�תמלוגים)�עלו�בשנת��2004בשיעור�של�כ-��8%בהשוואה�לשנת

�2003והיו�בסך�של�כ-��109מיליון�שקלים.�בנטרול�הכנסות�תחנת�רדיו�א-שאמס�שפעלה�בשנת��2003כחצי�שנה�בלבד

עלו�הכנסות�תחנות�הרדיו�האזורי�בשיעור�של�כ-�6%.

מהדוחות�הכספיים�של�תחנות�הרדיו�ליום��31.12.03עולה,�כי�הרווח�התפעולי�של�תחנות�הרדיו�עלה�בכ-��17%בהשוואה

לרווח�התפעולי�בשנת��2002(בלי�להתייחס�לרדיו�א-שאמס�שלא�היה�קיים�ב-�2002).

שלוש�תחנות�בלבד�סיימו�את�שנת��2003בהפסד�תפעולי.

הרווח�התפעולי�הממוצע�לתחנה�עמד�על�כ-��1.4מיליון�שקלים.

כספים
Ï‰ÈÓÂ†‰ÏÎÏÎ†¨ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó

התפתחות�ההכנסות�נטו�של�תחנות�הרדיו�האזורי
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¯˜ÁÓÂ†‰È‚Ë¯ËÒ‡†Ï¢ÎÓÒ†¨¯Â‡Ï†‰ÓÁ†∫˙‡Ó

פתיחה

שנת��2004היא�שנת�הפעילות�המלאה�הראשונה�של�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�ברשות�השנייה.

התחום�הוביל�השנה�שני�מהלכים�אסטרטגיים�מרכזיים.�האחד,�השלמתו�של�המחקר�על�אודות�הגיוון�התרבותי

בשידורים�וקביעת�מדיניות�לקידום�שילובן�של�הקבוצות�החברתיות�השונות�בשידור.�השני,�כתיבתו�של�מדריך�אתיקה

בפרסומות�על�ידי�וועדה�ציבורית,�שחברים�בה�כל�הגורמים�הרלוונטיים,�ובהם�השחקנים�המרכזיים�בשוק�הפרסום.

שני�מהלכים�מרכזיים�אלה�הובילו�להישגים�משמעותיים,�כל�אחד�בתחומו.

שאלת�שילובן�של�קבוצות�מיעוט�בשידור�איננה�שאלה�חדשה�בתחום�השידורים.�גופי�פיקוח�שונים�בעולם�מתמודדים

עם�הבעייתיות�הכרוכה�בהעדר�גיוון�תרבותי�בשידורים.�תופעת�ההדרה�מן�המרקע�אינה�ייחודית�למדינת�ישראל�אם

כי�נוכח�המבנה�החברתי�בארץ�חשיבותה�כגורם�מעכב�סולידריות�חברתית,�רבה.�אם�כן,�במה�הועלנו�ובמה�חידשנו

כשעלו�הממצאים�ממחקר�הנעדרים�והנוכחים�בשידור�המסחרי?

התשובה�לשאלה�זו�היא�בהפיכתו�של�כלי�המחקר�לכלי�עבודה.�באמצעות�המחקר�תיעדנו�את�היעדר�הגיוון�ודירגנו�את

הקבוצות�השונות�על�פי�מידת�הדרתן�מהמרקע.�ממצאי�המחקר�ומסקנותיו�שולבו�במכרזי�ערוץ�2,�והמתמודדים�בו

נדרשו�לתת�מענה�הולם�לכשל�שנתגלה�בגיוון�התרבותי�בשידורים.�הרשות�מתכוונת�להמשיך�ולעקוב�מקרוב�אחר�אופן

הייצוג�תוך�בחינת�מגמות�השינוי,�שאנו�מצפים�שיתרחשו.�מחקרי�הניתור�השיטתיים�יאפשרו�לנו�לגזור�מדיניות

רגולטורית�מושכלת�הנשענת�על�ממצאים�אמפיריים�הנאספים�מעת�לעת.

בימים�אלה�של�כתיבת�דוח�זה�והפצתו�לציבור�-�אנו�נמצאים�בעיצומו�של�דוח�מעקב�ראשון�בתחום.�התקופה�הנבחנת

היא�התקופה�הטרום�מכרזית,�שבה�נוכחנו,�כי�כאשר�ישנה�מודעות�לנושא,�ניתן�ליצור�ייצוג�הולם�יותר�של�הקבוצות

החברתיות�בישראל.

המהלך�האסטרטגי�השני�הוא�כתיבתו�של�מדריך�אתיקה�בפרסומות�בשיתוף�עם�גורמי�השוק�-�המפרסמים�וחברות�הפרסום,

.(co-regulation)ואנשי�אקדמיה.�מדובר�במיזם�ראשון�בתחום�התקשורת�שבו�נעשתה�רגולציה�בשיתוף�גורמי�השוק�

אנו�רואים�במיזם�זה�את�תחילתו�של�שינוי�רגולטורי�המתרחש�גם�במדינות�שונות�בעולם,�במסגרתו�מתבצעת�הרגולציה�מתוך

הידברות�ודו�שיח�מתמיד�עם�השוק.�אנו�מאמינים�כי�שינויים�בהתנהלות�ענף�התקשורת�לטובת�האינטרס�הציבורי,�יבואו�לכדי

מימוש�נרחב�יותר�מתוך�ההבנה�וההכרה�באחריות�החברתית,�לצד�הפעלת�כוח�הסמכות�הרגולטורית�הנתונה�לרשות.

אסטרטגיה
ומחקר
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אנו�מקווים,�שמהלך�זה�יוכיח,�כי�תפיסה�רגולטורית�זו�היא�התשובה�לשמירה�על�האינטרסים�הציבוריים�באופן�ראוי

וכי�ניתן�יהיה�ליישם�תפיסה�זו�בנושאי�רגולציה�נוספים.

שני�מיזמים�אלה�מדגישים�את�תפיסתה�של�הרשות�כי�ערוצי�הטלוויזיה�המסחריים-ציבוריים,�שעליהם�היא�מפקחת,

הם�אמנם�גופים�עסקיים,�אך�לא�פחות�מכך�גופים�בעלי�אחריות�ומחויבות�ציבורית,�זאת�בשל�ההשפעה�הניכרת�שיש

להם�על�החברה�והתרבות�בישראל.

כך�אנו�מאמינים�ולאור�זאת�אנו�פועלים.

נוסף�לשני�מהלכים�אסטרטגיים�אלה�נותן�תחום�אסטרטגיה�תמיכה�מקצועית�קבועה�ושוטפת�לתהליכי�קבלת�ההחלטות

של�הרשות.�החל�מסקירות�משוות�לעולם�בשאלות�הסדרה�שעולות�חדשים�לבקרים,�דרך�עידוד�מחקרים�בתחום

התקשורת�הטלוויזיונית�והענקת�מלגות�מחקר�וכלה�בביצוע�דיונים�ציבוריים�בסוגיות�שעולות�על�סדר�היום�התקשורתי.

כל�זאת,�כדי�לקבל�תמונה�רחבה�ככל�האפשר�לגבי�סוגיות�העולות�על�סדר�יומנו.

השנה�השקנו�מיזם�ארוך�טווח�של�ביצוע�סקרי�דעת�קהל�בתחומי�השידור�שאנו�מופקדים�עליהם.�ביקשנו�לתת�מענה

לחסר�הקיים�בנתונים�על�אודות�עמדות�הציבור�כלפי�השידור,�זאת�בצד�נתונים�הקיימים�זה�שנים�על�מדידת�הצפייה

בערוצים�השונים.�מידע�זה�מאפשר�הבנה�מעמיקה�יותר�של�אינטרס�הציבור,�כפי�שיבוא�לידי�ביטוי�בסקר�עמדות

הציבור�השנתי�שהרשות�תפעיל�במועד�קבוע,�מדי�שנה.

נוסף�לסקר�קבוע�זה,�התמקדנו�השנה�בהבנת�עמדות�בני�הנוער�כלפי�השידורים.�בחנו�את�הרגלי�הצפייה�שלהם,�את

עמדותיהם�כלפי�פרסומות�ותכניות,�את�מידת�הביקורת�שהם�מביעים�כלפי�תכנים�שנויים�במחלוקת�ואת�עמדתם�כלפי

הצורך�בבקרה�על�תכנים�אלה.

מעניין�לציין,�כי�בני�הנוער�מגלים�אחריות�כלפי�השידור,�ומביעים�צורך�לקיים�בקרה�על�התוכן�המשודר.�הם�מבינים�את

כוחה�של�התקשורת�לעצב�תרבות�וערכים�חברתיים,�ולכן�מביעים�עמדות�אחראיות,�בעיקר�כלפי�הילדים�הצעירים�מהם.

ממצאים�אלו�גרמו�לרשות�ליזום�פורום�דיונים�לאחריות�תקשורתית�המיועד�לבני�נוער.�בדיונים�אלה�באות�לידי�ביטוי

הדילמות�הכרוכות�בהשפעת�אמצעי�התקשורת�על�עיצובם�של�ערכים�ונורמות�חברתיות�בחברה�בכלל,�ובקרב�בני

הנוער�בפרט.

אלו�היעדים�המרכזיים�שבהם�עסק�תחום�אסטרטגיה�בשנה�זו.

היעדים�מרכזיים�של�התחום�לשנת��2005הם:

הקמת�קבוצות�עבודה�אקדמיות�מדיסציפלינות�שונות�אשר�יעניקו�תמיכה�מקצועית�לפיקוח�הציבורי.�הכוונה

היא�להשתמש�בידע�המקצועי�הנצבר�בתחום�מומחיותם�ולהשתמש�בו�על�מנת�למקצע�את�כלי�השמירה�על

האינטרס�הציבורי.

יצירת�תרחישים�עתידיים�להתפתחות�התקשורת�בשנים�הבאות.�מטרת�העבודה�ליצור�מוכנות�של�הרגולטור

לאתגרים�עתידיים.�בלב�השינויים�עומדת�חדירתה�של�הטכנולוגיה�הדיגיטלית.�ננסה�להבין�את�משמעויות�השינויים

שכבר�מתרחשים�ושעתידים�להתרחש�ובעיקר�נתאים�את�הרגולציה�לעידן�הדיגיטלי.

השלמת�הקמתו�של�מרכז�מידע�ברשות.�מטרתו�של�המרכז�לשמר�בפורמט�דיגיטלי�את�חומרי�השידור�שנאגרו

ברשות�מאז�הקמתם�של�הערוצים�שבפיקוחה.�כמו�כן,�הרשות�תאפשר�לחוקרי�תקשורת�לצפות�ולהאזין�בחומרי

השידור,�לצורכי�מחקר�ולצרכים�ציבוריים�שונים.

ביצוע�מחקר�על�אודות�הטשטוש�בין�המרחב�הפרטי�למרחב�הציבורי�ומשמעויותיו.�בעיקר�יעסוק�המחקר

בהיבטים�שונים�של�תכניות�המציאות�(ריאליטי).

זו�ההזדמנות�לומר�תודה�לנועה�אלפנט�לפלר,�אילנה�שטיין�ואלינור�זלטין�על�תרומתן�לעבודת�התחום�ולהצלחתו.

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים
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גיוון�תרבותי�בשידורים�-�ממצאי�המחקר�ומדיניות�הלכה�למעשה

כחלק�מהמאמץ�לקדם�גיוון�תרבותי�בשידורים,�יזמה�הרשות�מחקר�מקיף�בנושא�הצגת�מיעוטים�בטלוויזיה�המסחרית

בישראל.�זהו�מחקר�מקיף�ראשון�מסוגו�בארץ.�במסגרת�המחקר�בוצע�ניתוח�תוכן�כמותי�על�התכניות�ששודרו�בזמן

צפיית�שיא,�במשך��19שבועות�שידור�בשנת��2003בערוצים��2ו�-�10.�נוסף�לכך,�התקיימו�קבוצות�מיקוד�ובוצע�ניתוח

תוכן�איכותי�לתכניות�דרמה�וסאטירה.

המחקר�שכותרתו�"הנעדרים�והנוכחים�בזמן�צפיית�שיא�-�מגוון�תרבותי�בשידורי�ערוצי�הטלוויזיה�המסחריים�בישראל",

נעשה�בשיתוף�עם�ד"ר�אלי�אברהם�מאוניברסיטת�חיפה�וד"ר�ענת�פירסט�מהמכללה�האקדמית�נתניה.

במחקר�נבדק�הייצוג�של�קבוצות�שונות�על�פי�לאום�(יהודים-ערבים),�מוצא�(אשכנזים-מזרחיים),��מגדר�(גברים-נשים),

ותק�בארץ�(ותיקים-עולים),�מידת�דתיות�(חילוניים-דתיים�לאומיים-חרדיים)�וכן�ייצוגה�של�קבוצת�המתנחלים,�בסוגות

השונות.�הסוגות�כוללות:�חדשות,�תכניות�אקטואליה�ותחקיר,�תכניות�אירוח�ובידור,�שעשועונים,�דרמות�ותכניות�סאטירה.

אופן�ייצוג�הקבוצות�נבחן�בשלושה�ממדים�:�תדירות�הופעתה�של�הקבוצה�על�המרקע�,�איכות�ההצגה�של�הקבוצה

על�המרקע�והיחסים�שבין�חברי�קבוצות�הרוב�לבין�חברי�קבוצות�המיעוט.

תוצאות�המחקר�הראו,�באופן�עקבי�הצגה�בלתי�הולמת�של�קבוצות�המיעוט.�ההצגה�הלקויה�מאפיינת�את�כל�קבוצות

המיעוט�בכל�הסוגות.�הקבוצות�הזוכות�להצגה�בעייתית�במיוחד�הן:�הערבים,�העולים�החדשים�והחרדים.�אלו�נעדרות

לחלוטין�מתכניות�דרמה,�מתכניות�אירוח�ומשעשועונים.�מהדורות��החדשות�ותכניות�האקטואליה�מציגות�נציגים�של

קבוצות�אלה,�אולם�איכות�ההצגה�נמוכה�(במונחים�של�הקשר,�דרכי�התנהגות�וביוגרפיה),�ביחס�לקבוצות�אחרות

ונוכחותם�מצומצמת�ביחס�לחלקן�באוכלוסייה.�נשים,�דתיים�לאומיים,�מזרחיים�ומתנחלים�זוכים�אף�הם�להצגה�לקויה,

אולם�בצורה�פחות�קיצונית.

יוצא�אם�כן�שעל�פי�ממצאי�המחקר�ניתן�לשרטט�רצף�של�"אחרות"�הנע�על�הציר�הזה:

כפי�שעולה�מהרצף,�מתוך�כלל�הדמויות�שנבחנו�בסוגות�השונות�(�4354דמויות),��60%הם�גברים,�יהודים,�חילוניים

וותיקים�(�2619דמויות).�כלומר�כשני�שלישים�מהדמויות�שייכות�לפרופיל�דומיננטי�זה.

מדיניות�ופעילות�פניםאסטרטגיה�ומחקר

גבר
יהודי
אשכנזי
חילוני
ותיק

ערבים עולים חרדים דתיים
לאומיים

מזרחיים נשים
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על�שכיחות�הופעתן�של�דמויות�מקבוצות�שונות�בזמן�צפיית�שיא,�ניתן�ללמוד�מהגרף�הזה:

שכיחות�דמויות�מקבוצות�שונות�בזמן�צפיית�השיא

www.rashut2.org.il�:את�ממצאי�המחקר�במלואם�ניתן�למצוא�באתר�הרשות�השנייה

ככלל,�הממצאים�מוכיחים�ללא�כל�צל�של�ספק,�כי�הגיוון�התרבותי�בשידורי�הטלוויזיה�המסחרית�בישראל�מצומצם

ביותר,�ובעצם�קיימת�הדרה�מהמרקע�של�קבוצות�חברתיות�שגם�ייצוגן�במוקדי�השפעה�ציבורית,�כלכלית,�חברתית

או�תרבותית�בישראל,�הוא�מוגבל.

השאלה�שעמדה�לפתחה�של�הרשות�נוכח�ממצאי�המחקר�היא�:�כיצד�לעודד�תהליך�של�שינוי�בדפוסי�הייצוג�של�קבוצות

המיעוט�בערוצי�הטלוויזיה�המרכזיים�במדינת�ישראל�?

ממצאי�המחקר�פורסמו�בתקופת�ההיערכות�לכתיבתו�של�מכרז�ערוץ�2.�מאחר��שהרשות�ראתה�בגיוון�התרבותי

בשידורים�אחד�הנושאים�המרכזיים�שיש�להתמודד�עמם�במכרז,�הרי�נפתח�לפנינו�חלון�הזדמנויות�לביצוע�שינוי�חשוב

ויסודי�בתחום.

את�ניצני�השינוי�בהתייחסות�לשילוב�קבוצות�חברתיות�שונות�בשידור�המסחרי,�ניתן�היה�כבר�לאתר�בלוחות�המשדרים

של�התקופה�הטרום-מכרזית,�שבה�נצפו�על�המרקע�מנעד�רחב�של�חברי�קבוצות�חברתיות�מגוונות.

הרשות�החליטה�לפעול�בתחום�זה�בכמה�מישורים:

קיום�דיון�ציבורי�נרחב�ומעמיק�בסוגיה�בהסתמך�על�נתוני�המחקר.1.

הרשות�הציגה�את�ממצאי�המחקר�בבמות�ציבוריות�רבות.�בפורום�לאחריות�תקשורתית,�שבו�הוצגו�הממצאים

והתקיים�דיון�בהשתתפות�חברי�הקבוצות�החברתיות�וזכייני�השידור,�בוועדות�הכנסת�השונות�העוסקות�בקידומם

של�חברי�הקבוצות�הללו,�בכנסים�וימי�עיון�שערכו�ארגונים�חברתיים�שונים�ובאקדמיה.

אין�ספק,�כי�הדיון�הציבורי�המעמיק�והנרחב�בסוגיה�העלה�את�נושא�הרב�תרבותיות�בשידור�לסדר�היום�הציבורי

והציג�אותו�כסוגיה�הדורשת�ליבון�והתייחסות.

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים

גבר,�יהודי,
חילוני,�ותיק

מזרחיים נשים דתיים�לאומיים ערבים עולים מתנחלים חרדים

2%2%2%3%
6%

24%
27%

60% האוכלוסיה�בישראל�על�פי�נתוני�הלמ"ס:

29%מזרחיים�-

51%נשים�-

15%דתיים�-

19%ערבים�-

14%עולים�(מברה"מ�לשעבר)�-

1.5%יוצאי�אתיופיה�-

3%מתנחלים�-
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ביצוע�מחקרי�המשך�למדידת�התמורות�בתחום.2.

כדי�ליצור�תהליך�מתמשך�של�שינוי�תבצע�הרשות�מעת�לעת�מחקרי�מעקב�שימדדו�את�השתנות�הייצוג.�ניתור

סדיר�ושיטתי�של�מצב�הייצוג,�יאפשר�לקבוע�מדיניות�מושכלת�על�פי�נתוני�השטח.�אם�יתגלו�מגמות�חיוביות

בגיוון�התרבותי,�הרי�אין�צורך�בהתערבות�רגולטורית�בנושא.�אם�לא�יתרחשו�תמורות�חיוביות,�הרשות�תיאלץ

להפעיל�מדיניות�רגולטורית�מתערבת�יותר.

את�מחקר�המעקב�הראשון�מתעתדת�הרשות�לבצע�על�התקופה�הטרום�מכרזית�כלומר,�רבעון�שידורים�אחרון

של��2004עד�תום�רבעון�השידורים�הראשון�של�2005.

העסקה�של�חברי�קבוצות�מיעוט�אצל�הזכיינים.3.

שילוב�קבוצות�חברתיות�שונות�במסגרת�המשאב�האנושי�של�הזכיין,�נשען�על�ההנחה�שנציגי�קבוצות�המיעוט

ייטיבו�לשקף�את�הנושאים�המעסיקים�אותם,�והייצוג�יהיה�מציאותי�ופחות�סטריאוטיפי.�המתמודדים�במכרז

ערוץ��2נדרשו�להציג�תכנית�עבודה�לקידום�הגיוון�התרבותי�בקרב�המשאב�האנושי�שהם�מעסיקים.�על�תכנית

העבודה�להיות�מוחשית�וניתנת�למדידה.�תחום�זה�הוגדר�כקריטריון�לתחרות�במכרז.�מימושו�יבוא�לידי�ביטוי

באכיפת�המחויבות��שהזכיין�לקח�על�עצמו�בתחום�זה.

דרישה�לקיומה�של�פונקציה�אחראית�לגיוון�תרבותי.4.

יצירתה�של�פונקציה�זו�בגופים�המשדרים�חיונית�בשתי�רמות.�אחת,�אין�ספק�כי�פונקציה�זו�תתרום�לקידום�הנושא.

שתיים,�תהיה�בכך�יצירת�כתובת�למתן�דין�וחשבון�(accountability)�בכל�הנוגע�לגיוון�תרבותי�בגופים�המשדרים.

דרישה�לדיווח�שוטף�על�פעילות�הזכיין�בתחום�זה.5.

חובת�הדיווח�תיצור�התייחסות�נאותה�של�הזכיין�לנושא.�יש�חשיבות�לפרסום�פומבי�של�הדוחות�הללו�לצורך

יצירת�שקיפות�ומודעות�ציבורית.

דרישה�לשילוב�נאות�של�כלל�הקבוצות�החברתיות�בשידור.6.

קבוצות�מיעוט�מחפשות�לגיטימציה�למעמדן,�תרבותן,�שפתן�ומאפייניהן�הפיזיים.��הופעה�מגוונת�ומכובדת

מעניקה�לקבוצה�לגיטימציה.�הצגה�סטראוטיפית�ושלילית�של�חברי�הקבוצה�פוגעת�במעמדה�ומקבעת�את�דימויה

הנמוך�בחברה.�הופעה�חיובית�של�חברי�קבוצת�המיעוט�מקרינה�על�תחושת�ההשתייכות�של�הקבוצה�לחברה

הכללית,�מקדמת�את�התרבות�של�הקבוצה�ושוברת�סטראוטיפים�ודעות�קדומות.�אי�לכך,�המתמודדים�במכרז

נדרשו�להציע�ייצוג�תרבותי�מגוון�בלוחות�המשדרים�שהגישו�למכרז.

כאמור,�הרשות�רואה�בקידום�גיוון�תרבותי�בשידורים�את�אחת�המטרות�הציבוריות�שעליה�לקדם.�אנו�מקווים�כי�התשתית

המחקרית,�המאמץ�לגזור�ממנה�מדיניות�מושכלת�והמעקב�השיטתי�-�יבטיחו�על�פני�זמן�השתנות�ניכרת�בתחום.

מדיניות�ופעילות�פניםאסטרטגיה�ומחקר
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ועדת�האתיקה�בפרסומות�-�מיזם�ראשון�של�קו-רגולציה

בחודש�מאי�השנה�יזמה�הרשות�הקמה�של�ועדה�ציבורית�שתפקידה�לערוך�מדריך�אתיקה�בפרסומות.�בראשית�פעילותה

של�הוועדה�נמנו�עם�חבריה�אנשי�אקדמיה,�אנשי�מקצוע�מענף�הפרסום�ונציגי�הרשות�השנייה.�בנובמבר��2004לאחר

הידברות�ממושכת�עם�איגוד�חברות�הפרסום�ואיגוד�המפרסמים,�הצטרפו�לוועדה�גם�נציגים�מטעמם.

הרחבתה�של�הוועדה�והצטרפותם�של�כלל�הגורמים�בשוק�לשורותיה,�פתחה�חלון�הזדמנויות�נדיר,�שבו�התחייבו�כלל

העוסקים�בענף�להגיע�להסכמה�באשר�לרף�האתי�הראוי�בתשדירי�פרסומת.

מדובר�בצעד�רב�משמעות�בעבור�כל�הצדדים�שהשתתפו�בו.�הרשות,�כבעלת�הסמכות�החוקית�לפקח�על�האתיקה

בפרסומות,�פתחה�את�שעריה�להליך�הידברות�עם�השוק�ועם�אנשי�אקדמיה,�כדי�להגיע�לקוד�פעולה�מוסכם.�המפרסמים

וחברות�הפרסום�הסכימו�להשתתף�בהליך�שיקבע�סטנדרטים�אתיים�ראויים�להתנהלותם�המקצועית.�נדרש�לא�מעט

אומץ�מקצועי��מכל�הצדדים�להשתתף�בהליך�כזה.�דומה�כי�מרבית�הענף�הגיע�לבשלות�ולבגרות�שהביאה�עימה�שיתוף

פעולה�פורה�ואחריות�משותפת.

הרכב�החברים�בוועדה:

יו"ר�הוועדה,�הקתדרה�לאתיקה�מקצועית,�אוניברסיטת�ת"אפרופ'�אסא�כשר�

מנכ"ל�איגוד�המפרסמיםעו"ד�תלמה�בירו

נציג�איגוד�חברות�הפרסוםמר�משה�גאון

פרסומאי�מבעלי�משרד�פרסום�טמיר�כהן�JWTמר�דויד�טמיר�

סמנכ"ל�אסטרטגיה�ומחקר,�הרשות�השנייהגב'�נחמה�לאור

החוג�למדיניות�ציבורית,�אוניברסיטת�ת"אפרופ'�זאב�סגל

המכון�האקדמי�טכנולוגי�וביה"ס�לתקשורת�של�המכללה�למינהלעו"ד�אורנה�קופולוביץ'

עם�תחילת�פעילותה�של�הוועדה�ולצורך�לימוד�מעמיק�של�הסוגיות�העומדות�בפניה,�יזמה�הוועדה�מפגש�עם�מספר

גורמים�בשוק�הפרסום�(מפרסמים�ומנהלי�חברות�פרסום),�כדי�לשמוע�את�עמדותיהם�בנושא�האתיקה�בפרסומות.

בו�בזמן,�יזמה�הוועדה�שימוע�ציבורי�שאליו�הוזמן�הציבור�הרחב�להגיש�לוועדה�את�עמדותיו�בכתב.

לאחר�שמיעת�מגוון�העמדות�בנושא,�צפתה�הוועדה�בעשרות�תשדירי�פרסומת,�ובהם�גם�בתשדירי�פרסומת,�אשר

הרשות�החליטה,�כי�יש�לאסור�את�שידורם,�להגביל�את�שעת�השיבוץ�שלהם�לשידור�או�לתקנם,�וכן�בתשדירי�פרסומת

שעוררו�דיון�ציבורי,�בשל�היותם�שנויים�במחלוקת.�לפני�הוועדה�הוצגו�הנימוקים�המפורטים�להתערבותה�של�הרשות

בתשדירים�ונערך�דיון�ראשוני�בעקרונות�האתיים,�אשר�ראוי�שיילקחו�בחשבון�בהפקת�התשדירים�ובתהליכי�הבקרה

עליהם.�הוועדה�סקרה�מספר�קודים�אתיים�הנהוגים�במדינות�שונות�בעולם,�כדי�לבחון�באורח�משווה�את�הנוהג�בתחום

זה�בישראל.�כמו�כן�עיינה�הוועדה�בפסיקות�בג"ץ�שניתנו�בעתירות�שונות,�אשר�דנו�בפסילת�תשדירי�פרסומת,�בהגבלת

שידורם�או�בדרישה�לבצע�בהם�תיקונים.�עוד�סקרה�הוועדה�את�ההנחיות�השונות�שהעבירה�הרשות�לזכייניה�בנוגע

לאופן�יישום�כללי�האתיקה�בסוגיות�שונות�שעלו�על�הפרק�בשנים�האחרונות.

בתום�תהליכי�ההכנה�והלימוד,�החלה�הוועדה�לדון�בכללי�הרשות�השנייה�העוסקים�באתיקה�בפרסומות,�ולהציע�קווים

מנחים�להבנתם�ולאופן�יישומם.

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים
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העבודה�על�מדריך�האתיקה�הסתיימה�במאי�2005.�מדובר�בהישג�בעל�משמעות�עצומה�לענף�הפרסום.�מבחנו�של

המדריך�יהיה�באופן�יישומו�ובמידת�האחריות�של�אנשי�המקצוע�להסכמות�הקבועות�בו.

מדובר�במיזם�ראשון�מסוגו�בענף�התקשורת�משום�שלראשונה�נעשה�בו�הליך�של�רגולציה�משותפת�עם�השחקנים

.(co-regulation)השונים�בענף�

www.rashut2.org.il�:ניתן�לעיין�במדריך�האתיקה�המלא�באתר�האינטרנט�של�הרשות

הרחבת�כלי�המעקב�אחר�האינטרס�הציבורי:

סקר�עמדות�בקרב�בני�נוער

הרשות�רואה�חשיבות�עליונה�בהגנה�על�ילדים�ובני�נוער�מפני�מסרים�העלולים�להיות�מזיקים�עבורם,�כצרכני�תקשורת.

קבוצת�אוכלוסייה�זו�היא�בעלת�ניסיון�חיים�מועט�יחסית�והניסיון�המחקרי�מלמד,�כי�תפיסת�העולם�שלהם�נוטה�להיות

תמימה�ויכולת�השיפוט�והבקרה�נמצאות�בראשית�דרכן.�נוכח�היותם�קהל�שנדרשת�לו�הגנה�רחבה�יותר,�סברנו�כי�נכון

יהיה�לבחון�את�תפיסותיהם�בעניין�התקשורת�ולהבין�ביתר�העמקה�את�עמדתם�ויכולת�השיפוט�שלהם�כלפי�המסרים

השונים�העולים�על�המרקע.�הממצאים�יוכלו�לשמש�את�הרשות�בקביעת�מדיניותה�בעניין�ההגנה�על�ילדים�ובני�נוער

בשידורים.

לכן,�הרשות�יזמה�ביצוע�סקר�עמדות�בקרב�בני�נוער�(17-12),�ביחס�לשידורי�הטלוויזיה�המסחריים�שבפיקוחה.�הסקר

נערך�על�ידי�חברת�"מדגם"�במרס�2004,�בליוויו�של�פרופ'�שאול�בר�לב,�המשמש�יועץ�סטטיסטי�לרשות.

מטרת�הסקר�היא�לבחון�את�יחס�הנוער�לתכניות�ולתשדירי�פרסומת�המשודרים�בערוץ��2ובערוץ�10.�נבחנו�בעיקר

הרגלי�הצפייה,�מידת�ההשפעה�הנתפסת�של�מסרים�תכניים�ופרסומיים,�היכולת�לפתח�צפייה�ביקורתית�כלפי�התכנים

הנצפים�ועמדות�כלפי�הצורך�בפיקוח�על�השידורים.

www.rashut2.org.il�:את�ממצאי�הסקר�במלואם�ניתן�למצוא�באתר�הרשות�השנייה

מהסקר�עלו�הממצאים�העיקריים�האלה:

בני�הנוער�בגילאי��17�-12צופים�בדרך�כלל�לבד�בטלוויזיה.�ל�-��64%מהם�טלוויזיה�בחדר.�כמחציתם�צופים�עד�חצות

וכמחצית�גם�אחרי�חצות,�מרבית�הנוער�הבוגר�(17-15)�צופה�גם�אחרי�חצות.

ממצא�זה�מלמד,�כי�יש�לבחון�בזהירות�את�יעילות�הבקרה�על�השידורים�באמצעות�הגבלת�שעות�השידור.�בבסיס

ההגבלה�עומדת�ההנחה�כי�שיבוץ�תכניות�בעלות�מסרים�פוגעים�בשעות�מאוחרות�בלילה,�תקטין�את�חשיפתם

לילדים�ובני�נוער,�כיוון�שמרביתם�לא�נוהגים�לצפות�בשעות�אלו.�עוד�נטען,�כי�בשעות�מאוחרות�ההורים�צופים

עם�ילדיהם,�ולכן�האחריות�לצפייה�בשעות�אלו�יכולה�לעבור�אליהם.�ממצאי�הסקר�מלמדים�כי�מרבית�בני�הנוער

צופים�לבד,�בדרך�כלל�באמצעות�מכשירי�טלוויזיה�בחדרם.�כלומר,�היכולת�של�ההורה�לבקר�את�הצפייה�ולפקח

עליה�מוגבלת.

כמו�כן,�הסתבר�כי�שעות�הצפייה�מאוחרות�מאוד,�בעיקר�אצל�הבוגרים�שביניהם.�בגילאי��17-15למעלה�מ�-�60%

מבני�הנוער�צופים�בשידורים�אחרי�חצות.�כלומר,�גם�הגבלה�של�תכנים�לאחר�חצות,�איננה�יעילה�לגיל�זה.

בגילאי��14-12רק��14%מבני�הנוער�צופים�עד�השעה�22:00,��35%צופים�עד�23:00,��65%עד�חצות.�כלומר,�בגיל

זה�הגבלה�יעילה�יכולה�להיות�לאחר�חצות�הלילה.

מדיניות�ופעילות�פניםאסטרטגיה�ומחקר
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תפקידה�העיקרי�של�הטלוויזיה�לדעת�בני�הנוער�הוא�לבדר.�עם�זאת,�הוזכרו�בשיעורים�גבוהים�גם�תפקידים�אחרים

דוגמת:�חדשות,�העשרת�הידע�הכללי�וכן�כרבע�מבני�הנוער�ציינו�שתפקידה�של�הטלוויזיה�הוא�להעביר�מסרים

חינוכיים.

העובדה�ש�-��25%מבני�הנוער�בחרו�לציין�העברת�מסר�חינוכי,�כתפקיד�של�המדיום�הטלוויזיונית,�מעניינת�במיוחד.

מדובר�בתיאור�תפקיד�שניתן�היה�להניח�שבני�נוער�לא�יזדהו�עמו,�משום�שיש�בו�אמירה�פטרונית�ומחנכת.�למרות

זאת,�נראה�שאחוז�ניכר�מבני�הנוער�מבינים�את�כוחה�של�המדיה�בעיצוב�מסרים�שישפיעו�על�חינוכם.�אמנם,�אין

זה�לדעתם�תפקידה�העיקרי�של�הטלוויזיה,�אך�לדעתם,�יש�בכוחה�למלא�פונקציה�זו.

בני�נוער�סבורים�כי�לתכנים�בטלוויזיה�יש�השפעה�על�התנהגות�בני�הנוער.�השפעת�התכניות�רבה�יותר�לדעתם

מהשפעת�תשדירי�הפרסומת.

ממצא�זה�הוא�בעל�חשיבות�רבה�מבחינת�ההבנה�של�ההשפעות�של�הטלוויזיה�על�בני�נוער.�מהנתונים�עולה�כי

הנוער�מעיד�על�כך�שתכני�השידור�משפיעים�על�אופן�התנהגותו�ועל�אופן�התנהגותם�של�ילדים�צעירים�ממנו.

אין�ספק,�שממצא�זה�מחליש�את�העמדה�הגורסת,�כי�לתקשורת�יש�תפקיד�בשיקוף�המציאות�בלבד�ואין�בכוחה

להשפיע�על�המציאות.

בהקשר�זה�ראוי�לציין,�כי�בני�הנוער�מעידים�יותר�על�מעשים�שליליים�כתוצאה�מצפייה�בטלוויזיה�ופחות�על�מעשים

חיוביים.�אחת�הסדרות�הטלוויזיוניות�שנזכרה�באופן�בולט�כמשפיעה��היא��"המורדים".�שיעורים�גבוהים�יותר�ציינו,

כי�השפעתה�היא�לרעה�ולא�לטובה.

מרבית�בני�הנוער�ציינו�כי�לא�נחשפו�לפרסומות�או�לתכניות�בעלות�תכנים�שליליים:�אלימים,�מיניים�או�שיש�בהם

שפה�גסה.�נציין,�כי�בסקר�שערכה�הרשות�בשנת�2003,�בנושא�פרסומות�בקרב�אוכלוסייה�בוגרת,�רמת�החשיפה

והפגיעה�למסרים�מיניים�או�אלימים�בפרסומות�הייתה�גבוהה�באופן�ניכר�בהשוואה�לבני�הנוער.

זהו�ממצא�מעניין�שניתן�לפרשו�בשני�כיוונים.�מחד,�ניתן�לומר�שבעיני�מרבית�בני�הנוער�שידורי�הטלוויזיה�אינם

מתאפיינים�בבוטות�יתר�מבחינת�האלימות,�המיניות�והשפה�הבוטה�המוצגת�בהם.�יתכן,�כי�בני�הנוער�חשופים

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים
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בעידן�האינטרנט�למסרים�רבים�בעלי�אופי�מיני,�גס�או�אלים,�ולכן�תכני�השידור�נתפסים�בעיניהם�כמעודנים�באופן

יחסי.�מאידך,�ייתכן�שממצא�זה�מעורר�תהייה�בעניין�יכולת�הפענוח�של�המסרים�ומידת�הביקורת�שבני�נוער

מסוגלים�להפעיל�כלפיהם.�ההשוואה�עם�מידת�הביקורת�שמתעוררת�כלפי�אותם�התכנים,�על�ידי�אוכלוסייה�בוגרת

(בסקר�המוזכר�לעיל),�מחזקת�עמדה�זו.

נראה,�כי�כגוף�הפיקוח�האחראי,�בין�השאר,�על�הגנת�ילדים�ובני�נוער�מפני�מסרים�פוגעניים�בשידור,�מידת�האחריות

מחייבת�לאמץ�עמדה�זהירה�יותר�ולשקול�היטב,�נוכח�ממצא�זה,�אם�בני�נוער�הם�בעלי�תפיסה�ביקורתית�מספקת,

כדי�לזהות�מסרים�פוגעניים�ולדווח�עליהם.�ייתכן�שמידת�ההגנה�הנדרשת�במצב�של�היעדר�ביקורת�כלפי�מסרים

אלו�ואולי�אף�היעדר�מודעות�אליהם�מחדדת�את�הצורך�לפקח,�לבקר�ולסנן�מסרים�אלו,�ככל�שהם�משודרים�בערוצים

המרכזיים,�המיועדים�לצפייה�של�קהלים�רחבים.

מרבית�בני�הנוער�שנחשפו�לתכניות�או�פרסומות�בעלות�תכנים�שליליים�סבורים,�כי�יש�להגביל�את�שידורן.�נציין,

כי�בקרב�מבוגרים�עלתה�עמדה�מחמירה�יותר.�כלומר,�שיעור�גבוה�יותר�סבר�שיש�לאסור�לחלוטין�שידור�פרסומות

אלו,�ואילו�בקרב�בני�נוער�שיעור�גבוה�יותר�תמך�בהגבלה�לשעות�מאוחרות�או�לערוצי�נישה.

נוכח�העובדה�שבני�נוער�צופים�בשידורי�הטלוויזיה�בשעות�מאוחרות�למדי�(ראה�לעיל),�הרי�העמדה�התומכת

בהגבלת�שיבוץ�על�פני�איסור�שידור,�מעוררת�תהיות.�ייתכן�כי�הנוער�חש�בצורך�להגן�על�צעירים�ממנו�ולסברתו,

הוא�איתן�דיו�להיחשף�לתכנים�שנויים�במחלוקת,�בעוד�רק�הצעירים�ממנו�זקוקים�להגנה.

יותר�משני�שלישים�מבני�הנוער�תומכים�בפיקוח�על�תכניות�ועל�פרסומות.

"פיקוח�על�פרסומות�זה�אומר�שמי�שמפקח�יכול�להחליט�לפסול�פרסומת/�תכנית�או�חלקים�ממנה�או�להגביל

לשעות�מאוחרות�בלילה.�האם�אתה�בעד�או�נגד�פיקוח�על�פרסומות/תכניות�בערוץ��2או�10?"

מדיניות�ופעילות�פניםאסטרטגיה�ומחקר
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זהו�ממצא�מעניין,�כיוון�שעולה�ממנו�הבנה�של�האחריות�הציבורית�הנדרשת�מהגורמים�העוסקים�בתכנים�המועברים

בתקשורת.�עולה�כאן�גם�צורך�שגורם�אחראי�כלשהו�יתן�את�הדעת�להתאמתם�של�מסרים�אלה�לקהל�הצופים.

כשבני�הנוער�התבקשו�להעדיף�בין�פיקוח�על�תכניות�לפיקוח�על�פרסומות�שיעור�גבוה�(כמחצית)�בחר�בפיקוח

על�תכניות�וכשליש�בחרו�בפרסומות.

הצורך�בפיקוח�רב�יותר�על�תכניות�ביחס�לפרסומות,�מתאים�לעמדה�העולה�מייחוס�השפעה�גדולה�יותר�לתכניות

על�התנהגות�בני�הנוער.

ראוי�להוסיף�כאן,�כי�מקבוצות�המיקוד�שביצענו�טרם�ביצוע�סקר�העמדות,�עולה�שבני�נוער�מייחסים�לפרסומות

השפעה�הנוגעת�להיבטים�צרכניים.�קיימת�נטייה,�בעיקר�בקרב�בני�הנוער�הבוגרים,�לפתח�תחושת�ביקורת�עד

כדי�עוינות�למסרים�פרסומיים�וזאת�נוכח�"שטיפת�המוח"�המיוחסת�להן.�היינו,�ניתן�לשער�שבני�הנוער�המורגלים

במסרים�פרסומיים,�פיתחו�חשדנות�כלפי�מסרים�אלו�-�ולכן�יכולת�ההשפעה�שלהם�מצומצמת�יותר.�לעומת�זאת,

חשדנות�זו�אינה�מיוחסת�לתכניות,�ולכן�ייתכן�שהשפעתן�בעניהם�רבה�יותר.

סקר�עמדות�כללי
השנה,�הפעלנו�לראשונה�סקר�עמדות�שנתי�שהוא�כלי�משלים�למערכת�מדידת�הצפייה.�תפקידו�של�הסקר�לתת�מידע

שיטתי�וקבוע�על�אודות�עמדות�הציבור�כלפי�השידורים.�בכוונתנו�לערוך�סקר�זה�מדי�שנה�כדי�לאסוף�מידע�אודות

עמדות�הציבור�כלפי�השידור�באורח�קבוע�ולאפשר�ניתוח�מגמות�ואיתור�תהליכי�שינוי�לאורך�השנים.�מלבד�תהליכים

ארוכי�טווח,�סקר�זה�חושף�לפני�הרשות�מידע�חיוני�לצורך�קביעת�מדיניות�הפיקוח�על�השידורים�ומציג�כלי�עבודה

בעל�מימד�סטטיסטי,�המאפשר�הרחבה�של�הבנת�האינטרס�הציבורי�שעליו�מופקדת�הרשות.�מודל�הסקר�לקוח

מבריטניה,�שם�נערך�סקר�דומה�על�ידי�הרגולטור�במשך�שלושה�עשורים.

הסקר�עוסק�במגוון�של�תחומים�ובהם:�הרגלי�הצפייה;�העדפות�צפייה�בתכניות;�שביעות�רצון�מהשידורים�ומתמהיל

השידורים;�תפיסות�הציבור�לגבי�תפקידי�הערוצים�ותכונותיהם;�מידע�בעניין�תכנים�פוגעים�(תכניות�ופרסומות);�מידע

בעניין�עמדות�הצופים�כלפי�הרשות�השנייה�והציפיות�ממנה.

הסקר�התבצע�בנובמבר��2004וכלל��1,000מרואיינים�בגילאי��17ומעלה.�הוא�מורכב�מ-��3שכבות�(בהתאם�לחלקם

היחסי�באוכלוסייה):�יהודים�ותיקים�-�רואיינו�בעברית;�ערבים�-�רואיינו�בערבית;�עולים�מחבר�העמים�(משנת�1990

ואילך)�-�רואיינו�ברוסית.�טעות�הדגימה�המרבית�של�כלל�המדגם�היא�בגודל�של�3.2%.

הסקר�נערך�על�ידי�חברת�"מדגם".�פרופ'�שאול�בר�לב�משמש�יועץ�סטטיסטי�לרשות.

את�ממצאי�הסקר�המלא�ניתן�למצוא�באתר�הרשות�www.rashut2.org.il.�להלן�יוצגו�הממצאים�המרכזיים�שעלו�מהסקר:

בעלות�על�מכשירי�טלוויזיה�וסוג�החיבור

ליותר�ממחצית�המשיבים�בסקר�יש�שני�מכשירי�טלוויזיה�או�יותר�בבית.�קרוב�ל-��50%מהאוכלוסייה�מחוברים

לכבלים�ולמעלה�משליש�מחוברים�ללוויין.�סה"כ�המחוברים�ללוויין�או�לכבלים�עומד�על��85%מהאוכלוסייה.�מכאן

ניתן�להניח,�כי�כ�-��15%מהאוכלוסייה�לא�צופים�בטלוויזיה�באמצעות�מינוי�לכבלים�או�ללוויין.

שיעורים�גבוהים�שאינם�מחוברים�לכבלים�או�ללוויין�נמצאו�בקרב�ערבים�(48%),�יהודים�דתיים�(41.7%)�ובקרב

בעלי�הכנסה�נמוכה�מהממוצע�(44%).�ניתן�להעריך,�כי�שלוש�קבוצות�אלה,�צופות�בשידורי�הערוצים�המרכזיים

בקליטה�חופשית�מהאוויר.�כלומר,�המשך�ההפצה�חינם,�שלא�דרך�המערכות�למנויים,�חיונית,�ומשרתת�קבוצות

חברתיות�אלה.

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים
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שיעורי�צפייה

תדירות�הצפייה�בטלוויזיה�גבוהה:�רוב�רובה�של�האוכלוסייה,�כ�-�80%,�צופים�בטלוויזיה�כל�יום.�מרבית�האוכלוסייה

(52.6%)�צופה�בטלוויזיה��4�-�2שעות�ביום.�כ�-��13%צופים�למעלה�מ-��4שעות.�סה"כ,�עפ"י�הסקר,�ממוצע�הצפייה

ביום,�באמצע�השבוע,�עומד�על�כ�-��2.8שעות.�בסופי�השבוע�מספר�שעות�הצפייה�בטלוויזיה�עולה�ועומד�על�כ�-

3.9.�מעניין�לציין�כי,�בסקר�(מרס,�2003)�שבו�בדקנו�את�היקפי�הצפייה�אצל�בני�נוער�(17�-�12)�עלה,�כי�ממוצע

הצפייה�דומה�באמצע�השבוע�ובסוף�השבוע�ועומד�על�כ�-��3.5שעות.

נתונים�אלה,�המצביעים�ככלל�על�צפייה�ממוצעת�של�בין��3ל�-��4שעות�ביום,�דומים�לנתונים�במדינות�מערביות

אחרות.

אוסף�הממצאים�שלעיל�מצביע�על�כך�שצפייה�בטלוויזיה�תופסת�נתח�ניכר�משעות�הפנאי�שלנו�ומחזקים

את�ההנחה�כי�הטלוויזיה�היא�מקור�מרכזי�לאספקת�תרבות�הפנאי�ולעיצובה�בנוף�הישראלי.

נמצאה�עלייה�בשיעור�הצופים�בטלוויזיה�עם�העלייה�בגיל.�בקרב�בני��24�-�17שיעור�הצופים�בכל�יום�עומד�על�76%

ואילו�בקרב�גילאי�+�65שיעור�הצופים�בכל�יום�עומד�על�90%.�הטלוויזיה�היא�מרכיב�מרכזי�בחיי�הפנאי�של�האוכלוסייה

המבוגרת.�שיעור�הצופים�בערוץ��1עולה�עם�הגיל�מ-��5%בלבד�בקרב�בני��24�-17ל-��31%בקרב�בני�+65.�לעומתו,

שיעור�הצופים�בערוץ��2יורד�עם�הגיל�מ-��25%בקרב�בני����34�-25ל-��10%בלבד�בקרב�בני�+65.�ניכר,�כי�שביעות

הרצון�מערוץ��2עולה�ככל�שיורד�הגיל.�כמו�כן,�ככל�שיורד�הגיל�עולה�שיעור�הבחירה�בערוץ��2כערוץ�עיקרי.�ניתן

לסכם,�כי�בני�+�65צופים�בטלוויזיה�הרבה,�אך�ערוץ��1נותן�להם�מענה�רב�יותר�ביחס�לערוץ�2.

ערוצי�צפייה

ערוץ�צפייה�עיקרי�בהשוואה�לסקר�מאוגוסט�2003
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השיעור�הגבוה�ביותר�של�הנשאלים�הצהיר,�כי�ערוץ��2הוא�הערוץ�העיקרי�שבו�הוא�צופה�(29%).�לאחריו�ערוצי

הסרטים�בכבלים�ובלוויין�(15%)�ואחריהם�ערוץ��10עם�8%.�ערוץ��1הוא�הרביעי�עם�7%.�בסה"כ�כ-��62%מהמדגם

השיבו,�כי�הם�צופים�בערוץ��10ו-��80%מהמדגם�השיבו,�כי�הם�צופים�בערוץ��2(לא�רק�כערוץ�עיקרי).�כדי�לבחון

את�תהליך�השינוי,�השווינו�נתונים�אלה�לסקר�שערכה�הרשות�באוגוסט��2003(נאלצנו�לבחון�אותם�רק�על

האוכלוסייה�היהודית,�שהייתה�קבוצת�המדגם�במחקר�הקודם).�היקף�הנשאלים�שהעידו,�כי�ערוץ��2הוא�הערוץ

העיקרי�שבו�הם�צופים,�ירד�מ-��42%ל-��33%ואילו�שיעור�המשיבים�כי�ערוץ��10הוא�הערוץ�העיקרי�שלהם�עלה

מ-��5%ל-�10%.�העלייה�המרשימה�של�ערוץ�10,�ממקמת�אותו�במקום�השני�בין�שלושת�הערוצים�המרכזיים

הנצפים�ביותר�בישראל,�2,1,�ו-10.

מממצאי�הסקר�עולה�תמונה�כללית�של�דמיון�רב�בין�ערוצים��2ל-��10מבחינת�קהלי�היעד.�לא�נמצא�הבדל�ניכר

�ובמצב באפיון�הקהלים�הצופים�בערוצים�בהשכלה,�במגזר�(יהודים�ותיקים,�ערבים�ועולים),�במצב�הכלכלי

המשפחתי.�כאמור,�נצפו�הבדלים�באפיון�של�גילאי�הצופים�וכן�נמצא,�כי�הציבור�הדתי,�צופה�פחות�באופן�ניכר

בערוץ�10.�ייתכן,�כי�אחד�ההסברים�לממצא�זה,�הוא�שיעור�החיבור�הנמוך�לכבלים�וללוויין,�שכן�ערוץ��10אינו�ניתן

לקליטה�באמצעות�אנטנה.

תמהיל�השידורים

באופן�כללי�העמדה�כלפי�הז'אנרים�השונים�המשודרים�בערוצים��2ו�-��10דומה.�רבים�השיבו�כי�יש�יותר�מדי�תכניות

אקטואליה�ופוליטיקה�ותכניות�מציאות�ישראליות.�עוד�השיבו�הנשאלים,�כי�בערוץ��2יש�יותר�מדי�טלנובלות�ואופרות

סבון�ישראליות�וכן�תכניות�בידור�ואירוח.�לעומת�זאת�למעלה�מ�-��30%ציינו,�כי�בשני�הערוצים�יש�פחות�מדי�תכניות

המתייחסות�לפריפריה�ולקבוצות�מיעוט,�תכניות�תרבות�ואמנות,�תכניות�מסורת�ומורשת�ישראל�וסרטי�קולנוע

ישראליים.�עוד�ציינו�המשיבים,�כי�בשני�הערוצים�יש�מחסור�בתכניות�לילדים�ולנוער�ובסדרות�דרמה�וקומדיות

ישראליות.�המשיבים�ציינו�את�המחסור�בשידורי�ספורט�בערוץ��2ואת�המחסור�בתכניות�תעודה�ותחקיר�בערוץ

10.�לא�ברור�אם�הציון�של�מחסור�בחלק�מהנושאים�הוא�תוצאה�של�הדיון�הציבורי�בעת�האחרונה�או�שהוא

מעיד�על�חסר�אמיתי.�כן�לא�ברור�עד�כמה�ישנה�השפעה�לרצייה�חברתית�במענה�לשאלות�הללו.�עם�זאת,

ניתן�בהחלט�לציין�כי�הציבור�מודע�לז'אנרים�השונים,�רואה�חשיבות�בתמהיל�השידורים�ואף�ער�לצורך�לעסוק

בנושאים�ייחודיים�בשידור.

"אם�את/ה�היית�בתפקיד�מנהל�ערוץ��2או�ערוץ��10איזה�סוג�של�תכניות�היית�מקדמ/ת?"

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים
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ערוץ�2 ערוץ�10

24%

9%

64%

3%

25%

16%

62%

5%

נוטים�לימיןהשידורים�מאוזניםנוטים�לשמאל לא�יודע

כאשר�הטלנו�על�המשיבים�את�תפקיד�מנהל�הערוץ,��54%מהנשאלים�ענו�שהם�היו�מקדמים�תכניות�המרחיבות

את�ההשכלה�והידע�הכללי.��42%השיבו,�כי�היו�מקדמים�תכניות�בידור�ואירוח�ו-��37%השיבו,�כי�יקדמו�תכניות

המציגות�את�התרבות�הישראלית.��37%יקדמו�תכניות�המעבירות�ערכים�ו-��24%תכניות�חדשות�ואקטואליה.�נראה,

כי�לאור�נתונים�אלה,�ניתן�חיזוק�ציבורי�לצורך�להגדיר�מכסה�לתכניות�העשרת�ההשכלה�והידע�הכללי.�לצד

זה�הציבור�מעניק�חשיבות�גם�לפונקציה�הבידורית�של�המרקע.�מעניין�לציין�כי�משתקפת�גם�תפיסה�הרואה

במכשיר�הטלוויזיה�כלי�להעברת�ערכים�ולשיקוף�התרבות�הישראלית.

תפיסת�תכונות�מבדילות�בין�הערוצים

רבים�מהנשאלים�ייחסו�לערוץ��2את�התכונות�המבדילות�שהוצגו�לפניהם�(מי�הכי�מבדר,�מי�הכי�מספק�מגוון�רחב

של�תכניות,�מי�משקף�ביותר�את�התרבות�הישראלית,�מי�מספק�תכניות�בעלות�איכות�גבוהה,�מי�המשפיע�ביותר

על�התרבות�הישראלית�ומי�הספק�העיקרי�של�מידע�וחדשות),�למעט�התכונה�של�"מי�הכי�חינוכי",�שאותה�ייחסו

מרבית�הנשאלים�לערוץ��1והתכונה�של�העשרת�הידע�הכללי�אשר�יוחסה�לערוצי�הכבלים�והלוויין�(ערוץ��1ו-2

קיבלו�אחוז�דומה�בתכונה�זו).�עוד�נציין,�כי�ערוץ��2וערוצי�הכבלים�והלוויין�נתפסו�באותה�מידה�כמספקים�טוב

יותר�את�הצרכים�של�הצופה.�ראוי�לבחון�מדוע�מעטים�תופסים�את�ערוץ��2כערוץ�חינוכי,�בעיקר�על�רקע

תפיסתו�של�ערוץ��1ככזה.�ייתכן�שהיותו�של�ערוץ��1ממלכתי�ובעל�ותק�רב�יותר�מתייגת�אותו�כערוץ�חינוכי.

חדשות

קרוב�לשני�שלישים�מהצופים�בערוצים��2ו-��10סבורים,�כי�שידורי�החדשות�מאוזנים.�שיעור�הסבורים�כי�חדשות

ערוץ��2נוטות�לשמאל�גבוה�יותר�במעט�(16%),�בהשוואה�לשיעור�הסבורים�כך�בעניין�ערוץ��10(9%).�ההנחה

המקובלת,�כי�רוב�הציבור�סבור�ש"התקשורת�שמאלנית",�אינה�מקבלת�חיזוק�בממצאי�הסקר.

"האם�החדשות�בערוץ�....�מאוזנות�או�לא�מאוזנות�מבחינה�פוליטית?�אם�לא,�לאיזה�כיוון?"
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שביעות�רצון�מאיכות�התכניות

בקרב�הצופים�בכל�אחד�מהערוצים�שיעורים�דומים�של�55%-��57%שבעי�רצון�מאיכות�התכניות.�לעומת�זאת�בקרב

צופי�ערוץ��2נמצא�שיעור�גבוה�יותר�של�חסרי�שביעות�רצון�-�17%,�לעומת��9%בלבד�בקרב�צופי�ערוץ�10.�אחד

ההסברים�האפשריים�לשביעות�הרצון�הגבוהה�יותר�מערוץ�10,�היא�ההצדקה�בבחירה�בשינוי.�כלומר,�משום

שערוץ��10הוא�ערוץ�חדש�יחסית,�המעבר�אליו�כרוך�בבחירה�מודעת,�ולכן�קהל�הצופים�שלו�מרוצה�ממנו�יותר.

שביעות�הרצון�מערוץ��2עולה�ככל�שיורדת�ההשכלה.�לא�נמצאו�קשרים�דומים�בעניין�שביעות�הרצון�מערוץ�10.

תפיסת�השינוי�באיכות�בהשוואה�לשנה�קודמת

�15%מהצופים�בערוץ��2השיבו,�כי�התכניות�בערוץ��2נעשו�גרועות�יותר�בהשוואה�לשנה�שעברה,�שיעור�גבוה

מזה�של�ערוץ��10-��3%בלבד.�שיעור�המשיבים�כי�התכניות�נשארו�אותו�דבר�גבוה�יותר�בערוץ��2(50%)�בהשוואה

לערוץ��10(30%).�שיעור�גבוה�מאוד�-�47%,�השיב�כי�התכניות�בערוץ��10השתפרו�בהשוואה�לשנה�שעברה,�זאת

לעומת��25%בלבד�שהשיבו�כך�לגבי�ערוץ�2.�מהנתונים�עולה�כי�הציבור�מעיד�על�מגמת�שיפור�ברורה�בשידורי

ערוץ�10.

"האם�אתה�סבור�שהתכניות�בערוץ��2ובערוץ��10השתפרו,�נהיו�גרועות�יותר�או�נשארו�אותו�דבר,�בהשוואה

לשנה�קודמת?"

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים

11%

25%

50%

15%

21%

47%

30%

ערוץ�2

האם�אתה�סבור�שהתכניות�בערוץ...�בשנה�האחרונה�השתפרו,�נהיו�גרועות�יותר�או�נשארו�אותו�דבר�בהשוואה�לשנה�קודמת?

ערוץ�10
3%

נהיו�גרועות�יותרנשארו�אותו�דברנהיו�טובות�יותרלא�יודע
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מיניות�ויחס
מזלזל
לנשים

פגיעה
בילדים

יותר�מידי
פרסומות

3%

לא�רלוונטי

1%

תכנים�פוגעים�-�השוואה�בין�תכניות�לפרסומות

מי�שהשיב�כי�יש�תכניות�פוגעות�נשאל�באופן�בלתי�נעזר:�"מהם�הדברים�שהפריעו�לך�או�פגעו�בך�באותן�תכניות?

מי�שהשיב�כי�יש�פרסומות�פוגעות�נשאל�באופן��בלתי�נעזר:�"מהם�הדברים�שהפריעו�לך�או�פגעו�בך�באותן

פרסומות?"
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כאשר�הציבור�נשאל�מה�הגורמים�לפגיעה�בתוכן�ובפרסומות,�ניכר�הבדל�שניתן�ללמוד�ממנו�רבות�על�פוטנציאל

הפגיעה�בכל�אחד�מהשידורים�הללו.�בעוד�הפגיעה�במיעוטים�נתפסת�כגורם�העיקרי�לפגיעה�בתכניות�(27%),�הרי

שבפרסומות,�שיעור�ניכר�בציבור�(56%)�הצביעו�על�מיניות�ויחס�מזלזל�בנשים�כגורם�הפוגע�ביותר.�נוכח�הרגישות

הציבורית�לפגיעה�בכבוד�האישה�בתשדירי�פרסומת,�על�הרשות�השנייה�להקפיד�ולהדק�את�הפיקוח�בתחום

זה.�באותו�אופן,�עולה�כי�הציבור�ער�לפגיעה�בקבוצות�מיעוט�בתכניות,�ולכן�גם�בעניין�זה�נדרשת�הרשות

לפעול.�יש�בממצאים�אלה�משום�חיזוק�למסקנות�המחקר�הרב�תרבותי�ויישומו�במדיניות�הרשות.�בשולי

הדברים�נעיר,�כי�גם�במקרה�זה�ייתכן�שלהד�הציבורי�בנושא�ייצוג�המיעוטים�בתקשורת�יש�השפעה�על�ממצאי

הסקר.

קידום�מוצרים�מסחריים�בתכניות

רק��5%מהנשאלים�ציינו�באופן�בלתי�נעזר�כי�תכניות�שמציגים�בהן�או�מקדמים�בהן�מוצרים�הפריעו�או�פגעו�בהם.

מדובר�בשיעור�נמוך�ביותר�ביחס�לגורמים�פוגעים�אחרים.�מכאן�ניתן�לומר�כי�נושא�התוכן�השיווקי�שמדובר

בו�רבות�לאחרונה,�בהקשר�לפגיעה�בקהל�הצופים,�איננו�נתפס�כפוגע�בקהל�הצופים.�לעומת�זאת,�כאשר

הצבנו�שאלה�מפורשת�בנושא��40%השיבו,�כי�קידום�מוצרים�מסחריים�בתכניות�מפריע�להם,�כ-��50%השיבו�כי

הדבר�לא�מפריע�להם.�כלומר�ייתכן�שהסיבה�לכך�שהנושא�לא�עלה�כגורם�פוגע�באופן�בלתי�נעזר,�נובעת

מהיעדר�מודעות�של�הצופים�לתופעה.

תפיסת�הצורך�בגוף�מפקח�ומודעות�לקיומו

�64%מהמדגם�סבורים,�כי�יש�צורך�בגוף�ציבורי�שיפקח�על�ערוץ��2ו-�10.�שיעור�זה�גבוה�בהשוואה�לזה�שנמצא

בסקר�ינואר��2003-�47%.�שיעורים�דומים�של�יהודים�ותיקים�וערבים�(�72%ו-�75%)�השיבו,�כי�יש�צורך�בפיקוח,

לעומת�זאת,�רק��21%מהעולים�מברה"מ�השיבו�כי�יש�צורך�בפיקוח�(שיעור�גבוה�בקרב�מגזר�זה�השיב�"לא�יודע"

-�43%,�בהשוואה�ל-�5%-��6%בלבד�בקרב�יהודים-ותיקים�וערבים).�ניתן�לשער�כי�העלייה�בשיעור�הנשאלים

הסבורים�כי�יש�צורך�בגוף�ציבורי�מפקח�נובעת�ממודעות�גבוהה�יותר�למקומו�של�השידור�המסחרי-�ציבורי

בישראל,�ולחשיבות�הבקרה�על�תכניו.�ייתכן�גם�כי�מרכזיותו�של�ערוץ��2והשפעתו�על�התרבות�והחברה

בישראל�יוצרת�אצל�הציבור�צורך�בהפעלת�מנגנוני�ויסות�על�עוצמתו.�ראוי�לתת�את�הדעת�בהקשר�זה�גם

למיעוט�המעורבות�הציבורית�הפעילה�בישראל�והנטייה�לסמוך�על�גורם�מסדיר.

מידת�הפיקוח

�36%מהנשאלים�סבורים�שיש�פחות�מדי�פיקוח�וכ�-��41%סבורים�כי�יש�מידה�מספקת�של�פיקוח.�רק��8%ציינו�כי

יש�יותר�מדי�פיקוח.�ממצא�זה�מעמיד�בסימן�שאלה�את�הטענות�כאילו�הרשות�מפעילה�יתר�אמצעי�פיקוח

ובקרה�על�השידורים.�נראה�כי�הציבור�הרחב�איננו�שותף�לטענה�זו.

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים
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"האם�לדעתך�יש�יותר�מדי�או�פחות�מדי�פיקוח�על�ערוצים��2ו-�10?"

מדיניות�ופעילות�פניםאסטרטגיה�ומחקר

יש�יותר�מידי�פיקוח
8%

לא�יודע
15%

יש�מעט�מידי�פיקוח
36%

יש�מידה�מספקת�של�פיקוח
36%
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סקירות�משוות
אחת�ממטרותיו�של�התחום�הוא�מתן�מידע�מרחיב�על�המתרחש�בתחום�התקשורת�בעולם.�לשם�כך�נאסף�חומר�רקע

אודות�הסוגיות�המעסיקות�את�הרשות,�ונבחנת�מדיניות�ההסדרה�של�גופי�פיקוח�בחו"ל.

הסקירות�המשוות�שנערכו�השנה�עסקו�בין�השאר�בסוגיות�האלה:

הצגת�אנשים�בעלי�מוגבלות

האירועים�שגרמו�לתחילת�העיסוק�בנושא�זה�היו�הפקתם�של�מספר�תשדירי�פרסומת�שבהם�הוצגו�חולי�נפש.�תשדירים

אלה�גררו�תלונות�ציבור�רבות�שנטען�בהן�כי�יש�בשידור�ניצול�ציני�של�החולה�והצגתו�באורח�נלעג.�בתשדירים�אלה

יש�משום�חיזוק�סטיגמות�שליליות�ופגיעה�בכבוד�האדם.

תחילת�העיסוק�בנושא�היה�הכנתה�של�סקירה�משווה�הפורשת�את�הרציונל�להצגת�אנשים�בעלי�מוגבלות�במדיה.

בסקירה�מוצגים�מחקרים�שנעשו�בעולם�בתחום�זה�וכן�מפורטים�כללי�רגולציה�ורגולציה�עצמית�בנוגע�להצגת�אנשים

בעלי�מוגבלות.

רגולטורים�וגופי�רגולציה�עצמית�במדינות�שונות�מקדישים�תשומת�לב�לסוגיית�הצגת�אנשים�בעלי�מוגבלות�במדיה

בכלל,�ובפרסומות�בפרט.�המלצות�מחקרים�ודוחות�בעניין�מאמצות�כולן�רציונל�זהה.�הרציונל�המלווה�את�ההמלצות

הוא�העובדה�שהציבור�מכיר�היכרות�מצומצמת�את�סביבת�חייהם�של�אנשים�בעלי�מוגבלות,�והמכשולים�החברתיים

הניצבים�בפניהם.�העדר�הצגתם�בכלי�התקשורת�או�הצגה�מעוותת�שלהם�מעצימים�את�הקושי�הכרוך�במוגבלות.

נקודות�מרכזיות�בהנחיות�ובהמלצות�נוגעות�לשמירה�על�כבוד�האדם�של�אנשים�בעלי�מוגבלות,�דורשות�להימנע

מהומור�ולעג,�להימנע�מהצגה�של�אדם�בעל�מוגבלות�כקורבן�או�כגיבור�ומהתייחסות�למוגבלות�כמאפיין�היחיד�של

הדמות.

לאחר�ביצוע�הסקירה,�נכתבו�המלצות�לשילוב�אנשים�בעלי�מוגבלות�בשידורים�בכלל�ובתשדירי�הפרסומת.�לאחר�כתיבת

ההמלצות�ביצעה�הרשות�שימוע�ציבורי�בכתב�ובעל�פה�בקרב�גופים�יציגים�של�אנשים�בעלי�מוגבלות�ובני�משפחותיהם

וכן�בקרב�אנשי�מקצוע�המתמחים�בתחום�זה.

לאחר�עיון�מעמיק�בתגובות�שנאספו�בשימוע�נכתבו�המלצות�לשילוב�אנשים�בעלי�מוגבלות�בשידורים�ואלה�הועברו

לגופי�השידור�השונים�שבפיקוחה�של�הרשות.

.www.rashut2.org.ilאת�ההמלצות�ניתן�למצוא�באתר�הרשות�

מכרזים�להנפקת�זיכיונות�שידור�בטלוויזיה�המסחרית

סקירה�זו�בוחנת�הליכי�הנפקת�זיכיונות�במדינות�שונות,�בהיבטים�של�פרוצדורה,�תנאים�ודרישות�מהמתחרים,�דרכי

בחירה�וביקורת.�המדינות�הנכללות�בסקירה�הן�בריטניה,�צרפת,�אוסטרליה�וקנדה.�מן�הסקירה�ניתן�ללמוד�על�אופנים

שונים�של�שילוב�הפן�הכלכלי�והפן�התוכני�ועל�הדרך�להבטיח�את�שמירת�האינטרס�הציבורי�בתהליך�הבחירה.

סקירה�זו�שימשה�רקע�לתחילת�הדיונים�על�מכרז�ערוץ�2.

הסדרת�נגישות�שידורי�טלוויזיה�לבעלי�מוגבלויות�שמיעה

סקירה�זו�מציגה�מבט�משווה�על�הסדרת�אמצעי�הסיוע�לליקויי�שמיעה�בטלוויזיה�במדינות�שונות.�ההתמקדות�היא

במשדרים�מסחריים.�בין�השיטות�הנסקרות,�הדרך�המוכרת�והמקובלת�ביותר�היא�כתוביות.�במדינות�אחרות�מקובלת

שיטת�הכתוביות�הסגורות,�כלומר�אלו�העולות�למרקע�על�פי�דרישת�הצופה.�שפת�הסימנים�היא�השיטה�השלישית

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים
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להעברת�מידע�ללקויי�השמיעה,�ובעיקר�לחירשים.�כיום�עולה�שיטה�חדשה�המאפשרת�ליווי�טקסטואלי�עם�ייחוס�פיזי

לדובר�(כמו�ה"בלונים"�בקומיקס).

סקירה�זו�מציגה�את�אופני�ההסדרה�הנהוגים�במדינות�שונות�בתחום�זה�כדי�להפוך�את�כלי�התקשורת�לנגישים�בעבור

אוכלוסייה�זו.

שילוב�פרסומות�בתוכן

הסקירה�מציעה�הבחנה,�השאובה�מהרגולציה�האירופית,�בשאלה�מהו�פרסום�סמוי�(ואסור)�ואלו�סוגים�של�שילוב

פרסום�בתוכן�יכולים�להתקבל,�שכן�פגיעתם�בחופש�היצירה�ובצופים�היא�נסבלת.�בסקירה�מוצג�אופן�התמודדותן�של

מספר�מדינות�עם�הסוגיה.

הסקירה�בוחנת�טכניקות�שונות�של�שילוב�פרסומות�בתוכן,�על�רקע�התפתחויות�טכנולוגיות�שנכנסו�לשימוש�בארה"ב

ובבריטניה�(ולאחרונה�גם�בישראל).�כמו�כן,�מופיעה�בסקירה�התייחסות�קצרה�למידע�הקיים�עד�כה�באשר�לחדירת

הטכנולוגיות�החדשות�והשפעתן.

עקב�העניין�הרב�וההתפתחויות�בתחום�זה�הקרוי�בשוק�:�"תוכן�שיווקי",�יזמה�הרשות�דיון�ציבורי�על�אודות�סוגיה�זו

(ראה�פירוט�ברשימת�דיוני�הפורום�לאחריות�תקשורתית).

השפעת�מכשיר�ההקלטה�הדיגיטלי�"DVR"�(Digital Video Recorder)�על�החשיפה�לפרסום
בטלוויזיה�המסחרית

סקירה�זו�מעריכה�את�השפעת�השיווק�של�מכשירי�ההקלטה�הדיגיטליים�על�שוק�הפרסום�הטלוויזיוני�בישראל.�בסקירה

יש�תיאור�של�המכשיר�ויכולותיו,�לאחריה�נסקרים�נתונים�על�חדירתו�אל�שוקי�התקשורת�בעולם�ולבסוף�מתמקד�הדיון

בהערכה�של�השפעת�החדירה�על�הצפייה�בפרסומות�בישראל.�נוסף�על�כך�מציג�המסמך�הערכות�בעניין�השינוי�הצפוי

בפרקטיקה�הפרסומית�עם�התרחבות�השימוש�במכשיר.

הרדיו�הדיגיטלי�במדינות�נבחרות

סקירה�זו�מציגה�נתונים�על�היקף�השידור�הדיגיטלי�הקיים�במספר�מדינות�בעולם.�לסקירה�נבחרו�מדינות�בעלות

מאפיינים�מסוימים�הדומים�לישראל�על�רקע�גאופיזי�של�שיטות�רישוי�או�התפתחות�טכנולוגית.

עדכון�חודשי�משווה

מנובמבר�שנה�זו�החל�תחום�אסטרטגיה�ומחקר�לפרסם�מידי�חודש�עדכון�קצר�על�המתרחש�בעולם�בתחומי�מדיניות

התקשורת.�העדכון,�המתבסס�על�מקורות�מידע�מגוונים,�מופיע�מידי�חודש�באתר�האינטרנט�של�הרשות.

מדיניות�ופעילות�פניםאסטרטגיה�ומחקר
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מלגות�למחקרים�בתחום�התקשורת

תכנית�המלגות�של�הרשות�השנייה�לעידוד�מחקרים�בתחום�התקשורת
ע"ש�זבולון�המר�ז"ל

מטרתה�של�תכנית�המלגות�לעודד�ולתמוך,�בדרך�של�הענקת�מלגות,�במחקרים�בתחום�התקשורת�אשר�יתרמו�לקביעת

מדיניות�הרשות�ולעבודתה.�הרשות�נותנת�עדיפות�לעבודות�אשר�ירחיבו�את�בסיס�הידע�המחקרי�בתחומי�השידורים

והשפעתם�על�החברה�והתרבות�בישראל.

ב-��2004פרסמה�הרשות�בקשה�לקבל�הצעות�למחקרים�לתואר�שני�(מאסטר),�לדוקטורט�או�מחקרים�של�חוקרים

צעירים�בתחום�התקשורת.�על�המחקרים�לעמוד�ברמה�אקדמית�נאותה�ולעסוק�בנושאים�הנוגעים�לתחומי�עבודתה

של�הרשות.

לתכנית�המלגות�הוגשו��26בקשות,�מתוכן�נבחרו��10ההצעות�המתאימות�ביותר.��סך�כל�המלגות�שהוענקו�עומד�על

�120אלף�ש"ח.�שלל�הבקשות�שהוגשו�לרשות�מעידות�על�רמת�עניין�גבוהה�של�קהילת�המחקר�בנושאים�שונים

הקשורים�באופן�זה�או�אחר�לתחום�התקשורת.

המחקרים�עתידים�להסתיים�עד�אמצע�שנת�2006.

להלן�ההצעות�שזכו�למלגות:

הערכת�איכות�בתכנים�טלוויזיוניים1.

במחקר�זה�תתבצע�בחינה�מעמיקה�של�עמדות�מעצבי�מדיניות�העוסקים�בנושא�זה,�במודע�או�שלא�במודע,�וכן

של�יוצרים�המספקים�את�התכנים.�עבודה�זו�עשויה�לספק�תמונת�עולם�מעשירה�של�המצב�בפועל�וכן�עשויה

לספק�תובנות�חשובות�לבחינה�עיונית�של�נושא�זה.�

התפקיד�הממלכתי�בעידן�המסחרי:�מקומם�של�הטלוויזיה�המסחרית�והרדיו�האזורי�כמעצבי�זיכרון�קולקטיבי.2.

מחקר�זה�בוחן,�לראשונה,�את�אחד�התפקידים�המרכזיים�של�הערוצים�המסחריים�בישראל:�תפקידם�כסוכן

הזיכרון�הקולקטיבי�המרכזי�של�הקהילה.�סוכן�זה�מעצב�את�האופן�שבו�הקהילה�זוכרת�את�העבר,�מעניקה�לו

משמעות�ומשתמשת�בו�לבחינת��ערכיה�בהווה.�בעבודה�זו�ייבחנו�ימי�הזיכרון�הממלכתיים:�יום�הזיכרון�לחללי

מערכות�ישראל,�יום�הזיכרון�לשואה�ולגבורה�ויום�הזיכרון�לרצח�יצחק�רבין.��

לגיטימציה�ודה-לגיטימציה�פוליטית�של�הרגולציה�על�שידורי�ערוץ�32.

המחקר�יבחן�את�עוצמת�מקורות�הלגיטימציה�לפעילות�הרגולטורית�של�הרשות�על�השידורים,�באמצעות�פיתוח

כלי�מדידה�אמין,�מהיר�ואיכותי�אשר�יכול�לשמש�כאינדיקטור�לבחינת�מוקדי�חוסר�אמינות�שלטונית�בפעילות

הרשות,�דה�לגיטימציה�מוסדית�ועוד.�תרומתו�הניכרת�של�המחקר�היא�בפיתוח�כלי�סטטיסטי�שיאפשר�עדכון

שוטף�ומתמשך�של�"מדד�הלגיטימציה�הפוליטית�של�הרגולציה�על�השידורים".�

יחסי�הגומלין�בין�ממסד�פוליטי-בטחוני,�קבוצות�מחאה�ותקשורת�בסכסוך�בעצימות�נמוכה:�ישראל�בלבנון4.

2000-1982

המחקר�מציע�התמודדות�יישומית�עם�מודל�חדשני�שמנסה�"לחבר�את�כל�הקצוות",�בניסיון�למצוא�מערכת�של

אינטראקציות�בין�הסיקור�התקשורתי�לתפקוד�קבוצות�מחאה�והממסד�תוך�התייחסות�למספר�היבטים:�מקומה

ותפקידה�של�התקשורת�בסכסוך�בעצימות�נמוכה,�יחסי�הגומלין�בין�קבוצות�מחאה�לתקשורת,�יחסי�גומלין�בין

ממסד�פוליטי-ביטחוני�לתקשורת�וסוגי�אמצעי�התקשורת.�

אסטרטגיה�ומחקר מדיניות�ופעילות�פנים
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בין�הגלובלי�ללוקלי:�הפקות�בינלאומיות�של�סרטים�תיעודיים�בישראל5.

הספרות�המדעית�והשיח�הפופולרי�רואים�לעיתים�מזומנות�בתהליכים�הקשורים�בהפרטה�ובגלובליזציה�כמסכנים

את�התרבות�המקומית.�טענה�זו�נשמעת�בדיונים�הנוגעים�למעמדה�ולעתידה�של�הטלוויזיה�-�מדיום�שב-�40

שנות�קיומו�ייחס�לעצמו�תפקיד�חשוב�בעיצובה�של�הקהילה�הלאומית�ושיקופה.�המחקר�יעסוק�באופן�ביקורתי

בעמדה�חד-ממדית�זו,�באמצעות�מעקב�וניתוח�של�הפקות�בינלאומיות�בישראל.�ייבחנו�דרכי�התמודדות�עם

המתח�שבין�הצורך�להגדיל�תקציבי�הפקה�הנחוצים�"ליצור"�תכניות�מצד�אחד,�לבין�הצורך�לשמור�על�מאפייני

התרבות�המקומית-לאומית�מצד�שני.��

אומבודסמן�בכלי�תקשורת�ציבוריים:�מנגנון�אפקטיבי�לנשיאה�באחריות�או�מס�שפתיים6.

נציב�תלונות�הציבור�ברשות�השנייה�פועל�בשלושה�מישורים�עיקריים:�טיפול�פרטני�בתלונה,�סיכום�פעילותו

השנתית�(סטטיסטית�ופרשנית)�והמלצות�לגורמי�הרשות�בנושאים�בוערים.�בשני�התחומים�הראשונים,�סדרי

העבודה�ברורים�וכך�גם�הציפיות�מעבודת�הנציב.�בתחום�השלישי,�אין�כללים�ברורים�והנציב�פועל�על�פי�תחושותיו,

ניסיונו�ורמת�הנגישות�שלו�לנושאים�יוצאי�דופן�או�מעוררי�מחלוקת�בציבור.�מחקר�זה�יציע�קווים�ברורים�ומתוחמים

יותר�ללמידת�מעורבותו�של�הנציב�בקביעת�קווי�המדיניות�של�הרשות.�המחקר�ינסה�להציע�שיטות�פעולה

שמתבססות�על�זיהוי�כשלים�אופייניים�או�כשלים�חוזרים�ונשנים�בפעולת�הרשות�עצמה�ובפעולת�גופי�השידור

שבפיקוחה.�

הרדיו�הפירטי�בישראל�בשנות�ה-72000.

המחקר�יערוך�סקירה�מקיפה�של�שידורי�הרדיו�הפירטי�בישראל.�החוקרים�יעמדו�על�דרכי�התהוותו�של�הרדיו,

תכניו�ודפוסי�פעולתו,�לרבות�מאפיינים�ארגוניים�וכלכליים.

המחקר�יסייע�בהכרת�דפוסי�השידורים�הפירטיים,�תכני�השידור,�הנורמות��הפרופסיונליות�והאתיות,�הסוגות

השונות�של�השידור�הפירטי�והדרכים�שבאמצעותן�הוא�נותן�מענה�לצרכים�שונים�של�קהלי�המאזינים�ויוצר�עימם

תקשורת�חד-סטרית�ודו-סטרית.�המחקר�ידון�בדרכים�המעשיות�להתמודדות�עם�הרדיו�הפירטי,�גם�בהתבסס

על�הניסיון�בעולם,�יוצעו�טכניקות�שונות�לטיפול�בנושא�במישור�החוקי-אכיפתי�ובמישור�הכלכלי/תקשורתי.�כמו

כן,�ידון�המחקר�בפלורליזם�בשידורי�הרדיו�בתחנות�הפירטיות.

זהות�פוליטית�וייצוג�עצמי�בקולנוע�הדוקומנטרי�הישראלי�-�הבניית�הזהות�המזרחית�בסרטים�דוקומנטריים-8.

דור�שני/שלישי�2005-1990

המחקר�עוסק�בבחינת�תהליכי�הכינון�והייצוג�העצמי�של�קבוצת�מיעוט�(תרבותי-חברתי)�בחברה�רב�תרבותית.

החברה�הישראלית�מאופיינת�בפלורליזם�תרבותי�המעומת�מאז�הקמת�המדינה�ועד�היום�עם�נרטיבים�שונים.

בתוך�מציאות�זו,�פועלת�הרשות�השנייה�בתפקידה�כרגולטור�כמעין�מפקחת�על�סדר�היום�התרבותי-תקשורתי,

תוך�שימת�לב�לאינטרסים�הקבוצתיים�השונים�של�צרכני�התקשורת.�

השפעות�החשיפה�לאלימות�פוליטית�בסיקורי�החדשות�בטלוויזיה�והתערבות�מניעתית�מווסתת9.

המחקר�ייחודי�בתחומו�לבדיקת�ההשפעות�המיידיות�של�סיקורי�חדשות�בתחום�האלימות�הפוליטית,�על�ציבור

הצופים,�בתנאי�מעבדה�מבוקרים.�נוסף�על�כך,�למחקר�חשיבות�רבה�באיתור�כלים�ומיומנויות�המאפשרים�חשיפה

מווסתת�לסיקורי�אלימות�פוליטית,�הן�בקרב�הצופים�והן�בקרב�זכייניות�השידור.��

הדמיה�תפקודית�של�המוח�במהלך�צפייה�בתכניות�טלוויזיה�ובמסרים�פרסומיים10.

מעורבות�הצופים�חיונית�להטמעת�מסרים�תקשורתיים�שכן�בלעדיה�לא�יהיה�ניתן�לזכות�בתשומת�ליבם.�המחקר

מציע�הדמיה�תפקודית�של�המוח�(fMRI)�שבאמצעותה�ניתן�יהיה�לקבוע�את�מידת�תשומת�הלב�של�הצופים,�את

מידת�מעורבותם�בחומרים�הנצפים�ואת�אופן�עיבוד�המידע�והטמעתו.

מדיניות�ופעילות�פניםאסטרטגיה�ומחקר
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מפגשי�הפורום�לאחריות�תקשורתית
הפורום�לאחריות�תקשורתית�הוא�במה�מרכזית�לדיונים�פתוחים�בתקשורת.�הפורום�קנה�לו�מקום�בשיח�המקצועי

על�אודות�סוגיות�המעסיקות�את�הענף�ואשר�יש�בהן�עניין�ציבורי�נרחב.�הרשות�רואה�בדיוני�הפורום,�הפתוחים�לקהל

מגוון�ורחב,�אחד�הכלים�החשובים�ליצירת�מעורבות�של�הציבור�בנושאים�מרכזיים�הקשורים�לתחום�אחריותה.

השנה�עסק�הפורום�בנושאים�האלה:

הפורום�ה-11:�המציאות�בראי�ה"ריאליטי"�-

תכניות�המציאות�החלו�לצבור�פופולריות�רבה�במדינות�רבות�בעולם�בשנים�האחרונות.�כיום,�אין�מדינה�באירופה

המערבית�שלא�משודרות�בה�תכניות�מציאות.�מבקרי�הז'אנר�טוענים�כי�הוא�מקדם�מציצנות,�ריקנות�וכוכבות

מהירה.�ביקורות�נוספות�טוענות�כי�הוא�יוצר�תרבות�של�חוסר�מעש,�גסות,�צריכה�על�חשבון�יצירה�והדגשת

המראה�החיצוני�על�חשבון�האינטלקט.�משתתפי�הפורום�בחנו�כיצד�הופכים�את�הז'אנר�הזה�למנוף�תרבותי,

חברתי�וערכי.�האם�הוא�חייב�להישען�על�הפינות�והצדדים�האפלים,�הבעייתיים�והמציצניים�של�חיינו,�שמא�נדרשת

יצירת�קוד�אתי�לעיסוק�בז'אנר�זה.�

הפורום�ה-12:�מי�מפחד�מתרבות�יהודית�בטלוויזיה�המסחרית?

בכתיבת�מכרז�ערוץ�2,�ביקשה�הרשות�למצוא�ניסוח�הולם�לכללי�השידור�שיביאו�לגיוון�תרבותי�ונושאי�בלוח

השידורים�ולשילוב�תכני�שידור�שלא�קיבלו�ביטוי�ראוי�עד�כה.�אחד�הנושאים�העומדים�על�סדר�היום�הוא�מקומם

של�שידורים�על��תרבות�יהודית,�על�המסורת�ועל�ימים�מיוחדים�בלוח�השנה,�בטלוויזיה�המסחרית.משתתפי�הפורום

בחנו�מה�עומד�מאחורי�ההגדרה�של�תרבות�יהודית,�למי�יש�הזכות�להחליט�מה�כוללת�ההגדרה�הזאת.�מה,�אם

בכלל,�אפשר�לעשות�בזה�בטלוויזיה�והאם�יש�צורך?�האם�ייתכן�שחלק�מהבעיה�נעוצה�בגבול�שמאוד�דק�בין�תרבות

ישראלית�לתרבות�יהודית?�האם�השפה�העברית�היא�תרבות�יהודית?�איך�מציגים�תרבות�יהודית�בטלוויזיה

המסחרית?

הפורום�ה-13:�הנעדרים�והנוכחים�בטלוויזיה�המסחרית

כאמור,�כחלק�מהמאמץ�לקדם�גיוון�תרבותי�בשידור,�ערכה�הרשות�השנייה�מחקר�בנושא�"הנעדרים�והנוכחים

בזמן�צפיית�שיא".�המחקר�בדק�את�ייצוגן�של�קבוצות�מיעוט�בטלוויזיה�המסחרית�בשעות�צפיית�השיא�בערוצים

�2ו-�10,�תוך�הסתכלות�הן�בהיבטים�האיכותיים�והן�בהיבטים�הכמותיים.�פירוט�לגבי�המחקר�ראה�לעיל.

פורום�זה�הוקדש�לזכרה�של�ד"ר�ויקי�שירן�ז"ל,�חברת�מועצת�הרשות�השנייה�אשר�נאבקה�למען�רב�תרבותיות

ועמדה�מאחורי�היוזמה�לביצוע�המחקר�בנושא.

הפורום�ה-�14:�של�מי�התוכן�הזה?�טשטוש�הגבול�בין�תוכן�לפרסום.

הדיון�עסק�במשמעויות�הכלכליות�שצפויות�עקב�מתן�היתר�פרסום�בתכניות�ובשאלות�האתיות�הנובעות�מטשטוש

הגבול�בין�תוכן�לפרסום.�הפרסום�בטלוויזיה�נשען�על�שני�עקרונות�מנחים.�מחד,�עלינו�להכיר�בכך�שפרסומות

הן�מכשיר�חיוני�לקיומה�של�טלוויזיה�מסחרית�(שאינה�ניזונה�מדמי�מנוי)�מאידך,�עלינו�להגן�על�זכותם�של�היוצרים

ליצור�באופן�עצמאי�ואיכותי�ועל�זכותם�של�הצופים�להיחשף�ליצירות�אמינות,�עצמאיות�ואיכותיות.�

באתר�האינטרנט�של�הרשות�ניתן�למצוא�את�תקצירי�הדיונים�ואת�חומר�הרקע�שחולק�בהם.

עורכת�הפורומים�היא�ריקי�שפרינצק.�המפיקה:�אלינור�זלטין.
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פורום�צעירים�לאחריות�תקשורתית
היוזמה�להקמת�פורום�הצעירים�עלתה�לאחר�הצגת�ממצאי�סקר�העמדות�שביצעה�הרשות�בקרב�בני�נוער�(ראה�לעיל).

כאמור,�בחן�הסקר�את�הרגלי�הצפייה�של�בני�הנוער,�את�עמדותיהם�כלפי�התכנים�המשודרים�ואת�עמדותיהם�כלפי

הצורך�בפיקוח�על�התוכן�המשודר.�אחד�מממצאיו�המעניינים�של�הסקר�הוא�האחריות�שבני�הנוער�מגלים�כלפי�השידור

והצורך�שהביעו�לקיים�בקרה�על�התוכן�המשודר.�הם�מבינים�את�כוחה�של�התקשורת�לעצב�תרבות�וערכים�חברתיים

ולכן�מביעים�עמדות�אחראיות,�בעיקר�כלפי�הילדים�הצעירים�מהם.

מטרת�הפורום,�שהוא�יוזמה�של�הטלוויזיה�החינוכית�והרשות�השנייה,�ליצור�מסגרת�דיון�בעבור�בני�הנוער�המתעניינים

בנושא,�ובמיוחד�בעבור�תלמידי�המגמות�לתקשורת�בבתי�הספר�התיכוניים.�במסגרת�זו�יוכלו�לבוא�לידי�ביטוי�הדילמות

הכרוכות�בהשפעת�אמצעי�התקשורת�על�עיצובם�של�ערכים�ונורמות�חברתיות�בחברה�בכלל,�ובקרב�בני�הנוער�בפרט.

השנה�עסק�הפורום�בנושאים�האלה:

פורום�1-�גיבורי�תרבות�בטלוויזיה�המסחרית

משתתפי�הפנל�דנו�בשאלות�הבאות:�האם�כל�אחד�הוא�גיבור�לא�חשוב�מה�יש�לו�לומר,�לא�חשוב�האם�דמותו�היא

חיובית�או�שלילית?�האם�אנחנו�יכולים�להשפיע�על�העניין�הזה?�האם�זו�בחירה�חופשית?�האם�ניתן�לכוון�אותה?

מי�משפיע�יותר?�הטלוויזיה?�גיבורים�אחרים?�הפורום�התקיים�במסגרת�פסטיבל�ראש�פינה.

פורום��2-�סאטירה�-�"האם�הכול�כלול?"

הפורום�כלל�הרצאה�של�אפרים�סידון�בנושא:�"גבולות�הסאטירה:�מניקוי�ראש�ועד�ארץ�נהדרת";�הקרנת�סרטים

סאטיריים�שהכינו�התלמידים;�סדנאות�סאטירה�בנושא:��בידור�סאטירה�וביקורת.

הדיון�עסק�בשאלות�האלה:�מה�ההבדל�בין�תכנית�בידור�לתכנית�סאטירה?�האם��תכניות�סאטירה�משפיעות�על

החברה,�על�הממסד?�מה�הם�גבולות�הסאטירה?�על�מי�עושים�סאטירה�ועל�מי�לא?�האם�יש�אוכלוסיות�שלא

צוחקים�עליהן?�האם�הסאטירה�נשענת�על�דעת�קהל�או�שמייצרת�דעת�קהל?
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כספים

שוק�הפרסום
בשנת��2004נמשכת�מגמת�ההתאוששות�והצמיחה�שהחלה�במחצית�השנייה�של�2003.�שוק�הפרסום�בישראל,�בדומה

לשוקי�הפרסום�בעולם,�גדל�באופן�ניכר�בשנת��2004לעומת�שנת��2003ב�–��6%לערך.

ואכן,�תוצאות�הפעילות�של�זכייני�הטלוויזיה�בשנת��2004מלמדות�על�שיפור�בהכנסות�כתוצאה�מהתאוששות�בשוק

הפרסום�בכלל�ובשוק�הפרסום�בטלוויזיה�בפרט.

היקף�שוק�הפרסום

גורמים�שונים�במשק�אמדו�את�היקף�ההוצאה�לפרסום�בישראל�בשנת�2004,�והתגלו�פערים�ביניהם,�משום�שחלק

מהגורמים�מחשבים�את�היקף�ההוצאה�עפ"י�מחירון�וחלקם�עפ"י�נתונים�בפועל�של�חלק�מאמצעי�המדיה�ומהם

משליכים�על�גודל�השוק�כולו.�ההערכות�בעניין�היקף�שוק�הפרסום�ב�–��2004נעות�בטווח�של��760-780מליוני

דולר,וההערכות�בעניין�היקף�שוק�הפרסום�בטלוויזיה�עומדות�על��260-275מליוני�דולר.

הצמיחה�בשוק�הפרסום�בטלוויזיה�עמדה�על�כ�–�10%-7.5%,�גבוהה�יותר�מהצמיחה�הכללית�של�שוק�הפרסום�שצמח

ב�–�6%-5%.�כך�נתח�הפרסום�בטלוויזיה�מסך�"עוגת�הפרסום"�הגיע�לשיעור�של��כ–��35%בשנת��2004לעומת��כ–�33%

בשנת�2003.

הגידול�בהיקף�הפרסום�בטלוויזיה�נבע�בעיקר�מכך�שהמפרסמים�הפנו�תקציבים�רבים�יותר�לטלוויזיה.�גידול�זה�בנתח

הפרסום�בטלוויזיה�משפיע�בעיקר�על�נתח�הפרסום�בעיתונות,�הנמצא�בירידה.

Ï‰ÈÓÂ†‰ÏÎÏÎ†¨ÌÈÙÒÎ†Ï¢ÎÓÒ†¨˜ÈÏ·Â·†ÏÚÈ†∫˙‡Ó
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מקורות�ושימושים�2004

עיקר�מקורותיה�של�הרשות:

דמי�זיכיון�קבועים-�למימון�הפעילות�השוטפת�של�הרשות.�השנה�נתקבלו�דמי�זיכיון�מזכייני�ערוץ�2,�ערוץ�110.

ומזכייני�הרדיו�האזורי.

דמי�זיכיון�משתנים-�למימון�הפעילות�השוטפת�של�חברות�החדשות.2.

תמלוגים-�השנה�העבירו�זכייני�ערוץ��2והרדיו�האזורי��4%מהכנסותיהם.ערוץ��10היה�פטור�מתשלום�תמלוגים�עד3.

יולי�2003.�מאוגוסט��2003התקזז�סכום�התמלוגים�שהיה�הערוץ�אמור�להעביר,�מהלוואה�שנתן�להקמת�מרכז

שידור�ובקרה�בהתאם�למנגנון�שנקבע�בתקנות�הכספים�ובחוק.

מרכיבי�השימושים�העיקריים:

הפצת�שידורים�ותפעול�משדרים-�כ-��36מיליון�₪.�הרשות�מפיצה�את�שידורי�ערוץ��2וערוץ��10.�הסכום�כולל�תשלומי

אגרת�תדרים,�תפעול�תחנות�השידור�ותחזוקתן,�הפצה�לווינית�וקרקעית�של�השידורים�ותפעול�המש"ב.

חברות�החדשות-�כ-��140מיליון�ש"ח.�תקציב�חברת�החדשות�של�ערוץ��10מומן�בחלקו�בניגוד�להנחיות�הרשות�ישירות

ע"י�הזכיין�ולא�נכלל�בסכום�זה.

העברה�לאוצר-�כ-��34מיליון��₪.�חלק�מסכום�התמלוגים�שהתקבל�טרם�הועבר�לאוצר.�נושא�קיזוז�ההוצאות�מסכום

התמלוגים�המועברים�נמצא�בבירור�עם�הגורמים�הרלוונטיים�ומתגבשת�הסכמה�בעניין.

הפקות�וקרנות-�כ-���23מיליון�₪.

שכר�עבודה�והנהלה�וכלליות-�כ-�19מיליון�₪.�שכר�עובדי�הרשות�ותנאי�העסקתם�נקבעים�על�פי�החוק�באישור�השר

הממונה�(שר�התקשורת)�לאחר�התייעצות�עם�שר�האוצר.�הוצאות�התפעול�והאחזקה�כוללות�שכירות�ואחזקת�המבנה,

אחזקת�כלי�רכב,�שירותי�תקשורת,�הוצאות�משרדיות,�ביטוח�וכד'.
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משאבי�אנוש

שנת��2004הייתה�שנה�מאוד�אינטנסיבית�בפעילותה�של�הרשות,�בין�היתר�עקב�הטיפול�במכרז�לבחירת�הזכיינים�אשר

ישדרו�בערוץ��2בעשור�הקרוב.

הנהלת�הרשות�מבקשת�להביע�את�הערכתה�לכלל�עובדי�הרשות�ובעיקר�לצוות�שטיפל�במכרז�על�עבודתם�המקצועית

והמסורה.

מספר�התקנים�בשנת��2004עמד�על���69תקנים,�בדומה�לשנת�2003.�מתוכם�אוישו��63.15משרות�(בממוצע�שנתי)

לפי�הפירוט�הבא:

הרשות�פועלת�בהתאם�להנחיות�הממונה�על�השכר�בכל�הקשור�לשכר�העובדים.

אבטחה�ואבטחת�מידע

השנה�הוקדשה�תשומת�לב�מיוחדת�לנושא�אבטחת�מידע�בשל�הטיפול�במכרז�לערוץ�2.

לשם�כך�הוגדרו�נהלים�מיוחדים�לטיפול�בחומרים�הקשורים�למכרז�כדי�לשמור�על�סודיות�המידע�ושלמותו,�הן�בקרב

עובדי�הרשות�והן�בקרב�יועצי�המכרז�החיצוניים.

כמן�כן�תוגברה�האבטחה�על�מבנה�הרשות�ואתרי�פעילות�הרשות�בכל�הקשור�למכרז�ושודרגו�אמצעי�האבטחה�ואבטחת

המידע.

איוש�בפועל�בשנת�2004

2.00מועצת�הרשות

7.00לשכת�המנהל�הכללי

13.00תחום�טלוויזיה

18.26תחום�רדיו�וטכנולוגיה

11.25תחום�כספים,�כלכלה�ומינהל

3.14תחום�אסטרטגיה�ומחקר

3.50מזכירות�כללית

3.00לשכה�משפטית

2.00נציב�תלונות

63.15סה"כ

תחום
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טכנולוגיה

שידור�ספרתי:

השינויים�הטכנולוגיים�בתחום�שידורי�הטלוויזיה�והרדיו�בעולם,�המגיעים�גם�לישראל,�דורשים�את�היערכותה�המחודשת

של�הרשות�השנייה�כדי�לנצל�קידמה�זו�לייעול�ההפצה�של�השידורים,�לתועלתם�של�הצופה/מאזין�ולתועלתו�של�הגוף

המשדר.�הדברים�אמורים�במעבר�משיטת�שידור�והפצה�אנלוגיים�לספרתיים.

יתרונותיו�של�השידור�הספרתי:

קיבולת�ניכרת�של�ערוצים�ותכנים.1.

איכות�הקליטה.2.

יכולת�לשדר�מידע�נלווה,�בזמן�שידור�התכנית.3.

יישום�שירותים�אינטראקטיביים�בשידור.4.

טכנולוגיה�זו�כבר�מיושמת��בחלקה�בארץ�בתחום�הטלוויזיה�בשידורי�ערוץ�10,�שידורי�ערוץ��2(ברמת�ההפצה�הלוויינית

.(YES)והלוויין��(HOT)והקישוריות�לחברות�הכבלים�והלוויין)�ולמנויי�חברות�הכבלים�

משרדי�האוצר�והתקשורת�החלו�בבדיקה�ובתכנון�המעבר�לשידורים�ספרתיים,�מדינת�ישראל�טרם�קבעה�את�המועד

הסופי�שלאחריו�יסתיימו�השידורים�האנלוגיים�הקרקעיים�במדינה.

:DVB-Tבחינת�ההיערכות�לשידורים�ספרתיים�קרקעיים�

כפועל�יוצא�מהמעבר�לשידורים�ספרתיים,�על�הרשות�להיערך�בנושא�מבחינת�התשתיות,�הקמתן�והפעלתן.�מדובר

בבחינת�האפשרות�להקמת�מערך�תחנות�שידור�להפצת�ערוץ�2,�ערוץ��10וערוצים�פתוחים�נוספים�בשיטה

הקרקעית�ספרתית.�יכולת�הקיבולת�של�המש"ב�הרב-ערוצי�הסיפרתי,�היא�שידור�ובקרה�של�עד�שמונה�ערוצים

סיפרתיים.�המעבר�לשידורים�ספרתיים�יתרום�לניצול�משאבים�מרבי�וחיסכון�כספי�ניכר�ברמת�ההפצה��של�הערוץ

הבודד.

בדיקות�עוצמת�הקול�בפרסומות�בהשוואה�לתכניות:

בדיקות�מקיפות�שערכה�הרשות�במש"ב�(מרכז�שידורים�ובקרה)�לאורך�תקופה�ניכרת,�הראו�כי�עוצמת�הקול

בפרסומות�אינה�חורגת�מהתקן�המותר�בשידור.

התקן�מתייחס�לעוצמה�מרבית�רגעית,�לכן�אינו�מייצג�תמיד�את�תחושת�האוזן�של�הצופה�/�המאזין.�לכן,�היום

‰¯˜·Â†ÌÈ¯Â„È˘†Û‚‡†˘‡¯†¨ÏË†ÌÈÒÈ†∫˙‡Ó
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הדרישה�מהגוף�המפיק�והמשדר�לשמור�על�רמה�של�אנרגיית�קול�ממוצעת�כמעט�קבועה�במעברים�מתוכניות

לפרסומות�וחזרה,�כך�שהצופה�/�מאזין�לא�יצטרך�לכוון�את�עוצמת�הקול�במקלט�במעבר.

הרשות�השנייה�מתכוונת�לרכוש�מכשירי�מדידה�המבצעים�מדידת�עוצמה�ממוצעת�(אנרגיה)�המתאימה�להיענות

הספקטרלית�של�אוזן�האדם�להתקינם�במש"ב�ולתעד�באופן�ממוחשב�ובזמן�אמת�את�הרמות�החריגות�הגורמות

להרגשת�הפרעה�לצופה�/�מאזין�בבית.

היערכות�לשעת�חירום:
בשנת�2004,�התקיים�תרגיל�לשידורים�בשעת�חירום�בשיתוף�דובר�צה"ל�ופיקוד�העורף.�בתרגיל�הופעלו�מערכות

הפריצה�של�שידור�בחירום�עם�תחנות�הרדיו�האזורי�ועם�ערוץ��2וערוץ�10.

הקלות�לחירש:
אופיינה�ותוכננה�מערכת�למימוש�כתוביות�לפי�דרישה�בשידורי�הטלוויזיה�הספרתית�(ערוץ�2,�ערוץ�10)�וזאת

בהתאם�לדרישות�מכרז�ערוץ�2.�הכתוביות�יופיעו�על�המרקע�על�פי�דרישת�הצופה�באמצעות�השלט�הרחוק�וניתן

יהיה�לממש�כתוביות�בשלוש�שפות�(עברית,�ערבית�ורוסית�/�שפה�זרה�נוספת)�בהתאם�לכתוביות�שישולבו�בתכנים.

מכרז�ערוץ��2החדש:
הפרק�ההנדסי�תפעולי�נכתב�בספר�המכרז.�הפרק�מתייחס�למערך�ההפצה�של�שידורי�ערוץ��2ולדרישות�טכניות

והנדסיות�מבעלי�הזיכיונות.

להלן�עיקרי�הדרישות:

מעבר�למרכזי�שידור�ובקרה,�אולפנים�והפקה�ספרתיים,�כולל�התמסורת�האופטית�בין�מרכזי�השידור�למש"ב.1.

יישום�כתוביות�מוסתרות�לחירשים�ולדוברי�שפות�זרות,�עפ"י�דרישת�הצופה.2.

יישום�פסי�קול�נוספים�-�תרגום�קול�סימולטני�לעולים�חדשים�–�תרגום�קול�סימולטני�לשפה�הרוסית�במהדורת3.

החדשות�המרכזית�עפ"י�דרישת�הצופה.

יישום�שירותים�אינטראקטיביים�-�פרסומות,�משחקים�וכו'.4.

שימוש�בפורמטים�ספרתיים�בצילום,�עריכה�ובשידור�התכנים.5.

קביעת�סטנדרטים�לשמירה�על�עוצמת�הקול�בפרסומות�בהשוואה�לתכניות.6.

מרכז�מידע�וארכיב�ספרתי:
החל�מנובמבר��2004הותנעה�הפעילות�להקמת�מרכז�מידע�וארכיב�ספרתי�ברשות�השנייה.�הרשות�השנייה�מתכוונת

לרכוש,�להקים�ולתפעל�מערכת�לניהול�מידע�ספרתי�וארכיב�במרכז�מידע�ברשות.

המערכת�מיועדת�לצורכי�אספקת�שירותי�אחסון�ספרתי�בעבור�עובדי�הרשות�בתחומים�הרלוונטים�וכן�בעבור

הציבור�המעוניין�בתכנים�שונים�מהערוצים�המסחריים.

המערכת�תהיה�בעלת�יכולת�דגימה,�קטלוג,�אחסון,�אחזור,�חיפוש�ועריכה�של�תוכני�-�וידאו,�שמע,�תמונות,�טקסטים

ושאר�קבצים�(יתועדו�שידורי�ערוץ��2וערוץ��10בעבר�ובעתיד).

המערכת�מבוססת�על�ארכיטקטורת�מחשב�פתוחה�שרת-לקוח�ברשת�תקשורת�המחשבים�המקומית�ברשות.

המערכת�אופיינה�ונבדקו�עלויות�ההקמה.

הוחלט�לצאת�למכרז�פתוח�בנושא�תוכנת�המערכת�ושירותים�נלווים,�הוכנו�מסמכי�המכרז�ובהם�נספח�הנדסי

ותפעולי�מפורט�אשר�יהיה�תנאי�סף�למציעים�במכרז.�היציאה�למכרז�תהיה�בתחילת�שנת��2005כולל�מכרזי�החומרה

וההקמה.
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תלונות�ציבור
רקע�טיפול�ומסקנות�הרשות ביצועפרטי�התלונה

*�תלונות�שהפנתה�דוברת�הרשות.
**��תלונות�שהפנה�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

נושא

בעיות
בקליטת
ערוצים
�2ו-10

בישראל

תושבי�ערד�יכולים�לקלוט�רק�את
ערוץ�1.�האם�קיימת�מחוייבות�חוזית
של�ערוץ��2וערוץ��10לאפשר�קליטה

במקומות�ישוב�מרוחקים.**

�מהאויר �חופשי �בערד �להיקלט �אמור 2� ערוץ
באמצעות�תחנת�השידור�שבהר�מרבץ.�נערכה
בדיקה�בתחנה�ונמצא�כי�התחנה�משדרת�כראוי.
�לקלוט�כיום�רק�דרך�חברות את�ערוץ��10ניתן
�ובצורה �ודיגיטלית) �(אנלוגית �והלווין הכבלים
חופשית�מהלווין�באמצעות�צלחת�מיוחדת�וממיר
(דיגיטלית).�ערוץ���10והרשות�השנייה�בודקים
אפשרות�להפצת�שידורי�ערוץ��10גם�באופן�חופשי

באוויר�(אנלוגית-קרקעית).

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.

�(כנראה �ערבית �טלויזיה תחנת
מלבנון)�החלה�לשדר�באותו�תדר�בו
�ערוץ��2לתושבי מועברים�שידורי
הכרמל�המערבי�ויישובי�חוף�הכרמל.
אין�מדובר�בהפרעה�הנגרמת�כתוצאה
�אלא �מיוחדים �אוויר �מזג מתנאי
בשיבוש�קבוע�באיכות�השידורים.�**

מדובר�בשיבושים�בקליטת�השידורים�מתחנת�בית
�השתבשו �אכן 17.1.04� �מ- �החל חולים�כרמל.
השידורים�מתחנה�זו�עקב�פגעי�מזג-האוויר�הסוער
בצלחת�לקליטה�הלווינית.�אנו�תיקנו�את�התקלה

זמנית.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.
בינתיים�גם

הותקנה�צלחת
חדשה.

הפונה�מתגוררת�בכרמיאל�ובחודש
מרץ�בשעות�הערב,�החלו�שיבושים
קשים�בשידור�ערוץ�2:��כל��4שניות
�שניות. 6� �ל- �הפסיק השידור
�נעשית �הערוץ �של הקליטה

באמצעות�הלווין.**

שידורי�ערוץ��2הופצו�באופן�זמני��באמצעות�הלוויין
LMI.�בתחילת�חודש�מרץ�החלה�העברת�שידורים
�ובמקביל�החלו �החדש�"עמוס-2", אלה�ללוויין
עבודות�להפסקת�השידורים�בלוויין��LMI(שינויי
אנטנות/צלוחות).�יתכן�שפעילות�זו�גרמה�לשיבושים
בקליטת�השידורים�מלוויין�LMI.�החל�מסוף�מרץ
�הלוויין �באמצעות �רק 2� �ערוץ �שידורי הופצו

"עמוס-2".
�החדש�והתדרים �ללוויין �המעבר הודעה�בדבר
נמסרה�בעיתונות�הכתובה�במשך�כל�אותה�תקופה.
חברת�ח.ל.ל.�שבבעלותה�"עמוס�2",�ועפ"י�ההסכם
עם�הרשות,�הקימה�קו�מיוחד�למתן�מידע�וסיוע.

נשלחה�תשובה
לפונה�וכן�צורפו

הפרטים
הטכניים

הדרושים�לשם
קליטת�שידורי
ערוץ��2מעתה
ואילך�באמצעות
לווין�"עמוס�2".

�הגולן �ברמת �מתגוררת הפונה
�בקליטת �הפרעות �על ומתלוננת
ערוץ��2בשעות�הערב.�כל�מספר
שניות�עולה�מסך�שחור�עם�רעש

מוזר.**

לבעיה�מעין�זו�יכולות�להיות�מספר�מקורות�החל
באי�כיוון�אנטנה�וכלה�בהפרעות�שידור�מקומיות.
על�מנת�שנוכל�לתת�תשובה�מושכלת�אנו�צריכים
לדעת�האם�מדובר�בהפרעות�בכל�יום�שישי�או�ביום
שישי�מסויים?�צורת�הקליטה�של�הפונה��(�UHFאו
VHF)?�תדירות�הבעיה�ומשך�זמן�ההפרעה?�וכל

פרט�אחר�שיסביר�את�מהות�ההפרעה.
להפרעות�יכולות�להיות�מספר�סיבות,�בהתאם
לסוג�הקליטה:�הפרעות�מזג�אוויר,�בעיות�בציוד

הקליטה,�בעיות�בציוד�ההפצה�שלנו,�וכדו'.
בפנייה�אין�מספיק�נתונים�אשר�יוכלו�להנחות�אותנו

במתן�תשובה�ו/או�עזרה�לבעיה.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.

הומלץ�לפונה
לפרט�נתונים

טכניים�נוספים
כדי�שהרשות
תעשה�בדיקה

מעמיקה
ומקיפה�יותר.

�השידורים �הפצת �החלה מאז
מ"עמוס�2",�בחודש�מרץ�2004,
בעלי�צלחות�פרטיות��קולטים�כעת
את�שידורי�ערוץ��2באיכות�נמוכה
מהמקובל�לשידור�אנלוגי�סטנדרטי

באמצעות�לווין.�**

לפי�הנתונים�הטכניים�אשר�נמדדים�ברשות�השנייה
יום�יום,�איכות�הקליטה�מהלוויין�"עמוס-2"�עולה

בהרבה�על�איכות�הקליטה�בעבר.
להלן�נתוני�הקליטה�מהלוויין�"עמוס-2":

א.�זווית�הגבהה�-�34.1°
ב.�אזימוט�-�236.6°

ג.�תדר�קליטה�-��11,013מגהרץ
ד.�קיטוב�-�אופקי

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.
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רקע�טיפול�ומסקנות�הרשות ביצועפרטי�התלונה

*�תלונות�שהפנתה�דוברת�הרשות.
**��תלונות�שהפנה�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

נושא

בעיות
בקליטת
ערוצים
�2ו-10

בישראל
(המשך)

אין�קליטה�(בקרב�תושבים�שאינם
מחוברים�לכבלים�או�ללויין)�של�ערוץ

�2באזור�הר�חומה�בירושלים.**

שידורי�ערוץ��2באזור�הר�חומה�מופצים�על�ידי
תחנת�שידור�באיתנים,�לכן,�יש�לכוון�את�האנטנה
לאיתנים.�אם�לאחר�הכיוון��עדיין�ישנן�הפרעות
בקליטה,�יש�להיוועץ�עם�טכנאי�אנטנות�לגבי�הצבת

מגבר�לשיפור�הקליטה.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.

�בשכונת �קליטת�ערוץ��2ו-10, אי
�לאחר �גם �בירושלים, הר-חומה

שהותקנה�אנטנה.**

בעקבות�החלטת�ממשלה�וחקיקה�בכנסת,�הוחלט
על�הפצת�שידורי�ערוץ��10באמצעות�הלויין�בשיטה
דיגיטלית�בלבד.�המשמעות�היא,�שלא�ניתן�לקלוט
את�הערוץ�אלא�אם�כן�מתחברים�לאחת�מחברות
הכבלים�או�הלווין,�או�על�ידי�התקנת�צלחת�קליטה
באופן�פרטי.��בימים�אלה�נבדקת�אפשרות�להפיץ
את�השידורים�גם�בשיטה�אנלוגית-קרקעית.�שידורי
ערוץ��2באזור�הר�חומה�מופצים�על�ידי�תחנת
השידור�"איתנים".�יש�לכוון�את�האנטנה�המרכזית
לתחנה�זו.�אם�הבעיה�לא�נפתרת,�יש�להוסיף�מגבר

לאמצעי�הקליטה�הקיים.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב,

הכולל�מרשם
הפצת

השידורים.

הפונה�מגבעתיים�טוענת�שאיכות
הקליטה�של�שידורי�ערוץ��2גרועה
מאוד.�הפונה�מציינת�כי�לידיעתה
במודיעין�נפתרה�הבעיה�ע"י�חיבור
לרשת�הכבלים�בחינם�המאפשר

לצפות�בערוצים��1ו-�2בלבד.**

שידורי�ערוץ��2באזור�גבעתיים�מופצים�על�ידי
תחנת�השידור�שבאיתנים.�לכן,�יש�לכוון�את�האנטנה
לכיוון�איתנים.�אם�לאחר�כיוון�זה�עדיין�ישנן�הפרעות
בקליטה,�יש�להיוועץ�עם�טכנאי�אנטנות�לגבי�הצבת

מגבר�אשר�ישפר�את�הקליטה.
בישוב�מודיעין�הוחלט�לאסור�הצבת�אנטנות�על
גגות�הבתים�ולכן�המועצה�החליטה�לחבר�את�כל
התושבים�למערכת�אשר�תאפשר�להם�לראות�את

ערוצים��1ו-�2ללא�אנטנה.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.

הפונה�התנתקה�מחברת�הכבלים
והתחברה�לאנטנה�המרכזית�על�גג
ביתה�ומאז�קליטת�השידורים�אינה
טובה.�הפונה�פנתה�למתקני�אנטנות
שמסרו�לה�כי�הסיבה�היא�הורדת
המשדר�ממגדל�שלום�והמליצו�על

"צלחת".

�ערוץ��2לאזור�תל�אביב�מופצים�על�ידי שידורי
�הופצו �ומעולם�לא �שבאיתנים, תחנת�השידור
�לקלוט �הפונה �של �אם�ברצונה �שלום. ממגדל
�שלה �האנטנה �את �לכוון �עליה �אלה, שידורים
לאיתנים.�אם�לאחר�כיוון�זה�עדיין�ישנן�הפרעות
בקליטה�יש�להיוועץ�עם�טכנאי�אנטנות�לגבי�הצבת

מגבר�אשר�ישפר�את�הקליטה.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.

הפונה�קולט�את�ערוץ��10ישירות
מהלווין.�לפני�כשבוע�החלו�להופיע
�כתוביות �המסך �על �קבוע באופן
�המציינות �עליונה �ימנית בפינה
תאריך�ושעה,�וכן�פס�רחב�לאורך
�(כמו �המסך �של �התחתון חלקו
AMOS 1כתוביות�בתרגום)�המציין�
�הכתוביות �ועוד. 11177MHZ
מפריעות�מאוד�להנאה�מהשידורים.
�טלוויזיה�ואנטנות�מסר�כי טכנאי
הבעיה�אינה�בצלחת�אלא�בשידור.**

עפ"י�בדיקה,�שנערכה�במרכז�השידור�והבקרה
שברשות�השנייה,�עלה�כי�אין�בעיה�בשידור�ללווין
�גם �(אולי �לבדוק �ממליצה �הרשות ומהלווין.
באמצעות�טכנאי)�אם�במקרה�לא�נלחץ�הכפתור

בממיר�שמציג�את�נתוני�הלווין.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.

הפונה,�מתגוררת�בדרום�הר�חברון,
ומזה�כחודשיים,�ולעיתים�קרובות,
�על �ומופיע �השידורים מופסקים
�לא �הפונה �צבעים. �לוח המסך

מחוברת�לכבלים�וללויין.**

נערכה�בדיקה�מול�מרכז�השידור�והבקרה�ברשות
וישנם��הסברים�רבים�להפרעות�קליטה�בשידורים

טלוויזיונים.

נשלחה�תשובה
לפונה�ובו

נתבקשה�הפונה
להתקשר

ישירות�למש"ב
כדי�לקבל�מידע

והסברים
מפורטים.



217
מדיניות�ופעילות�פניםטכנולוגיה
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*�תלונות�שהפנתה�דוברת�הרשות.
**��תלונות�שהפנה�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

נושא

קליטת
שידורי

טלוויזיה
בחו"ל

בימים�האחרונים�הקהילה�היהודית
בתורכיה�לא�קולטת�שידורי�טלוויזיה
ורדיו�מישראל.�לטענת�הפונה,�הם
פנו�לגורמים�שונים�והחליפו�לתדרים
חדשים�אך�לא�עזר�דבר.�מבקשים

את�עזרת�הרשות�השנייה.

עד�כה�נקלטו�הערוצים�הישראלים�בחו"ל�לא1.
בגלל�שאכן�כּווְנו�לשם�השידורים,�אלא�משום
�של�האלומה (foot print)גלישה�בשוליים�
ששוגרה�מהלווין��LMIלכיוון�ישראל.�החלפת
הלויין���LMIב�"עמוס�2",�בחודש�פברואר�2004,
גם�חל�שינוי�בקליטה�האירופאית�כיוון�שמיקום
הלווינים�בחלל��שונֶה�לכן�זווית�אלומתם�כלפי
מדינת�ישראל�שונֶה,�וממילא�שונתה�הגלישה

שלהם�בשוליים�וקליטתם�באירופה.
בשלב�זה�איננו�רואים�אפשרות�להעביר�במתכוון2.

�הערוצים�הישראלים�לאירופה, את�שידורי
מהסיבות�הבאות:

מדובר�בתוספת�תשלום�נכבדה�תמורת2.1
�לרשות �לאירופה. �שישדר �ללויין עליה
השנייה�אין�אמצעים�לנטל�כספי�זה,�אם�כי
ניתן�לשקול�פנייה�לזכייני�הטלוויזיה�או�ליזמים

שיחפצו�להיות�מעורבים�במיזם�כזה.
�בגין2.2 �התשלום �שאלת �תיפתר �אם גם

ההפצה,�עדין�תישאר�שאלת�זכויות�היוצרים
�הדבר�בולט�לגבי �הפצת�שידורים. בגין
שידורים�שהם�רכש�קנוי�מחו"ל.�לא�זו�בלבד
שהמְשַדרים�הישראליים�רכשו�את�זכויות
�ושילמו �בישראל, �רק �להפצה השידור
�להיווצר �עלולה �גם �אלא �לכך; בהתאם
התנגדות�של�הערוצים�המשדרים�באירופה,
שרכשו�את�הזכויות�לשידור�על�אותן�סדרות,

והשידור�הישראלי�יתחרה�בהם.
לאור�זאת,�יחד�עם�כל�הצער�באשר�לאי-יכולתם
�הערוצים �שידורי �את �לקלוט �הישראלים של
הישראלים,�איננו�רואים�כרגע�אפשרות�לפתור�את

הבעיה.

נשלחה�תשובה
לפונים.

מסוף�חודש�מרץ��2004הופסקה
קליטה�ערוץ��2בהונגריה.

הפונה,�איש�סאונד,�טוען�כי�בערוץ
�10יש�בעיות�סאונד�חמורות�בשידור,
וכל�העת�יש�צורך�לשחק�בכפתור
העוצמה,�להנמיך�או�להגביר.�הפונה

נתן�דוגמא�משידור�חדשות.**

השידור�אליו�מתייחס�הפונה�הינו�שידור�חדשות
אשר�מטבעו�כולל�קטעי�וידאו�שונים�(VTR)�אשר
�בזמנים�ובמקומות�שונים�מחוץ�לאולפן צולמו
השידור.�בהחלט�אפשרי�כי�עוצמות�הקול�בקטעים
אלה�לא�יתאימו�זו�לזו,�או�אף�לזו�הקיימת�באולפן
השידור.�הטכנאים�עושים�מאמץ�להתאים�את�רמת
השמע�בכתבות�לרמת�השמע�באולפן,�אך�הדבר

אינו�מצליח�תמיד.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.

הפונה,�עורך�אתר�אינטרנט�בנושא
לווינים,�מתייחס�לעובדה�שלאחר
שיגורו�המוצלח�של�עמוס�2,�שידורי
�באמצעות �הישראליים הערוצים
הלווין��LMIעומדים�להסתיים�בקרוב,
ולא�ניתן�יהיה�לקלוט�את�שידורים
אלה�מחוץ�לתחומי�המזרח�התיכון.
לטענתו�אנו�המדינה�היחידה�בעולם
�מגיע �אינו �הציבורי שהשידור
לאזרחיה�השוהים�בחו"ל�או�למיליוני
היהודים�הצמאים�למידע�מהארץ.
לְַדעַת�הפונה�ניתן�בתקציב�זעום
�שידור�מיוחד�נטול�סדרות לארגן
וסרטים�מיובאים�ולמלא�את�הזמן

בתוכניות�מקור.*

איכות
קול

כאשר�יוצאים�לפרסומות�בערוץ�2
�גבוהה �עוצמת�הקול ובערוץ�10

בצורה�מחרידה.**

הנושא�בידי�משרד�התקשורת�לבדיקת�תקני�עוצמת
קול,�וקביעתם�המחודשת�ככל�שצריך.

נשלחה�תשובה
לפונה�ע"י

הנציב.

�את �ורואה �בחולון, �גר הפונה
השידורים�דרך�חברת�הכבלים.�טוען
�יש 2� �ערוץ �שידורי �כל �במשך כי
�את �שמלווה �בשמע קיטועים
התוכניות.�התמונה�עצמה�נראית
טוב�מאוד�אך�כל�מספר�דקות�יש
הפסקות�לשבריר�שניה�בסאונד.�**

נעשתה�בדיקת�רמת�שמע�באזור�המרכז�ודוחות
של�ימים�קודמים,�ולא�נמצאו�פגמים�או�כל�קיטוע
בשמע.�שידורי�ערוץ��2מועברים�מהרשות�השנייה
לחברות�הכבלים�והלווין�(yes)�ומשם�לצרכן.�בכל
בוקר�נערכות�בדיקות�שמע�ותמונה�עם�כל�אחת
מחברות�הכבלים�ועם�חברת�הלווין�ועד�כה�לא
נתקלנו�בבעיה�שלא�נפתרה.�מציעים�לפונה�לפנות

לחברת�הכבלים,�בבקשה�לבדיקת�הבעיה.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.
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*�תלונות�שהפנתה�דוברת�הרשות.
**��תלונות�שהפנה�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

נושא

איכות
קול

(המשך)

הפונה�קולטת�את�שידורי�ערוץ�10
�פרטי,�המחובר דרך�מקלט�לוויני
לצלחת�המופנית�ללויין�עמוס.�לפני
�נקלט �לא �הקול �פס כשבועיים

סימולטני�עם�התמונה.�**

הרשות�השנייה�ערכה�בדיקה�במש"ב�הרב-ערוצי
המשדר�את�ערוץ��10ללויין�"עמוס�1"�ממנה�עלה

כי�אין�בעיה�בשידור.

נשלחה�תשובה
לפונה�ע"י�הנציב

ובה�המלצה
לפונה�לאפס
(Reset)�את

הממיר.

בקשה�לקלוט�את�שידורי�רדיו�חיפה
ורדיו�צפון�ללא�הפסקה�דרך�הממיר
של�חב'�yes.�לטענתו�פנה�לחברת
�yesוהשיבו�לו�כי�לא�היתה�בקשה
�התחנות �להוסיף �אחר מגורם

לרשימה.*

לא�קיימת�מחוייבות�של�חב'��yesלהעביר�את�שידורי
כל�תחנות�הרדיו�האזורי.�הדבר�מסור�בידי�התחנות
האזוריות�אם�לקיים�הסכם�שידורים�עם�חברות
הכבלים�והלווין.��לעיתים�העברת�שידורי�התחנות

האזוריות�בערוצים�אלה�כרוכה�בתשלום.

נשלחה�תשובה
לפונה�ובה

הומלץ�לו�לפנות
ישירות�לתחנות

בהן�מדובר.

קליטת
שידורי

רדיו

�עוצמת �לפרסומות בעת�המעבר
�אשר �לרמות �פלאים �עולה הקול
מחייבות�אותנו�הצופים�לשלוח�את
ידנו�אל�השלט�ולהוריד�ווליום.�הפונה
מציין�כי�למיטב�ידיעתו�לפי�התקן�של
משרד�התקשורת�עוצמת�השידור
(תמונה�וקול)�חייב�להיות�אחיד�וקבוע
בהתאם�לסטנדרטים�הבינלאומיים,
�מידי �להשתנות �יכולים �לא ובטח
מספר�דקות�בתחילת�הפרסומות,
דבר�אשר�מאלץ�מאות�אלפי�אנשים
באחת�להוריד�עוצמה�ולאחר�מכן

לשנות�שוב.

�בדיקות �השנייה �הרשות �ערכה 2003� בשנת
מידגמיות,�אם�כי�לאורך�תקופה�משמעותית,�ונמצא
�הזכיינים�אינם�חורגים�בעוצמת�הקול �כי ככלל,

מסטנדרט�השידור�המאושר�להם.
במקרים�רבים�נובעת�הבעיה�בהבדלים�בין�המסר
�מיקבץ �תחילת �שלפני �התכנית �של האחרון
הפרסומות,�או�למסר�הראשון�שלאחר�סיום�המיקבץ,
לבין�הפרסומת�הראשונה/האחרונה�במיקבץ.�ברור,
כי�עצמת�הקול�בתוכנית�אינה�אחידה�אף�לאורך
אותה�תוכנית�ותלויה�במסרים�המשודרים�בתוכנית.
מפאת�האופי�הדינמי�של�שיבוץ�פרסומות�במיקבץ,
לעיתים�נעשים�שינויים�ממש�בסמוך�למועד�שידור
המיקבץ,�ולעיתים�בלתי�אפשרי�לזכיין�להתאים�את
עוצמת�הקול�של�הפירסומת�לעוצמת�הקול�של
התוכנית. גם�משרד�התקשורת�מנסה�להתמודד
עם�סוגיה�זו�ולקבוע�סטנדרטים�הולמים.�אולם�טרם

הגיע�לפתרון�הנכון�והרצוי�לכל.
הרשות�השנייה�תמשיך�לחפש�פתרונות�לנושא.�בין
היתר,�מתוכנן�לעלות�את�הסוגיה�שוב�לדיון�ולהצעות
לפתרון,�במפגש�משותף�של�כל�הגורמים�האחראים
על�תחום�הנדסה�אצל�הזכיינים�לשידורי�טלוויזיה

של�הרשות�השנייה.

נשלחה�תשובה
לפונה.

עוצמת
קול

בפרסו-
מות

�של �בתופעה �נתקלים �מכבר זה
הגברת�עוצמת�הקול�עת�משודרות
בערוץ��2פרסומות.�לטענת�הפונה,
הגברת�עוצמת�הול�גורמת�לפגיעה
�נתונים �מבקש �הפונה בצופים.
העוסקים�בעניין�זה,�ו/או�הבדיקות

שנערכו.**

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.

בתקופה�האחרונה�בעת�המעבר
�מוגברת �הקול �רמת לפרסומות
מאוד.�הדבר�מפריע,�במיוחד�בלילה

או�בתוכניות�שקטות.**

כאשר�יוצאים�לפרסומות�בערוץ�2
�גבוהה �הקול �עוצמת 10� וערוץ

בצורה�מחרידה.**

הפונה�התלונן�גם�בעבר�על�נושא�זה.�הנושא�עדיין
בבדיקת�משרד�התקשורת�לבדיקת�תקני�עוצמת

קול�ולהתאמתם�ככל�שנדרש.

נשלחה�תשובה
ע"י�הנציב.
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*�תלונות�שהפנתה�דוברת�הרשות.
**��תלונות�שהפנה�נציב�תלונות�הציבור�ברשות.

רקע�טיפול�ומסקנות�הרשות ביצועפרטי�התלונה נושא

בעבר�הלוגו�של�ערוץ��2היה�כההשונות
יותר�ובולט�יותר,�הפונה�שואל�מדוע
כעת�הצבע�בהיר�ואינו�בולט�כלל.
כמו�כן�שואל�לגבי�החלפת�הסמל
בעתיד,�כי�הסמל�מעל��10שנים.*

בזמנו�הרשות�השנייה�קיבלה�תלונות�כי�הצבע
החזק�של�הלוגו�גורם�לצריבה�של�המסך�(אפקט
הישארות�של�סימן�גם�לאחר�שהלוגו�נעלם).�כדי
למנוע�את�התופעה�היה�צריך�להקטין�את�המינון
של�הצבע.�וכן,�חוזקו�של�הצבע�עלול�לגרום�לעין
להימשך�ללוגו�ולהפריע�לצפייה�בתוכנית.�הלוגו
אינו�אמור�להיות�דומיננטי�על�המסך,�אלא�רק�מעין
תזכורת�לצופה�באיזה�ערוץ�הוא�צופה.�תזכורת�זו
תעשה�רק�כשהצופה�רוצה�(יסיט�את�עינו�לעבר

הפינה�שם�נמצא�הלוגו�"המוחלש").

נשלחה�תשובה
לפונה.

�שונות �בארצות �כי �כותב הפונה
בעולם�נהוג�לשדר�אות�בלתי�נשמע
ובחזרה � �לפרסומות במעבר
�להפסיק �שמטרתו לשידורים,
ולהפעיל�את�מכשיר�הוידאו.�הפונה
מבקש�לדעת�האם�אפשרי�לשדר�גם

בארץ�את�האות�הנ"ל.*

בעולם�קיימות�טכנולוגיות�לעקיפת�פרסומות,�אשר
ניתן�לאמצן�וליישמן�גם�בארץ.

�את�המעבר�מתוכניות �קובע�שיש�לסמן הכלל
לפרסומות�במעברון�חזותי�או�קולי,�על-פי�פרמטרים
קבועים�ומוגדרים.�היום�בוחרים�הזכיינים�לעשות
�וחזותי,�שמבחינה זאת�באמצעות�מעברון�קולי

טלוויזיונית�יפה�יותר.
הרשות�השנייה�החליטה�להשאיר�לשיקול�דעתם

של�הזכיינים�אם�לעבור�למעברון�שאין�בו�קול.

נשלחה�תשובה
לפונה.



שנת��2004הייתה�שנה�רבת�אתגרים�ללשכה�המשפטית�של�הרשות�השנייה.�נוסף�לעבודה�השוטפת�עסקה�הלשכה

המשפטית�באופן�אינטנסיבי,�בסיוע�משרד�עורכי�דין�אפרים�אברמזון�ושות'�בכל�ההיבטים�המשפטיים�הכרוכים�במכרז

למתן�זיכיונות�בערוץ�2,�אשר�פורסם�בשלהי�שנת�2004.�נוסף�על�כך,�עמד�היועץ�המשפטי�לרשות�השנייה�בראש

צוות�מיוחד�שהוקם�ברשות�להכנת�המכרז�(ראו�גם�פרק�מכרז�ערוץ�2).

שנה�זו�החלה�בתקווה�מחודשת�לערוץ��10בדמותו�של�הסדר�נושים�שאישר�בית�המשפט�המחוזי�בחודש�מרס�2004

לאחר�שמשקיעים�חדשים,�מר�שלמה�בן�צבי�ומר�רונלד�לאודר�נכנסו�לערוץ.�כחלק�מהליך�יציאתו�של�הערוץ�מהקפאת

הליכים�תוקן�חוק�הרשות�השנייה�(תיקון�מס'�19)�באופן�שהקנה�לערוץ��10(וכן�לערוץ�2)�שורה�של�הקלות.

תיקון�זה�התגבש�כהצעת�חוק�ממשלתית�אשר�אימצה�את�המלצות�"ועדת�יצחקי"�–�ועדה�בראשות�מנכ"ל�משרד�ראש

הממשלה�דאז,�מר�אביגדור�יצחקי�שבה�היו�חברים�משרד�התקשורת,�משרד�האוצר,�משרד�המשפטים�והרשות�השנייה.

הוועדה�המליצה�על�שינוי�מבנה�ההתחייבויות�של�זכייני�הערוצים�המסחריים�המרכזיים,�כך�שהתחייבויותיהם�השונות

ייגזרו�כאחוז�מהכנסותיהם.�כמו�כן,�המליצה�הוועדה�כי�בהוצאות�הזכיינים�להפקה�ולרכישת�תכניות�יוכרו�גם�באופן

חלקי�הוצאותיהם�לשידור�חדשות.�תיקון��19לחוק�אשר�כאמור�אימץ�את�המלצות�הוועדה�הוא�אבן�דרך�בהתערבות

הכנסת�באופן�קביעת�מחויבויותיהם�של�ערוצי�הטלוויזיה�המרכזיים.�כך,�למשל,�קובע�היום�חוק�הרשות�השנייה,�את

שיעור�ההוצאה�הכולל�של�הזכיינים�להפקת�ולרכישת�תכניות�ולהפקת�תכניות�מסוגה�עילית.�הוא�קובע�גם�את�מכסת

התכניות�מסוגה�עילית�שתשודר�ואת�היקף�ההוצאה�המינימלית�לשידורי�חדשות.�נראה,�כי�מעורבות�זו�של�המחוקק

יש�בה�תקדים�לא�רצוי�וכי�על�המחוקק�להסתפק�בקביעת�מסגרת�פעילותם�של�הערוצים�ולאפשר�למועצה�ליצוק�תוכן

למסגרת�זו.

למרות�ההקלות�המפליגות�שזכה�להן�הערוץ,�הוא�שב�ונקלע�לקשיים�בשנת�2004,�והחל�חיפוש�אחר�משקיעים�נוספים.

חיפוש�זה�נמשך�תקופה�ארוכה�ורק�בחודש�יוני��2005נחתם�הסכם�השקעה�חדש�בערוץ,�בין�בעלי�המניות,�עם

הצטרפותו�של�מר�ארנון�מילצ'ן�כמשקיע.�בינתיים,�בשנת��2004הוסיף�ערוץ��10לא�לעמוד�במלוא�מחויבויותיו�על�פי

חוק,�ומועצת�הרשות�השנייה�נאלצה�לשוב�ולהתמודד�עם�הצורך�לאזן�בין�התועלת�שמביא�ערוץ��10לציבור�הצופים,

לשוק�ההפקות�ולתחרות�בתחום�הפרסום�הטלוויזיוני�לבין�החובה�המוטלת�על�המועצה�לאכוף�על�הערוץ�את�מחויבויותיו.

התמודדות�זו�נמשכה�גם�בשנת�2005,�עד�שבסופו�של�דבר�החלה�שרת�התקשורת�לקדם�הליכי�חקיקה�שמטרתם

לתקן�את�החוק�באופן�שיאפשר�למועצה,�בין�היתר,�לפרוס�את�מחויבויותיו�של�הערוץ�(משנת�2004)�על�פני�שארית

תקופת�הזיכיון.

הפעילות
המשפטית
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בשנת��2004פרסמה�הרשות�מכרז�לבחירת�משרד�עורכי�דין�שיסייע�ליועץ�המשפטי�לרשות�על�בסיס�ריטיינר.�בסיומו

של�ההליך�נבחרו�שני�משרדים�לבצע�את�העבודה,�משרד�עורכי�דין�יהודה�רווה�ושות'�ומשרד�עורכי�דין�כספי�ושות'.

משרדים�אלו�החליפו�בשלהי�שנת��2004את�משרד�עורכי�דין�אפרים�אברמזון�ושות'�אשר�ליווה�במקצועיות�רבה

ובמסירות�את�עבודת�הרשות�מיום�הקמתה.�זו�ההזדמנות�להודות�לאנשי�המשרד,�בעבר�ובהווה,�על�תרומתם�הרבה

והאיכותית�לעבודת�הרשות�בתקופה�של�למעלה�מעשור.

השנה�ייצגה�הלשכה�המשפטית�את�הרשות�בשני�כנסים�שארגן�ארגון��EPRA,�בו�חברה�הרשות,�בשוודיה�ובטורקיה.

הארגון�מאגד�בתוכו�את�הרשויות�הרגולטוריות�האירופאיות�בתחום�השידורים.

חוות�דעת�משפטיות

להלן�יתוארו�בתמצית�מספר�חוות�דעת�מרכזיות,�מאלו�שנערכו�בשנת�2004:

שימוש�בדמותם�של�אנשי�ציבור�או�"ידוענים"�בתשדיר�פרסומת

השאלה�אשר�נבחנה�בחוות�הדעת,�היא�אם�חיקוי�דמותו�של�איש�ציבור�בתשדיר�פרסומת,�ללא�קבלת�הסכמתו�מראש,

היא�עוולה�אזרחית.�השאלה�עלתה�עקב�פנייה�של�משרד�פרסום�לרשות�השנייה�בבקשה�לשדר�תשדיר�פרסומת�ובו

חיקוי�של�דמותו�של�הנשיא�קצב�(בלי�שביקשו�הסכמתו�לכך).

בחוות�הדעת�נדונה�הסוגיה�לפי�שלושה�מצבי�משנה,�אשר�בעניינם�נקבעו�מסקנות�כדלקמן:

שימוש�בדמותו�"האמיתית",�או�בשמו,�של�איש�ציבור�או�"ידוען",�ללא�קבלת�הסכמתו�מראש,�יש�בה�לכאורה�עוולה1.

לפי�חוק�הגנת�הפרטיות�ולפי�חוק�עשיית�עושר.

שימוש�בכפילו�של�איש�ציבור�או�"ידוען",�העולה�לכדי�הטעיה�כי�המדובר�באדם�עצמו,�ללא�קבלת�הסכמתו�מראש,2.

יש�בה�לכאורה�עוולה�לפי�חוק�הגנת�הפרטיות�ולפי�חוק�עשיית�עושר.

בעניין�חיקויו�של�איש�ציבור�או�"ידוען",�כאשר�ידוע�למפרסם�מראש�כי�הצופים�ידעו�שאין�מדובר�בדמות�האמיתית3.

(חיקוי�חלקי),�לכאורה�אין�בשימוש�בדמות�משום�פגיעה�בפרטיות�או�עשיית�עושר.�עם�זאת�ייתכן�שבמקרים

מסוימים,�תעמוד�לאיש�הציבור�עילה�לפי�חוק�לשון�הרע.

ייחוס�החזקות�קופת�גמל�וקרן�נאמנות�לתאגיד�בנקאי�(ניתן�במסגרת�שאלות�הבהרה�במכרז
ערוץ�2)

השאלה�אשר�נבחנה�בחוות�הדעת,�היא�אם�יש�לייחס�לתאגיד�בנקאי�המחזיק�בחברות�המנהלות�קרנות�נאמנות,�קופות

גמל�וקרנות�השתלמות�(להלן�-�קרנות�וקופות)�את�ההחזקה�בתאגידים�המוחזקים�על�ידי�הקרנות�והקופות.�זאת�לצורך

הבחינה�אם�תאגיד�המבקש�להגיש�הצעה�במכרז�למתן�זיכיון�לשידורי�טלוויזיה�בערוץ��2עומד�בדרישות�הכשירות

שבסעיפים��41ו-�56לחוק�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו,�התש"ן�-��1990(להלן�-�החוק).

העמדה�שננקטה�בחוות�הדעת�היא�שהמילים�"ולרבות�מכוח�החזקה�או�רכישה�בידי�שלוח�או�נאמן"�שבהגדרת�"במישרין

או�בעקיפין"�שבסעיף��1לחוק,�נועדו�אמנם�לייחס�את�ההחזקות�שבידי�שלוח�או�נאמן�לשולח�או�לנהנה,�אולם�כשמדובר

ב"אמצעי�שליטה",�הקשורים�בהפעלת�שיקול�דעת,�וכאשר�הנהנה�או�השולח�מנוע�מהפעלת�שיקול�הדעת�ואינו�נותן

הנחיות,�והנאמן�או�השלוח�הוא�המפעיל�אותן,�קובעת�חוות�הדעת,�כי�יש�לייחס�גם�לנאמן�ולשלוח�את�החזקת�אמצעי

השליטה.

כשמדובר�בקרנות�ובקופות,�הרי�לכל�אחד�מבעלי�היחידות�בקרנות�והעמיתים�בקופות�אין�מייחסים�ניירות�ערך�ספציפיים.
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כלל�נכסי�הקרן/הקופה�מוחזקים�בעבור�כלל�בעלי�היחידות/העמיתים.�חוות�הדעת�קובעת,�כי�לא�ניתן�לומר�שבמקרה

זה�אין�"מחזיק"�לעניין�החוק,�אלא�יש�לומר�שאמצעי�השליטה�הנובעים�מניירות�ערך�שהם�חלק�מנכסי�קרן�או�קופה,

נחשבים�כמוחזקים�בידי�מי�שמוסמך�להחליט�לקנות�או�למכור�את�ניירות�הערך,�מי�שמוסמך�לנקוט�הליכים�משפטיים

כדי�להגן�עליהם,�ומי�שמוסמך�להפעיל�זכויות�הצבעה�מכוח�ניירות�הערך.�מסקירת�הוראות�חוק�השקעות�משותפות

בנאמנות,�התשנ"ד-�1994ותקנות�מס�הכנסה�(כללים�לאישור�ולניהול�קופות�גמל),�התשכ"ד�–��1964עולה�כי�גורם

זה�הוא�המנהל�(או�החברה�המנהלת).

העובדה�שמנהלי�הקרנות�והקופות�מתוקף�תפקידם�אמורים�לפעול�לטובת�העמיתים�ולא�לטובת�האינטרסים�שלהם

או�של�השולט�בהם,�לא�מעלה�ולא�מורידה�לעניין�הקביעה�שבידיהם�אמצעי�שליטה�בתאגידים�הללו,�שכן�במילוי

תפקידיהם�לטובת�העמיתים�יש�להם�שיקול�דעת�עצמאי.�זאת�ועוד,�עמדה�זו,�הרואה�במנהל�קרן�או�קופת�גמל�"מחזיק"

אמצעי�שליטה�משום�ששיקול�הדעת�לענין�רכישתם�או�מכירתם�של�ניירות�הערך�ולעניין�הפעלת�זכויות�ההצבעה

מכוחם,�נתון�בידיו,�משרתת�גם�את�תכלית�החקיקה.�זאת�שכן�מטרת�ההוראות�בחוק�המטילות�הגבלות�על�בעלויות

צולבות,�היא�עידוד�מגוון�דעות�והשקפות�עולם�שישפיעו�על�תוכן�השידורים,�וכן�חלוקה�מבוזרת�של�המשאב�הציבורי

הכספי�הגלום�בזיכיון.

לפיכך�מסקנת�חוות�הדעת�הייתה�שעל�פי�ההגדרות�שבחוק�יש�לראות�את�החברות�המנהלות�את�הקרנות�והקופות

כמחזיקות�באמצעי�השליטה�בתאגידים�שניירות�ערך�שלהם�הם�חלק�מנכסי�הקופות�והקרנות.�הואיל�והחברות

המנהלות�הן�תאגידים�שלובים�של�התאגיד�הבנקאי�השולט�בהם,�יש�לייחס�לתאגיד�הבנקאי�החזקות�אלה.�כן�נקבע

בחוות�הדעת�שקיומן�של�הוראות�דין�שונות�בעניין�חובות�נאמנות�והרכבי�הדירקטורים�וועדת�ההשקעה�של�החברות

המנהלות,�אינו�משנה�את�המסקנה�בדבר�פרשנות�החוק.
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הליכים�משפטיים

הליכים�שנפתחו�בשנה�זו

בג"ץ��7686/04מקאן�אריקסון�בע"מ�נ'�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו

עתירה�שהגישו�משרד�הפרסום�מקאן-אריקסון�ומשרדי�פרסום�נוספים,�העותרים�לחייב�את�הרשות�השנייה�לסווג

תשדירי�פרסומת�לפי�סוג�התכנית�במקום�לפסול�אותם,�וכן�לבטל�את�החלטותיה�לפסול�תסריט�לפרסומת�לחברת

"YES"�ולסווג�פרסומת�של�חברת�"הונדה"�לצפייה�לאחר�חצות�או�בידי�בני��18ומעלה.�בג"ץ�הוציא�צו�על�תנאי�המחייב

.yesאת�הרשות�לנמק�את�החלטותיה�נשוא�העתירה�ונמנע�מהוצאת�צו�על�תנאי�בקשר�לפסילת�תשדיר�של�חברת�

הרשות�הגישה�את�תשובתה�לצו.�ההליך�טרם�הסתיים.

בג"ץ��226/04מ.ע.�סחר�מזון�בע"מ�נ'�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו

עתירה�שהגישה�מ.ע.�סחר�מזון�בע"מ�עתירה�נגד�הרשות�השנייה.�עניינה�של�העתירה�בהחלטת�הרשות�השנייה

לאסור�לשידור�תשדיר�פרסומת�ל"מג'יק�נודלס",�ארוחת�אטריות�להכנה�מהירה�שמשווקת�העותרת.�העותרת�ביקשה

לשדר�בערוץ��2ובערוץ�10.�התשדיר�נאסר�לשידור�בהתאם�לסעיף�88(2)�לחוק�ולסעיפים��3ו-�14לכללי�הרשות�השנייה

לטלוויזיה�ורדיו�(אתיקה�בפרסומת�בטלוויזיה),�תשנ"ד-1994,�בנימוק�כי�הוא�פוגע�בטעם�הטוב�וברגשות�הציבור,�תוך

פגיעה�בכבודן�של�נשים�בכלל�ונשים�תאילנדיות�בפרט,�בשל�המשפט�שבו:�"לא�כל�תאילנדית�חמה�ומוכנה�בתוך�4

דקות"�הכלול�בו.

טענותיה�המרכזיות�של�העותרת�היו,�כי�אין�בתשדיר�פגיעה�בטעם�הטוב�או�ברגשות�הציבור,�וכי�החלטת�הרשות

השנייה�מפלה�את�העותרת�לרעה�בהשוואה�למפרסמים�אחרים.�לפיכך�טענה�העותרת,�כי�על�בית�המשפט�הנכבד

לבטל�את�החלטת�הרשות�השנייה�ולקבוע,�כי�חובה�על�הרשות�להתיר�את�שידור�התשדיר�דנן.

בתגובתה�לעתירה�טענה�הרשות�השנייה�כי�תשדיר�הפרסומת�מנוגד�לדין�מהסיבות�האלה:�תשדיר�הפרסומת�מציג

ומנציח�את�הסטראוטיפ�שלפיו�הנשים�התאילנדיות�הן�"קלות�להשגה",�תוך�פגיעה�בכבודן�וברגשותיהן�של�נשים�אלו

בפרט�ושל�נשים�בכלל;�תשדיר�הפרסומת�מעודד�גזענות�והפליה�של�תאילנדיות�ואף�עשוי�לגרום�לפגיעה�בנשים�אלו,

על�ידי�כך�שגברים�יתייחסו�אליהן�כ"זולות";�תשדיר�הפרסומת�כולל�רימוז�מיני,�שיש�בו�משום�השפלתן�של�נשים,

ולפיכך�הרימוז�המיני�הוא�"מעבר�למידה�הראויה"�ויש�לפסול�שידורו;�חופש�הביטוי�המסחרי�פחות�ביחס�לביטוי

בתוכניות,�ואינו�כולל�פרסומות�פוגעות.�עוד�טענה�הרשות�השנייה,�כי�אין�יסוד�לטענת�ההפליה,�וכי�הרשות�נוהגת

שוויון�בין�מפרסמים�ופרסומאים�שונים.

בדיון�שהתקיים�בעתירה�בפני�הרכב�(הנשיא�א'�ברק,�השופט�א'�גרוניס�והשופט�ס'�ג'ובראן),�הציע�בית�המשפט

לצדדים�הצעת�פשרה,�אך�הצדדים�לא�הגיעו�להסכמה�ביניהם.�בפסק�דין�שניתן�לאחר�מספר�חודשים�קיבל�בית�המשפט

את�העתירה,�והוציא�צו�מוחלט�נגד�הרשות�השנייה.�בית�המשפט�קבע,�כי�האמירה�"לא�כל�תאילנדית�חמה�ומוכנה

בתוך��4דקות",�בהקשר�שבו�היא�מופיעה�בפרסומת,�אינה�פוגעת�בטעם�הטוב�במידה�המצדיקה�את�פסילת�הפרסומת,

וכי�קשה�לראות�בה�משום�פגיעה�קרובה�לוודאי�או�פגיעה�חמורה�וניכרת,�ברגשות�הציבור.�כן�נקבע,�כי�החשש�לאפליה

או�להטרדה�מינית�נגד�נשים�תאילנדיות�הוא�מרחיק�לכת.�לפיכך�כך�קבע�בית�המשפט,�חרגה�החלטת�הרשות�ממתחם

שיקול�הדעת�הסביר,�ודינה�להתבטל.�הרשות�השנייה�הגישה�עתירה�לדיון�נוסף�(דנג"ץ�8279/04).�בית�המשפט�דחה

את�העתירה�בקבעו,�כי�פסק�הדין�מבסס�עצמו�על�עקרונות�שנקבעו�בעבר�בפסיקתו�של�בית�המשפט,�ואינו�קובע

אמות�מידה�חדשות�להגנה�על�חופש�הביטוי�המסחרי.�בית�המשפט�ציין�עוד,�כי�גם�אם�ניתן�לסבור,�כי�יישום�העקרונות

אינו�משקף�את�ההלכה�הקיימת,�הרי�שאין�בכך�עילה�לדיון�נוסף.
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בג"ץ��5082/04אמ.�ג'י.�אס�ספורט�טריידינג�בע"מ�ואח'�נ'�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו

עניינה�של�העתירה�בהחלטת�הרשות�השנייה�לאסור�לשידור�שלושה�תשדירי�פרסומת�ל"Skechers"�(אופנה�ספורטיבית),

אשר�העותרות�מבקשות�לשדר�בערוץ��2ובערוץ�10.�תשדירי�הפרסומת�עוסקים�בבחורה�צעירה,�שאמורה�להיות�נערה

בגיל�התבגרות,�היא�יושבת�בחדרה,�ומעסיקות�אותה�מחשבות�שונות�בעניינים�"שבינו�לבינה".�בתשדיר�הראשון�("משהו

נוח")�נראית�הבחורה/נערה,�חושבת�על�סיטואציה�שבה�הייתה�עם�בחור,�היא�מפזרת�מבטים�מיניים,�נושכת�שפתיה,

מסירה�את�כתפייתה�ולבסוף�מדמיינת�את�הבחור�לבוש�בקומבינזון�ונעלי�עקב�נשיות.�בתשדיר�השני�("בליינד-דייט")

היא�מדמיינת�בחור�הקשור�בחבל�לכיסא�ומחזיק�בידו�פרח.�בתשדיר�השלישי�("יום�הולדת")�מופיע�בחור�עירום�שלגופו

סרט�מתנה�בלבד,�ומבטה�של�הבחורה�מתמקד�באיזור�חלציו.�התשדירים�נאסרו�לשידור�בהתאם�לסעיף�88(2)�לחוק

ולסעיפים��3ו-�14לכללי�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�(אתיקה�בפרסומת�בטלוויזיה),�תשנ"ד-1994,�בנימוק�כי�הם

פוגעים�בטעם�הטוב�וברגשות�הציבור,�משום�שיש�בהם�רמיזות�מיניות�בכלל,�ובפרט�רמיזות�מיניות�המופנות�לקטינים

(בניגוד�לסעיף�3(3)�לתקנות�הגנת�הצרכן�(פרסומת�המכוונת�לקטינים,�תשנ"א-1991).

טענותיהן�המרכזיות�של�העותרות�היו,�כי�אין�בתשדיר�פגיעה�בטעם�הטוב�או�ברגשות�הציבור,�וכי�החלטת�הרשות

השנייה,�מפלה�את�העותרות�לרעה�בהשוואה�למפרסמים�אחרים.�לפיכך�התבקש�בית�המשפט�לבטל�את�החלטת

הרשות�השנייה.

בתגובתה�לעתירה�טענה�הרשות�השנייה,�כי�שידורו�של�תשדיר�הפרסומת�מנוגד�לדין�מהסיבות�האלה:�תשדירי�הפרסומת

מופנים�לקטינים,�ומציגים�סיטואציה�האופיינית�לקטינים,�כמו�כן�יש�בהם�כפיה�והשפלה�בהקשר�המיני,�ולפיכך�הרמיזה

המינית�שבהם�מצדיקה�את�פסילתם;�אין�להשלים�עם�מצב�שבו�חלק�קטן�מהפרסומאים�מנסים�להעלות�את�הרף�של

הרמיזות�המיניות�המוצגות�בטלוויזיה�ובכך�"כופים"�טעמם�על�כלל�הציבור,�ועל�הרשות�להותיר�את�המרקע�הציבורי

פתוח�לרובו�של�הציבור;�חופש�הביטוי�המסחרי�פחות�ביחס�לביטוי�בתכניות,�ואינו�כולל�פרסומות�פוגעות;�הפגיעה

בחופש�העיסוק�ובתחרות�החופשית�-�ככל�שמתקיימת�-�מידתית�וסבירה;�כן�טוענת�הרשות�השנייה,�כי�אין�יסוד�לטענת

ההפליה.

בדיון�שהתקיים�בעתירה�בפני�הרכב�(השופט�י'�טירקל,�השופטת�א'�פרוקצ'יה�והשופט�א'�רובינשטיין)�המליץ�בית

המשפט�לעותרת�לתקן�ולעדן�את�התשדירים,�ולהביאם�לאישור�מחודש�של�הרשות�השנייה�והעותרת�נענתה�להמלצה.

ועדת�הערר�של�מועצת�הרשות�השנייה�דנה�בבקשת�העותרת�לאשר�לשידור�נוסח�מעודן�של�שניים�מהתשדירים

(העותרת�ויתרה�על�שידורו�של�תשדיר�נוסף)�והחליטה�להיענות�לבקשה.�לפיכך�הורה�בית�המשפט,�לבקשת�הצדדים,

על�מחיקת�העתירה,�ללא�צו�להוצאות.

בג"ץ��8485/04ההסתדרות�החדשה�נ'�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו

עתירה�כנגד�החלטת�הרשות�שלא�להתיר�לשידור�תשדירים�של�ההסתדרות�החדשה.�בתשדירים�נראו�חנויות�ריקות

שהביטו�בהן�מחוסרי�אמצעים�וילדים�אשר�לכאורה�אינם�יכולים�לרכוש�את�המוצרים.�מטרת�התשדיר�הייתה�למחות

נגד�שיעורו�של�שכר�המינימום.

התשדירים�נפסלו�מכיוון�ששידורם�מנוגד�לסעיף��86לחוק�וכן�לכלל��11לכללי�האתיקה.

בדיון�שהתקיים�בעתירה,�העלתה�הרשות�טענת�סף�בדבר�אי�מיצוי�הליכים,�שכן�לא�הוגש�ערר�על�החלטת�הרשות�לפני

ועדת�הערר�של�מועצת�הרשות.�בדיון�הציעו�השופטים,�כי�העותרת�תסכים�להחזיר�את�הדיון�לוועדת�הערר�של�המועצה,

והעותרת�הסכימה�לכך.�לפיכך,�הוחזר�הדיון�לוועדת�הערר.

העותרת�העבירה�לוועדת�הערר�נוסח�מתוקן�של�התשדירים,�ששידורם�נתבקש,�(נוסח�אשר�לא�הועבר�עד�אותו�מועד

לרשות).�לאחר�דיון�אישרה�וועדת�הערר�חלק�מתשדירים�אלו,�בנוסח�המתוקן�שהוגש�לוועדה.

לאחר�האמור,�נתייתרה�העתירה�והיא�נמחקה�ללא�צו�להוצאות.
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בג"ץ��344/04פוקס�ויזל�בע"מ�נ'�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�ואח'

עניינה�של�העתירה�בהחלטת�הרשות�השנייה�לאסור�לשידור�תשדיר�פרסומת�ל"פוקס",�רשת�חנויות�אופנה,�אשר

העותרת�ביקשה�לשדר�בערוץ��2ובערוץ�10.�התשדיר�עוסק�ב"דיינר"�אמריקאי,�וכולל�הצגה�גרוטסקית�של�אינטראקציה

בין�מלצרית�ללקוח.�בתשדיר�מוצגת�נשיקה�"בהפתעה"�לבעלת�המקום,�הצגת�קטטה,�ונשיקה�"לוהטת"�בין�הלקוח

למלצרית.�התשדיר�נאסר�לשידור�בהתאם�לסעיף�88(2)�לחוק�ולסעיפים��7�,3ו-�14לכללי�הרשות�השנייה�לטלוויזיה

ולרדיו�(אתיקה�בפרסומת�בטלוויזיה),�תשנ"ד-1994,�בנימוק�כי�הוא�מציג�אלימות�מינית,�השפלה�ופגיעה�בכבוד�האדם,

וכן�רמיזות�מיניות�בוטות�ואלימות.�גרסה�מעודנת�ומתוקנת�של�תשדיר�הפרסומת�אושרה�לשידור�מהשעה�22:00.

טענותיה�המרכזיות�של�העותרת�היו,�כי�אין�בתשדיר�פגיעה�בטעם�הטוב�או�ברגשות�הציבור,�וכי�החלטת�הרשות

השנייה�מפלה�את�העותרת�לרעה�בהשוואה�למפרסמים�אחרים.�לפיכך�טענה�העותרת,�כי�על�בית�המשפט�הנכבד

לבטל�את�החלטת�הרשות�השנייה.

מספר�ימים�לפני�המועד�שנקבע�לדיון,�הגיעו�הצדדים�להסכמה,�לפיה�התשדיר�יעודן�פעם�נוספת,�והרשות�תאשר

שידורו�בכל�שעות�היממה.�בהתאם�להודעת�הצדדים�בעניין�נתן�בית�המשפט�החלטה�על�מחיקת�העתירה,�ללא�צו

להוצאות.

ת.א.��7543/04�,1457/04(מחוזי,�תל�אביב)�חוגלה�קימברלי�שיווק�בע"מ�נ'�פרוקטר�אנד�גמבל
אמ.�די.�או.�בע"מ,�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�ואח'

בקשה�לצו�מניעה�זמני�ותביעה�לצו�מניעה�קבוע�שהגישה�חוגלה�כנגד�פרוקטר�אנד�גמבל,�וכן,�בין�היתר,�כנגד�הרשות

"Always"השנייה�וזכייניה,�ובה�התבקש�בית�המשפט�לאסור�את�המשך�שידורי�תשדירי�הפרסומת�של�תחבושות�

בעלות�"מרכז�ספיגה�כחול�חדש",�בטענה�להטעיה�בפרסומת.�חוגלה�טענה�כי�בתחבושות�אין�מרכז�ספיגה�חדש,�וכל

החידוש�שבתחבושות�הינו�בצביעת�חלקן�בכחול.

לאחר�קבלת�התלונה,�התגובה�לה,�הבקשה�לצו�המניעה�והמחקרים�שצורפו�לה,�ותגובת�המפרסם,�החליטה�ועדת

הפרסומות�של�הרשות�להתנות�את�המשך�שידור�התשדיר�בתוספת�כותרת�גדולה�שתבהיר�כי�החידוש�במוצר�הוא

בסימון�מרכז�הספיגה.

בדיון�שהתקיים�בבקשה�הסכימה�המבקשת�למחוק�את�הבקשה�והתביעה�נגד�הרשות�השנייה.�בסופו�של�דבר�לאחר

חקירת�המצהירים�והמומחים�מטעם�הצדדים,�קבע�בית�המשפט�כי�אין�בתשדיר�האמור�הטעיה�ודחה�את�הבקשה.

בקשת�רשות�ערעור�על�ההחלטה�נדחתה�גם�היא�(רע"א�3211/04).�לאור�האמור,�החליטה�הרשות�לבטל�את�החלטתה

הקודמת,�ולהתיר�את�שידור�התשדיר�בגרסתו�המקורית,�ללא�כל�הגבלה.

בש"א��9190/04(מחוזי,�תל�אביב)�רייטינג�זום�ליהוק�הפקה�ובימוי�בע"מ�נ'�הרשות�השנייה
לטלוויזיה�ולרדיו�ואח'

בקשה�לצו�מניעה�נגד�שידור�התכנית�"כלבוטק".�המבקשת�טענה,�כי�לא�ניתן�לה�די�זמן�להעביר�את�תגובתה�לתכנית,

וכן�כי�לא�נמסרו�לה�מלוא�הפרטים�בעניין�הטענות�המועלות�נגדה�בתכנית.

בתגובה�שהוגשה�מטעם�הרשות�נטען,�כי�אין�לבית�המשפט�המחוזי�סמכות�עניינית�לתת�סעד�נגד�הרשות,�וכי�הרשות

אינה�בעל�דין�מתאים�בבקשה.�כן�נטען�כי�לגוף�העניין,�עמדת�הרשות�היא�כי�הזכיין�פעל�כדין.

בדיון�שהתקיים�נמחקה�הבקשה�ע"י�בית�המשפט,�ללא�צו�להוצאות�וזאת�לאחר�הסכמת�הזכיין�לאפשר�למבקשת

להעביר�תגובה�כתובה�עד�למחרת�היום.
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בש"א��1362/04(שלום,�אילת)�דני�בן�שבת�ואח'�נ'�ארז�רותם�והרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו

בקשה�למתן�צו�עשה�נגד�הרשות�השנייה�ונגד�ארז�רותם,�כתב�חברת�החדשות�של�ערוץ�2.�עניינה�של�הבקשה

במסמכים�בקלטות�אשר�נמסרו�לטענת�המבקשים�לארז�רותם�כדי�שיכתוב�כתבה�על�בנם,�אך�הוא�לא�כתב�את�הכתבה

ולא�השיב�להם�את�המסמכים�והקלטות.�כנגד�הרשות�השנייה�נטען,�כי�היה�עליה�להורות�לארז�רותם�להשיב�את

המסמכים�ואת�הקלטות,�שכן�האירועים�נשוא�הבקשה�היו�בשמה,�ברשותה�ובהסכמתה�של�הרשות�השנייה,�אשר

לטענת�המבקשים�היא�מעסיקתו�של�מר�רותם.�כן�ביקשו�המבקשים�פיצוי.

בתגובתה�לבקשה�טענה�הרשות�השנייה�כי�דין�הבקשה�להימחק�על�הסף,�שכן�לבית�משפט�השלום�באילת�איו�סמכות

מקומית�ואין�סמכות�עניינית�לדון�בבקשה.�כן�טענה�הרשות,�שכיוון�שארז�רותם�הוא�עובד�של�חברת�החדשות�של�ערוץ

�2היא�אינה�"צד�נכון"�לדיון,�ומשכך�יש�לדחות�ולחילופין�למחוק�את�התביעה�על�הסף.

בית�המשפט�הורה�על�מחיקת�הבקשה�על�הסף�בקובעו,�כי�הבקשה�אינה�בתחום�סמכותו�המקומית�ואף�אינה�בתחום

סמכותו�העניינית,�ונוסף�על�כך,�כי�לא�הוגש�הליך�עיקרי�והבקשה�אינה�יכולה�לעמוד�בהליך�עצמאי,�ופסק�כי�על

המבקשים�לשלם�לרשות�הוצאות.

ת.א.��5609/04(שלום,�ראשון�לציון)�רמי�אהרון�נ'�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו,�שידורי�קשת
ואח'

תביעה�בשל�לשון�הרע�לכאורה�שהוצאה�נגד�התובע�בתכנית�"יצאת�צדיק"�ששידרה�הזכיינית�"שידורי�קשת".

הרשות�השנייה�הגישה�בקשה�למחיקת�התביעה�נגדה�על�הסף.�בית�המשפט,�לאחר�דיון�במעמד�הצדדים,�קיבל�את

בקשת�הרשות�השנייה,�והורה�על�מחיקת�התביעה�נגדה�עקב�הוראת�סעיף�107(ב)�לחוק�הרשות�השנייה�לטלוויזיה

ולרדיו,�התש"ן-1990,�הקובעת�כי�"על�אף�האמור�בחוק�איסור�לשון�הרע,�התשכ"ה-1965,�לא�תישא�הרשות�באחריות

על�הפרת�הוראותיו�של�החוק�האמור�בידי�בעל�זכיון�או�בידי�שלוחו,�זולת�אם�אישרה�הרשות�מראש�את�התכנית�שבה

הופרו�הוראות�החוק�האמור".�על�התובע�הוטלו�הוצאות�משפט�ושכ"ט�עו"ד�לטובת�הרשות�השנייה.
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הליכים�נמשכים�משנים�קודמות

בג"ץ��2761/03איגוד�מקצועי�של�בעלי�קולנוע�וטלוויזיה�ואח'�נ'�מועצת�הרשות�השנייה�לטלוויזיה
ולרדיו�ואח';�בג"ץ��2724/03רשת�חברת�תקשורת�והפקות�(1992)�בע"מ�נ'�הרשות�השנייה
לטלוויזיה�ולרדיו;�בג"ץ��2678/03טלעד�-�אולפני�ירושלים�בע"מ�נ'�מועצת�הרשות�השנייה

לטלוויזיה�ולרדיו;�בג"ץ��2692/03שידורי�קשת�בע"מ�נ'�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו

עתירות�שעניינן�החלטת�מועצת�הרשות�השנייה,�אשר�קבעה�תנאים�להארכת�תוקף�הזיכיונות�של�בעלי�הזיכיונות

לשידורי�טלוויזיה�בערוץ�2.

בעתירה�הראשונה,�שהגישו�ארגוני�יוצרים,�נטען,�כי�התנאים�שנקבעו�בהחלטת�המועצה�בעניין�מחויבויות�הזכיינים

בתקופת�ההארכה,�מקלים�מדי,�שלא�כדין.�בשלוש�העתירות�שהגישו�בעלי�הזיכיונות�נטען,�כי�התנאים�שנקבעו

בהחלטת�המועצה�בעניין�מחויבויות�הזכיינים�בתקופת�ההארכה,�מחמירים�מדי,�שלא�כדין.

בדיון�שהתקיים�בתיק,�קיבל�בית�המשפט�את�העמדה,�כי�בשל�הליכי�חקיקה�העשויים�להשליך�על�העתירות�יש�לדחות

את�מועד�הדיון�בעתירות�לגופן.�ואמנם,�ב-�ביום��6.8.03התפרסם�תיקון��19לחוק�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו,

התש"ן-1990,�ומאוחר�יותר�השלימה�הרשות�את�הליך�תיקון�כללי�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�(שידור�תכניות

טלוויזיה�בידי�בעל�זיכיון),�תשס"ג-2003.

בשל�שינויי�החקיקה,�מחקו�כל�בעלי�הזיכיונות�את�עתירתם.�עתירתם�של�ארגוני�היוצרים�עדיין�תלויה�ועומדת.

בג"ץ��10203/03"המפקד�הלאומי"�בע"מ�נ'�היועץ�המשפטי�לממשלה,�רשות�השידור,�והרשות
השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו

עתירה�שעניינה�פסילת�מספר�תשדירי�פרסומת�מטעם�"המפקד�הלאומי",�שהתבקש�שידורם�בקול�ישראל�ובתחנות

הרדיו�האזורי.�הרשות�השנייה�פסלה�את�תשדירי�הפרסומת�נשוא�העתירה�משום�שנחשבו�"תעמולה�מפלגתית"�בניגוד

לסעיף�46(א)(3)�לחוק�הרשות�השנייה,�התש"ן-�1990וכן�משום�שיש�בהם�העברת�מסר�בנושא�שנוי�במחלוקת

בציבור,�בניגוד�לסעיף��5לכללי�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�(אתיקה�בפרסומת�בשידורי�רדיו),�תשנ"ט-1999.

העותרת�טענה,�כי�סעיף��5לכללי�האתיקה�ברדיו�והכלל�המקביל�לו�בכללי�האתיקה�בשידורי�טלוויזיה�בטלים,�כי�הם

פוגעים�בחופש�הביטוי�באופן�בלתי�חוקתי.�לחלופין�טענה�העותרת,�כי�יש�להתיר�את�שידור�התשדירים�גם�בהתאם

לכללים�הקיימים,�שכן�יש�לפרשם�על�פי�אמות�מידה�חוקתיות.

לאחר�שקיים�דיון�בעתירה�הוציא�בית�המשפט�צו�על�תנאי�נגד�הרשות�השנייה�ונגד�רשות�השידור,�וקבע,�כי�עליהן

להגיש�תצהירי�תשובה.�בדיון�נוסף�שהתקיים�קיבל�בית�המשפט�את�בקשת�העותרת�לתקן�את�עתירתה�(כך�שמלשון

התשדירים�יוסר�שמו�של�מר�עמי�איילון).�עוד�נקבע,�כי�ראוי�לקיים�את�הדיון�בעתירה�בהרכב�מורחב.�בתחילת�שנת

�2005התקבלה�החלטת�הנשיא�א'�ברק,�ובה�קבע�את�ההרכב�המורחב�שבפניו�תידון�העתירה.�כן�הורה�בית�המשפט

על�הגשת�סיכומים�בכתב.

בג"ץ��10182/03ח.ל.�חינוך�לשלום�בע"מ�נ'�רשות�השידור�והרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו

עתירה�שהוגשה�נגד�רשות�השידור�ומנכ"ל�רשות�השידור�שהגישו�ת.ל.�חינוך�לשלום�בע"מ�-�חברה�הפועלת�לקידומה

של�"יוזמת�ג'נבה".�העתירה�כוונה�נגד�החלטת�רשות�השידור�לפסול�תשדיר�פרסומת�מטעם�העותרת.

הרשות�השנייה�הגישה�בקשה�להצטרף�כמשיבה�לעתירה,�מן�הטעם�שאף�היא�פסלה�לשידור�את�תשדיר�הפרסומת

נשוא�העתירה,�ולפיכך�לכל�החלטה�אשר�תתקבל�במסגרת�העתירה�תהיה�השלכה�גם�על�שידורי�פרסומת�בתחנות

הרדיו�האזורי,�בערוץ��2ובערוץ�10.
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טענות�הרשות�השנייה�בקצרה�היו,�כי�יש�בתשדיר�הפרסומת�"תעמולה�מפלגתית",�ולפיכך�הוא�אסור�לשידור�בהתאם

לסעיף�46(א)(3)�לחוק�הרשות�השנייה,�התש"ן-�1990ונוסף�על�כך�הוא�עומד�בניגוד�לסעיף��5לכללי�הרשות�השנייה

לטלוויזיה�ולרדיו�(אתיקה�בפרסומת�בשידורי�רדיו),�תשנ"ט-1999.�הרשות�טענה�בין�היתר,�כי�שידור�הפרסומת�יפגע

בחובת�האיזון�בשידורים,�כי�על�חוקיות�תשדיר�הפרסומת�להיעשות�לפי�"המוצר"�ולא�לפי�נוסח�התשדיר,�כי�לא�נדרש

"שכנוע"�מפורש,�כי�הדין�באנגלייה�עולה�בקנה�אחד�עם�עמדת�הרשות,�וכי�על�כל�פנים�הרשות�השנייה�לא�חרגה

מתחום�ההחלטות�הסבירות.

ב��19.11.03נתן�בית�המשפט�פסק�דין�בעתירה.�בית�המשפט�עשה�את�הצו�על�תנאי�למוחלט,�וקבע�כי�על�רשות

השידור�והרשות�השנייה�לשדר�את�תשדיר�הפרסומת�שביקשה�העותרת,�וזאת�בשינויים�מסוימים�(שינוי�הפתיח

והשמטת�משפט�הסיום).�בית�המשפט�הודיע�כי�הנימוקים�לפסק�הדין�יינתנו�בנפרד.

ב��25.11.04ניתנו�נימוקי�פסק�הדין.�בית�המשפט�קבע,�כי�התשדיר�בנוסחו�המתוקן�(להבדיל�מנוסחו�המקורי)�נעדר

מרכיב�דומיננטי�של�ניסיון�שכנוע�או�של�התייחסות�לגופו�של�עניין�שבו�עוסק�הסכם�ג'נבה,�וכי�הוא�אינפורמטיבי�בלבד,

וככזה�לא�חלות�עליו�"הוראות�האיסור"�הקבועות�בחוק.

בג"ץ��1551/02רדיו�קול�רגע�שידורי�העמקים�בע"מ�נ'�אבי�בניהו�-�מפקד�גלי�צה"ל

עתירה�שהגישו�לבג"ץ�זכייני�רדיו�אזורי�בטענה,�כי�גלי�צה"ל�משדרת�פרסומת�בשידוריה�שלא�כדין.�בעתירה�נטען,�בין

היתר,�נגד�הרשות�השנייה,�כי�היא�אינה�ממלאת�את�תפקידה�למנוע�שידורים�אסורים�לפי�החוק.

הרשות�השנייה�טענה�בתגובה�שהוגשה�מטעמה,�כי�היא�פועלת�כמיטב�יכולתה�למניעת�שידורים�אסורים,�אך�סמכויות

האכיפה�בתחום�הנוגע�לנטען�בעתירה�אינן�בידיה�אלא�בידי�גורמים�אחרים.�כן�הובהר�בתגובה,�כי�הרשות�סבורה�שאין

לגלי�צה"ל�סמכות�לשדר�שידורים�מסחריים�בשידוריה.

ב-�13.3.03,�לאחר�שניתן�צו�על�תנאי�בעתירה,�התקיים�דיון,�ובעקבותיו�החליט�בית�המשפט�על�מתן�צו�ביניים�חלקי

האוסר�שידורי�פרסומת�בגלי�צה"ל.�ב-��19.1.04התקיים�דיון�נוסף,�ובו�קבע�בג"ץ,�כי�צו�הביניים�ימשיך�לחול�עד�הסדרת

חוקיות�השידורים�בחקיקה�ראשית,�בתוך��6חודשים.�כן�הורה�בג"ץ�כי�גלי�צה"ל�תמשיך�ותפעל�במגבלות�שהטילה

על�עצמה�בדיון�בעתירה,�ולפיהן�לא�תתקשר�גלי�צה"ל�עם�מפרסמים�נוספים,�ולא�תשדר�שידורי�חסות�במשדרי�חדשות.

ביום-��31.1.05נחקק�חוק�גלי�צה"ל�-�שידורי�רדיו�של�צבא�ההגנה�לישראל�(שידורי�חסות�ותשדירי�שירות)�(הוראת

שעה),�התשס"ה-2005,�אשר�הסדיר�בחקיקה�ראשית�שידורים�מסחריים�בגלי�צה"ל,�בהיקף�מסויים�ולתקופה�של

שנתיים�ימים.�בשל�חקיקה�זו,�נתייתרה�למעשה�העתירה.

בפסק�הדין�שניתן�לאחר�חקיקת�החוק�נמחקה�העתירה,�משום�שלאחר�חקיקת�החוק,�מדובר�למעשה�בעתירה

מוקדמת.�לעותרים�נשמרה�הזכות�לשוב�ולעתור�אם�יסברו�כי�גלי�צה"ל�אינם�מקיימים�את�החוק.�לעותרים�נפסקו

הוצאות�מהמשיבים�1-4,�ואולם�לא�נפסקו�הוצאות�נגד�הרשות�השנייה.

ת.א.��542/01(בש"א�6666/01)�(מחוזי,�חיפה)�רון�קלנר�נ'�תנובה�ואח'

עניינה�של�תביעה�זו�בתשדיר�פרסומת�של�חברת�תנובה�בע"מ�למוצרי�בשר�בשם�המותג�"מאמא�עוף".�לטענת�התובע,

המבקש,�כי�תביעתו�תאושר�כתובענה�ייצוגית,�מדובר�בפרסומת�מטעה.�סכום�התביעה�הוא��70מיליון�₪.

טענות�ההגנה�של�הרשות,�בכתב�הגנה�שהגישה,�הן�בשני�מישורים:�הרשות�טוענת,�כי�היא�אינה�"המפרסם"�כהגדרתו

בחוק,�וכי�טענתו�של�התובע�צריכה�להיות�מופנית�כלפי�הזכייניות.�כמו�כן�טוענת�הרשות,�כי�לא�התרשלה�בפיקוח�על

הזכייניות,�וכי�לא�פעלה�בחוסר�סבירות�כאשר�אישרה�את�התשדירים�לשידור.�יש�לציין�כי�חלק�ניכר�מהתביעה�אינו

מתייחס�לפרסום�בערוץ�2,�אלא�להצגת�המוצר�במרכולים�ולכיתוב�על�עטיפתו.�במישור�השני,�טוענת�הרשות�כי�לגופו

של�עניין,�לא�הייתה�כל�הטעיה�בפרסום,�והתובע�לא�יכול�היה�להיות�מוטעה.

ב-��22.10.03הסתיים�שלב�ההוכחות�והוגשו�סיכומים�מטעם�כל�הצדדים.
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בפסק�הדין�שניתן�בבקשה�לאישור�התובענה�כתובענה�נגזרת,�דחה�בית�המשפט�המחוזי�את�טענות�התובע,�וקבע

כי�לא�היתה�הטעיה�בתשדירים,�וכי�התובע�עצמו�כלל�לא�ניזוק�מהם.�עם�זאת,�לאור�תיקון�חקיקה�מאוחר�ממנו�עלה

לכאורה�כי�השימוש�במילה�"טרי"�בתשדיר�אינו�מתיישב�עם�נוסח�התקנות,�לא�הטיל�בית�המשפט�את�הוצאות�ההליך

על�המבקש.�בעקבות�ההחלטה�ביקש�התובע�למחוק�את�תביעתו�האישית�והתביעה�נמחקה.�לא�הוגש�ערעור�על

ההחלטה.

ת.א.��10676/01(שלום,�ירושלים)�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�נ'�עוואד�גז�בע"מ�ווידא
תקשורת�בע"מ

הנתבעות�הגישו�בקשה�לדחיית�התביעה�בשל�חוסר�סמכות�מקומית,�בקשה�למחיקת�כותרת�ובקשה�למתן�רשות

להתגונן.�הצדדים�הגיעו�להסדר�דיוני�שלפיו�הנתבעות�ויתרו�על�טענת�חוסר�הסמכות�המקומית�וניתנה�להן�רשות

להתגונן.

לאחר�מספר�ישיבות�קדם�משפט�שהתקיימו�נתן�בית�המשפט�תוקף�של�פסק�דין�להסכמות�הצדדים.�בהתאם�להסכמות

הצדדים,�חויבו�הנתבעות�(בחלקים�שווים)�לשלם�לרשות�סך�של��180,000ש"ח.

ת.א.��1056/02(מחוזי,�תל�אביב)�פנחס�מלניק�-�"מלניק�פסנתרים"�נ'�הרשות�השנייה�לטלוויזיה
ולרדיו�ואח'

תביעה�כספית�שהגיש�יבואן�פסנתרים,�כנגד�הרשות,�זכייניות�ערוץ��2("טלעד",�"רשת"�ו"שידורי�קשת")�ורשות

השידור.�בתביעה�נטען�כי�בשנים��1993-1998שידרו�הנתבעות�פרסומת�מוסווית�ופרסומת�אגב�לכלי�נגינה,�וכי�פרסומת

זו�גרמה�לתובע�לנזקים�כספיים�כבדים.�התובע�מסתמך�בין�היתר�על�פסיקת�בית�המשפט�העליון�בבג"ץ�7833/96

מלניק�נ'�הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�(פ"ד�נב(3)�586)�שבו�קבע�בית�המשפט,�כי�בהצגת�שמות�כלי�נגינה,

במופעי�אולפן�לכלי�נגינה�גדולים,�עשויה�להיות�פרסומת�אגב�אסורה,�והורה�לרשות�לגבש�הסדר�סביר�לבעיה�"בין

בדרך�של�כיסוי�המותג�ובין�בדרך�אחרת".

בכתב�הגנה�שהגישה�טענה�הרשות,�כי�האיסור�לשדר�שידור�העומד�בניגוד�לחוק�מוטל�על�בעלי�הזיכיונות�בלבד,�ולכן

אין�לתובע�עילת�תביעה�כלפיה.�עוד�טענה�הרשות,�כי�מדובר�בענייננו�בטעות�בשיקול�הדעת�בהפעלת�סמכות�פיקוח,

ובכך�אין�כדי�לבסס�עילה�נזיקית�נגד�הרשות.�לגוף�העניין�טענה�הרשות,�כי�בנסיבות�העניין�לא�מתקיימים�יסודותיהן

של�העילות�הנזיקיות�שבגינן�הוגשה�התביעה,�וכי�התובע�לא�ביסס�את�קיומו�של�הנזק�הנתבע.

יצוין,�כי�הרשות�הגישה�הודעה�לצד�ג'�נגד�בעלי�הזיכיונות�על�בסיס�תנאי�הזיכיון�הקובעים,�כי�על�בעלי�הזיכיונות�לשפות

את�הרשות�בגין�כל�נזק,�הפסד�או�הוצאה�שייגרמו�"כתוצאה�ממתן�שירותי�הזיכיון�או�עקב�מתן�השירותים".�נוסף�על

כך,�בעלי�הזיכיונות�הגישו�הודעה�לצד�ג'�נגד�הרשות,�בטענה,�כי�הרשות�היא�האחראית�להנחות�את�בעלי�הזיכיונות,

כי�הן�פעלו�בהתאם�להנחיותיה,�וכי�הרשות�הפרה�את�חובתה�והתרשלה�כרשות�מנהלית.

בעלי�הזכיונות�הגישו�בקשה�משותפת�לקביעת�קדם�משפט�בתובענה,�וזאת�בשל�העובדה�שלטענתם�כתב�התביעה

הינו�מעורפל,�ובשל�היקפם�של�השאלון,�שאלות�ההשלמה,�ורשימת�הפלוגתאות�והמוסכמות�שהוגשו�על�ידי�התובע.

לאחר�שהתקיים�דיון�לצמצום�המחלוקות�קבע�בית�המשפט,�כי�הצדדים�יגישו�את�כל�הבקשות�המקדמיות�ובקשות

הביניים�בתוך��90יום,�וכך�אכן�נעשה.

טרם�הסתיים�הדיון�בתביעה.
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ת.א.��2563/02אליהו�רוני�נ'�אורית�ברכה�ואח'

תביעה�כספית�שהגיש�מר�רוני�אליהו,�אשר�המציא�לטענתו�שיטת�ריפוי�מהפכנית�הנקראת�"שיטת�רוני�אליהו"�ואשר

מרפאת�לשיטתו�מחלות�חשוכות�מרפא.�התובע�הופיע�בתכנית�"שומר�מסך",�שמשדרת�"טלעד"�בערוץ�2,�בעקבות

תחקיר�שביצעה�מערכת�התכנית�על�אודותיו.�התובע�טוען�כי�נגרם�לו�עוול�רב�ובו�הפסדים�עסקיים�כבדים�עקב�הצגתו

בתכנית�כ"שרלטן"�ו"שקרן"�וכי�שמו�הוכפש�בלי�שניתנה�לו�זכות�תגובה�ראויה�בתכנית.

בכתב�הגנה�שהגישה�הרשות�נטען,�כי�יש�למחוק�את�התביעה�על�הסף�ולחילופין�לדחות�על�הסף�את�התביעה�נגדה

מן�הטעם�שאינה�אחראית�לתוכן�שידור�התכנית.�הרשות�אינה�מעורבת�בהפקת�התכניות�המשודרות�בערוץ��2על�ידי

הזכיינים,�אינה�עורכת�אותן�ואינה�מאשרת�תכניות�ספציפיות�מראש.�על�כך�יש�להוסיף�את�סעיף�107(ב)�לחוק�הרשות

השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו,�התש"ן-1990,�הקובע�חסינות�מפורשת�של�הרשות�מפני�תביעות�בגין�הפרת�חוק�איסור�לשון

הרע,�תשכ"ה-1965,�בידי�בעל�זיכיון.

ביום��9.5.04ניתן�פסק�דין,�המורה�על�דחיית�התובענה�בהסכמה,�תוך�חיוב�התובע�בהוצאות.

פש"ר��1392/03(מחוזי,�תל-אביב)�הליכים�המתנהלים�נגד�"ישראל�10"�ו"חדשות�10"

ביום��14.4.03אישר�בית�המשפט�המחוזי�בתל�אביב�את�בקשת�ישראל��10–�שידורי�הערוץ�החדש�בע"מ�וחדשות�10

בע"מ�למתן�צו�להקפאת�ההליכים�נגדן,�תוך�שהוא�ממנה�את�עורכי�הדין�ד"ר�ליפא�מאיר�ואלי�זהר�כנאמנים�משותפים.

צו�הקפאת�ההליכים�הוארך�מעת�לעת,�עד�25.2.04.

בעקבות�בקשה�שהגישה�הרשות�בעניין�אי-תשלום�דמי�הזיכיון�לרשות�השנייה,�נערך�דיון�ואחריו�החליט�בית�המשפט

המחוזי,�כי�על�הנאמנים�להעביר�לרשות�סכום�של��10מיליון�₪.

בעקבות�ההחלטה�האמורה�הגישו�הנאמנים�לבית�המשפט�את�בקשתם�לאפשר�לישראל��10לקזז�את�הסכום�שנפסק,

מן�הסכומים�שהעבירה�לחברת�החדשות.�הרשות�התנגדה�למבוקש�ובית�המשפט�החליט�לדחות�את�בקשת�הנאמנים.

ביום��29.1.04אושר�הסדר�נושים�על�ידי�בית�המשפט�המחוזי.

כמו�כן�ביטל�בית�המשפט�המחוזי�את�הקפאת�ההליכים�ומינה�את�הנאמנים�לביצוע�יתרת�ההסדר.



דוברות
פרסום

ויחסי�ציבור

הרשות	השנייה	היא	רשות	ציבורית	הפועלת	מתוקף	חוק	הרשות	השנייה.	ככזו,	קיימת	חשיבות	רבה	לשקיפות	הפעילות

והעשייה.	הרשות	השנייה	מקפידה	לפרסם	את	פעולותיה	בתחום	הרגולציה	בדרכים	שונות,	ואלו	הן:	פרסום	דוחות,

מסע	פרסום	הסברתי,	פרסום	מחקרים	ומתן	מידע	לציבור	על	תפקידיה	של	הרשות	על	פי	חוק.

השקת�אות�שידור�חדש

הרשות	השנייה	נכנסה	בשנת	2004	לעשור	השני	לפעילותה	כאשר	היא	ממוצבת	כגורם	התקשורתי	המוביל	בישראל:

20	זכייני	טלוויזיה	ורדיו	אזורי,	בהם	שני	ערוצי	הברודקסט	המובילים	בישראל,	נמצאים	תחת	אחריותה.

(ID)	אות-שידור	2004,	בפברואר	השנייה	הרשות	השיקה	מחודש,	מיתוג	של	כוללת	וממערכת	ארוך-טווח	מחזון	כחלק

ולוגו	חדשים.	אות	השידור	באורך	8	שניות,	משודר	חמש	עד	שמונה	פעמים	ביום	במעברים	שבין	שידורי	הזכיינים

השונים	במהלך	יום	שידורים	(זכייני	ערוץ	2	ו-10,	חברות	החדשות	וחינוכית	2).

הלוגו	החדש	של	הרשות	הורכב	מ-22	חלקים	היוצרים	שלם	אחד	הרמוני	ודינמי,	וממחיש	בכך	כי	הרשות	השנייה	היא

הבית	לערוצי	הטלוויזיה	המסחריים	ולתחנות	הרדיו	האזורי.	על	מנת	ליצור	מיצוב	חדש	ומזוהה	לרשות,	נעשה	שימוש

בשפה	גרפית	עדכנית	וייחודית,	המשולבת	בעיבוד	חדשני	של	התג	המוסיקלי	המוכר	המלווה	את	הרשות	כבר	עשר

שנים,	ובנוסף	את	הסיסמה	הקבועה	"טוב	שיש	רשות	שנייה".

Ï˘ÓÓ†È¯˘˜Â†¯Â·Èˆ†ÈÒÁÈ†¨˙Â¯·Â„†ÏÚ†‰ÂÓÓ†≠†·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ‡†∫˙‡Ó
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השקת	ה-ID	היתה	סנונית	ראשונה	במהלך	מיתוגי,	אשר	כלל	קמפיין	פרסומי	שהוכן	על	ידי	לפ"מ	(לשכת	הפרסום

הממשלתית):	תשדירי	טלוויזיה,	אותות	שידור	ייחודיים	לחגים	ומועדים	וכל	המרכיבים	הטלוויזיוניים	להפקות	הרשות

השנייה;	תשדירי	רדיו,	עיתונות	ואינטרנט.	מהלך	המיתוג	כלל	גם	שדרוג	אתר	האינטרנט	של	הרשות	השנייה.

מסע�פרסום�להסברת�תפקידי�הרשות�השנייה

מבדיקה	שערכה	הרשות	עולה	כי	הציבור	רואה	חשיבות	במילוי	התפקידים	האלה:

הגנה	על	ילדים	(93%)	

מניעת	מסרים	בוטים	(89.7%)

דאגה	לאיכות	המשדרים	ולרמתם	(87.4%)

הקפדה	על	אמת	בפרסום	(86.2%)

עידוד	יצירה	ישראלית	(85.6%)

מניעת	תכנים	או	מסרים	הפוגעים	בקבוצות	שונות	(84.4%)

תמיכה	וסיוע	ליוצרים	ישראליים	(81.6%)

מהסקר	עולה	כי	קיימת	מודעות	לצורך	בגוף	מפקח,	אך	אין	זהות	ברורה	ואחידה	להיותו	של	הגוף	הזה	"הרשות	השנייה".

נתון	מרכזי	ומעניין	עלה	בסקר:	חוסר	מודעות	של	הציבור	ליכולתו	להיות	שותף	לחיזוק	האינטרס	הציבורי	ולהשפיע

על	החלטות	הרשות	השנייה.

מכיוון	שהציבור	רואה	חשיבות	בפיקוח	על	השידורים,	גיבשה	הרשות	השנייה	מסע	פרסום	במטרה	לשקף	את	התפקידים

החשובים	של	הרשות	השנייה	וכדי	להביא	לדיאלוג	אקטיבי	עם	הציבור,	דבר	שיסייע	לרשות	כמייצגת	האינטרס	הציבורי.

המסרים	שהציגה	הרשות	במסע	הפרסום	הם	שהרשות	פועלת	לייצוג	האינטרסים	של	הציבור	בערוץ	2,	בערוץ	10

ובכל	תחנות	הרדיו	האזורי,	ודרכי	נגישות	מהירים	וידידותיים	לרשות	השנייה	(ת"ד,	דואר	אלקטרוני	ומספר	טלפון	מקוצר

(*3445	-

לאחר	הבדיקה	שנעשתה	(והוצגה	לעיל)	נבחר	המסר	של	"בקרה	והגנה	מפני	מסרים	שליליים	ובוטים	בתכניות

ובפרסומות	ואמת	בפרסום".

לראשונה	נבחרה	שפה	חדשה	לרשות	השנייה,	שפת	האנימציה.	האסטרטגיה	שנבחרה	הייתה	שימוש	במפץ	כדורים

היוצא	מהלוגו	של	הרשות.	כדורים	המסמנים	את	כלל	הזכיינים	של	הרשות	השנייה	ובתשדיר	עוברים	תהליך	של	'האנשה'

ומדגישים	את	המסרים	שביקשנו	להעביר.

מסע	ההסברה	שודר	בערוץ	2,	בערוץ	10	ובתחנות	הרדיו	האזורי	בחודשים	אפריל-מאי	2004.	את	התשדיר	הפיקה

לשכת	הפרסום	הממשלתית.



233
מדיניות�ופעילות�פניםדוברות,�פרסום�ויחסי�ציבור

מסע�פרסום�לעידוד�היצירה�הישראלית�המקורית

נוסף	לתפקידי	הפיקוח	והבקרה	על	השידורים	אחת	ממטרות	הרשות	היא	עידוד	היצירה	הישראלית	המקורית.	הרשות

שמה	לעצמה	מטרה	בכל	כלליה	ובכל	תהליך	הפיקוח	לעודד	יצירה	ישראלית	ולתמוך	בה.

כחלק	מאסטרטגיה	זו	פתחה	הרשות	במסע	הסברה	אשר	הסביר	כי	הרשות	היא	הגוף	אשר	מעודד	יצירה	מקורית

ישראלית	ומביא	לכך	שיינתן	ביטוי	תקשורתי	לגוונים	ולקולות	שונים	באוכלוסייה.

מסע	פרסום	זה	חזר	על	שפת	המותג	החדשה	של	הרשות	תוך	שימוש	באלמנטים	ישראליים	ואומנותיים	(דגל	ישראל,

פלטת	צבעים	וכו')

מסע	הפרסום	שודר	בערוצים	המסחריים	בחודשים	אפריל-	מאי	2004.	את	התשדיר	הפיקה	לשכת	הפרסום	הממשלתית.

יחסי�ציבור:

עפ"י	חוק	הרשות	השנייה,	רשאית	הרשות	להפיק	עד	2%	מזמן	השידורים	בערוצים	המסחריים.

הרשות	השנייה	שמה	לעצמה	מטרה	להיות	מובילה	בכל	הקשור	להפקות	דוקומנטריות	ישראליות.	ככזו,	מתקיימים

אירועים	שונים	סביב	הקרנות	של	הפקות	הרשות	וביניהם:

oבקופרודוקציה	אחד)	כל	דק’	(52	חלקים	בשני	שהופק	לינדוור,	וילי	של	הדוקומנטרי	סרטו	להתראות�הולנד"�-"

עם	הטלוויזיה	ההולנדית.	הסרט	פוער	סדקים	עמוקים	במיתוס	"ההולנדים	הטובים"	במלחמת	העולם	השנייה,

מתוך	כוונה	לחשוף	את	האמת	הקשה	ולפיה	מעטים	הם	ההולנדים	שסייעו	ליהודים.	רבים	מהם	בחרו	לשתף

פעולה	עם	הנאצים.	הסרט	הוקרן	בפסטיבל	דוקאביב	במרץ	2004,	ושודר	בשידורי	ערוץ	2	בערב	יום	השואה

השנה.

מספר	ימים	לפני	הקרנת	הסרט	בערוץ	2	הגיש	האזרח	ההולנדי,	יאן	מולדר,	שהיה	שוטר	בתקופה	ההיא,	דרישה

למנוע	את	הקרנת	הסרט	בגרסתו	המלאה	בישראל	בשל	ראיון	אישי	ונוקב	אל	מול	המצלמה	שם	חשף	כי	סייע

למנגנון	ההשמדה	הנאצי.	את	מפקדו	בלאנק,	אשר	נשפט	לאחר	המלחמה	ל-	20	שנות	מאסר	בגין	פשעיו	בהשמדת

יהדות	הולנד	הוא	מכנה	"איש	הגון"	תוך	שהוא	מצר	על	חומרת	העונש	וטוען:

"זה	מוגזם	זה	לא	הגיע	לו"	.	לשאלתו	של	הבימאי:	"מה	דעתך	על	כל	זה,	הרי	היהודים	היו	חלק	מהחברה"?	משיב

מולדר:	"מה	דעתי?	זה	לא	נעים.	אבל	מה	יכולנו	לעשות	?"

בריאיון	עימו	מתערבת	אשתו	ומציינת:	"אימי	תמיד	אמרה	לי:	אם	המלחמה	תסתיים	בשעה	12:00,	ב-	12:05

היהודי	כבר	ירמה	אותך.	אתה	מבין	?	היהודי	פיקח	מאוד,	צריך	להיזהר	ממנו".

הרשות	השנייה	לא	הסכימה	לשנות	את	הסרט	והקרינה	אותו	בגרסתו	המלאה.

o:הסרט	משמעויות	על	ציבורי	ודיון	"החווה�הסינית-�רשומון"	לסרט	פומבית	בכורה	הקרנת

הסרט	שהופק	עבור	הרשות	השנייה	ובוים	על	ידי	ניר	טויב	עוסק	בקרב	ב"חווה	הסינית".	הסרט	הוקרן	בהקרנת

בכורה	באפריל	2004.	לאחר	ההקרנה	התקיימו	פאנל	ודיון	סוערים	בקשר	לקרב,	למנהיגות	של	הקרב	ולהשלכות

שלו.

בשל	הדיון	הסוער	וההד	הציבורי	העבירה	הרשות	את	שידור	הסרט	למוצאי	יום	הכיפורים.

oבחיפה	רמב"ם	חולים	בבית	הנוירוכרורגית	למחלקה	התרמה	בערב	"בלב�המוח"	לסרט	בכורה	טרום	הקרנת

בספטמבר	2004.	כל	ההכנסות	מהאירוע	נתרמו	למחלקה	(העוסקת	בניתוחי	מוח	ובמערכת	העצבים	המרכזית)

לרכישת	ציוד	הדרוש	בדחיפות	להקמת	חדר	ניתוח	נוסף.
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oבפסטיבל	התקיימה	הפרויקט	השקת	וקשת.	ולטלוויזיה	לקולנוע	החדשה	הקרן	בשיתוף	"דוקו-ילדים"	פרויקט	השקת

ירושלים.	ביום�הרשות�השנייה	בפסטיבל,	הגיע	לארץ	מהולנד	במאי	סרטים	דוקומנטריים	לילדים,	בודווין	קול,	שהציג

The day"	הסרט	הוקרן	זה	ביום	לילדים.	דוקומנטריים	סרטים	של	יוצרים	לפני	העומדים	לקשיים	באשר	משנתו	את

I decided to be Nina"	והתקיים	פאנל	ובו	השתתפו	יהושע	לביא,	מנשה	סמירה,	דליק	וולינץ	וארי	פולמן.

בפאנל	נידונו	השאלות	הבאות:	שאלת	האתיקה	בתהליך	מיוחד	זה	(מה	מותר	ומה	אסור	לצלם),	מהי	השפה

הקולנועית	המתבקשת,	איך	מספרים	סיפור	דוקומנטרי	לילדים,	מהי	שפת	המדיום	(במה	שונים	הקריינות,	המוסיקה

ועוד)	וכיצד	נערכים	להפקה	שמעורבים	בה	ילדים	(איך	מראיינים	ילדים	וכו').

oעולים	שני	על	מספר	הסרט	2004.	בדצמבר	שדרות	בסינמטק	"מועדון�הקרב�הקווקזי"	לסרט	בכורה	הקרנת

חדשים	מקווקז	בעלי	יוזמה	ותושייה	בלתי	רגילים	שהקימו	כנגד	כל	הסיכויים,	מועדון	אגרוף	בשדרות.	הסרט	מציג

את	קליטת	העלייה	בישראל	בכלל	ואת	זו	של	עולי	קווקז	בפרט.	הסרט	הוקרן	בסינמטק	שדרות,	העיר	שבה	מתגוררים

כוכבי	הסרט	והקהילה	הקווקזית	הגדולה	בארץ.	בתחילת	האירוע	התקיים	קוקטייל	ובו	מאכלי	העדה	הקווקזית.	את

הקוקטייל	ארגנה	הקהילה	המקומית.

o-�דוקו�יפו�ו-�דוקו	"מועדון�הסרט�החברתי"	במסגרת	הרשות	הקרנות	סביב	אירועים	הרשות	קיימה	כך	על	נוסף

ווסק,	עלמסרט	(עונה	שנייה)	ועוד.

מסיבות�עיתונאים:

כחלק	מעבודת	תחום	הדוברות	קיימנו	שתי	מסיבות	עיתונאים	בשנת	2004	להצגת	מדיניות	הרשות,	האסטרטגיה

והצמתים	המרכזיים	בעשייה	של	הרשות	השנייה:

מסיבת�עיתונאים�בנושא:�אסטרטגיה,�מיתוג�ותכניות�לעתיד�-�אפריל�2004

במסיבת	העיתונאים	הוצגה	אסטרטגיית	הפעולה	של	הרשות	השנייה,	המיתוג	החדש	של	הרשות	שנבע	מאסטרטגיה

זו	ותכניות	הרשות	לעתיד	בנושאים	שונים	ובהם:	פרסומות,	מכרז	לערוץ	2,	יצירה	ישראלית	ועוד.	במסיבת	העיתונאים

השתתף	מנכ"ל	הרשות	מוטי	שקלאר.

מסיבת�עיתונאים�לפרסום�מכרז�ערוץ��2-�ספטמבר�2004

מסיבת	העיתונאים	התקיימה	בירושלים	בהשתתפות	מ"מ	ראש	הממשלה	ושר	התמ"ת	אהוד	אולמרט	יחד	עם	יו"ר

מועצת	הרשות	השנייה	-	מנשה	סמירה,	מנכ"ל	הרשות	-	מוטי	שקלאר,	חברי	המועצה	והנהלת	הרשות.	במסיבת

העיתונאים	הוצגו	עקרונות	המכרז	לערוץ	2.

www.rashut2.org.il	:השנייה	הרשות	באתר	העיתונאים	מסיבת	מצגת	את	לראות	ניתן

שותפות�אסטרטגית�בכנסים

יום�עיון�בנושא�"מכרזים�בתחום�התקשורת�-�הבטחות�במבחן�המציאות"�-�שיתוף�פעולה�בין�הרשות�השנייה

לטלוויזיה�ולרדיו�ושח"ם�-�איגוד�שחקני�המסך.	התקיים	בחודש	מרץ	2004.	כחלק	מההיערכות	לפרסום	מכרז

ערוץ	2	יזמו	שח"ם-איגוד	שחקני	המסך	והרשות	השנייה	לטלוויזיה	ולרדיו	דיון	ציבורי	בנושא	דרישות	המכרז	ודרכים

להבטחת	מימוש	התחייבויות	הזוכים	בו.

ועידת�האזרחים�הרביעית�בנושא�"התקשורת�בישראל"�-	הכנסת	ומרכז	ציפורי	בירושלים	יזמו	במהלך	יוני	2004

הליך	ייחודי	לשיתוף	הציבור	בקביעת	מדיניות	והשנה	בנושאי	תקשורת-	חופש	הביטוי,	חופש	הבחירה,	פיקוח	על

התקשורת,	אחריות	חברתית	של	אמצעי	התקשורת	(ציבוריים	ומסחריים),	נגישות	התקשורת	לציבור,	אופן	הייצוג

של	מגזרים	שונים	והדרכים	שבהן	ניתן	לבסס	את	יכולתו	של	הציבור	להשתתף	בעיצובה	של	התקשורת	והתאמתה

לצרכיו.
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הרשות	השנייה	תמכה	בוועידת	האזרחית	בגלל	חשיבות	הנושא	בעיקר	לאור	ההיערכות	למכרז	ערוץ	2.

עם	מסקנות	הוועידה	שהוגשו	ליו"ר	הכנסת	נמנו:	ניתוק	שידורי	החדשות	משיקולים	פוליטיים,	קידוד	פרסומות,

שימוש	מבוקר	באינטרנט,	הידוק	הפיקוח	על	ביטויי	מין	ואלימות	בפרסומות,	הגדלה	של	מכסת	הפקות	המקור

בשידור	הציבורי	והמסחרי	ומתן	ביטוי	ישיר	לרב	תרבותיות	בחברה	הישראלית	בכל	דרגי	הניהול,	התכנון,	הביצוע

והבקרה	באמצעי	התקשורת	למיניהם.

כנס�גלובס�-	יוני	2004.	הכנס	עסק	במגוון	נושאים	הקשורים	לשוק	התקשורת	ובהם	"שנת	המכרז	הגדול".	המושב

עסק	בסוגיות	שונות	הקשורות	למכרז	הצפוי	וביניהם:	דרישות	וכללים,	היערכות	הזכיינים	למכרז,	האם	יהיו	שחקנים

חדשים?	ההפשרה	ו'הקמבק'	של	ערוץ	10,	השפעת	המכרז	על	הערוצים	המסחריים	בכלל.	נושא	נוסף	שעלה

בכנס	הוא	"ההפקה	המקורית	הטלוויזיונית	במרכז	הדרמה"	עסק	בסוגיות	הקשורות	ליצירה	הישראלית	מקורית

וביניהם-	האם	יש	עודף	או	חוסר	של	דרישות	רגולטוריות	למכסות	של	הפקות	מקור,	האם	הקרב	בין	הכבלים	והלוויין

מביא	לפריחת	השוק,	כיצד	משתלב	ערוץ	10	בשוק	ומהו	חלקו	של	ערוץ	1.

כנס	זה	היה	הכנס	הראשון	שבו	השתתפה	הרשות	השנייה	כשותפה	אסטרטגית	בבניית	תכני	הכנס.

מכרז�ערוץ�2

אין	ספק,	כי	שנה	זו	עמדה	בצלו	של	המכרז	החדש	לערוץ	2	-	המכרז	המרכזי	ביותר	בתחום	הטלוויזיה	בשנים	האחרונות

ובוודאי	בעשור	הקרוב.

המועצה	והרשות	השנייה	שמו	לעצמן	מטרה	לייצר	תהליך	מכרזי	אשר	יהיה	מקצועי,	אחראי	ושקוף	למתמודדים	במכרז

ולציבור	כולו.

לאור	מדיניות	זו	עמד	תחום	הדוברות	בפני	אחד	האתגרים	המעניינים	והמרכזיים	ביותר:	הבאת	עקרונותיו	של	המכרז

לידיעת	המתמודדים,	תעשיית	התקשורת	והציבור	כולו.

התחום	השיב	לעשרות	רבות	של	שאלות	ופניות	עיתונאים	מדי�יום,	ועסק	באירועים	רבים	הקשורים	למכרז	ששיאם

במסיבת	עיתונאים	לפרסום	הזוכים	במכרז	ערוץ	2	במאי	2005.

במסיבת	העיתונאים	אשר	שודרה	בשידור	חי	בערוץ	2	ובערוץ	10,	השתתפו	שרת	התקשורת	דליה	איציק,	יו"ר	המועצה

מנשה	סמירה,	חברי	המועצה	ומנכ"ל	הרשות	מוטי	שקלאר.
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מענקים�ופרסים�מטעם�הרשות�השנייה
לשם	קידום	העשייה	הטלוויזיונית	והקולנועית	בישראל	וכדי	לחזק	את	הקשר	עם	הצופים	ברחבי	הארץ	בכלל	ובפריפריה

בפרט,	מעניקה	הרשות	מענקים	ופרסים	מטעמה	לאירועים	שונים,	המתרחשים	בארץ	וקשורים	לטלוויזיה,	לרדיו

ולתקשורת	בכלל.

בשנה	זו	העניקה	הרשות	תמיכות	בסכום	של	246,000	ש"ח:

הענקת	18	מלגות	לימוד	לסטודנטים	בתחום	היצירה	הקולנועית	והטלוויזיונית	הלומדים	בבתי	ספר	בפריפריה

החברתית	והגאוגראפית.

תמיכה	בפסטיבל	הסרטים	ה-	19	בירושלים.

הענקת	פרס	הסרט	העלילתי	בתחרות	יצירה	צעירה	של	מינהל	החינוך	הדתי.

תמיכה	בפסטיבל	הפורום	הישראלי	לקופרודוקציות	בין-לאומיות.

תמיכה	בוועידת	האזרחים	שנושאה	היה	תקשורת.

הענקת	פרס	בפסטיבל	דרום.

הענקת	פרס	בפסטיבל	ה-	10	לסרטי	סטודנטים.

הענקת	פרס	הסרט	התיעודי	בטקס	פרסי	האקדמיה	הישראלית	לקולנוע	וטלוויזיה.

תמיכה	בפסטיבל	ראש	פינה	לטלוויזיה.

הענקת	פרסים	בתחרות	הפיצ'ינג	בפסטיבל	ראש	פינה

תמיכה	בפסטיבל	סרטי	נשים	ברחובות	והענקת	פרס	הסרט	התיעודי	ע"ש	חברת	המועצה	ויקי	שירן	ז"ל.
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הרשות	השנייה	רואה	בפניות	הציבור	אשר	מגיעות	אליה	כלי	למדידת	הלכי	הרוח	של	הציבור	אשר	צופה	בטלוויזיה

המסחרית-ציבורית	ואשר	מאזין	לשידורי	הרדיו	האזורי.	קיימים	שני	גורמים	ברשות	השנייה	המטפלים	בנושא	פניות

הציבור.	האחד,	נציב	תלונות	הציבור	אשר	מטפל	בכל	הפניות	אשר	עניינן	תלונה	(ואליו	נייחד	פרק	נפרד	בדו"ח	זה),

והנהלת	הרשות	אשר	מטפלת	בכל	שאר	הפניות	שאינן	'תלונות'	קרי	–	פניות	שעניינן	קבלת	מידע,	שאלות	לגבי	תוכניות

בטלוויזיה,	ברדיו	האזורי,	נושאים	הקשורים	לקליטת	השידורים,	שאלות	הנוגעות	לפרסומות	המשודרות	אצל	זכייני

הרשות	השנייה	ועוד.	נושאים	אלו	אינן	תחת	אחריות	נציב	תלונות	הציבור	על	פי	חוק.

תחום	הדוברות	אחראי	מטעם	הנהלת	הרשות	על	הטיפול	בפניות	הללו.	בהזדמנות	זו,	אני	מבקשת	להודות	לגב'	הילה

אלון	אשר	טיפלה	בכל	פניות	הציבור	בתקופה	זו	וסייעה	בהכנת	פרק	זה.

הפניות	אשר	מגיעות	לרשות	השנייה	בכתב	או	באמצעות	האינטרנט	נענות	כולן.	הפניות	שמגיעות	באמצעות	הטלפון,

באם	יש	בהם	ממש,	מועברות	לגורם	המקצועי	ברשות	ולזכיין	הרלוונטי.

בחודשים	אפריל	-	מאי	2004	עלתה	הרשות	במסע	פירסום	טלוויזיוני	ורדיופוני	אשר	מטרתו	הייתה	לשקף	את	התפקידים

המשמעותיים	של	הרשות	השנייה	וזאת	כדי	להביא	לדיאלוג	אקטיבי	עם	הציבור	ובכך	לסיוע	לרשות	כמייצגת	האינטרס

הציבורי.

מלבד	הצגת	תפקידי	הרשות	עודד	מסע	הפירסום	את	הצופים	לפנות	לרשות	השנייה	בכל	שאלה	בקשה	או	טענה.

הרשות	איפשרה	לצופים	ולמאזינים	לפנות	אליה	באמצעי	נוסף	מלבד	פניות	בכתב	או	באמצעות	אתר	האינטרנט-	המספר

המקוצר	3445*.

בחודשי	הקמפיין	חלה	ניכרת	של	מספר	הפונים	טלפונית	ומדובר	במאות	רבות	של	פונים.

בשנת	2004	הגיעו	לרשות	השנייה	לטלוויזיה	ולרדיו	3162	פניות,	(שאינן	באמצעות	הטלפון)	מהן:	מהם	130	פניות

בכתב	(4.2%)	ו-3032	פניות	באמצעות	אתר	האינטרנט	של	הרשות(95.8%).

חשוב	לציין	כי	מספר	הפניות	אשר	הגיעו	בסך	הכל	לרשות	בהשוואה	לשנת	2003	ולשנים	קודם	לכן,	עולה	באופן	מתמיד

(3162	פניות	בשנת	2004	לעומת	2659	פניות	בשנת	2003	-	עלייה	של	כמעט	20%).

עיקר	העלייה	בפניות	הציבור	מתבטאים	בשני	פרמטרים-	עלייה	הנובעת	מגידול	השימוש	באתר	האינטרנט	של	הרשות

מצד	אחד	וקמפיין	טלוויזיוני	המעודד	פנייה	לרשות	השנייה	באמצעות	ת"ד	או	מספר	טלפוני	מקוצר	3445*�מצד	שני.

מדיניות�ופעילות�פניםפניות�הציבור

פניות�ציבור
Ï˘ÓÓ†È¯˘˜Â†¯Â·Èˆ†ÈÒÁÈ†¨˙Â¯·Â„†ÏÚ†‰ÂÓÓ†≠†·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ‡†∫˙‡Ó
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פניות�הציבור

להלן�עיקרי�הפניות:

תכניות:
התקבלו	2663	פניות	בנושא	תוכניות	המשודרות	בערוצים	המסחריים	ציבוריים.	עיקרן	של	הפניות	היו	בקשות	לקבל

מידע	אודות	תוכניות,	בקשות	להשתתף	בתוכניות,	בקשות	לשידורים	חוזרים,	בקשות	לשינוי	מועדים	של	לוחות	השידורים

והבעת	דעה	אודות	תכני	השידור.

בין	הפניות	בלטו	הנושאים	הללו:

ערוץ�2

טלעד

o""עובדה	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

o"מסך	"שומר	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

o"המדינה	של	"המבחן	התכנית	של	הציונים	טבלת	קבלת

o"בדויה	"זהות	הסדרה	של	חוזרים	לשידורים	בקשות

רשת

o""פספוסים	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

o"הדרך	"סוף	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

o"איימי	של	"המשפט	התכניות	של	חוזרים	לשידורים	בקשות

oהרמב"ם	על	תכנית	–	הגדול	"הנשר	התכנית	של	חוזרים	לשידורים	בקשות

קשת

o"פרטי	"שיעור	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

o"בית	"עבודת	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

oהשבוע	לאמצע	נהדרת"	"ארץ	של	השידור	יום	את	להעביר	בקשות
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חברת�החדשות

o"שישי	"אולפן	המרכזית,	המהדורה	עם	קשר	ליצירת	בקשות

oניר	ערד	עם	עולמי"	"סדר	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

oקושמרו	דני	עם	השבוע"	ו"סיכום	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

הטלוויזיה�החינוכית

o""טעמים	התוכנית	של	המתכונים	לקבלת	בקשות

o"תקשורת	"תיק	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

o"נשי	"מבט	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

o"ישראל	"חוצה	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

ערוץ�10

o""אנטרפרייז	הסדרה	את	לשידור	להחזיר	בקשות

o"24"	התכנית	של	חוזרים	לשידורים	בקשות

o""אודטה	התכנית	עם	קשר	ליצירת	בקשות

o(פניות	52	)	""אקזיט	התכנית	שידורי	להורדת	בקשות

רדיו�אזורי
התקבלו	107	פניות	בנושא	הרדיו	האזורי.	מרבית	הפניות	עסקו	בשאלה	כיצד	יוצרים	קשר	עם	תחנות	הרדיו	האזוריות

וכיצד	אפשר	להקים	תחנות	רדיו	אזוריות	חדשות.

פרסומות
התקבלו	107	פניות	בנושא	הפרסומות,	עניינן	של	הפניות	הוא	בקשת	פרטים	של	החברות	המפרסמות.

קליטת�שידורים
התקבלו	285	פניות,	שעסקו	בנושא	קליטת	שידורי	ערוץ	2	וערוץ	10.	בתוכם:

41	פניות	בנושא	קליטת	שידורי	ערוץ	10	בשיטה	האנלוגית.

164	פניות	בנושא	קליטת	שידורי	ערוץ	2	וערוץ	10	בחו"ל

80	פניות	בנושא	שידורי	ערוץ	2	וערוץ	10	באמצעות	האינטרנט.



240
אתר�הרשות מדיניות�ופעילות�פנים

אתר�הרשות

לאחר	3	שנות	פעילות,	שדרגנו	בשנת	2004	את	אתר	הרשות,	כדי	לשפר	את	השירות	לציבור	הרחב	המתעניין	בתחומי

עבודתה	של	הרשות.

שדרוג	האתר	כלל	שני	היבטים:	ההיבט�התוכני	-	הוספת	תכנים,	לרבות	בשפות	אנגלית	וערבית,	עידכון	המידע	ואירגונו

מחדש.	יצרנו	באתר	מדור	"מרכז	מידע",	המאפשר	נגישות	למידע	הרב	שנצבר	ברשות	בשנות	פעילותה.	כמו	כן,	הוספנו

מנגנון	תגובות	(Talk backs)	למאמרים	מקצועיים	שפרסמו,	אחת	לחודש,	הגורמים	המקצועיים	בנושאים	שונים	שעל

סדר	יומה	של	הרשות.

ההיבט�העיצובי�-	עיצוב	מחדש	של	האתר	והממשק	למשתמש	(look&feel)	בהשראת	המיתוג	מחדש	ושינוי	הלוגו	של

הרשות.	העיצוב	המחודש	יצר	אתר	ידידותי	יותר,	נגיש	ונוח	להתמצאות.

תוצאות	מהלך	השדרוג	ניכרו	בנתוני	הגלישה	בשנת	2004.	כמות	המבקרים	גדלה	בכ-	10%	יחסית	לשנה	הקודמת

והסתכמה�בכמיליון�כניסות�לאתר	(ראה	תרשים	מס'	1).	מדי	יום	גלשו	2,600	איש	בממוצע	ומרבית	הכניסות	נרשמו

בשעות	הערב	(18:00	-	22:00).	לאורך	השנה	נשמרה	מגמה	של	יציבות	בכמות	הכניסות	לאתר	מדי	חודש,	שעמדה

בממוצע	על	כ-	80,000	כניסות.

מניתוח	נתוני	הגלישה	ואינדיקציות	נוספות,	אנו	מזהים	קהילות	קבועות	של	גולשים,	המבקרות	באתר	בתדירות	גבוהה:

הציבור�הרחב	המתעניין	בשידורי	הערוצים	שבפיקוחה	של	הרשות,	ובין	היתר	מחפש	מידע	על	הזכיינים,	לוחות

השידורים,	נתוני	המדרוג	(יומי	ושבועי	)	וכד'.

www.rashut2.org.il

Ë¯ËÈ‡‰†¯˙‡†˙Î¯ÂÚ†¨È¯‡†Ô·†˙È¯Â‡†∫˙‡Ó
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אנשי�מקצוע,�אנשי�אקדמיה�וסטודנטים	הפועלים	במרחב	התקשורתי,	הנעזרים	במידע	לצורכי	עבודה	ומחקר.

בין	היתר,	הם	נעזרים	במאמרים	מקצועיים	ובמצגות,	בדיונים	בפורום	לאחריות	תקשורתית,	בנתוני	סקרים,	בחוקים,

ובחוות	הדעת	המשפטיות	המפורסמים	באתר.	כך	לדוגמא,	לאורך	השנה	הורדו	למעלה	מ-	4,700	קבצים	הקשורים

לתחום	המשפטי.

קהילת�היוצרים�המתעניינת	בהפקות	הרשות,	במכרזים	ובתמיכות	שמעניקה	הרשות.	כ-5,500	עותקים	מקטלוג

הפקות	הרשות	בעברית	ובאנגלית	הורדו	מהאתר	במשך	השנה.

השירותים�שמספק�האתר

מטרתו	המרכזית	של	האתר	לספק	מידע	ושירות	לציבור	ולקיים	קשר	אינטראקטיבי	עימו,	בין	היתר,	בתחומים	הבאים:

רשימות�דיוור

שירות	זה	מספק	לגולשים	מידע	יום-יומי	של	נתוני	המדרוג	היומי	וחדשות	בתחום	התקשורת.	אחת	לשבוע	מקבלים

הגולשים	את	נתוני	המדרוג	השבועי.	הנרשמים	לשירות	מקבלים	גם	את	לוחות	השידורים	העתידיים	של	ערוצים	2	ו-10

ועדכונים	שוטפים	ללוחות,	וכן	עדכונים	אודות	מכרזים	שמפרסמת	הרשות.	בשנת	2004	כ-1,300	גולשים	השתמשו,

בצורה	רציפה,	בשירותים	השונים	שמספקות	רשימות	הדיוור.

פורומים

לאורך	השנה	קיימנו	פורומים	פעילים	באתר,	בהשתתפות	נציב	תלונות	הציבור	והמפיק	הראשי	של	הרשות,	אשר	השיבו

בזמן	אמת	לשאלות	הגולשים.	נוסף	על	כך,	המשכנו	להפעיל	באתר,	בצורה	רציפה,	פורומים	של	גולשים	בתחומי

הטלוויזיה	והרדיו,	ובהם	שמענו	את	דעות	הציבור	בנוגע	לעבודת	הרשות	ולשידורי	הזכיינים	והשבנו	לשאלות	מגוונות.

פניות�ציבור

שירות	נוסף	שמספק	האתר	לקהל	הרחב	הוא	אפשרות	הפנייה	לרשות	באפיקים	שונים,	כאמצעי	למעורבות	בתהליך

קבלת	ההחלטות.	עקומת	המשתמשים	באפשרויות	השונות	ליצירת	קשר	עם	הרשות	עלתה	ביחס	לשנה	הקודמת	בכ-

16%.	לאורך	השנה	התקבלו	באמצעות	האתר	כ-	900	פניות	לנציב	תלונות	הציבור,	כ-	3000	פניות	לרשות	וכ-5,700

הודעות	בפורומים	השונים	(ראה	תרשים	מס'	2).	כמו	כן,	הביעו	הגולשים	דעתם	בסקרי	גולשים	שהתחלפו	באתר	מזמן

לזמן.

מסעות�פרסום

בכדי	להמשיך	בהידוק	הקשר	עם	הקהל	הרחב	וכדי	ליידע	את	הציבור	על	אודות	פעילויות	שונות	המתקיימות	ברשות

ומחוצה	לה	והמשפיעות	על	המרחב	התקשורתי,	פרסמה	הרשות	לאורך	השנה	חמישה	מסעות	פרסום	באינטרנט.

כל	אחד	מהם	פורסם	לתקופה	של	שבוע	עד	שבועיים	באמצעות	באנרים	מתחלפים	בשניים	עד	שלושה	אתרי	אינטרנט.

בין	היתר,	התמקדו	מסעות	הפרסום	בכנסים	לאחריות	תקשורתית,	הפתוחים	לציבור	הרחב	והעוסקים	בנושאים	שונים

הנוגעים	לפעילותה	של	הרשות.	האתר	אפשר	הרשמה	לכנסים,	נגישות	למידע	ולנושאים	שנדונו	בפורומים	הקודמים

לרבות	נתוני	מחקרים,	מצגות,	תקצירי	הדיונים	וכד'.
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מידע�על�הרשות�ופעילותה

כנגזר	מאופיה	של	הרשות	כגוף	מפקח,	מספק	האתר	מידע	על	תפקידיה	ויעדיה	של	הרשות,	על	המבנה	הארגוני	שלה

ועל	פעילות	הפיקוח	המתבצעת	בה	בנושאי	תכניות	ופרסומות.	לרשות	הגולשים	עומד	באתר	מידע,	בין	היתר,	אודות

מכרזי	הרשות,	פרטים	על	הזכיינים,	דוחות	שנתיים	של	הרשות	ושל	נציב	תלונות	הציבור.	במשך	השנה,	פורסמו	5

פינות	לשון	("מילה	טובה"),	שעסקו	בסוגיות	לשוניות	שונות	שהתעוררו	בעבודה	השוטפת.

לאחר	שלוש	שנים	של	פעילות	התבסס	אתר	האינטרנט	של	הרשות	השנייה	ככלי	המשרת	את	הציבור	בקבלת	מידע

מקצועי-מחקרי	בתחום	התקשורת	ופעילות	הרשות,	והוא	משמש	פלטפורמה	פעילה	לקבלת	משוב	מן	הציבור	הרחב.

כדי	להמשיך	ולשמור	על	אתר	דינמי	ומעודכן,	שמנו	לנו	למטרה	לשנת	הפעילות	הבאה	"לא	לקפוא	על	שמרינו"	ולהמשיך

ולפעול	לשיפור	האתר	ולעדכונו.	בין	היעדים	לשנה	הבאה:	הצגת	מידע	בנוגע	למכרז	ערוץ	2	ובחירת	הזוכים	במכרז,

השינויים	הצפויים	בתקופת	הזיכיון	החדשה	של	ערוץ	2	והעשייה	הרחבה	בתחום	היצירה	וההפקה.
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תרשים�מס'�1:�כניסות�לאתר�בחלוקה�על�פי�שנים
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חוק�חופש�המידע

חוק�חופש�המידע מדיניות�ופעילות�פנים

חוק	חופש	המידע,	התשנ"ח	–	1998,	קובע,	כי	לכל	אזרח	ישראלי	או	תושב	הזכות	לקבל	מידע	על	פעילותו	של	גוף

ציבורי.	החוק	מפרט	את	סוג	המידע	שיש	להעביר	לציבור	ואת	אופן	העברתו.

בשנת	2004	טופלו	ברשות	9	בקשות	לקבל	מידע	לפי	חוק	זה.

�4בקשות�נענו�בחיוב�על�פי�הפירוט�הזה:

בקשה	שעניינה	תרגום	שידורים	לשפה	הערבית.

בקשה	שעניינה	הצגת	תקציב	הרשות	לשנת	2004.

בקשה	שעניינה	תקציב	הרשות	לשנים	2002-2004.

בקשה	שעניינה	תכניתם	של	שי	ודרור.

�2בקשות�נענו�באופן�חלקי:

בקשה	שעניינה	הצעות	הזכיינים	במכרז	הראשון	לערוץ	2	-	נענה	באופן	חלקי		עפ"י	סעיף	9	(ב)(6)	וסעיף	10

לחוק	.	הועברו	לפונה	לוחות	השידורים	של	הזכיינים	במכרז	הראשון	לערוץ	2.

בקשה	שעניינה	הכנסות	זכייני	ערוץ	2	ו-	10	,	הכנסות	חייבות	בתמלוגים,	סך	התמלוגים	שהועברו	–	נענה	באופן

חלקי	עפ"י	סעיף	9	(ב)	(6)	לסעיף	13	(א)	לחוק.	הועברו	לפונה		מידע	באשר	לתמלוגי	הזכיינים,	שיעור	התמלוגים

והסכומים	שהועברו	לאוצר.

בקשות�שלא�טופלו:

2	בקשות	שעניינן	קבלת	מידע	על	תקציבי	טלוויזיה	ורשימות	כוח	אדם-	עקב	אי	תשלום	אגרה	על	פי	החוק.

-	בקשה	אחת	בוטלה	על	ידי	הפונה	-	בשל	אי	רלוונטיות	הפנייה.

כל	הבקשות	נענו	על	פי	המועדים	הקבועים	בחוק.

Ú„ÈÓ‰†˘ÙÂÁ†˜ÂÁ†ÏÚ†‰ÂÓÓ†¨·‰Ï†ÈÏ‡È¯‡†‰ÂÏ‡†∫˙‡Ó
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ביקורת�פנים

מבקר	הפנים	של	הרשות	השנייה	פועל	מתוקף	חוק	הביקורת	הפנימית	1992,	המחייב	גופים	ציבוריים	לקיים	ביקורת

פנימית.	מועצת	הרשות	השנייה	מאשרת	את	תכנית	העבודה	של	המבקר	הפנימי.	ממצאי	הביקורת	נדונים	בוועדת

הביקורת	של	המועצה	והחלטותיה	מאושרות	על	ידי	המועצה.

בשנת��2004נערכו�ביקורות�מיוחדות�בנושאים�האלה:

קרנות	לעידוד	היצירה

תקנים,	שכר	והעלאות	בדרגה

ביקורת	חוזרת	-	אגף	שידורים	ובקרה:

1.	מבנה	ארגוני

2.	תקני	כוח	אדם

כמו�כן�נערכו�ביקורות�שוטפות�בנושאים�אלה:

עדכון	נוהלי	הרשות	והגדרות	התפקיד	הקיימים	וקיומם.

נהלים	חדשים		בנושאים	האלה:	שכר,	העלאות	בדרגה		והעברות	תקציביות.

נוהל	עבודת	המועצה	וועדותיה.

מעקב	אחר	תיקון	ליקויים.

תיעוד	ישיבות	המועצה	וועדותיה:	רישום		הפרוטוקולים	ואישורם.

ÌÈÙ†¯˜·Ó†¨Ô‰Î†Ïˆ¯‰†ß¯„†∫˙‡Ó
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נציב�תלונות
הציבור

נציב�תלונות�הציבור מדיניות�ופעילות�פנים

מוסד�הנציבות

עצמאותו	של	נציב	התלונות	מעוגנת	בחוק	הרשות	השנייה,	על-פיו	אין	הנציב	כפוף	לשדרת	הניהול	של	הרשות	השנייה

למעט	תלותו	בתקציב	הרשות	ובאמצעים	הלוגיסטיים	שלה.	הנציב	מפרסם	בכל	שנה	דוח	פעילות	ובו	מופיעים	עיקרי

פעילותו	לרבות	נתונים	על	אודות	השנה	החולפת	המסווגים	עפ"י	קני	מידה	שונים	ובחתכים	שונים.

היקף�הפעילות�ואופיה

בעבר	היה	היקף	פעולתו	של	נציב	התלונות	והפניות	קטן	יחסית,	והוא	מנה	כמה	מאות	מתלוננים	בשנה.	אולם	בשנת

2003	עלה	מספר	הפניות	לאלפיים.	עובדה	זו	חייבה	את	הנציב	להיערך	ארגונית	באופן	שונה	מבעבר	כדי	לתת	מענה

לכל	המתלוננים	והפונים,	ואף	להיערך	לטיפול	נרחב	יותר	שיהלום	את	תכניתו	האסטרטגית	ואת	מאמצי	השיווק

המתוכננים	לשנת	2004(ולקראת	2005).

בשנת	2004	חלה	ירידה	מסוימת	במספר	התלונות.	אנו	סבורים,	כי	הגורם	העיקרי	לכך	הוא	העובדה	ששנת	2004

עמדה	בסימן	המכרז	לחידוש	זיכיונות	ההפעלה	של	ערוץ	שתיים	לעשר	השנים	הבאות.	מאחר	שהמכרז	קבע,	כי	בעשר

השנים	הבאות	יפעלו	שני	זכיינים	בלבד,	נקטו	כל	הזכיינים	קו	זהיר	מאוד	בחודשים	שקדמו	למכרז.	הייתה	לכך	השפעה

מרכזית	על	תוכן	השידורים	ועל	אופיים.	כתוצאה	מכך	חלה	ירידה	במספר	התלונות	שהתקבלו	בלשכת	נציב	תלונות

הציבור.

יש	להדגיש	כי	בעבר	הגיעו	רוב	התלונות	בדואר	ובפקס.	השנה	חל	שינוי	במגמה	זו,	וכעת	רוב	התלונות	מגיעות	באמצעות

הדואר	האלקטרוני.	אין	הדבר	משנה	את	הליך	הטיפול	בתלונה	האישית,	אבל	יש	בנגישות	חדשה	זו	שינוי	מהותי,	משום

שהיא	מיידית,	כלומר	שהתלונות	מועברות	מיד	כאשר	הצופה	חש	עצמו	נפגע.	לפיכך	קיים	צורך	עתידי	לקצר	את	משך

הטיפול	בתלונה.

¯Â·Èˆ‰†˙ÂÂÏ˙†·Èˆ†¨ÔÊÂ¯†‡¯ÂÈ‚†∫˙‡Ó
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זאת	ועוד,	אשתקד	הוזמן	הנציב	לפורומים	באינטרנט,	וזו	צורה	חדשה	של	קשר	עם	הציבור	בעתיד	שיימצא	לה	מקום

גם	בדוחות	השנתיים	שלנו.	יתרונה	הגדול	הוא	הקשר	הבלתי	אמצעי	בין	המתלונן	לנציב	התלונות.	אנו	מפרשים	שיח

זה	כחוקי,	עפ"י	חוק	הרשות	השנייה,	שכן	הוא	מתועד	משלב	זיהוי	המתלונן	לרבות	גיבוי	טקסטואלי	של	התלונה	והמענה.

שיווק

כדי	לשפר	את	פעולתו	של	נציב	התלונות	הוקדש	בשנת	2004	מאמץ		מיוחד	בהפקת	מסע	פרסום	למוסד	הנציבות

ברדיו	ובטלוויזיה.	מסע	הפרסום	התחיל	בראשית	שנת	2005,	ואת	פירותיו	היה	ניתן	לראות	בראש	ובראשונה	במספר

התלונות	הרב	שהגיע	ללשכת	הנציב,	ובאופיין	המגוון	הן	לגבי	הרדיו	והן	לגבי	שידורי	הטלוויזיה	המסחרית.	למשל,

בחודשים	פברואר	מרס	2004	התקבלו	בלשכת	הנציב	235	תלונות,	בעוד	שבאותם	החודשים	בשנת	2005,	שבהם

התנהל	מסע	הפרסום,	התקבלו	448	תלונות.
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בשנת��2004שידרה�טלעד�בימים�ראשון�ורביעי�(ינואר-יוני)�ובימים�שני�וחמישי�(יולי-דצמבר)�תכניות�ותיקות,�הזוכות

להצלחה�ולהערכה�רבה,�לצד�תכניות�חדשות�מז'אנרים�שונים�ומגוונים.

כפי�שעשתה�בעבר,�המשיכה�טלעד�גם�בשנת��2004למלא�את�תפקידה�כזכיין�טלוויזיה�ציבורית-מסחרית,�המחויב

לאחריות�ציבורית�בשידוריו.�טלעד�המשיכה�לשדר�תכניות�איכותיות,�מטביעות�חותם,�מעוררות�מחשבה�ובעלות�ערך

מוסף.�כל�זאת�תוך�מתן�מענה�לצרכים�הטלוויזיוניים�של�הקבוצות�השונות�בחברה�הישראלית�ושל�הציבור�בכללותו.

בשנת��2004שידרה�טלעד�בממוצע�כ-��23שעות�ביממה�ובסה"כ�למעלה�מ-��2434שעות�בשנה,�מתוכן�למעלה�מ-

�46.7%הפקות�במכסת�ההפקות�המקומיות�ובהן�הפקות�מקור�חדשות�ומגוונות�מתחומי�התעודה,�הבידור�והדרמה,

ובסה"כ�למעלה�מ-��50%הפקות�ישראליות�ובהן תכניות�מידע�וענייני�היום.

פעילות�למען�הקהילה
מתוך�מחויבותה�לתפקידה�הציבורי-חברתי�נרתמה�טלעד�לסייע�לפעילותן�של�אגודות�ועמותות�העושות�למען�אינטרסים

ציבוריים�והעוסקות�בפעילות�למען�הקהילה.�בשנת��2004העניקה�טלעד�זמן�שידור�חינם�כדי�להעלות�על�המרקע�60

מסעות�פרסום�של�גופים�אלה;�זו�השנה�ה-�11בה�ממשיכה�טלעד�לתמוך�בביה"ס�לקולנוע�ע"ש�סם�שפיגל�בירושלים;

תמיכה�בביה"ס�מעלה�-�טלעד�העניקה�מלגות�לתלמידי�ביה"ס�המצטיינים;�טלעד�העניקה�תמיכה�לקבוצות�של�קשישים

הפעילים�בתחום�הטלוויזיה�הקהילתית;�פרויקט�החממה�-�פרויקט�בשיתוף�יוסי�בן�טוב�במסגרתו�קבוצות�מהפריפריה

הגאו-תרבותית�מפיקות�מסעות�פרסום�לקידום�מטרותיהן�החברתיות.

תכניות
נאמנה�לדרכה�ולתפיסתה�המקצועית,�המשיכה�טלעד�בטיפוח�התכניות�המצליחות�הקיימות,�בפיתוח�עקבי�של�תכניות

חדשות,�בהתמקצעות�ובהשתכללות�תוך�שמירה�על�רמה�מקצועית�גבוהה,�הגינות�והקפדה�על�איכות�שידורים�טכנית

ותכנית,�ובכך�תרמה�תרומה�בלתי�מבוטלת�למיצוב�ערוץ��2כערוץ�המוביל�בישראל.

תעודה,�אקטואליה�ומידע:
בשנת�2004,�שידרה�טלעד�תכניות�נוסף�למכסות�הנדרשות�בתחום�זה.�סדרת

�לטפל �המשיכה �דיין, �אילנה �בהנחיית �"עובדה" �והתחקירים התעודה

�התאפיינה �עונה�זו בנושאים המרכזיים�המעסיקים�את�החברה�הישראלית.

בהתרעננות�ובחידוש,�כשאל�המערכת�הצטרפו�העיתונאים�אורלי�וילנאי-פדרבוש,

איתי�אנגל�ויגאל�מוסקו.

מנכ"ל:�עוזי�פלד�/�דורית�ענבר
המשנה�למנכ"ל�לענייני�תכניות:�חיימון�גולדברג

טלפון:�02-5692444
פקס:�02-5611451

כתובת:�מרקוס�20,�ירושלים
www.telad.co.ilאתר�אינטרנט:
telad@telad.co.ilדואר�אלקטרוני:

write@telad.co.il
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תכנית�התחקירים�"אמנון�לוי�-�שומר�מסך"�המשיכה�לספק�באמצעות�צוות�התחקירנים�המלווה�במצלמה�נסתרת,

תחקירים�נוקבים�החושפים�שחיתויות�בתחומי�הצרכנות�ואת�מצוקות�האזרח�מול�הגופים�הממשלתיים.

הסדרה�הדוקומנטרית-היסטורית�"יורים�ושרים"�סיפרה�את�סיפורן�של�הלהקות�הצבאיות�ודרכן�את�סיפורה�של�מדינת�ישראל.

עשרות�סרטים�ופרויקטים�הופקו�בתחום�התעודה.�הסרטים�עסקו�בקשת�רחבה�של�נושאים�שעניינם�תחומי�החיים

בישראל,�ובהם:�"שלום�קטן�שלי",�"מאה�ילדים�שלי",�"מבטים��2004-�הפרצוף�של�המדינה",�"שלום�ירדן",�"תל

אביב-רמאללה�סהרה",�"חלום�טוקיו"�-�אלה�ואחרים�מסתכמים�לכדי�עשייה�דוקומנטרית�מקצועית�וענפה�שהופקה

ע"י�טלעד�ובעבורה.

"מסע�עולמי"�עם�איל�פלד�המשיכה,�זו�השנה�העשירית,�להציג�נופים,�תרבויות�ומראות�מהעולם�כולו�בדרך�ייחודית

ומרתקת.

"הזמן�השלישי"�עם�טלי�ליפקין�שחק�המשיכה�לטפל�בנושאים�המעסיקים�את�בני�גיל�הזהב�-�אזרחים�ותיקים�שהם

עולם�ומלואו�של�סיפורים�אישיים,�היסטוריה,�ריגוש,�צחוק,�אהבה�ותקווה.

"פגישה�לילית"�בהגשת�קובי�מידן�שודרה�בעונתה�השמינית�והמשיכה�להציג�גלריה

של�מרואיינים�בשיחה�אינטימית.,

שודר�המגזין�"המדריך"�עם�ליאת�תימור�ופרופ'�רפי�קרסו,�שעסק�באיכות�חיים

ובהדרכה�בתחומים�מגוונים.

המגזין�החדש�"לבריאות"�בהנחייתו�של�פרופ'�רפי�קרסו�ענה�לשאלותיהם�של�הצופים

בנושאי�בריאות�ואיכות�חיים.

מגזין�הבוקר�המצליח�"קפה�טלעד",�בהנחיית�דב�גיל-הר�וירדנה�ארזי,�שודר�לאורך�כל�השנה

והמשיך�לבסס�את�מעמדו�כתכנית�הבוקר�הנצפית�ביותר�בישראל.

יש�לציין,�כי�בשנה�קשה�ועמוסת�אירועים,�נתנה�טלעד�מענה�הולם�ומקצועי�באופן�סיקור�האירועים�החדשותיים

שהתרחשו�הן�במשדרים�עצמאיים�והן�בשיתוף�חברת�החדשות.

תכניות�בידור:
עם�התכניות�ששודרו�נמנות:�"דייט�לסטרייט"�בהנחיית�אביעד�קיסוס;�"עסק�משפחתי"�בהנחיית�פיני�גרשון;�"רצים

לדירה"�-�סדרת�ריאליטי�מושקעת�ויוקרתית�שבה�התחרו�מספר�זוגות�במשימות�שונות�ומגוונות�ברחבי�הארץ�על

מפתחות�לדירה;�"שירים�מהבטן"�בהגשת�ארקדי�דוכין;�"צוקריה"�עם�ניר�צוק;�"מלך�הכורסה"�בהנחיית�מירי�בוהדנה

ורמי�ורד�ועוד.

שלושה�ערבי�שידורים�מיוחדים�של�"המבחן�של�ישראל"�שודרו:�"מבחן�הנהיגה",

"מה�אנחנו�יודעים�על�עצמנו"�ו"מבחן�ה-�IQ"�השני.�שלושת�הספיישלים�בהנחיית

קובי�מידן�לוו�בתכניות�מקדימות�שבהן�ניתן�היה�להתכונן�למבחן.

כמדי�שנה,�שידרה�טלעד�את�מיטב�הטקסים�החוגגים�מצוינות�בתחומי�האמנות

והבידור�בישראל,�פסטיבלים�ומופעים.

תכניות�דרמה:
"קצרים"�בהשתתפות�מוני�מושונוב,�קרן�מור,�שמוליק�לוי,�יובל�סגל�וריקי�בליך�-�סדרת�דרמה�קומית�בה�ממערכונים

קצרים;�סדרת�הדרמה�הקומית�"החיים�זה�לא�הכול"�בכיכובם�של�אבי�קושניר,�ענת�וקסמן�ועידן�אלתרמן�המשיכה

בעונתה�השלישית;�סדרת�הדרמה�"שלווה";�"טיפול�נמרץ"�ועונה�שנייה�של�סדרת�הדרמה�היוקרתית�"המשאית

בכיכובם�של�זאב�רווח,�סמי�הורי,�שלום�אסייג,�ריימונד�אבקסיס�ואחרים.

דבר�הזכייןערוץ�2
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ערוץ�2 דבר�הזכיין

סרט�הקולנוע�הישראלי�המקורי�"מיס�אנטבה"�המגולל�את�סיפורה�של�קבוצת

ילדים�ירושלמים�בקיץ�הגורלי�של��1976שודר�בהקרנת�בכורה�.

טלעד�המשיכה�במסורת�ארוכת�השנים�של�שידור�מבחר�סרטים�של�בוגרי�בית

הספר�לקולנוע�"סם�שפיגל�בירושלים".�הסרטים�שודרו�במסגרת�"קצר�בחצות".

תכניות�בשפה�הערבית:
תכניות�חדשות�מהסדרה�"קוקטייל"�בהנחיית�רנא�סליבא�ואליאס�עבוד.�המגזין�עוסק�בבישול,�בבריאות,�בקולנוע,

באופנה�ועוד.

זו�השנה�השנייה�ברציפות,�שבה�מעניקה�טלעד�את�חסותה�לאירוע�ההפקה�היוקרתי�והגדול�ביותר�במגזר�הערבי

"ערביזיון�2004".�בפסטיבל�משתתפים�זמרים�צעירים�בשירים�חדשים�שנכתבו�והולחנו�במיוחד�בעבור�פסטיבל

בינלאומי�זה.

תכניות�בשפה�הרוסית:
"ציפורי�לילה"�בהנחיית�ליאוניד�פטשקה.�בתכנית�מתארחים�מוסיקאים,�פוליטיקאים�ואחרים�שמוסיקה�או�זימרה

אינם�"הצד�החזק"�שלהם,�אך�בתכנית�הם�מתחברים�לאווירה�וחושפים�את�כישוריהם�המוסיקליים.

תכניות�דת�ומורשת�יהודית:
"בוא�נעשה�לנו�חג"�בהנחיית�ליאת�תימור;�"חג�ישראלי"�בהנחיית�ג'קי�לוי;�"שלושה�באב"�בהנחיית�קובי�מידן

ו"עדלא�ידע".

סרטי�עלילה�וסדרות�מחו"ל:
טלעד�המשיכה�בשידור�סדרות�הרכש:�"תיקים�באפלה",�"הסופרנוס",�"הבית�הלבן",�"אוורווד",�סדרות�הדרמה

עטורות�הפרסים�"הפרקליטים",�"להתחיל�מחדש",�"זהות�בדויה"�והסדרות�הקומיות�"סקרבס",�"המלך�היל"

ו"פרייזר".

בתחום�סרטי�הקולנוע�שידרה�טלעד�סרטי�קולנוע�מעולים,�שזכו�לאמון�הצופים�ומיקמו�את�טלעד,�כזכיין�המוביל�בתחום

סרטי�הקולנוע�גם�בשנת�2004. נציין�חלק�מרבי�המכר:�"להתחיל�מחדש",�"�102כלבים�וגנבים",�"יומני�הנסיכה",

"פרל�הארבור",�"שרק"�ועוד.

בנוסף,�לכך�נרכשו�לשידור�זכויות�השידור�של�הסדרה�הדוקומנטרית�"השואה".

����������המערך�הטכני:
����������������טלעד,�היא�הזכיינית�היחידה�בעלת�אולפנים,�חדרי�עריכה�וצוותי�הפקה�משלה,�כמו�לכל�תחנת�טלוויזיה

�������������������אחרת�בעולם.�המערך�הטכני�של�טלעד�מאפשר�פעילות�טכנית�תקינה�בערוץ,�ע"י�הפעלת�חדר�שידור,

������������������אולפן�מודרני�ומערכת�חדרי�עריכה�וגרפיקה.�בשנת��2004הושם�דגש�על�שימור�המערכת�התפעולית,

������������������על�רמת�שידור�גבוהה,�על�איכות�השידורים�והרמה�הטכנית�כמתבקש�מתחנה�משדרת.

������סוף�דבר
תפישת�עולם�עקבית�של�איכות,�אחריות�ועשייה�מן�הלב,�ויחס�רציני�לתכנים�ולקהל�הצופים,�מניבים�טלוויזיה�משובחת,

מעמיקה�ופופולרית�גם�יחד,�במגוון�ובתמהיל�נכונים�של�מישדרים.�טלעד�מודה�לציבור�הצופים�בישראל�המביע�בה

אמון�מדי�יום�שידורים.
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ב"רשת"�התאפיינה�שנת��2004בהעמקת�ביטויו�של�הקוד�הגנטי�המאפיין�את�התחנה�והוא�שידור�של�טלוויזיה�מעורבת,

המשקפת�את�המתרחש�בארץ�עם�יד�על�הדופק�הישראלי.�הסביבה�החברתית,�הפוליטית�והביטחונית�בשנה�זו,

המשיכה�לייצר�חוסר�יציבות�ודרשה�לא�פעם�היערכות�מיוחדת�של�לוח�השידורים�בהתראות�קצרות�,�היערכות�שהפכה

למעין�שגרה�בשידורים�של�"רשת"�בשנים�האחרונות.�הקו�העיתונאי�והאקטואלי�המוביל�את�שידורי�התחנה�,�התרחב

בשנה�זו�וכלל�נוסף�לתכניות�הדגל�,�פרויקטים�תיעודיים�עכשוויים�,ובהם�אמירה�כוללת�בנושא�החיים�בישראל.

בתחום�זה�חשוב�לציין�את�"גיבורים�מהחיים"�-�פרויקט�שידורים�רחב�ובו�תכניות�תיעודיות�וספיישלים,�אשר�עסקו

באירועי�הטרור�של�השנים�האחרונות,�כפי�שמשתקפים�מנקודת�המבט�הישראלית.�הפרויקט�כלל�בין�השאר�את�סרטה

של�מנורה�חזני�"בחומש�קרוב�לשמיים",�המספר�את�סיפורה�של�התנחלות�"חומש"�והחיים�בה�בצל�איומי�הטרור,

את�הסרט�"אחד�אלמנה�פעמיים�שכול",�המביא�את�סיפורן�של�משפחות�שכולות,�אשר�איבדו�את�יקיריהן�בפיגוע

הדמים�במסעדת�"מצא"�בחיפה�ואת�הסרט�"חסד�של�אמת"�המביא�את�סיפורם�של�מתנדבי�זק"א�ומשימותיהם

הקשות�ביחידה�לזיהוי�קורבנות�אסון.

תכניות�הדגל�של�הערוץ,�גם�הן�המשיכו�בקו�המאפיין�את�"רשת"�זה�שנים,�והביאו�למרקע�את�האקטואליה�הרלבנטית

במלוא�עוצמתה.

"משעל�חם"�תכנית�האקטואליה�היחידה�המשודרת�בפריים�טיים�בערוץ�2,�המשיכה�לפרש�ולהביא�לקהל�הצופים

�לצד�סיפורים�בעלי את�המתרחש�במסדרונות�קבלת�ההחלטות�החשובות�במדינה,

�משמעות�ועניין,�שהרכיבו�את�היום�יום�הישראלי�בשנה�החולפת.�התכנית�הקפידה

������לעסוק�באירועים�מקרוב�ואף�שידרה�שידורים�מהכנסת�ומגוש�קטיף.

�רייטינג�של�מספר�שנים,�המשיכה�לשמש�כ"כלב "כלבוטק"�אשר�שברה�שיאי

השמירה"�של�האזרח�הישראלי�והתריעה�על�מחדלים�ציבוריים,�רמאות�ומהמורות

העומדות�בפניו�של�הצרכן�התמים.�"יאיר�לפיד"�הביאה�גם�העונה�בכל�שבוע�פסיפס

מרתק�של�אורחים,�ויצרה�שעה�רלבנטית�מחוברת�ואיכותית�לכל�צופה�ישראלי.

���������������������������������������בתחום�התעודה,�שידרה�"רשת"�השנה�סרטים�רבים�של�יוצרים�מגוונים�,�גם�כאלה�שזה

להם�פרויקט�ראשון.�עם�הסרטים�ששודרו�"מי�אתה�אלחנן�טננבאום"�של�היוצרים�נפתלי�גליקסברג�ורונן�ברגמן,

שניסה�להבהיר�את�קורותיו�של�השבוי�הישראלי,�את�מניעיו�ואת�הסביבה�המשפחתית�והמקצועית�שבה�פעל,�את

סרטו�של�רותם�רוגוזוביק�על�המדליסט�האולימפי�אריק�זאבי,�אשר�שירטט�את�מסלול�הכשרתו�של�זאבי�עד�הגעתו

לדוכן�המנצחים�באולימפיאדת�אתונה,�ואת�סרטה�של�הדוקומנטריסטית�ניצה�גונן�שהתמקד�בילדי�עובדים�זרים�בת"א

וחייהם�בסכנת�הגירוש.

דבר�הזכייןערוץ�2
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לצד�הסרטים,�הציגה�"רשת"�מספר�סדרות�אשר�סקרו�נושא�או�תופעה�חברתית�באופן�מעמיק�ומלא.�נציין�בתחום

זה�את�"מדינה�על�המשקל",�סדרה�בהגשת�רפי�גינת�שעסקה�בבעיית�עודף�המשקל�בישראל,�שרטטה�את�תמונת

המצב�בתחום,�והעניקה�לצופה�דרכי�פעולה�וטיפים�בתחום.�הסדרה�עוררה�תגובות�רבות�ופניות�מצופים,�אשר�הביעו

הזדהות�עם�המוצג�בה.

הסדרה�"הילדים�של�דנה"�תיארה�באופן�רגיש�ועדין�את�המתרחש�בבית�החולים�לילדים�"דנה"�שבת"א�,�את�התמודדותו

של�הצוות�עם�סבלם�של�הילדים�ואומץ�ליבם.�סדרה�נוספת�בתחום�התעודה�-�פורמט�חדשני�בארץ�ובעולם�,�היא

"החבילה",�אשר�הציגה�סיפורים�אנושיים�מרגשים�מכל�רחבי�הארץ�דרך�חפץ�סמלי,�שהועבר�בשרשרת�אנושית

ממשתתף�למשתתף.

בתחום�הדת,�המסורת�והמורשת�שידרה�"רשת"�תכניות�רבות.�הבולטות�שבהן:

"פרשת�דרכים",�תכנית�שבועית�בהפקת�ביה"ס�"מעלה",�אשר�עסקה�בהיבטים�השונים�של�פרשת�השבוע�בהנחייתה

הייחודית�של�העיתונאית�טל�רוזנר.�הסדרה�"חכמי�ספרד"�בהגשתו�של�השחקן�גולן�אזולאי�הציגה�מורשת�יהודית

רבת�שנים�ועשירת�פנים�של�הגדולים�בהוגי�הדעות�היהודים�בספרד�במאות�הקודמות�וצולמה�במחוזות�פעילותם.

הסדרה�"מציצים�פנימה"�בהשתתפותם�של�הרב�אורי�זוהר�ובנו�איתמר�הציגה�שאלות�מהותיות�של�זהות�יהודית

ופרשה�מערכת�יחסים�מרתקת�בין�אב�לבנו�על�רקע�עניין�זה.

�בימים�מיוחדים�של�חגים�ומועדים�הקדישה�"רשת"�משידוריה�לתכניות�מיוחדות�שציינו�את�החגים�ומשמעותם�בחיינו.

פרויקט�השידורים�המיוחד,�של�תכניות�קצרות�בנות�דקה,�"רק�רגע"�המציג��100מושגי�יסוד�בהיסטוריה�היהודית

שלפני�הקמת�המדינה�ואחריה,�בהנחייתו�של�אבי�קושניר,�שודר�בהצלחה�וזכה�להתעניינות�רבה.

"רשת"�רואה�חשיבות�רבה�בפנייה�לקהלים�מגוונים�בתכניותיה.�במהלך�השנה�שודרה�תכניתו�השבועית�של�העיתונאי

רפיק�חלבי�"רפיק�חלבי�בשטח".�התכנית�עוסקת�בסוגיות�יסוד�כלליות�וייחודיות,�המעסיקות�את�הציבור�הערבי

בישראל,�לצידה�שודרה�תכנית�הילדים�בערבית�"אהלן�וסהלן"�בהנחיית�העיתונאי�נעים�עריידי,�שהציגה�בעיות

המעסיקות�בני�נוער�באמצעות�שיחה�קולחת�ופתוחה�באולפן.

בתחום�הדרמה�שידרה�"רשת"�פרויקטים�רבים,�ובהם�את�סרטי�"שיעור�מולדת",�של�יוצרים�צעירים�שזה�להם�סרט

טלוויזיה�ראשון�באורך�מלא�,שתיארו�ברגישות�את�המתרחש�באתר�קרוונים�בצפון,�במושב�דתי�בפריפריה�ובחופשה

משפחתית�בחו"ל.�הדרמה�"זמן�אמת"�של�היוצרים�משה�זונדר�ואורי�ענבר�עשתה�ניסיון�ראשוני�לשדר�דרמה�באורך

מלא�בשידור�חי�ונהנתה�מעושר�הפקה�ומתסריט�מקורי.

הסדרה�המקורית�"אשליות"�של�היוצר�המוערך�חיים�בוזגלו�,�שרטטה�את�דיוקנה�של�שכונה�ישראלית�על�שלל�טיפוסיה

ויצרה�מסגרת�דרמטית�מרתקת�לשלל�סיפורים�ודיוקנאות.�"אחד�העם�1"�-�סדרת�דרמה�קומית�של�היוצרים�הצעירים

ארז�בן�הרוש�וניר�ארז�תיארה�את�המתרחש�בבית�משותף�שהוא�מקרו-קוסמוס�קומי�לישראל�של�היום.

גם�בשנה�זו�המשיכה�"רשת"�להשקיע�בסרטי�קולנוע�ישראליים�ולשדרם�בשידור�בכורה�טלוויזיוני.�הסרטים�"ההסדר",

"צומת�וולקן"�ו"אחות�זרה"�זכו�לשעת�שידור�מרכזית�ולשיעורי�צפייה�נאים.�פרויקטים�קולנועיים�ש"רשת"�הייתה

מעורבת�בהפקתם�מצליחים�בארץ�ובעולם�ודי�אם�נזכיר�את�"מדורת�השבט",�ו"ללכת�על�המים".

�את �"פספוסים". �התכנית�הפופולארית �והציגה�השנה�עונה�נוספת�של �יריעה�רחבה �פרשה בתחום�הבידור

ערבי�שבת�הרכיבו�בהצלחה�שתי�תכניות�בידור�איכותיות�ומלאות�הומור,�"ערב�אדיר"�בהגשתו

המיומנת�של�אדיר�מילר,�ו"משחק�מכור"�השנונה,�אשר�הציגה�מדי�שבוע�סיכום�סאטירי�של�אירועי

השבוע�בהגשתם�של�עינב�גלילי,�ליאור�שליין,�גורי�אלפי�ואורחים.�תוכנית�המרוץ�המצליחה�"סוף

הדרך"�שודרה�בקיץ.�התכנית�הציבה�במרכזה�ערכים�של�סובלנות,�כבוד�ועזרה�הדדית,�כאשר�חיברה

זוגות�של�דתיים�וחילוניים,�אשר�שיתפו�פעולה�,�והתגברו�על�קשיים�בדרך�אל�נקודת�הסיום.

����������������������בתחום�התרבות�שידרה�"רשת"�השנה�מופעים�רבים�ובמיוחד�את�"הבוקר�השביעי",�מגזין�תרבות

�������������������שבועי,�שנתן�במה�לתחומי�פעילות�מגוונים�בתחום�התרבות.�בתכנית�התקיימה�תחרות�האומן�הצעיר,

�����שנתנה�הזדמנות�לאמנים�צעירים�מתחומי�הספרות,�המוסיקה,�האומנות�הפלסטית,�הווידאו�ארט�ותחומים�נוספים,

להגיע�לחשיפה�ולהכרה�של�עשייתם.
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בתחום�הפעילות�שמחוץ�למרקע,�העמיקה�"רשת"�את�פעילותה�בשנה�החולפת,�וכל�זאת�מתוך�ראיית�פעילות�החברה

כחלק�בלתי�נפרד�מהמרקם�הקהילתי�בישראל.�פרויקט�"סרטי�הנצחה�למשפחות�שכולות�של�חללי�צה"ל�ונפגעי�פעולות

איבה"�נמשך�לשנתו�התשיעית,�"רשת"�עורכת�סרטים�אישיים�למשפחות�לשימושם�הפרטי�ללא�כל�תמורה.�עד�היום

הופקו�בפרויקט�למעלה�מ��150סרטים�היוצרים�מעין�ארכיון�ייחודי�המתעד�את�הנופלים.�פרויקט�"זום�אין"�המעניק

חסות�לחוגי�תקשורת�התרחב�ובשנה�החולפת�כלל�פעילות�בישובים�רבים�יותר.�השנה�הגיע�הפרויקט�לשיא�פעילותו

בתחרות�יצירה�ארצית,�שהייתה�פתוחה�לכל�תחנות�הטלוויזיה�הקהילתיות�בארץ,�בשם�"גיבור�מקומי".

הקבוצות�המתחרות�קיבלו�ליווי�והדרכה�מקצועית�מטעם�רשת,�והזוכים�קיבלו�מלגה�כספית�המיועדת�להמשך�פעילותם.

הפרויקט�הפועל�מזה��4שנים�הקיף�עד�היום��17יישובים�ובהם:�אור�יהודה,�טירת�הכרמל,�בית�שמש,�אריאל,�טבריה,

תל�שבע,�ת"א,�בית�שאן,�לוד�ועוד.�במסגרתו�מבקרים�תלמידי�החוגים�בהפקות�"רשת"�השונות,�מקבלים�הרצאות

מעובדי�החברה,�ותמיכה�בקניית�ציוד�מקצועי.

כמו�כן�ממשיכה�"רשת"�לתמוך�ביצירה�הצעירה�באמצעות�פרסים,�מלגות�וקרנות�מיוחדות.�"רשת"�מקציבה�"זמן

שידור�לקהילה"�ומקדמת�בכך�מטרות�חברתיות�שונות�כגון,�העלאת�המודעות�לסוכרת�נעורים,�מחלת�ה "CF",�ימי

התרמה�לאקי"ם"�ועוד.�"רשת"�מאמצת�את�ארגון�"וראייטי�ישראל"�ועורכת�בעבורו�יום�התרמה�מיוחד�במסגרת

שידוריה,�יום�שידורים�זה�הוא�החמצן�לפעילות�הכלכלית�השנתית�של�הארגון�המטפל�בילדים�הזקוקים�לעזרה�בתחומים

רפואיים�ומשלימים.�השנה�ערכה�"רשת"�במסגרת�שידוריה�את�משדר�"השירותרום"�בשיתוף�האגודה�למען�החייל,

משדר�מרגש�אשר�הדגיש�את�הקשר�שבין�העם�לחייליו.

גם�בעתיד�תמשיך�"רשת"�לפנות�בשידוריה�אל�קהלים�רחבים�ומגוונים�ולתת�קול

ובמה�למגזרים�שונים�בחברה�הישראלית.�הקו�העיתונאי�המעורב,�המאפיין�את

שידורי�התחנה�ימשיך�להיות�ערך�מכונן�בתכניותינו,�יכוון�וישפיע�על�היוזמות�והבחירות

שלנו�בתחומי�הדרמה,�התעודה,�הבידור�ובכל�תחומי�העשייה.

דבר�הזכייןערוץ�2
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שנת��2004בקשת�הוכיחה,�כי�גם�ערוץ�שאינו�ממומן�מכספי�הציבור�(מס,�אגרה�או�דמי�מנוי),�יכול�לקדם�מטרות

ציבוריות,�להשיג�הישגים�כלכליים�ומסחריים,�ולהמשיך�להיות�אטרקטיבי�למשקיעים�פרטיים.�המיזוג�בין�הציבורי

למסחרי�ניכר�במהלך�השנה�בכל�תחומי�העשייה�של�קשת.

דוקוקשת�-�תעודה�צעירה,�מעניינת�ומשפיעה
�2004הייתה�שנה�חשובה�לז'אנר�התעודה�בישראל,�בייחוד�בשעות�צפיית�השיא.�קשת�הציבה�לעצמה�את�האתגר

להשתמש�בחומרי�המציאות�הישראלית�ובסוגה�הדוקומנטרית�כדי�ליצור�באמצעותם�תכניות�וסדרות�שהציבור�הרחב

יגלה�בהן�עניין,�ואשר�ימשכו�גם�את�הצופים�הצעירים.

כזה�היה�הסרט�"המלחמה�הבאה",�שיצרו�העיתונאים�ענת�טל-שיר�וצדוק�יחזקאלי.�הם�חקרו�את�הנושא�הרגיש

במשך�שנתיים.�חדרו�אל�נבכי�הימין�הקיצוני,�שוחחו�עם�אנשיו,�האזינו�לחלומותיהם�ולפחדיהם.�הביאו�אלינו�את�הסיפור

שמאחורי�החדשות,�את�האנשים�שמאחורי�האידיאולוגיות.�רייטינג�(מדרוג)�ממוצע�של��19.5%הפך�את�החלק�הראשון

של�הסרט�לתכנית�התיעודית-פוליטית�הנצפית�ביותר�בתולדות�ערוץ�2.

הסרט�"אנחנו�נגיע�בזמן",�אשר�שודר�לציון�שנה�להתרסקות�המעבורת�קולומביה�שאילן�רמון�ז"ל�היה�בתוכה�היה

סרט�התעודה�הנצפה�ביותר�בשנת��2004(24.3%).

"לס�מואה�טמה",�על�הזמר�מייק�ברנט,�זכה�להצלחה,�וחיבר�את�הצופים�שהיו�צעירים�כשמייק�ברנט�היה�בחיים,�עם

אלה�שעדיין�לא�נולדו�אז.�סרט�הקולנוע�התיעודי�"לפניך�ברעדה"�חשף�תופעה�שבדרך�כלל�אינה�מוארת�באור�הזרקורים,

בדרך�נוגעת�ללב�ועדינה.

בדוקוקשת�שידרנו�ב-�2004סדרה�של�סרטים�דוקומנטריים�על�הסכסוך�הישראלי-פלסטיני:�"אוריינטל",�הסרט�הראשון

�יוצרות�ישראליות�ופלסטיניות�"שיר�ערש"�והקופרודוקציה �היצירה�המשותפת�של �רוח�החופש; שהניבה�קרן

הישראלית-פלסטינית�הראשונה�"בדרך�לדיאלוג".

לצד�סרטים�שנוצרו�במיטב�המסורת�של�ז'אנר�התעודה,�הביאה�קשת�לערוץ��2את�הדוקואקטיביזם.�הז'אנר�הפיח

חיים�חדשים�בעיתונאות�החדשה,�בנקודות�מבט�שאינן�נחבאות�מאחורי�מסך�האובייקטיביות,�נוקטות�עמדה,�בעלות

סדר�יום,�מנסות�להשפיע�על�המציאות�ולשפר�אותה.

"בולדוזר"�עם�מיקי�רוזנטל�התבססה�על�תחקירים�מעמיקים�ונקטה�דרכים�בלתי�שגרתיות�כדי�לתקן�עוולות�וקלקולים

ציבוריים.�חיים�הכט�המשיך�בשנת��2004את�סדרת�התכניות�רישיון�להרוג�בנושא�הבטיחות�בדרכים.�הכט�גם�יצא

למסע�"בין�כרכור�לסינגפור"�שבו�ערך�היכרות�עם�זכויות�האזרח�בסינגפור�ותרומתן�למדינה�מתוקנת�-�רק�כדי�לחזור

הביתה�ולבחון�מחדש�את�האזרחות�על�פי�ישראל.�בין�כרכור�לסינגפור�הייתה�סדרת�התעודה�האקטואלית�הנצפית

ביותר�בשנת��2004(21.8%).

נשיא:�אורי�שנער
מנכ"ל:�אבי�ניר

טלפון:�03-7676000

פקס:�03-7676007
כתובת:�ראול�ולנברג�12,�תל�אביב�61580

www.keshet-tv.comאתר�אינטרנט:
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חלק�גדול�מהסרטים�ומהתכניות�בתחום�התעודה�הצליחו�לשנות�את�הרכב�קהל�היעד�של�התעודה,�ולמשוך�למרקע

צעירים�עד�גיל�34,�שבדרך�כלל�אינם�נוהגים�לצפות�בתעודה�ואקטואליה.�במיוחד�בלטו�בכך�"המלחמה�הבאה",

"אנחנו�נגיע�בזמן",�"בולדוזר"�ו"רישיון�להרוג".

דרמה�-�חדשני,�איכותי�וישראלי
את��2004התחלנו�עם�"פרנקו�וספקטור".�סדרה�שנוצרה�על�פי�מסורת�סדרות�בית�המשפט�בעולם,�אך�גיבוריה

ועלילתה�יכלו�להתקיים�רק�כאן,�בישראל.�גם�"אסתי�המכוערת"�עשתה�את�הכול�אחרת.�היא�התבססה�על�סיטואציה

של�מלודרמה�לא-ישראלית,�אך�תכניה�נלקחו�מתוך�ההוויה�הישראלית.�היא�נכתבה�בהומור�רב�על�ידי�אחד�הכותבים

המוכשרים�ביותר,�שלמה�משיח�("לתפוס�את�השמים"),�והשחקנים�הראשיים�שלה�היו�מהשורה�הראשונה�של�שחקני

הבמה�המרקע�בישראל.�אסתי�המכוערת�היא�הדרמה�הקומית�הנצפית�ביותר�מאז�החלה�מדידת�הפיפל-מיטר�(מד

צפייה)�(23.9%).

השנה�גם�שידרנו�את�דרמת�האנימציה�העברית�הראשונה,�מ.ק.�22,�שעלילתה�התרחשה�בבסיס�צבאי�אי�שם�בדרום

הארץ,�ובסאטירה�דוקרנית,�לפעמים�בוטה,�נתנה�לנו�הזדמנות�לבחון�את�החברה�הישראלית�בדרך�קצת�אחרת.

בסוף�השנה�שודרה�העונה�השלישית�של�"הבורגנים".�אחת�הסדרות�הבולטות�שהניבה�תעשיית�הדרמה�הישראלית

הסתיימה�בעונה,�שעל�אף�כובד�הראש�שלה,�זכתה�לאהבת�הצופים�והייתה�לסדרת�הדרמה�הנצפית�ביותר�בשנת�2004

(20.7%).�עם�"ארץ�נהדרת"�לפניה�ו"עמוק�באדמה"�אחריה,�נוצר�יום�השידורים�הנצפה�ביותר�בעונת�החורף,�שאופיין

בקהל�משכיל�יותר�מכל�שאר�ימות�השבוע.

הקולנוע�הישראלי�פרח�בשנת�2004.�קשת�השקיעה�במהלך�השנה�בסרטים�ישראליים�רבים,�בהם�"מוכרחים�להיות

שמח",�"הבורגנים�-�הסרט",�"אדמה�משוגעת",�"לרקוד"�ואהבה�קולמביאנית",�ובתקופת�חגי�תשרי�שידרה�חגיגת

קולנוע�ישראלי,�עם�בכורות�לסרטים�שבהם�השקיעה�בשנים�קודמות,�בהם�"בית"ר�פרובאנס",�"המנגליסטים",

"הכוכבים�של�שלומי"�ו"חתונה�מאוחרת"�שהיה�סרט�הקולנוע�הנצפה�ביותר�בטלוויזיה�בישראל�בחמש�השנים

האחרונות�(21.7%).

בידור�-�בוגר,�אחראי�ומשכיל
בתחילת�2003,�במסגרת�הארכת�הזיכיון,�התחייבה�קשת�ליעד�שאפתני:�לפתח�תכנית�מרכזית�חדשה,�אשר�תתרום

למיצובו�של�ערוץ��2כערוץ�הברודקאסט�המרכזי�של�ישראל.�היה�ברור�שלצורך�כך�דרושים�משאבים�יצירתיים�רבים,

פיתוח�מדויק,�ודרושה�מתכונת,�שתצליח�למשוך�אל�מרקע�ערוץ��2את�כמות�הצופים�הגדולה�ביותר�בכל�קהל-יעד.

בנובמבר��2003הכירה�ישראל�את�"ארץ�נהדרת".�תכנית�בידור�וסאטירה�מושקעת�לכל�המשפחה.�שבעה�שחקנים

שאפיינו�מגוון�רחב�של�דמויות,�מכל�קבוצות�החברה.

הם�נפגשו�מדי�שבוע�בסלון�הווירטואלי�של�ישראל.

ובאמצעותם�כולנו�-�מבוגרים�וילדים,�דתיים�וחילונים,

עולים�ּוותיקים,�אשכנזים�וספרדים�–�נאספנו�יחד�סביב

אותם�תכנים,�צוחקים�מאותן�בדיחות,�אוהבים�את�אותן

�"ארץ�נהדרת"�הפכה�לשיחת�היום,�שפתה דמויות.

חלחלה�אל�תוך�שפת�הדיבור,

דמויותיה�הפכו�לתחפושות�פורים�וישראל�אימצה

�אותה�כתכנית�המרכזית�שלה,�התכנית�הנצפית�ביותר�בחמש�השנים�האחרונות�(רייטינג

ממוצע�26.6%,�שהלך�וגדל��בתחילת��2005לממוצע�חסר�תקדים�של�30.5%).�התכנית

עניינה�גם�קהל�משכיל�ומבוגר,�ובלט�בין�צופיה�קהל�יוצאי�חבר�העמים,�שייצוגם�בקרב

צופי�התכנית�היה�גבוה�כמעט�פי�שלושה�מייצוגם�הממוצע�בין�צופי�ערוץ�2.�הצלחתה�של

דבר�הזכייןערוץ�2



260
ערוץ�2 דבר�הזכיין

ארץ�נהדרת,�תרמה�במידה�רבה�מאוד�להצלחתו�של�ערוץ��2כולו�בשנת�2004.

לאחר�שצברנו�ניסיון�בתהליכי�ההפקה�והשידור�המורכבים�של�תכניות�המציאות,�הגיעה

���בשנת��2004העת�להשתמש�בעצמתה�של�הסוגה�הפופולרית�לתכנים�חדשים�-�תכנים

����ערכיים,�בעלי�משמעות,�בעלי�משקל�חברתי�ותרבותי.�"השגריר"�הצליחה�להוכיח,

�של�הטלוויזיה �יכול�להתמודד�בהצלחה�גם�בשדה�התחרותי �חשוב�וערכי �שתוכן � �

����המסחרית,�וכי�תכנית�מציאות�איכותית�ומתוחכמת�יכולה�לעניין�גם�קהל�משכיל

����ומבוגר.

��������������������������������������������ב-�2004המשכנו�להצעיד�את�המוסיקה�הישראלית�אל�קדמת�הבמה.�לצד�העונה�השנייה

������������������������������������והמצליחה�של�"כוכב�נולד",�שודרה�תחרות�חדשה-ישנה,�"פסטיבל�השירים�של�ישראל",

שבה�נולדו�תשעה�שירים�ישראליים�חדשים,�פירות�היצירה�של�יוצרים�מקצועיים�ויוצרים�חדשים�לגמרי,�שנבחרו�בצפון

ובדרום.

הקהילה�-�אכפתית�ומעורבת
"יוצרים�עם�קשת"�נולד�בנובמבר�2000.�קשה�היה�אז�לשער,�שעד�סוף��2004ילמדו�בפרויקט��1500ילדים�ובני�נוער,

ש-�250מהם�ישלימו��3שנות�לימודים,�ש-�120סטודנטים�לתקשורת�במכללות�ברחבי�הארץ�יקבלו�מקשת�מלגות�בעבור

הוראת�החוגים.�אבל�בשנתו�החמישית�של�הפרויקט�אנחנו�יודעים,�שהוא�עומד�להפוך�לתחילתה�של�תכנית�פעולה

נרחבת�לגילוי�של�יוצרי�העתיד�מכל�רחבי�הארץ�וטיפוחם,�והשתלבותם�המקצועית�בתעשיית�הטלוויזיה�הישראלית.

באוקטובר��2004עלה�לאוויר�"ערוץ�שדרות".�הערוץ�נולד�על�רקע�המצב�הביטחוני�בשדרות,�והתאפשר�בזכות�שיתוף

הפעולה�ארוך�השנים�בין�קשת�לבין�מכללת�ספיר�והעיר�שדרות.�הערוץ�נועד�לילדי�שדרות�והסביבה,�ושידר�בסופי

השבוע�במשך�חודש.

אירוע�ההתרמה�השנתי�"יומטוב"�ביטא�התגייסות�של�הקהילה�למען�חבריה.�מליוני�השקלים�שנאספו�בו�הועברו

לילדים�בסיכון�בכל�רחבי�הארץ,�והוא�גם�היה�הספישל�הנצפה�ביותר�בערוץ��2בשנת��2004(29.1%).

בסוף�שנת��2004הכינה�קשת�את�הצעתה�למכרז�החדש�של�ערוץ�2.�בעמודי�ההצעה�היא

ריכזה�את�הידע�והניסיון�שרכשה,�את�היכולת�והכישורים�של�אנשיה,�את�הביטחון�והאמונה

של�בעלי�המניות�שלה�ואת�החזון�של�הנהלתה�הבכירה.�כל�אלה,�ויחסי�הגומלין�ביניהם,

הם�הנכסים�הגדולים�שמביאה�עמה�קשת�לקראת�תקופת�הזיכיון�הבאה.
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גם�ב-��2004המשיכה�חברת�החדשות�של�עוץ��2להיות�הגורם�המוביל�בשידורי�החדשות�בישראל.

עם�הירידה�המסוימת�בכמות�הפיגועים�ובאירועים�הבטחוניים�התרכזנו�יותר�בהרחבת�הסיקור�בנושאי�חברה,�כלכלה,

תרבות�ומדע.

מסוף��2003התרחבה�המהדורה�ל�-��45דק',�כך�הצלחנו�לשדר�יותר�תחקירים�וכתבות�מורחבות�גם�במהלך�המהדורה

המרכזית.

ממאי��2004מפעילה�חברת�החדשות�את�ערוץ�הכנסת,�ערוץ�99,�כמו�כן�עברנו�לשדר�את�המהדורות�המועברות

בסלולארי�גם�בוידאו.

לוח�התוכניות
א'�-�ה'

מבזקי�חדשות�במסגרת�תוכניות�הבוקר.6:45�-�9:00

"סדר�עולמי"�עם�ערד�ניר.17:00�-�17:30

"שש�עם"�עודד�בן�-�עמי.18:00�-�18:40

המהדורה�המרכזית�עם�יונית�לוי�וגדי�סוקניק.20:00�-�20:45

יום�ו'

מבזקי�חדשות�במסגרת�תוכניות�הבוקר.�6:45�-�9:00

השבוע�-�מגזין�בערבים�עם�נעים�עריידה.00:14�-�14:30

"סדר�עולמי"�-�סיכום�שבועי�עם�ערד�ניר.�17:00�-�17:30

אולפן�שישי�עם�אהרון�ברנע.�19:58�-�21:00

יום�שבת

"פגוש�את�העיתונות"�-�עם�שלי�יחימוביץ'.�17:00�-�17:45

"מהדורת�מוצ"ש"�-�עם�דני�קושמרו.�20:00�-�20:45

מנכ"ל:�שלום�קיטל
רכז�מערכת:�אורי�פז�/�מיקי�רוזנטל�/�אבי�וייס

טלפון:�02-5339900

פקס:�02-5339809
קרית�התקשורת,�נווה�אילןכתובת:

ד.נ.�הרי�יהודה�90850
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ב-��28בינואר��2002אירע�דבר�בישראל�-�ערוץ�מסחרי�חדש�יצא�לדרך�רצופת�קשיים�ומהמורות�כדי�לחדור�אל�לבו�של

הצופה�הישראלי,�ולכבוש�נתח�שוק�חשוב�מסך�הפרסום�בטלוויזיה.

למרות�המכשולים�שניצבו�בדרכו,�זקף�הערוץ�הצעיר�"ישראל�10"�את�ראשו�ולא�נשבר,�גם�בלחצים�הכבדים�ביותר.

עם�חלוף�השנים,�הוכיחו�ראשי�"ישראל�10"�כי�למרות�קבלת�הפנים�הצוננת�שזכה�לה�מהמתחרים,�יש�לערוץ�הצעיר

מקום�בלב�הצופים�ובקרב�הפירסומאים�והמפרסמים�בישראל.

אט�אט�ובנחישות�ראויה�לשבח�עשה�"ישראל�10"�את�דרכו�מערוץ�פחות�מוכר�לערוץ�משפיע,�המכתיב�לא�פעם�את

סדר�היום�בנושאים�חברתיים,�מדיניים�ופוליטיים.

ערוץ�"ישראל�10"�חרט�על�דגלו�את�המחויבות�לשקף�נכונה�את�החברה�הישראלית .�מחד,�שידור�תכניות�מבדרות,

נועזות�וצעירות�באופיין,�ומאידך,�טיפול�בנושאים�כואבים�בדרך�שאינה�מתפשרת�ומשקפת�ללא�דופי�את�החיים�היומיומיים

של�תושבי�המדינה.

הגדלת�החשיפה�לקהל�ועלייה�הדרגתית�ברייטינג
שנת��2004תירשם�בספרי�ההיסטוריה�הטלוויזיונית�כשנת�מפנה�חיובי בערוץ�בכל�הקשור�למכירות,�להגדלת�החשיפה

ולרייטינג.�בחודש�מרס�יצא�הערוץ�מהקפאת�הליכים,�ומשקיעים�חדשים�הצטרפו�לשורות�הערוץ.

הערוץ�הצליח�להעלות�את�הרייטינג�בשעות�הפריים�טיים�ב-31% והגיע�לממוצע�של�6.3%.�כן�הצליח�הערוץ�להגדיל

את�החשיפה�ב-16%.�במהלך�השנה�שיפר�הערוץ�את�מעמדו�המסחרי�והגדיל�את�הכנסותיו�באופן�ניכר.

העלייה�ההדרגתית�ברייטינג�והשינוי�המחשבתי�אצל�המפרסמים�הגדולים�בשוק�העמידו�את�הערוץ�כמרכזי�במפת

התקשורת.

סדרות�דרמה�איכותיות
כבר�מיום�עלייתו,�התגאה�ערוץ�"ישראל�10"�בסדרות�הדרמה�שהפיק,�שזכו�לפרסים�בפסטיבלים�נחשבים�בארץ�ובעולם.

בשנה�הראשונה�לקיומו�הייתה�זו�סדרת�המשטרה�"תיק�סגור",�שזכתה�לביקורות�נלהבות�של�המבקרים.

בתחילת��2004הייתה�זו�סדרת�הדרמה�המרגשת,�"מעורב�ירושלמי",�שכבשה�את�לב�הצופים�והביקורות,�כשהביאה

את�סיפורה�של�משפחה�ירושלמית�מסורתית,�המתחבטת�בשאלות�יום�יומיות,�הקיימות�בכל�משפחה�ישראלית�ממוצעת.

העונה�הראשונה�של�הסדרה,�בכיכובם�של�שמיל�בן�ארי,�שרה�פון�שוורצה,�ירון�מוטולה,�נבו�קמחי,�רותם�אבוהב�ואחרים,

זכתה�בפרס�דרמת�הטלוויזיה�בפסטיבל�ירושלים�לשנת�2003.

מנכ"ל:�ניר�למפרט
מנהל�תכניות:�גיא�זוהר�/�שי�אביבי

טלפון:�03-7331005

פקס:�03-7331010
כתובת:�דרך�השלום�53,�גבעתיים�53454
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הוכחה�נוספת�להערכתם�של�אנשי�התעשייה�לסדרה�ניתנה�בטקס�פרסי�האקדמיה�לטלוויזיה�ולרדיו�2004,�שבו�זכתה

הסדרה�בשלושת�הפרסים�המובילים:�שחקן�ראשי,�שחקנית�ראשית,�סדרת�הדרמה�הטובה�ביותר,�ובעוד��3ציונים

לשבח�על�התפאורה,�המעצב�האמנותי�והעריכה�הטובה�ביותר.

אבל�שנת��2004הייתה�ללא�ספק�השנה�של�דנה�מודן�ואסי�כהן.�סדרת�הדרמה

בכיכובם,�"אהבה�זה�כואב",�שודרה�בסוף�שנת��2004ועוררה�הדים�רבים�בעיתונות

הכתובה�והאלקטרונית.�אינספור�מילים�נשפכו�על�הסדרה�שכתבה�דנה�מודן,

ששירטטה�בעדינות�נדירה�את�חייה�של�כוכבת�טלוויזיה�ומוסכניק�(הם�דנה�מודן

ואסי�כהן),�שני�אנשים�שונים�ככל�האפשר�זה�מזה,�שמתאהבים�כנגד�כל�הסיכויים

ומנסים�למצוא�את�הדרך�לחיים�מאושרים�למרות�ההבדלים�ביניהם.�רם�נהרי�קיבל

אף�הוא�תשבחות�על�הבימוי�הרגיש�במיוחד.

סדרת�הדרמה�הזו�הוכתרה�כסדרת�הדרמה�הטובה�ביותר�בפסטיבל�חיפה�שנערך�באותה�שנה.

בימים�אלה�שוקד�ערוץ�"ישראל�10"�על�סדרות�דרמה�נוספות,�ללא�התפשרות�על�איכותן�ורמת�ההפקה�שלהן,�ומתוך

אמונה,�כי�גם�הן�תזכינה�לשבחים�הן�מצד�הקהל�והן�מצד�אנשי�המקצוע�בתעשיית�הטלוויזיה�בישראל.

תכניות�תעודה�מרתקות
גם�בשנת��2004המשיך�ערוץ�"ישראל�10"�להוביל�בתחום�הדוקומנטרי�על�הערוצים�המתחרים:

העיתונאי�רינו�צרור�יצא�לשטח�בעונה�חדשה�של�תכניתו�"דין�וחשבון�עם�רינו�צרור"�והביא�לצופה�הישראלי�מבט

אישי,�נוקב�ובלתי�מתפשר�על�ישראל�של�שנת�2004.

בשנה�החולפת�הוכתרה�"דין�וחשבון"�כתכנית�האקטואליה�והתחקיר�הטובה�ביותר�זו�השנה�השנייה�ברציפות

בטקס�פרסי�האקדמיה�לטלוויזיה�ולרדיו.

עונה�חדשה�של�התכנית�"זה�הזמן�עם�עמנואל�רוזן",�שמה�לה�למטרה�להעלות�עוולות�חברתיות�על�סדר�היום

הציבורי,�דרך�סיפורים�אישיים�של�אנשים�בישראל.�בשנה�החולפת�זכתה�התכנית�בציון�לשבח�ע"י�קרן �prattבנושאי

איכות�הסביבה.

נוסף�על�תפקידה�של�מיקי�חיימוביץ�כמגישה�של�מהדורת�החדשות�המרכזית�היא,�יצרה�סדרת�תעודה�בת�7

פרקים,�"על�המשקל",�שצולמה�בישראל,�יפן�וארה"ב.�חיימוביץ'�יצאה�להשיב�לשאלות�שמטרידות�את�כולנו:�מדוע

אני�לא�יורד�במשקל�-�האם�הגנטיקה�אשמה,�התרבות�שבה�אני�חי,�או�שאני�אשם?�מה�באמת�מסתתר�מאחורי

כל�דיאטות�הפלא�האופנתיות?�גיבורים�ומומחים�בתחום�עזרו�לשרטט�את�מפת�הקרב�המודרני�בין�האדם�לאויבו

הגדול:�משקלו.

סדרת�התעודה�"האוליגרכים"�הכירה�לצופים�ארבעה�יהודים�מרוסיה�שהפכו�להיות�המיליארדרים�הגדולים�של

אירופה�בתקופה�שאחרי�התמוטטות�המשטר�הקומוניסטי.�הסדרה�עקבה�באמצעות�הגיבורים�אחרי�המהפכה

הקפיטליסטית�ברוסיה�מימי�גורבצ'וב�ועד�לימי�שלטונו�של�פוטין.

דב�נבון�הביא�ניחוח�גלובלי�בתכנית�"דבל'ה�עולמי",�קומדיה�ה"מתחזה"�לתכנית

טיולים.�בכל�שבוע�הצליח�דבל'ה�לריב�עם�האורחים�שנוסעים�איתו,�לאבד�את�הדרך,

לריב�עם�הצוות�ולהיקלע�למצבים�קומיים�שמוכרים�לכל�ישראלי�שמטייל�בחו"ל.

כל�פרק�צולם�בארץ�אחרת�ובהשתתפות�שחקן�אורח.

לאורך�השנה�שודרו�מגוון�תכניות�תעודה,�שעסקו�בנושאים�שהטרידו�את�האזרחים

בישראל�ובעולם�כולו.�בין�שאר�הנושאים�שטופלו�ניתן�למנות�את�"הים�לקח�הכול:

מסע�לארץ�הצונמי",�סרטו�המוערך�של�עורך�חדשות�החוץ�של�"חדשות�10",
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ניצן�הורוביץ,�על�אודות�ההרס�הגדול�באסיה�אחרי�אסון�הצונמי�שהחריד�את�העולם�כולו;�"הקרנות�ה-��100אלף",

המספר�את�סיפורם�של�כמאה�אלף�ילדים�יוצאי�צפון�אפריקה,�שסבלו�ממחלת�הגזזת�בתחילת�שנות�ה-50,�וטופלו

בקרני�רנטגן�קטלניות;�"טרור�בבית�הספר",�שעקב�אחרי�הפיגוע�הגדול�בבית�הספר�ברוסיה;�ועוד.

סאטירה�ואחר
התכנית�"אחורי�החדשות�עם�יאיר�ניצני"�רכשה�לעצמה�בעונה�ששודרה�ב-��2004קהל

צופים�נאמן,�שלא�ויתר�על�צפייה�בה�בזכות�דמויות�משעשעות�ובזכות�פינת�"העובדים�הזרים",

שהפכה�לשם�דבר.

רכש
ערוץ�"ישראל�10"�אינו�שוקט�על�שמריו�בתחום�הרכש,�ומתעקש�להביא�מדי�שנה�את�מיטב�הסדרות�והסרטים�החדשים.

לצד�סדרת�האקשן�"24"�נרכשו�לשידור�עונות�חדשות�של�הסדרות�"ללא�עקבות",�"מונק",�"חוק�וסדר:�כוונה

פלילית"�ועוד.

בין�שוברי�הקופות�ששודרו�השנה�ניתן�למנות�את�"גלדיאטור",�"אושן�11",�"יום�אימונים�מסוכן",�"הארי�פוטר:

אבן�החכמים",�"טומב�ריידר",�"מהיר�ועצבני",�"החוש�השישי"�ועוד.

גם�בשנה�הקרובה�ישודרו�לצד�סדרות�רכש�מובילות�סרטי�קולנוע�שוברי�קופות,�דוגמת�"שיקגו",�"ברוס�הגדול

מכולם",�"קייט�וליאופולד",�"השתול"�ועוד.

סיכום
לאורך�כל�שנות�פעילותו�הוכיח�ערוץ�"ישראל�10",�כי�הוא�שם�לו�ליעד�להיות�הערוץ�הרלוונטי�ביותר�על�המרקע

בישראל,�הערוץ�שיביא�את�האמת�לאמיתה�לצופה�הישראלי,�ללא�התייפייפות�וללא�משוא�פנים.

בתכניות�תעודה�נוקבות�או�בדרמות�מרגשות,�ערוץ�"ישראל�10"�ימשיך�לשאוף�למצוינות.�כמו�כן,�עובדי�"ישראל�10"

לוקחים�ברצינות�את�האחריות�הכבדה�המונחת�על�כתפיהם�-�להביא�את�קולם�של�תושבי�ישראל�אל�המרקע.�קולם

של�תושבי�הפריפריה�מושמע�לצד�תושבי�הערים�הגדולות.

כדי�להצדיק�את�האמון�המתמשך�שאנו�מקבלים�מהקהל,�נמשיך�להיעזר�באנשי�המקצוע�המובילים�בתחום�השידור

המסחרי�ונישאר�עם�היד�על�הדופק�של�הצופה�הישראלי.
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חברת�החדשות�של�ערוץ��10הוקמה�לפני�כשנתיים�וחצי�על�ידי�עיתונאים,�מפיקים�ומגישים�מהטובים�ביותר�בישראל.

ההחלטה�להקים�את�החברה�חוללה�שינוי�חשוב�והפכה�את�שידורי�החדשות�בטלוויזיה�לזירה�של�תחרות�והצטיינות�עיתונאית.

החזון�של�מקימי�החברה�היה�ליצור�מהדורת�חדשות�שתשנה�את�הדרך�שבה�משדרים�חדשות�בטלוויזיה�בישראל.

החברה�הציבה�לה�מטרה�לשנות�את�דרכי�החשיבה�המקובלות�ולנסות�לשקף�את�החברה�הישראלית�לכל�גווניה

ומורכבויותיה.�לצאת�מתוך�האולפנים�המרכזיים�ולשדר�"חדשות�קרוב�לבית"�מתוך�הערים,�הכפרים,�המושבים,�השכונות

וההתנחלויות�שהם�מדינת�ישראל,�תוך�מתן�ביטוי�ל"אני�מאמין"�של�החברה:�חדשות�מעמיקות�יותר,�מאוזנות�יותר,

קשובות�לקהל,�נעדרות�מורא�ומשוא�פנים�ומדברות�לצופה�בגובה�העיניים.

לחברת�החדשות�אולפנים�ונקודות�שידור�בירושלים,�בגבעתיים,�בבאר�שבע,�בשדרות,�בתל�חי�ובנשר.

חברת�החדשות�מעבירה�כ-�19מהדורות�ביום�בתחנות�הרדיו�האזוריות.

בחדשות��10מועסקים�מיטב�הכוחות�בתחום�העיתונות�וההפקה.�כך�בתוך�שנתיים�בלבד�זכתה�חברת�החדשות�של

ערוץ��10בהכרה�כללית�של�חברה�היוצרת�מוצרי�חדשות�ואקטואליה�מהטובים�ביותר�שיש�בטלוויזיה�הישראלית.

נוסף�על�מהדורות�החדשות�הרגילות,�המבזקים�והמשדרים�המיוחדים�הפיקה�חדשות��10עשרות�סרטים�תיעודיים�ותכניות

תחקיר�ואקטואליה�והגיעה�להישגים�מופלאים�שאין�להם�אח�ורע�בעולם�התקשורת�הישראלי,�ואלו�הם�בקיצור�נמרץ:

פרס�האקדמיה�לטלוויזיה�וקולנוע�בעבור�התכנית�הדוקומנטרית�הטובה�ביותר�-�"דין�וחשבון"�עם�רינו�צרור�-

שנתיים�ברציפות.

�מגישי�החדשות�הטובים�ביותר,�בחירת�הקהל�בטקס�מסך�הזהב�-�שנתיים�ברציפות.

��4מועמדויות�סופיות�מתוך��5אפשרויות�וזכייה�בפרס�האקדמיה�הישראלית�לקולנוע�וטלוויזיה�בתחום�החדשות�והאקטואליה.

פרס�האקדמיה�הישראלית�לקולנוע�וטלוויזיה�על�הצטיינות�בסיקור�חדשות.

פרס�מיוחד�של�הוועד�האולימפי�הישראלי�על�הסיקור�הטוב�ביותר�של�אולימפיאדת�אתונה.

עשרות�סיפורים�בלעדיים�ושידורי�חדשות�מיוחדים�ובהם�ילדי�רמדיה,�הטבח�בבסלן,��12שניות�לשכנע�את�העולם

(על�בית�המשפט�בהאג),�החטופים�(על�ישראלים�שנחטפו�בקולומביה),�סינדרלה�-�סיפורה�של�הדוגמנית�מורן

אטיאס,אלכסנדר�הגדול�-�סרט�על�אלכס�גלעדי,�פצצת�ואנונו�ועוד...

הפקת�סדרות�ובהן�"צהובים"�(רינו�צרור�על�מכבי�ת"א),�"על�המשקל"�(מיקי�חיימוביץ�על�המגפה�העולמית�של

המאה�ה-21),�בעקבות�הגביע�האבוד�(עמנואל�רוזן�על�הכדורגל�הישראלי).

אנו�בחדשות��10מאמינים,�כי�ניתנה�לנו�הזכות�לשדר�בתקופה�קריטית�ומורכבת�במיוחד�בתולדות�המדינה,�ועם�הזכות

הזו�מוטלת�גם�אחריות�כבדה.

אנחנו�מאמינים�שיחד�נצליח�לקרב�את�הלבבות,�לשבור�את�המחסומים�הגאוגרפים�והתרבותיים,�ולנצל�את�כוחה�של

הטלוויזיה,�כדי�לגרום�לשינוי�חיובי�בחברה�הישראלית.
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במהלך�שנת�השידורים��2004התמקדה�הטלוויזיה�החינוכית�בתכניותיה�במגוון�נושאים�רחב�בתחומי�ידע�הנשענים

על�מקצועות�לימוד�במערכת�החינוך,�תחומי�חברה,�בריאות,�כלכלה,�שיווק�ותרבות�ישראלית,�וזאת�למרות�תקציבה

מצומצם.

הפקות�החינוכית�מקיפות�את�הנושאים�העומדים�בראש�סדר�היום�הציבורי�ונוגעות�לתחומים�הרלוונטיים�לכל�קבוצות

הגיל�והתרבות�-�במרכז�ובפריפריה.

ב-��2004מוצבה�בשעות�הצהריים�רצועת�השידור�לבני�הנוער�ובה�הפקות�מקור�והפקות�שנרכשו

שיעורי�הצפייה�ב�-��2004גדלו�והוכיחו�כי�קהל�הצופים�בתכניות�החינוכית�נשאר�נאמן�ואף�התרחב�ומצביע�על�העניין

והרלוונטיות�של�איכות�השידור�החינוכי-ערכי.

להלן�רשימת�התכניות�המשודרות�בשעות�השידור�בערוץ�2:

חוצה�ישראל

תכנית�העוסקת�בשיחות�עם�מרואיינים�בתחומי�עניין�שונים�ומגוונים�ומציגה�לפני�החברה�הישראלית�עשייה,�פיתוח

והישגים�בתחומים�אלה.

בקריאה�ראשונה

עונה�נוספת�של�תכנית�הספרות�היחידה�בטלוויזיה�הרב-ערוצית.

התכנית�מציגה�בבואה�של�נושאים�מרכזיים�בהוויה�הישראלית,�כפי�שהיא�משתקפת�ביצירותיהם�של�מיטב�הסופרים

והמשוררים�הישראליים.

מבט�בשניים

התכנית�היחידה�העוסקת�בענייני�המיגדר�ומביאה,�בעזרתם�של�בילי�מוסקונה-לרמן�ובן�כספית,�נושאים�העומדים�על

סדר�היום�הציבורי�שעניינם�המגזר�הנשי.

תיק�תקשורת

תכנית�ביקורת�התקשורת�בהנחייתו�של�חיים�זיסוביץ�העוסקת�בבעיות�יסוד�של�התקשורת�הכתובה�והאלקטרונית

בנושאי�מדיה�אקטואליים.

מנכ"ל:�יפה�ויגודסקי
אחראית�חינוכית�2:�רות�נח

טלפון:�03-6466666
פקס:�03-6427091

כתובת:�קלאוזנר�14,�רמת�אביב�תל�אביב
channel2@ietv.gov.ilדואר�אלקטרוני:
www.ietv.gov.ilאתר�אינטרנט:
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זמן�הורים

תכנית�המתמקדת�בבעיות�שבין�הורים�לילדים�ומקנה�כלים�להתמודדות�יומיומית�עם�בעיות�חינוך�וטיפוח�התא

המשפחתי.

זומביט

מגזין�שבועי�בענייני�מחשבים�הסוקר�חידושים�והמצאות�בתחום�המחשבים�ומספק�כלי�עזר�למשתמשים,�בעיקר

לצעירים�ובני�נוער.�התכנית�מציגה�גם�פיתוחים�בתחום�זה.

ספורטיוי

תכנית�ספורט�הסוקרת�את�העשייה�הספורטיבית�בענפים�השונים�ומתמקדת�בעיקר�בענפי�הספורט�לצעירים.

השנה,�התמקדה�התכנית�במיגור�האלימות�במגרשי�הספורט�ונתנה�כלים�לספורטאים�הצעירים�להגינות�בספורט.

עם�אמאל�בשכונה

תכנית�לדוברי�ערבית�בהגשת�אמאל�מורכוס,�העוסקת�בנושאים�בתחום�החינוך,�התרבות�והפנאי�במגזר�הערבי.

התכנית�מתורגמת�גם�לעברית.

שביל�הסיפורים

תכנית�לילדים�דוברי�ערבית�לפיתוח�מיומנויות�קריאה�והבנת�הנקרא�באמצעות�ספרות�ילדים�הנכתבת�בשפה�הערבית.

טעמים

תכנית�בישול�המיועדת�לחובבי�הבישול�הביתי�בהנחיית�השף�צחי�בוקששתר�עם�מגוון�של�טעמים�מארצות�אירופה

והמטבח�הבלקני.

דרך�העיניים�שלנו

המגזין�היחיד�בטלוויזיה�רב-ערוצית�המוגש�בשפה�האמהרית�והטיגרית�ופונה�לבני�העדה�האתיופית.�המגזין�מביא

חדשות�ודן�בכל�הנושאים�והבעיות�שאליהם�נחשפים�בני�העדה�בתהליך�השתלבותם�בחברה�הישראלית.�התכניות

מתורגמות�לעברית.

הסרט�הראשון�שלי

תכנית�שבה�מוקרנים�סרטי�ביכורים�שיצרו�תלמידים�במגמות�הקולנוע�והטלוויזיה�בבתי�הספר�ברחבי�הארץ.

עולים�על�סרטון

המשך�לסדרה�של�סרטים�שהפיקו�וביימו�תלמידי�מגמות�לתקשורת�בבתי�ספר�תיכוניים�ברחבי�הארץ�ומציגים�מגוון

בעיות�ונושאים�הלקוחים�מעולמו�של�הדור�הצעיר.

סרטים�שכאלה

במה�לסרטים�אישיים�שהפיקו�גמלאים�בפרוייקט�של�הטלוויזיה�הקהילתית�במתנ"סים�ברחבי�הארץ.
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תכניות�עונתיות

מישהו�דיבר

סדרה�העוסקת�בנושאים�של�אזרחות�ודמוקרטיה�בהשתתפות�בני�נוער�חילוניים�ודתיים�ומתמקדת�בחשיפת�הצעירים

לנושאי�חקיקה,�אזרחות�טובה�ושילוב�בחיים�הדמוקרטיים�בישראל.

הזירה�הלשונית

שעשועון�טלוויזיה�בהשתתפות�בני�נוער�העוסק�בלשון�העברית�באמצעות�ביטויים�עכשוויים�וכאלה�שהיו�שגורים�בעבר.

תכניות�חינוכיות-לימודיות

מבחן�המאה

שעשועון�טלוויזיה�החושף�לפני�הצופה�הצעיר�מידע�מעולם�המושגים�היהודי,�ציוני�ודמוקרטי.

שוונג

סדרה�המציגה�את�הדרך�להתמודד�עם�אלימות�בקרב�בני�נוער�מחוץ�לכותלי�בית�הספר.

ההפסקה�הגדולה

סדרה�המציגה�את�הוויי�החיים�בבית�הספר�ומציידת�את�הצופים�הצעירים�בכלים�למיגור�תופעת�האלימות.

תכניות�מיוחדות

כדי�שלא�יאבד�2004

תכנית�מיוחדת�ליום�הזיכרון�לחללי�צה"ל.�בפרויקט�הופקו�ושודרו�שירים�שנכתבו�ע"י�חיילות�וחיילים�אשר�נפלו�במערכות

ישראל.�מקצת�השירים�הוגשו�כקטעי�קריאה�ע"י�חיילי�תאטרון�צה"ל�ואת�האחרים�ביצעו�הלהקות�הצבאיות.

היינו�שם

תכנית�מיוחדת�ליום�השואה.�משלחת�מעורבת�יהודית-ערבית�יצאה�למסע�מרגש�בעקבות�ששת�המיליונים�אשר�נספו

בשואה.
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גם�בשנת��2004צפון�ללא�הפסקה��FM 104.5ו-�FM101.5,�היא�תחנת�הרדיו�האזורי�המובילה�בצפון.

זאת�אנו�זוקפים�לזכותו�של�לוח�המשדרים�המגוון�שאנו�מגישים�לקהל�מאזינינו�שהתחבר�באופן�טוטלי�לתחנת�הבית

הצפונית�שלו�.

יציבותו�של�לוח�השידורים�הוכיחה�את�עצמה�גם�השנה.

צפון�ללא�הפסקה�מפעיל�חדר�חדשות�דינמי�המרושת�בכל�אזור�הצפון�ואשר�מביא�את�כל�המידע�המעודכן�ביותר

מהשטח�במבזקי�חדשות,�המשודרים�במשך�כל�היום�גם�בתכניות�הסינדיקציה.

בשנת��2004חדר�חדשות�זה�הוכיח�את�עצמו�בעת�המתיחות�בצפון�(ירי�על�שלומי,�ירי�פגזי�נ"מ�מעל�אצבע�הגליל,

גיזרת�המטענים�באזור�הר�דוב).

לתכניות�הסינדיקציה�המועברות�מרדיו�ללא�הפסקה�יש�שיעור�האזנה�רב,�זאת�אנו�מבחינים�לפי�מספר�שיחות�הטלפון

המגיעות�למערכת�התכניות�מאזור�הזיכיון�שלנו.

תכנית�אשר�התקבלה�באהבה�גדולה�בקרב�מאזינינו�בצפון�היא�תכניתה�של�איריס�קול,�זוהי�תכנית�מיוחדת�בעלת�אופי

חברתי�המשמשת�כבמה�לפתרון�בעיות�שונות.

לתכנית�הנ"ל�הקמנו�מערכת�הפקה�ותחקיר�מיוחדת�לאזור�הצפון�המביאה�לשידור�סיפורים�נוגעים�ללב�מאזור�השידור

שלנו,�המאזינים�עולים�לשידור�וזוכים�לעזרה�מקהל�מאזינים�רחב�במיוחד�(צפון�ומרכז�הארץ).�ונוסף�לכך�לעיתים

מגיעה�איריס�קול�לשידור�מאולפני�הרדיו�במעלות,�מה�שגרם�לחיבור�נוסף�למאזיניה�בצפון.

תכניתה�של�איריס�קול�היא�רק�דוגמא,�ב�–��15בחודש�מרס�קיימנו�משדר�הצדעה�לצפון�שאליו�הגיעו�כל�כוכבי�הרדיו

ובהם�נתן�זהבי�ששידר�מהישוב�הדרוזי�חורפיש,�איריס�קול�אשר�שידרה�מכרמיאל,�דידי�הררי�שערך�הפנינג�ענק�באגם

מונפורט�במעלות�בהשתתפות�חיילי�המוצבים�בצפון�ועוד.�יום�שידורים�זה�זכה�להצלחה�חסרת�תקדים,�התקבל

בהתלהבות�ותרם�לחיבור�העמוק�הקיים�כבר�בין�רדיו�צפון�ללא�הפסקה�לבין�מאזיניו�באזור�הזיכיון.

באזור�הזיכיון�הייחודי�שלנו�(אחד�הרחבים�מסוגו)�למעלה�מ-��10ערים�גדולות�וביניהן�כרמיאל,�מעלות,�שלומי,�קריית

שמונה,�מטולה,�נהרייה,�עכו,�צפת,�קצרין�ועוד.�כל�אחד�מראשי�הערים�הללו�מקבל�במה�בצפון�ללא�הפסקה�לצרכיו

בניהול�עירו,�בין�היתר�בתכנית�"אדוני�ראש�העיר"�המאפשרת�לתושבי�האזור�לשאול�את�ראש�עירם�שאלות�בשידור.

תכנית�חברתית�נוספת�היא�"קו�העימות"�תכניתו�של�ראש�עירית�מעלות�ויו"ר�ישובי�קו�העימות�שלמה�בוחבוט�אשר

מקדיש�את�תכניתו�בכל�שבוע�לנושא�חברתי�אחר�עם�הנושאים�בתכנית�נמנים:�ערביי�הגליל,�אבטלה�וכלכלה�בצפון,

עמותות�העזרה�לזולת�לטוב�ולרע,�החינוך�בצפון,�מצב�הרשויות�והעיריות�ונושאים�נוספים.

בשנת��2004התחזק�החיבור�עם�הקהילה,�זאת�בשל�מבצעים�שערכנו�למען�ילדים,�נזקקים�וחיילי�המוצבים�אשר�קיבלו

מאתנו�אלפי�תקליטורים.

אזור:�גליל�גולן
104.5FM�/ 101.5FM�:תדר

מנהל�התחנה�והתכניות:�אייל�לי-און

טלפון:�04-9979999
פקס:�04-9571639

כתובת:�מלון�אסיינדה,�יפה�נוף,�מעלות,�24952
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לצפון�ללא�הפסקה�יש�חיבור�מיוחד�עם�משטרת�ישראל�ובמיוחד�עם�משטרת�התנועה�באזור,�יחד�אנו�יוצאים�למבצעי

אכיפה�מיוחדים�לחינוך�הדור�הצעיר�לנהיגה�זהירה�יותר�,�זאת�בתכנית�הבילויים�שלנו�בשישי�בלילה�ועדכון�המכמונות

היומי.

במהלך�כל�השנה�תורמת�התחנה�דרך�קבע�זמן�אוויר�קודש�לגופים�ולעמותות�התנדבותיות�הפועלים�למען�הקהילה.

שנת��2004היא�השנה�שבה�התבססנו�כרדיו�מאופיין,�יציב,�מעורה,�העונה�לכל�צורך�של�קהל�מאזיניו�הגומל�לו�בנאמנות

אין�קץ�הניכרת�בסקרי�ההאזנה�זו�שנה�שנייה�ברציפות.
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אזור:�עמקים
91.5FM  /  96FM�:תדר
מנהל�התחנה:�חיים�הכט

מנהל�התכניות:�דיויד�עזרן
טלפון:�04-6767122

פקס:�04-6760255
כתובת:�קיבוץ�בית�קשת,�ד.נ.�גליל�תחתון�15247

�www.96fm.co.ilאתר�אינטרנט:
�radio@96fm.co.ilדואר�אלקטרוני:

בתוך�שורה�של�תיקוני�חקיקה�ותקנות�המאפשרים�לכל�תחנה�אזורית�להיות�לרדיו�ארצי�וכמעט�גלובלי,�רדיו

קול�רגע�מתעקש�להמשיך�לשמור�על�זהותו�האזורית�הקהילתית.

להבנתנו�בולמוס�השינויים�מקורו�באינסטינקט�אימפריאליסטי�(כלכלי)�של�מספר�יזמים�מקושרים.

לכן�שומה�על�המחוקק�להגן�על�התחנות�האזוריות�שיצר.�אבל�מכיוון�שהמחוקק�(במחילה),�רפה�וחסר�הבנה,

האחריות�נופלת�על�הרשות�השנייה.

יש�כמה�תחנות�שממשיכות�להניף�דגל�קהילתי�מעורב.�אם�התחנות�האלה�יועמדו,�עקב�השינוי�בחקיקה,�מול�כניסה

של�תחנות�רדיו�אחרות�לאזורם�התהליך�יהיה�ברור.

השידור�הקהילתי�ייעלם�כי�הוא�עתיר�עבודה�והוצאות�ובכל�אזורי�הארץ�ישדרו�תחנות�מוסיקה�בעלות�אפיון�כזה�או

אחר.

הרשות�השנייה�חייבת�לעמוד�על�המשמר.

הצבע�הצפוני�של�רדיו�גליל-עמקים�זהר�גם�השנה�בשורה�ארוכה�של�מבצעי�קהילה.

נדגיש,�שאין�מדובר�במבצעים�שעיקרם�עזרה�למסכנים.�את�גמילות�החסדים�אנחנו�ממשיכים,

אבל�העברנו�אותה�אל�מאחורי�הקלעים.

בפעילות�הקהילתית�שלנו�כבר��3שנים�אנחנו�מקדישים�למצוינות,�לעידוד�עבודה,�לשכנות

טובה,�ליזמות�-�לתחומים�שבהם�אנחנו�מדגישים�גאווה�אזורית.
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בשנה�העשירית�לפעילותנו�כרדיו�אזורי,�שוב�הוערמו�על�הרדיו�האזורי�קשיים�שניתן�היה�לפותרם.�המאבק�נגד�המדיה

משרד�האוצר�ומשרד�התקשורת�בנושא�אגרות�תדרים�עדיין�לא�הגיע�לקצו,�ובגלל�התעקשות�לא�ברורה�אנו�עומדים

לפני�מצב�מגוחך�של�הארכת�זיכיון�כל�שלושה�חדשים,�כל�פעם�לרבעון�נוסף.�הליך�זה�רק�מעמיד�את�רשויות�השלטון

באור�מגוחך�ומבייש,�בשל�אי�רצונם�להבין�את�הסביבה�והתנאים�שבהם�פועל�הרדיו�האזורי�מחד,�ואי�יכולתם�לנקוט

פעולה�אשר�תפתור�את�המצב�אחת�ולתמיד�ובמסגרת�החוק.�הערפל�הזה�המרחף�מעלינו�כבר�כמה�שנים�ללא�פתרון,

לא�מאפשר�לנו�לתכנן�לטווח�ארוך,�לתכנן�השקעות,�תכניות�ועוד�פעולות�המתעכבות�בינתיים.

לצד�המאבק�הזה,�אנחנו�ממשיכים�לבזבז�זמן�יקר�וכספים�על�דיונים�בלתי�נגמרים�עם�ארגונים�שונים,�העוסקים�בזכויות

יוצרים�ומבצעים,�המבקשים�דמי�תמלוגים�גבוהים�במיוחד.�משום�מה,�שונתה�לאחרונה�מדיניות�הרשות�השנייה�שלא

להתערב�במו"מ�העסקי,�שבין�הגופים�השונים�לבין�תחנות�הרדיו�האזורי.�השנה,�שינתה�הרשות�את�גישתה�והחליטה

להתערב�במחלוקת�העסקית�הזו,�בניגוד�לשנים�הקודמות.�אנו�תמהים�על�כך�ולא�מבינים�מדוע�החליטה�הרשות�השנייה

לנקוט�עמדה�בנושא�שהוא�חיצוני�לה�באופן�מובהק.

עם�זאת,�שני�הנושאים�שהוזכרו�לעיל,�עמדו�השנה�בצל�פעילות�מבורכת�ורבת�מעשים.�גם�השנה�המשכנו�לבסס�את

מעמדנו�כרדיו�אזורי�הנותן�שירותים�לקהילה�בתחומי�המידע,�תרבות,�בידור,�ספורט,�תחבורה�וכלכלה.�רדיו�חיפה�הוא

כבר�מוסד�באזור�וקשה�לתאר�את�חיי�היום�יום�כאן�ללא�מבזקי�חדשות�מקומיות,�שידורי�מזג�אוויר,�תחבורה�ומידע

לציבור.

השנה�הוספנו�נדבך�נוסף�לפעילותנו�והוא�העמקת�השימוש�באתר�האינטרנט�שלנו.�הדגש�הוא�על�מערכת�חדשות

ומידע�אזורי�תומכת,�הנוספת�למחלקת�החדשות�שלנו.�הציבור�מוזמן�להיכנס�בכל�עת�לאתר�ולעקוב�אחרי�החדשות

המקומיות,�מבצעים,�הודעות�על�אירועים�וכן�להגיב�על�כל�מה�שנאמר�או�נעשה�ברדיו�חיפה.

הפעילות�בתוך�הקהילה�הולכת�ומעמיקה,�והשנה�החלטנו�למצוא�מכל�המשפחות�שעושות�למען�הקהילה�בלי�לבקש

שכר,�משפחה�אחת�בולטת.�בחופשת�החנוכה,�העלינו�לשידור�עשרות�משפחות�העוזרות�לחלשים,�לנזקקים,�למוכים

ולרעבים�ובסוף�החג�עשינו�"נס�חנוכה"�למשפחה�מטירת�כרמל�שזכתה�במכונית�מתנה.�התחושה�שלנו�הייתה�שעשינו

משהו�חיובי�והראינו�לכל�המאזינים�שיש�גם�פנים�יפים�לחברה�בישראל�ולא�רק�קטבים�ומריבות.

כסיכום�ל-��10השנים�הראשונות,�ניתן�לומר�שאם�רדיו�חיפה�הוא�המודל�שאליו�התכוון�המחוקק�בחוקקו�את�חוק

הרשות�השנייה�לטלוויזיה�ולרדיו�אזורי,�הרי�שהרדיו�האזורי�הוא�הצלחה�בלתי�רגילה.�די�להסתכל�במאזנים�של�רדיו

חיפה�ובסקרי�ההאזנה,�כדי�לראות�עד�כמה�מוכחת�ההצלחה,�עד�כמה�צדק�המחוקק�בבקשו�להפעיל�תחנות�אזוריות

ולא�עוד�תחנות�ארציות,�כמה�נחוץ�הכלי�הזה�וגם�כמה�הוא�מצליח�בכל�המובנים.�אכן,�רדיו�חיפה�גאה�להמשיך�ולהיות

הסמן�הימני�בתחום�הזה�ושמח�על�היותו�חלק�מתעשייה�תקשורתית�כל�כך�חשובה�ומצליחה.

אזור:�הכרמל�והמפרץ
107.5FM  /  92.7FM�:תדר

מנהל�התחנה:�דני�נישליס
מנהל�התכניות:�ארז�יעקובי

טלפון:�04-8123456

פקס:�04-8121314
כתובת:�גרנד�קניון,�דרך�שמחה�גולן�9000,�נוה�שאנן,�חיפה

�radio_haifa@walla.comדואר�אלקטרוני:
�www.1075.fm אתר�אינטרנט:



273
דבר�הזכייןרדיו�אזורי

לסיום�דבריי,�לא�אוכל�שלא�לברך�את�נאוה�בת-צור,�סמנכ"ל�לרדיו�וטכנולוגיה,�ולהודות�לה�משום�שעם�כתיבת�שורות

אלו�קיבלנו�הודעה�על�פרישתה�מהתפקיד.�הרדיו�האזורי�נולד�עם�כניסתה�של�גב'�בת-צור�לתפקידה.

בכישרונה�הרב�היא�עיצבה�את�דרכו,�סייעה�להתגבר�על�מכשולים�ומוקשים,�נלחמה�בחירוף�נפש�בכל�מוסדות�המדינה,

כשהאינטרס�היחיד�העומד�לנגד�עיניה�הוא�הצלחת�הרדיו�האזורי.�לעיתים�קרובות�נאלצה�נאוה�בת-צור�להילחם�גם

מבית,�בפקידים�או�בנבחרי�ציבור�שאוזנם�לא�הייתה�קשובה�לבעיות�הרדיו�האזורי,�או�שלא�הבינו�את�הרגישות�והבעייתיות

של�כלי�תקשורת�זה,�בניגוד�לטלוויזיה.�עם�עזיבתה�של�גב'�בת-צור�את�תפקידה�היא

משאירה��14תחנות�חזקות,�מבוססות,�מצליחות�שהפכו�לחלק�בלתי�נפרד�מנוף

התקשורת�בישראל,�ועל�כך�תודתנו�הכנה.

אישית�אני�מודה�לנאוה�בת-צור�שהייתה�לי�מדריכה,�מורה�ומייעצת�לכל�אורך�הדרך.

הצלחתנו�היא�הצלחתה�ובלעדיה�לא�היינו�מגיעים�להישגים�שהגענו�אליהם�היום.

מי�שהוליד,�הוביל,�נלחם,�עיצב�והביא�את�הרדיו�האזורי�למקומו�היום,�ראוי�שיקבל

הערכה�פומבית�ראויה.
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רדיו�אמצע�הדרך��90�FMממשיך�לשמור�על�מעמדו�כרדיו�מוביל�בתחומים�רבים:�החדשות,�המוסיקה�והמעורבות

בקהילה.

לתחנה�הישגים�רבים�והיא�מתאפיינת�בסל�מגוון�של�תכניות�המתאימות�לקהלי�יעד�שונים.�מאזיני�התחנה�שומרים

לה�נאמנות,�נהנים�ממגוון�רחב�של�שידורים�בכל�שעות�היום�ובעיקר�רואים�בתחנה�בית�חם�ואוהב.�המוסיקה�המושמעת

ברדיו�היא�"אמצע�הדרך"�–�להיטים�מהמוסיקה�הישראלית�והלועזית.�התחנה�משמיעה�סוגים�נוספים�של�מוסיקה�:

עולם,�ג'אז,�האוס,�דאנס,�בתכניות�שמיועדות�לכך

לנו�אין�"פלייליסט"�…�לנו�יש�"פייבוריטס"�–�מועדפים.�העורכים�המוסיקליים�קובעים�רשימה�של�שירים�שמקבלים

העדפה�במספר�ההשמעות,�אך�רשימה�זו�לא�משאירה�שירים�אחרים�בחוץ.�להיפך,�התחנה�מקפידה�לקדם�סוגי

מוסיקה�מגוונים�,�לרבות�קידום�היצירה�העברית.

למען�הקהילה�–�דרך�חיים
שנת��2004הייתה�שנה�של�תנופה�בכל�הקשור�לתרומה�למען�הקהילה.�קיימנו�במהלך�השנה�ארבעה�ימי�התרמה�–

לבית�החולים�בית�לוינשטיין�ברעננה,�לעמותת�"גדולים�מהחיים"�המסייעת�לילדים�חולי�סרטן,�ולמשפחות�נזקקות

לקראת�החגים�פסח�וראש�השנה.

רדיו�אמצע�הדרך��90�FMרואה�בתרומה�לקהילה�דרך�חיים.�זכינו�לקבל�את�אות�יקיר�אקי"ם�מידי�נשיא�המדינה�בעבור

פעילותנו�למען�החריגים.�אנו�מתגאים�גם�באות�עיתון�"גלובס"�עסקים�למען�החברה�,�בעבור�פעילותינו�הרדיופונית

הקהילתית.

אנו�ממשיכים�בדרך�זו�ומחזקים�את�הקשר�עם�הקהילה,�שבה�אנו�חיים�ואליה�אנו�משדרים.

90�FM - החדשות�ב
החדשות�ב �90FMהן�עוגן�מרכזי�בשידורי�הרדיו.�בכל�יום�מבזקים�ויומני�חדשות�אזוריים.

נוסף�על�כך�–�שידורי�"גל�פתוח"�בעת�הצורך.�החדשות�באמצע�הדרך�הפכו�ל"מוסד"�באזור:�סיפורים�טובים�ומרגשים,

התרחשויות�בשידור�חי�ולא�מעט�"סקופים".

בתוך�מערכת�החדשות�קיימת�מחלקת�ספורט,�שנחשבת�לאחת�הטובות�בארץ�ובה�מיטב�השדרים�והפרשנים.�גם�כאן

סיפקה�מחלקת�הספורט�ידיעות�בלעדיות�רבות�שזכו�לכותרות�בעיתוני�הספורט�היומיים.

אזור:�עמק�חפר
90FM�:תדר

מנהל�התחנה:�אהרון�אורגד
מנהל�התכניות:�בועז�אורגד

טלפון:�09-8359590

פקס:�09-8357590
כתובת:�המחשב�8,�אזה"ת�פולג,�נתניה�42504

radio@90fm.co.ilדואר�אלקטרוני: 
www.90fm.co.ilאתר�אינטרנט: 
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הקשר�עם�המאזינים
רדיו�אמצע�הדרך�הוא�"בית�חם"�לתושבי�האזור.�נתוני�הרייטינג�בהתאם.�רדיו�אמצע�הדרך�משמש�אוזן�קשבת�למאזינים

בפתרון�בעיות�"ליד�הבית",�רדיו�אמצע�הדרך�יוצא�לעיתים�קרובות�"מהאולפן�אל�השטח�"�במבצעי�שידור�מגוונים

ומשתף�את�קהל�המאזינים�בשידוריו.�הקשר�עם�המאזינים�הדוק.�שדרי�התחנה�ומפיקיה�שומעים�מה�יש�למאזינים

לומר�–�בטלפון,�בפקס,�באינטרנט,�בדואר�ובמייל�ומתייחסים�לכך.�החיבור�בין�הרדיו�למאזיניו�הוא�חיבור�אמיתי�שיכול

להתרחש�רק�ברדיו�האזורי.

90�FMהפרסום�והשיווק�ב�
רדיו�אמצע�הדרך��90�FMהמשיך�בשנת��2004להיות�אפשרות�הפרסום�המועדפת�על�העסקים�באזור�השרון�ועמק

חפר.�הרדיו�חיזק�את�מעמדו�בתחום�הפרסום,�הן�לקהילת�העסקים�האזורית�והן�כערוץ�שידור�מוביל�לחברות�ארציות,

שפנו�לתושבי�אזור�השידור�של�אמצע�הדרך.

אופציית�הפרסום�ברדיו�האזורי�המשיכה�ב�-��2004להיות�מרכזית�וראשונה�–�וזאת�על�פני�עיתונות�מקומית�או�שלטי

חוצות.
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רדיו�"א-שמס"�עלה�לאוויר�ב-�24.07.03,�וביסס�את�מעמדו�ככלי�התקשורת�המשפיע�ביותר�במגזר�הערבי,�למרות�גילו

הצעיר,�בזכות�לוח�השידורים�המגוון�אשר�חדר�עמוק�לליבם�של�המאזינים�בתוך�זמן�קצר.

לוח�השידורים�הותאם�במיוחד�לצרכיו�המגוונים�של�קהל�המאזינים�הערבי�בארץ.�רדיו�"א-שמס"�חרט�על�דגלו�להיות

ערוץ�תקשורת�חופשי,�נאמן�ומאוזן�בתוך�הזרמים�השונים�במגזר�הערבי�על�כל�גווניו�תוך�שמירה�על�אמות�מידה

מקצועיות�ופתוחות.�רדיו�"א-שמס"�פועל�רבות�ומהווה�גשר�בין�ערבים�ויהודים,�תוך�הבנה�ושמירה�על�הצרכים�של

שני�המגזרים�בצורה�אובייקטיבית�ומאוזנת.

אירועים�חשובים�אשר�הודגשו�השנה:
זכיית�קבוצת�הכדורגל�"בני�סחנין"�באליפות�המדינה,�אשר�סוקרה�בהרחבה�על�ידי�מחלקת�הספורט�של�רדיו

"א-שמס".�ובהמשך�נגד�קבוצת�"ניו�קאסל",�כולל�שידור�חי�מניו�קאסל�שבאנגליה�לקהל�המאזינים�בארץ.

סיקור�אינטנסיבי�של�המאבק�לקבלת�השכר�ברשויות�המקומיות�הערביות�("עראבה"�במיוחד).

סקירת�מותו�של�ערפאת�ומסע�הבחירות�ברשות.

סקירת�חקיקת�תכנית�ההיננתקות,�ההתנגדות�בליכוד�והתמורות�הפוליטיות.

סקירת�נושא�תאונות�הדרכים:�יום�שידורים�מיוחד�עם�עמותת�"אור�ירוק".

"כוכב�נולד",�אירוע�אומנותי�בולט�בשיתוף�חברת�"קוקה�קולה".

כנס�ספרות�שהתקיים�בעמאן�בירת�ירדן, בהשתתפות�סופרים�ידועי�שם�בעולם�הערבי.

מגוון�עשיר�של�תכניות�ברדיו
צעירים,�נשים,�חדשות�ואקטואליה,�פוליטיקה�וכלכלה,�ספורט,�תרבות,�סאטירה,�אסטרולוגיה�בריאות�ופנאי,�ומעורבות

בקהילה.

מחלקת�החדשות
"חדשות�א-שמס"�קולטת�את�מיטב�הכתבים,�העורכים�והמגישים�כדי�להרכיב�מערכת�חדשות�למופת,�המשדרת�18

מהדורות�ביום,��3יומנים,�מקיימת�ראיונות�ותחקירים�חדשותיים,�דיווחי�מזג�אויר�וכלכלה�ונתוני�בורסה,�נוסף�לפריצות

שידור�באירועים�מיוחדים.

אזור:�מגזר�ערבי
98.1FM�/�101FM :תדר

מנהל�התחנה:�סוהיל�כראם
מנהל�התכניות:�ברנארד�טנוס

טלפון:�04-6084101

פקס:�04-6083101
כתובת:�כפר�החורש,�ת.ד.�3194,�נצרת�16130

ashams@ashams.comדואר�אלקטרוני: 
www.ashams.comאתר�אינטרנט: 
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מחלקת�תרבות
"א-שמס"�עם�מיטב�השדרנים�במגזר,�משתתפת�באופן�פעיל�באירועים�תרבותיים�וחברתיים�במגזר�הערבי,�הופעות

מוסיקליות,�הצגות,�כנסים�ושידורים�חיים�ממופעים�שונים.

ספורט
מחלקת�הספורט�משדרת�בשידור�חי�משחקי�כדורגל�ובהם�פריצות�שידור,�ודיווחים�חיים�על�המתרחש�במגרשים,

ובכלל�בעולם�הספורט,�כל�זה�בשפה�הערבית�עם�מיטב�השדרנים�והכתבים.

בראייה�עתידית:�"א-שמס"�תמשיך�להעמיק�את�הקשר�עם�המאזינים�תוך�קביעת�סטנדרטים�גבוהים,ובביסוס�מעמדה

ככלי�תקשורת�מוביל�במגזר�הערבי,�נוסף�לחיזוקה�מבחינה�כלכלית.

רדיו�"א-שמס"�תמשיך�ותתמקד�בהרחבת�קהל�המאזינים�והמפרסמים�והמעורבות�כדי�להמשיך�לבסס�את�מעמדה

ככלי�תקשורת�מוביל�במגזר�הערבי�בארץ.
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האווירה,�השמש,�הים,�התושבים�–�זה�ההבדל�בין�אילת�לישראל.

"קול�הים�האדום"�–�האינטרקום�של�הקהילה�.

ראש�העיר�החדש,�מאיר�יצחק�הלוי�החליט�השנה�לתת�לרדיו�"קול�הים�האדום"�פרס�הוקרה�על�פעילות�למען�הקהילה

בפרויקט�מיוחד�עם�רשת�המתנ"סים�באילת:�"להדליק�לכל�ילד�חלום".

הפרויקט�הוא�ייחודי�בארץ�ובו�הרדיו�מתגייס�ליום�שידורים�מיוחד�בו�אוספים�כסף�מהתושבים�כדי��לעזור�לילדים

ממשפחות�קשות�להשתתף�בחוגים�!!!

לא�אוכל�ושתייה,�אלה�חוגים�להעשרה,�כדי�לתת�לילדים�מהמשפחות�הקשות,�הזדמנות�להעשיר�את�עצמם�ולנסות

לצאת�מהמעגל�החיים�הבעייתי�הזה.

זו�השנה�השנייה�שבה�מתקיים�פרויקט�זה,�למרות�המצב�הכלכלי�בארץ�ובאילת�הצלחנו�לגייס�למעלה�מ-��300מלגות

לבני�נוער,�כל�מלגה�בסך�₪�900.

בטקס�שבו�הוענק�פרס�המתנדב�לרדיו,�הוענקו�גם�פרסים�לרשת�"ישרוטל"�ולסוכנות�היהודית�על�תרומה�לקהילה

באילת.�בנאומו�אמר�ראש�העיר:

"מי�זוכר�כיצד�נוהלו�חיינו�לפני�שהומצא�הטלפון�הנייד�?"

מי�זוכר�כיצד�נוהלו�חיינו�ללא�רדיו�"קול�הים�האדום"?"

קול�הים�האדום�ממשיך�לתרום�לקהילה.�אנשי�הקהילה�הם�המאזינים�שלנו.

הרייטינג�ממשיך�להיות�הגבוה�בארץ�באחוזי�האזנה�(ואל�תאמינו�למה�שאחרים�כותבים)�וכמו�כל�עם�ישראל�-�אנו

מקווים�לשלום�באזור�כדי�שנוכל�לחזור�ולראות,�תיירים�ותיירות�משתזפים�בחוף�הים...

כולנו�תקווה�שהרדיו�ימשיך�להתחזק�ולהפעיל�את�קסמו�על�המאזינים.

אזור:�אילת
102FM�:תדר

מנהל�התחנה:�גיא�מרקמן
מנהל�התכניות:�גיא�מרקמן

טלפון:�08-6340630

פקס:�08-6340590
כתובת:�מרכז�רכטר,�ת.ד.�2148,�אילת�88121

radio@fm102.co.ilדואר�אלקטרוני: 
www.fm102.tapuz.co.ilאתר�אינטרנט: 
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בשנת��2004המשיכה�רדיוס��100FMבמגמתה�בשנים�האחרונות�להפוך�לתחנת

המוסיקה�המובילה�בישראל.

הסקרים�המחמיאים�והתגובות�הרבות�ממאזינינו�מעניקים�לנו�אמת�מידה�לגבי�דרכנו.

גם�השנה�הענקנו�למאזינינו�מגוון�רחב�של�תכניות�מוסיקה,�ובהן�מוסיקה�חדשה,

ראיונות�בלעדיים�עם�אמנים�ומבצעי�הטסות�למפגשים�עם�אומנים�בחו"ל�ובטקסי

.MTVפרסי�המוסיקה�באירופה,�במסגרת�שידורי�רדיו�

את�מגמת�השירות�לציבור�המשכנו�בצורת�תכניות�העוסקות�בזוגיות,�רפואה�ופוליטיקה.�בתכניות�אלו�משתתפים

המאזינים,�מחווים�דעתם�ומקבלים�עצה�והדרכה.�תכניות�אלו�מתרכזות�ברצועות�שידור�בודדות�בסוף�השבוע,�כך�קו

התחנה�אינו�נפגם.

שיתוף�הפעולה�הרחב�עם�ארגונים�התומכים�בקהילה�נמשך�גם�השנה.�גורמים�כמו�"בית�החולים�לוינשטיין",�"בית

החולים�מאיר",�ארגון�"קו�לחיים"�ואחרים�זכו�לתשומת�לב�מוגברת,�הן�בהתייחסות�בשידור�והן�בקדימונים�שתרמו

לעניינם.

בכך�אנו�מאמינים,�כי�המינון�הנכון�ברדיוס��100FMשל�מוסיקה,�שירות�ועזרה�לקהילה�נושא�פרי.

אזור:�השרון
100FM�:תדר

מנהל�התחנה:�דוד�בן-בסט
מנהל�התכניות:�מאיר�חדד

טלפון:�03-9029999

פקס':�03-9022444
כתובת:�המלאכה�22,�ת.ד.�11364,�אזור�התעשייה�החדש,

ראש�העין,�מיקוד�48091
�david.bb@100fm.co.ilדואר�אלקטרוני:
�www.100fm.co.ilאתר�אינטרנט:
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כמעט�עשר�שנים�חלפו�מאז�נוסד�הרדיו�האזורי�בישראל,�ושינה�את�פני�השידורים

של�הרדיו�בארץ.�עם�מהפכת�הרדיו,�לא�ניתן�להתעלם�ממהפכה�נוספת�שהתרחשה

בישראל,�בתחום�התקשורת�הסלולרית.

רדיו �99escהיה�הראשון�שזיהה�את�הפוטנציאל�הטמון�בשילוב�שבין�תחנת�רדיו�לבין

מפעיל�סלולרי.

רדיו��99escהפועל�בשיתוף�פעולה�עם�המותג��ESCשל�חברת�פלאפון.

99Esc�....�99הפך�להיות�הגורם�החשוב�והרלוונטי�היחיד�בעולם�אזescוכך�מהר�מאוד�

-�סימן�שאתה�צעיר!!!!!!!

�99Esc-.תחנת�הרדיו�שמביאה�לך�את�המוזיקה�החמה�ביותר,�כל�היום�ללא�חדשות�וללא�דיבורים

�99Esc-.תחנת�הרדיו�שמביאה�לך�את�הבוקר�הכי�מצחיק�ברדיו�עם�אבי�נוסבאום�ואורי�חזקייה

�99Esc-.תחנת�המוזיקה�המובילה�בישראל�לצעירים�עם��24שעות�של�מוזיקה�קצבית�ודינמית�ללא�פשרות

���99Esc-���רדיו�אינטראקטיבי�המשתף�פעולה�עם�חברת�הסלולאר��Escליצירת�תוכן�טכנולגי�חדשני�ומתקדם�המתאים

לקהל�המאזינים.

���99Esc-���מיטב�תקליטני�ישראל�והעולם�מתארחים�בכל�לילה�עם�מיטב�המוזיקה�וסצנת�המועדונים.

���99Esc-���רדיו�המחובר�לקהילה�באופן�שוטף�ופעיל�-�ערבי�התרמה�מיוחדים,�פעילויות�בבתי�ספר�ובאוניברסיטאות,

שיתופי�פעולה�עם�עיריות�ומועצות�מקומיות�רבות�בנושאים�שונים�ומגוונים,�מסיבות�ענק�ברחבי�הארץ�ועוד�ועוד........

�99Esc-.רדיו�המשלב�בתוכו�את�מיטב�אנשי�המוזיקה�בישראל�כדי�להביא�את�הטוב�ביותר�למאזיני�הרדיו

�99Esc-.רדיו�המחבר�אותך�לדברים�החמים�ביותר�בעולם�המוזיקה�יום�יום,�כל�היום�והכול�תמיד�בחיוך

אז�כמו�שאמרנו�בהתחלה:

�99Esc-�סימן�שאתה�צעיר!!!!!!!!

אזור:�השרון
�99FM�:תדר

מנהלת�התחנה:�חנה�גרטלר
מנהל�התכניות:�גבי�ביטון

טלפון:�09-9513513

פקס:�09-9513555
כתובת:�גלגלי�הפלדה�11,�ת.ד.�12066,

אזור�התעשיה�הרצליה�פיתוח
�radio@99esc.co.ilדואר�אלקטרוני:
�www.99esc.co.ilאתר�אינטרנט:
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רדיו�ללא�הפסקה�103FM,�ממשיך�לשמור�על�מעמדו�כרדיו�החזק�והמוביל�בגוש�דן�והסביבה�וזאת�בשל�אפיונו�המובהק,

103FMמציג�רדיו�ללא�הפסקה��,"Talk Radio"כוכביו�הרבים�ותכניו�העשירים.�מעצם�היותו�הרדיו�היחיד�בישראל�הזוכה�לאפיון�

לוח�משדרים�המבוסס�על�שיחות�עם�מאזינים�ותכניות�ייעוץ�בנושאים�חברתיים�שונים�ומגוונים.�התחנה�פועלת�משנת�1995

ומשדרת��7ימים�בשבוע�בכל�שעות�היממה.

שדרני�רדיו�ללא�הפסקה�הם�כוכבי�תקשורת,�מהשורה�הראשונה�ומהמובילים�בארץ,�ובהם:�ניסים�משעל,�דידי�הררי,�נתן�זהבי,�ורדה

רזיאל-ז'קונט,�איריס�קול,�שמוליק�טיאר,�פרופ'�רפי�קרסו,�הגרפולוג�אילון�בן�יוסף,�טלי�ליפקין-שחק,�אליעזר�לחנה,�יובל�כספין�ועוד.

לאחרונה�הצטרפו�שדרנים�מכובדים�נוספים�לנבחרת�הרדיו,�ובהם,�השדרנית�מרב�מיכאלי�בתכנית�בוקר�יומית�והשדרן�ירון

אנוש�בתכנית�אישית�לקראת�שבת,בכל�יום�שישי�בצהריים.

נוסף�לאהדה�הרבה�שלה�זוכים�השדרנים�בזכות�כישוריהם�הרדיופוניים,�זוכים�הם�בו�בזמן�להערכה�רבה�ולהוקרה�מהציבור

הרחב�ומהממסד.�בתכניות�עולים�לדיון�נושאים�עכשוויים�שעל�סדר�היום,�החל�מעניינים�אישיים�וכלה�בנושאים�טעוני�דיון�ציבורי.

רדיו�ללא�הפסקה��103FMמאפשר�למאזיניו�להביע�את�דעותיהם�וענייניהם�האישיים�בשידור�ולקבל�מענה,�ייעוץ�ואוזן�קשבת

103FMבשידורים�השונים.�הנושאים�העולים�בשידור�נוגעים�לכל�אחד�באוכלוסייה�ומכאן,�החיבור�ההדוק�של�רדיו�ללא�הפסקה�

עם�הקהילה�וצרכיה�המשתנים�עם�הזמן.�יש�לציין�כי�פועלם�של�השדרנים�וצוותי�ההפקה�בא�לידי�ביטוי�באופן�קבוע�גם�מחוץ

למסגרת�השידור,�בין�אם�באמצעות�סיוע�לנזקקים�בהתמודדות�מול�הממסד�או�במלחמת�קיום�יום-יומית�בשל�מצוקות�אישיות.

רדיו�ללא�הפסקה��103FMמציג�לוח�משדרים�המבוסס�כולו�על�תכניות�מקור�המשודרות�על�בסיס�יומי�ורובן�מועבר�בסינדיקציה

לתחנת�"צפון�ללא�הפסקה�104.5FM"�ולתחנות�אזוריות�נוספות.�בלוח�המשדרים�המגוון�תכנים�בנושאי�אקטואליה,�חברה,

פוליטיקה,�עניינים�אישיים,�בידור,�ספורט,�בריאות,�יועצים�מומחים�במגוון�נושאים�ועוד.�בשבת�משדרת�התחנה�רצועה

המכונה�"שבת�עברי"�(מוסיקה�עברית�ברצף),�הזוכה�לאהדה�רבה�בקרב�כל�שכבות�הגילאים.

.(IVR)ובאמצעות�מערכת�קולית�מתקדמת��(www.103.fm)ניתן�להאזין�לכל�משדרי�התחנה�באתר�הבית�של�התחנה�

פלטפורמות�תוכן�אלו�מלוות�את�התכניות�לכל�אורך�היום�ומאפשרות�גישה�לארכיון�עשיר�והשתתפות�פעילה�בשידור�באמצעות

פורומים�וצ'טים.�בו�בזמן,�שידורי�התחנה�מועברים�בשידורי�הטלוויזיה�הדיגיטליים�(כבלים�ולוויין).

הסקרים�מצביעים�על�שיעור�האזנה�הולך�וגדל�עם�הזמן�לרדיו�ללא�הפסקה�103FM.�לתחנה�קהל�מאזינים�נאמן�המלווה�אותה

עם�השנים,�ואליו�מתווספים�באופן�שוטף�קהלים�נוספים,�המוצאים�את�תכני�השידור�מעניינים,�מעודכנים�ורלבנטיים�יותר

בהשוואה�לחלופות�הקיימות.�לכן,�ניתן�לאפיין�את�מאזיני�התחנה�בטווח�גילאים�רחב�למדי,�החל�מנוער�צעיר�וכלה�בקהל�מבוגר.

רדיו�ללא�הפסקה��103FMרואה�חשיבות�מכרעת�בהקפדה�על�תכני�שידור�אמינים,�הוגנים,�מאוזנים�ובעלי�ערך�מוסף�גבוה

לחברה.�בו�בזמן,�מקפיד�רדיו�ללא�הפסקה��103FMלהקצות�זמן�אוויר�ולהעניק�חסות�לכל�אורך�השנה�לגופים�התנדבותיים

ולאירועים�שפועלים�למען�הקהילה.

התחנה�חרטה�על�דגלה�להיות�הפה�והאזניים�של�הציבור�הרחב,�ועל-כן�כל�צעד�עתידי�בהיבט�תוכני�או�שיווקי�של�התחנה

עולה�בקנה�אחד�עם�מדיניות�ערכית�זו.

אזור:�גוש�דן
103FM�:תדר

מנהל�התחנה:�עידו�מור
מנהל�התכניות:�אמיר�כהן

טלפון:�03-7333903

פקס:�03-7333904
כתובת:�תפוצות�ישראל�13,�גבעתיים�53583

�radio@103.fmדואר�אלקטרוני:
�www.103.fmאתר�אינטרנט:
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רדיו�תל�אביב�הפך�להיות�סמן�ליצירה�רדיופונית.�קהל��היעד�של�התחנה�נשאר�נאמן�לה,�לאופיה�ולהבטחה�שלה�כפס

קול�אורבני�של�המטרופולין�תל�אביב.את�דגל�התוכן�של�רדיו�תל�אביב�נושאים�שמות�כגון:�טל�ברמן,�שי�גולדשטיין,�דרור

רפאל,�אביעד�קיסוס,�רן�לוי,�עדן�הראל,�עמנואל�רוזן,�דני�סידס,�לימור�דהאן,�עדי�שמאי.�כל�אלו�משדרים�תכניות�מובילות

ופופולריות,�תוך�שמירה�על�מערך�המסרים�של�רדיו�תל�אביב�ואופיו�הייחודי�והמובחן�מכל�תחנה�אחרת:�חדשנות,

שנינות,�חריפות,�הומור,�סאטירה,�קצב,�טרנדיות,�ברנג'איות,�לפני�כולם�בקביעת�דעת�קהל,�לפני�כולם�בפיתוח�תכנים.

רוב�תכניות�העוגן�ברדיו,�עוסקות�בדרך�זו�או�אחרת��אך�בצורה�מקיפה,�במציאות�הישראלית.�ההתייחסות�למציאות

ולמעורבות�בנעשה�בארץ�מתבצעת�דרך�שכבת�ההומור,�הטון�הקליל�או�הסאטירה�הנוקבת.

המוסיקה,�אף�היא�מותאמת�לאותם�ערכים:�אורבנית,�עדכנית,�אבל�לא�רק�"טרי�מן�המכבש",�להיטים�אהובים,�עם�לא

מעט�משקל�לסאונד�והפקות�משובחות.�קידום�המוסיקה�הישראלית�וקידום�אומנים�צעירים�הוא�עיקרון�שנחרט�על

דגל�התחנה,�ונציגות�המוסיקה�הישראלית�המשודרת�בתחנה�גדלה�בעשרות�אחוזים.

מספר�תוכניות�חדשות�עלו�לשידור�ב-�2004:
�Made in Israel-�תכנית�מוסיקה�ישראלית�עם�דנה�בלום.�שעתיים�מרוכזות�של�מיטב�היצירה�המוסיקאלית�מהעשור

האחרון�וקצת�אחורה�.

החיבור�-�תוכנית�היפ�הופ�ישראלית�בהגשת�פיגורות�מובילות�בז'אנר�המוסיקאלי�הכי�דומיננטי�בסצינת�המוסיקה

הישראלית:�אורי�שוחט�ודי�ג'י�אלארם.�לצד�סט�היפ�הופ�מקורי,�מארחים�השניים�מוסיקאים,�ראפרים�ותקליטנים

מובילים�בהיפ�הופ�המקומי.

תכנית�הלילה�עם�רן�לוי�ועדן�הראל�-�תכנית�צעירים�המתרכזת�בבידור�לקהל�היעד�היותר�צעיר�של�רדיו�תל�אביב.�בין

שאר�תכניה,�התכנית�מארחת�להקות�ואמנים�ישראלים�על�בסיס�קבוע�,�לריאיון�ולהופעה�באולפן�הרדיו�בשידור�חי.

נוסף�לתכניות�החדשות,�קיימת�"אלט�שיפט"�-�תכנית�המוסיקה�האלטרנטיבית�של�אושיק�ארנסט�שסימנה�מספר

הרכבי�רוק�ישראליים�אשר�נחשפו�לראשונה�בשידור�ברדיו�ת"א,�כמו:�איזבו,�אלקטרה,�אליוט�ועמית�ארז!!

במרוצת��2004מינף�רדיו�תל�אביב�את�פעילותו�בעניין�שיתופי�הפעולה�המערכתיים�והמסחריים�עם�גופים�שונים

במשק,�בכל�התחומים,�וזאת�כחלק�מתפיסת�התחנה,�שעל�פיה�יש�לחזק�את�הקשר�בין�הרדיו�לבין�הציבור�וקהל

המאזינים.

אזור:�גוש�דן
102FM�:תדר

מנהלת�התחנה:�יהלומה�לוי�/�אוה�מדז'בוז'
מנהלת�התכניות:�דורית�גבירצמן�/�לימור�דהאן

טלפון:�03-6022211

פקס:�03-6022212
כתובת:�ת.ד.�6680,�תל-אביב�61066
www.102fm.co.il�:אתר�אינטרנט

feedback@102fm.co.il�:דואר�אלקטרוני
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דוגמאות:

"רוק�בקמפוס"-�סדרת�מופעי�רוק,�של�אמנים�ישראליים�מובילים,�המתקיימים�אחת�לחודש�באוניברסיטת�תל1.

אביב,�בשיתוף�אגודת�הסטודנטים�של�האוניברסיטה.

פסטיבלים�של�עיריית�תל�אביב-�במהלך�השנה�מתקיימים�מספר�פסטיבלים�המקודמים�ע"י�רדיו�תל�אביב,�דוגמת2.

"טעימות�מיפו",�"עיר�על�אופניים"�ועוד.

"דוקולב"-�רדיו�תל�אביב�מעניק�חסותו��למיזם�של�רשת�בתי�הקולנוע�'לב'�('סרטי�שני')�במסגרתו�ממליץ�הרדיו3.

במהלך�שידוריו�על�סרטים�דוקומנטריים�ישראליים�וזרים�המוקרנים�במסגרת�המיזם.

אירועים�טלוויזיוניים-�רדיו�תל�אביב�מעניק�חסותו�ומקדם�שבו�שידוריו�אירועים�טלוויזיוניים�בעלי�צביון�תל�אביבי/4.

כלל�ארצי,�דוגמת�"פסטיבל�הזמר�של�ישראל",�"כוכב�נולד"�ועוד.

לא�רק�רדיו-�מיזם�הנמשך�לאורך�שנות�קיומו�של�הרדיו,�שבו�אחת�לתקופה�מקדם�הרדיו�עמותות�שונות,�אשר�אינן5.

מקושרות�לתקשורת�בצורה�רציפה,�ומעניק�להן�"זמן�אוויר�קהילה".

אתר�אינטרנט-�ברבעון�האחרון�של��2004הועלה�לאוויר�אתר�האינטרנט�המשודרג�של��רדיו�תל�אביב.�האתר�כולל,6.

נוסף�לתכנים�מערכתיים�ובהם�מידע�על�תכני�הרדיו,�מידע�על�אודות�שדריו�והצבעות�גולשים�למצעד�היומי�של

התחנה.
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שנת��2004התאפיינה�ברדיו�קול�חי�בביסוס�מעמד�התחנה�ככלי�התקשורת�המוביל�בקרב�הקהל�הדתי�חרדי�מסורתי

לכל�גווניו.�שנה�של�התפתחות�וצמיחה�בתחומים�רבים,�שגולת�הכותרת�היא�הקמת�מערכת�חדשות�עצמאית,�לוח

תכניות�מובנה�לפי�רצועות�שידור�מאופיינות,�תכניות�מציאות�חדשניות,�וימי�שידורים�מיוחדים�לשירות�הקהילה.

מחלקת�החדשות�החלה�לפעול�ב-�17.10.2004.�לראש�המחלקה�מונה�שבתי�גרברצ'יק�ואת�הקמתה�ליווה�העיתונאי

הוותיק�חיים�זיסוביץ.�מערכת�זו�מספקת�מידע�חדשותי�ומעודכן�בכל�תחום�בלשון�נקייה�ותרבותית�ההולמת�את�קהל

מאזיניו,�וכן�חדשות�שיש�להן�נגיעה�לציבור�הדתי�חרדי�שאינן�משודרות�במהדורות�החדשות�הרגילות.�מדי�יום�משודרות

�19מהדורות�החל�מהשעה��6.00בבוקר�ועד��12.00בלילה�ויומן�מורחב�ב-�12.00בצהריים.�במחלקה��5מגישי�חדשות,

עורכים�ושורה�של�כתבי�תחום�מתחומים�שונים�(פוליטיקה,�ביטחון,�כלכלה�ועוד),�כתבי�שטח�מתוך�הקהילה,�אשר

שולטים�היטב�בסוגים�ובחתכים�השונים�של�היהדות�ומדווחים�הפרוסים�ברחבי�הארץ�המעורים�בהוויה�הדתית�ויודעים

להבדיל�בין�הזרמים�השונים,�והאירועים�הייחודיים�למגזרים�השונים.�המחלקה�מסתייעת�במרכז�מידע,�באינטרנט,

חיבור�לסוכנויות�ידיעות�בינלאומיות,�בשיתוף�פעולה�עם�עיתונאים�באמצעי�תקשורת�אחרים�בכלי�התקשורת�החוקיים

והרשמים�של�,�ובקו�האדום�-�מאזינים�מעבירים�מידע�חדשותי.�כל�ידיעה�נבדקת�ומאומתת�לפי�כללי�האתיקה�המקובלים.

מערכת�חדשות�עצמאית�וייחודית�זו�עשתה�מהפך�עצום�באמצעי�התקשורת�הדתיים�וענתה�על�הצורך�של�מאות�אלפי

מאזינים�דתיים.

לוח�התכניות�של�הרדיו�נבנה�ברובו�לפי�רצועות�שידור�מאופיינות.�את�הבוקר�פותח�סטיב�וואלז�במגזין�אקטואלי

באנגלית�ואחריו�ידידיה�מאיר�בתכניתו�החדשה�"התעוררות".�ידידיה�קורא�את�העיתונים�בנימה�אישית�צינית,�לעתים

בהרבה�ביקורת�ודעתנות�ומשלב�תכנים�רוחניים,�למשל�פינת�דבר�ההתעוררות-�קטע�מספר�מוסר�וחסידות.

את�"פסוקי�דזמרא"-�רצועת�המוסיקה�המגוונת�של�הבוקר�מגיש�רונן�גרוס�בטוב�טעם.�לאחריה�תכניות�למשפחה

ובהן�גלריית�המומחים�שמייעצים�בנושאי�בריאות,�רפואה,�פסיכולוגיה,�חינוך�ומשפט�ועוד,�שאותן�מגישות�במיומנות

בלה�אבן�חן�ושלהבת�חסדיאל.�"בשירות�הציבור"-�תכנית�חדשה�שבה�מתארחים�ראשי�ערים�ומשרדים�ממשלתיים

שמשיבים�לשאלות�מאזינים,�שאותה�מגיש�אבי�יעקובוביץ,�נוסף�לתכנית�התחקירים�המפורסמת�שלו�"זמן�תגובה",

וכן�המגזינים�"בזווית�נשית"�בהגשת�עדי�ארד,�"הנושא�בטיפול",�מגזין�הצרכנות�"מבט�למהדרין"-�כשרות�ו"קולטק"-

מגזין�ההייטק.

הרצועה�הדינמית�ביותר�-�"מרכז�העצבים"-�שבה�משוחח�דודי�שוומנפלד�עם�מאזינים�בסגנונו�המיוחד�על�כל�הנושאים

הבוערים�עובתה�לשעתיים�בצהריי�היום.

רדיו�קול-חי

93FM / 92.8FM

אזור:�גוש�דן
�92.8FM�/�93FM�:תדר

מנהל�התחנה:�ראובן�בסכס
מנהלת�התכניות:�דבורה�פרקש

טלפון:�03-5785542

פקס:�03-5785541
כתובת:�הירקון�8,�בני-ברק�51261

�info@moreshet.co.il דואר�אלקטרוני:
�kolchai.moreshet.co.ilאתר�אינטרנט:



מנחם�טוקר�ב"סמול�טוקר"�ממשיך�להפתיע�ברצועת�הבידור�והפנאי�לצעירים.�בתכנית�זו�ערך�רדיו�קול�חי�השנה

לראשונה�את�תכניות�המציאות�שהיוו�פריצת�דרך�גדולה.�הראשונה�שבהן�"כוכב�נולד",�תחרות�בין�המאזינים�על�תואר

הכוכב�החדש�בתחום�המוסיקה�החסידית.�באודישנים�לקראת�התחרות�ביצעו�המתמודדים�להיטים�חסידיים�באולפני

הרדיו,�ואלה�הועברו�בשידור,�הבחירה�של�המועמדים�שעלו�לגמר�נעשתה�לאורך�כל�הדרך�באמצעות�המאזינים.�שלב

הגמר�ובחירתו�של�הכוכב�החדש�התקיימה�בטקס�אנשי�השנה�במוסיקה�החסידית�שהתקיים�בתאטרון�ירושלים�והועבר

בשידור�חי.�המדדים�לבחירה�הסופית�היו�הצבעות��SMSשל�מאזינים�שנשלחו�עד�האירוע,�בחירת�הקהל�במופע�באמצעות

קלפיות�והחלטת�חבר�השופטים.�תוכנית�זו�נתנה�במה�לכישרונות�צעירים�וקירבה�מאזינים�רבים�שרצו�להיות�חלק

ולהשפיע�לרדיו�.

תכנית�המציאות�השניה�ב"סמול�טוקר"�היא�מיוחדת�במינה,�מכיוון�שהיא�משלבת�בתוכה�שעשועון�משימות�נושא

פרסים�(מכונית�שברולט),�והמשימות�הן�מעשי�חסד�בשיתוף�עמותת�"מאיר�פנים".�"הדרך�לאוטו�רצופת�כוונות

טובות"�פרויקט�רדיופוני�של��4חודשים�שבו�מקבלים�המתמודדים�משימת�חסד�שבועית�בכתב�חידה,�המשודר�בתחילת

השבוע�שאותה�הם�אמורים�לבצע�עד�מועד�מסוים�באותו�שבוע.�מי�שבצע�את�המשימה�"שורד"�וממשיך�לשלב�הבא.

חלק�מהמשימות�שודרו�בשידור�חי,�והנושא�הפך�לשיחת�היום�בקרב�המאזינים�וזכה�לפרסום�רב�בתקשורת�הכללית.

גם�הרצועה�הקבועה�"דברמן"�בכיכובו�של�אריאל�ברמן�זכתה�לתנופה�רבה�בקרב�הצעירים.�המוסיקה�עכשווית,�הפינות

מעניינות�ומעשירות�בידע�רב.�מוסיקה�בטעם�של�פעם�מחצרות�חסידים�מהמזרח�ושירי�א"י�מנעימים�את�שעת�בין

הערביים�לפני�"המהדורה�המרכזית"�-�תכנית�האקטואליה�המרכזית�המסכמת�את�אירועי�היום�שמשודרת�כיום�בשעות

הערב�ושודרגה�ביומנים,�כתבות�ופרשנויות.�שעה�ראשונה�אקטואליה�כללית�ובשעה�השניה�"אידשע�נייס"�-�חדשות

העולם�היהודי�הדתי.

לתכניות�האקטואליה�בנושאים�מיוחדים�הצטרפה�"פולימדיה"-�שיח�אקטואלי�בנושא�תקשורת,�התפיסה�החילונית

מול�התפיסה�הדתית�בהגשת�מתי�גולן�ויצחק�שינפלד.�"מבט�עולמי"�-�זווית�יהודית�על�קהילות�בעולם�עם�איתמר

מור.�ולא�נשכח�את�התכניות�הבולטות�האחרות�"הקול�בכלכלה"�ו"הפרלמנט�החי"�-�התכנית�הפופולרית�שמארחת

פנל�מומחים�הדנים�בנושאים�שונים�שעומדים�על�הפרק.

נוסף�לשיעורי�התורה�הקבועים�של�הרב�ישראל�מאיר�לאו�,�הרב�רצון�ערוסי,�הרב�יגאל�שפרן�ועוד�הצטרפו�הרב�עובדיה

יוסף�ב"יביע�אומר"�והרב�מרדכי�אלון�"מבראשית".

לשיחות�מאזינים�עם�רבנים�מומחים�בנושאי�מחשבה,�הגות,�הלכה,�זוגיות�ועוד.�הרב�מרדכי�נויגרשל�ב"עניין�של

השקפה"�והרב�שמחה�כהן�ב"בית�היהודי"�הצטרפו�הרב�אברהם�יוסף�"בשמור�וזכור"�הרב�שלמה�אבינר�ב"יש�שואלין"

והרב�רן�רינת�"ברסיסי�לילה".

תכניות�המיסטיקה�והקבלה�עם�הרב�נתן�בוקובזה,�הרב�בן�ציון�המגיד�והרב�עידו�ובר�משודרות�בשעות�הלילה

המאוחרות.�במשך�היום�בין�מקבץ�הקדימונים�למקבץ�הפרסומות�משודרת�דקה�"רגע�של�יהדות"��60שניות�על�היבטים

שונים�בפרשת�השבוע.

תכניות�המוסיקה�המיוחדות�מוצבו�ואופיינו�לקהלי�יעד�כגון�"ברינה�יגילו"�-�שירים�וסיפורים�מחצרות�חסידים�"פותחים

שולחן"�-�שירים�וטעמים�מהמזרח�ו"המצעד�החסידי"�הפופולרי.

בהמשך�לפעילותו�בעבר�נערך�גם�השנה�רדיו�קול�חי�לשידורים�מיוחדים�לטובת�הקהילה�כגון:�יום�התרמה�ל"ליבי"�,

יום�שידורים�מיוחד�שהוקדש�למלחמה�בתאונות�הדרכים"�בשיתוף�עמותת�"אור�ירוק",�שידורים�מיוחדים�להגברת

המודעות�הציבורית�לשחרורו�של�יהונתן�פולרד,�וכמובן�שידור�אירועים�מרכזיים�בחגים,�כגון�קריאת�מגילה,�"שמחת

בית�השואבה"�וכו'.

רדיו�קול�חי�הוא�חלק�מהבית�היהודי.�מיצובו�של�הרדיו�ככלי�התקשורת�המוביל�של�הציבור�הדתי�מוכח�בסקרי�האזנה

שונים�והרייטינג�בעלייה�מתמדת,�כשהתקווה�היא�להמשך�שידורים�מוצלח�וצמיחה�בכל�התחומים.
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שנת��2004היתה�שנה�רוויה�במוסיקה�ישראלית�חדשה.�ברדיו�לב�המדינה�בחרנו�לקדמה�במכלול�תכניות�המוזיקה

בתחנה�בצורת�ראיונות�והשמעות�מרובות�של�האמנים�החדשים�שהתפרסמו�השנה,�לצד�טיפוח�המוסיקה�הישראלית

משנים�עברו.

רדיו�לב�המדינה�ניחן�במגוון�מאזינים�רחב�ומכל�גוני�הציבור.�משום�כך,�אנו�משתדלים�שלא�להתמקד�בתחום�מוסיקה

ישראלית�אחד,�אלא�לגשת�למוסיקה�באהבה,�מסגנון�ההיפ�הופ�העכשווי�ועד�שירי�ארץ�ישראל�הישנה�והטובה.

כשמדובר�בתרומה�לקהילה,�רדיו�לב�המדינה�מתגאה�בשיתופי�פעולה�רחבים�ויעילים�עם�מגוון�ארגונים�העוסקים

בתרומות�לילדים,�לחוסים,�לבתי�חולים�ולאחרים

נוסף�על�תכניות�המוסיקה�בתחנה,�קיימות�מספר�תכניות�שנועדו�לקרב�את�הרדיו�לקהילה,�תכניות�העוסקות�ברוחניות,

באקטואליה�ובנושאים�חברתיים�בעייתיים�כמו�מלחמה�בסמים�ובאלימות.

בתכניות�אלה�מוזמנים�המאזינים�לעוץ�עצה�ובעיקר�לקבל�עצה,�תמיכה�ואף�עזרה�מעשית.

אנו�תקווה,�כי�שילוב�כזה�תורם�לקהילה�הן�בתחום�הבידורי�והן�בתחום�הערכי.

�פירבוייה רדיו
18:00� -� 8:00
89.1FM�:תדר

אזור:�שפלת�יהודה
89.1FM  /  91FM�:תדר

מנהל�התחנה:�דוד�בן-בסט
מנהל�התכניות:�ניר�סייג

טלפון:�03-9639999

פקס:�03-9639978
כתובת:�משה�הלוי�14,�ראשון�לציון�75143

www.91fm.co.il�:אתר�אינטרנט
radio91@91fm.co.il�:דואר�אלקטרוני
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רדיו�ירושלים�החל�את�פעילותו�ב-�1.9.1995,�ומאז�עברה�התחנה�תהפוכות�רבות�לפי�דרישות�הקהל�הירושלמי�וכדי

להגיע�לכל�קצוות�הקשת�הרחבה�המאפיינת�את�הציבור�הירושלמי�המגוון,�מחרדים�ומסורתיים�דרך�חילונים�ועד�נוצרים

ומוסלמים,�מילדים�וצעירים�ועד�המבוגרים.

בחמש�השנים�האחרונות�התייצב�לוח�השידורים�של�הרדיו�ונעשו�בו�שינויים�קוסמטיים�כדי�להמשיך�ולהרחיב�את�כמות

המאזינים.�יש�בלוח�השידורים�תכניות�אקטואליה�ובהן�תכנית�הבוקר�החדשה�של�אלכס�אנסקי�"ויהי�בוקר".�כמו�כן

הורדה�תכנית�הסינדיקציה�של�נסים�משעל,�והורחבה�תכנית�האקטואליה�הירושלמית�לשעתיים.�יש�תכניות�בידור

ובראשן�תכניתו�של�דידי�הררי�"דידי�לוקאלי",�וכן�תכנית�חדשה�שהצטרפה�השנה�ללוח�השידורים�,�"ארבע�על�שש",

בהגשת�אלעד�עמדי.�כמו�כן�יש�בלוח�השידורים�תכניות�ספורט,�מוסיקה,�(ישראלית�,ים�תיכונית�ולועזית�על�כל�גווניה),

וכן�תכניות�ייעוץ�ובראשן�תכנית�האסטרולוגיה�"כוכבים�ביום"�בהגשת�ירון�לבנה.

עם�שימור�לוח�השידורים�ממשיך�רדיו�ירושלים�ליצור�ולהתפתח�והכול�כדי�לקשור�עצמו�לציבור�בירושלים�בכל�עניין

הקשור�בסדר�היום�בעיר.

רדיו�ירושלים�מגביר�את�עבודתו�עם�גופים�ציבוריים�שונים�בעיר�דוגמת�עיריית�ירושלים,�בנושאים�שונים�כגון:�תכנון,

פיתוח�ושידור�מופעי�תרבות�לתושבי�העיר�ולמאזיני�התחנה.

אקטואליה:
להלן�תכניות�האקטואליה�בתחנה:

ויהי�בוקר-�עם�אלכס�אנסקי.�קריאת�כותרות�העיתונים�ומוסיקה�המועברת�בסינדיקציה�בכל�בוקר�בין��6ל��7בבוקר.1.

בוקר�טוב�ירושלים-�עם�רויטל�דהאן.�קריאת�עיתונים�וראיונות�עם�האנשים�שמאחורי�הידיעות�בעיתונים,�דיווחי2.

תנועה�עדכניים�ומוסיקה.

מה�קורה,�יומן�האקטואליה�של�רדיו�ירושלים-�עם�מאיה�חסון-�תכנית�חדשות�המעלה�על�סדר�היום�את�הנושאים3.

הארציים�הבוערים�(תכנית�ההינתקות�,�לדוגמא)�והנושאים�העירוניים�והירושלמיים�הבוערים�בתחומי�החינוך,

העירייה,�התרבות�הפלילים�וכו'.

מבזקי�חדשות�בעת�הצורך-�במקרה�חירום�ערוך�רדיו�ירושלים�לפריצות�שידור�ושינויי�לוח�התכניות�.�במקרה�של4.

אירוע�טרור�בעיר�מעדכן�הרדיו�את�מאזיניו�בשידור�חי�וישיר�מהמקום�,�במקרים�אחרים�מתחברת�התחנה�לחדר

החדשות�של�ערוץ�10.

אזור:�ירושלים�רבתי
89.5FM / 101FM�:תדר
מנהל�התחנה:�משה�זיגדון
מנהל�התכניות:�ירון�אילן

טלפון:�02-6440101

פקס:�02-6429222
כתובת:�מלון�שלום,�שחראי�25,�ירושלים�91160

�101fm@tapuz.co.ilדואר�אלקטרוני:
�101fm.tapuz.co.ilאתר�אינטרנט:
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בידור:
דידי�לוקאלי-�עם�דיד�הררי-�תכנית�הבידור�המובילה�ברדיו�האזורי�והמועברת�בסינדיקציה�גם�ברדיו�ירושלים�בכל1.

יום�בשבוע�בין��14:00ל-�16:00.

ארבע�על�שש-�עם�אלעד�עמדי-�שעלתה�לאוויר�בשנת�2004,�במקום�תכניתה�של�ורדה�רזיאל�ז'קונט�שהועברה2.
לרדיו�בסינדיקציה.�ההחלטה�על�השינוי�נבעה�מהרצון�להתחבר�למאזינים�הירושלמים�ולהגביר�את�הקשר�עימם.
בתכנית�ארבע�על�שש�משתפים�מאזיני�הרדיו�פעולה�בשידור,�משתתפים�בתחרויות�קד"מים�שונות�(לאחרונה
ניתנה�חתונה�בחינם�לזוג�ירושלמי�שניצח�בתחרות),�כמו�כן�מקפידה�התכנית�על�דיווחי�מעודכנים�בשעות�העומס

הללו�וכן�מוסיקה�טובה.

תכניות�יעוץ:
כוכבים�ביום-�עם�האסטרולוג�ירון�לבנה-�תכניתו�של�ירון�לבנה�כבשה�את�מאזיני�רדיו�ירושלים�וזוכה�לעניין�רב.1.

התכנית�משודרת�שלוש�פעמים�בשבוע�בין��12:00ל��14:00בצהריים�.

שמים�סוף�לסמים-�עם�ד"ר�איל�מדני-�תכנית�המסייעת�לאנשים�שנקלעו�לצרה�והסתבכו�בסמים.�ד"ר�מדני�וצוותו2.

מנסים�מדי�שבוע�ביום�רביעי�בין��23:00ל�01:00לסייע�ולמצוא�פתרונות�לנזקקים.

ספורט:
ברדיו�ירושלים�קיימות��3תכניות�ספורט�,�שתיים�מתוכן�בימים�שישי�וראשון�בין��12:00ל��14:00הן�תכניות�ראיונות1.

העוסקות�בנושא�הספורט�הירושלמי�בפרט�והספורט�הארצי�ככלל.�התכנית�הנוספת�המשודרת�בימי�שני�באותן

שעות�היא�התכנית�"אוהדים"�שבה�עולים�מאזינים�לשידור�ומביעים�דעתם�בנושאים�בספורט.

פינות�ספורט-�מדי�יום�ב��9:45וב��17:45משודרות�פינות�ספורט�לעדכונים�חדשותיים�בספורט.2.

קשר�עם�הקהילה:
רדיו�ירושלים�המשיך�גם�השנה�בשמירת�הקשר�עם�הקהילה�ואף�חיזק�אותו:-

כמדי�שנה�גם�בקיץ�האחרון�שידרנו�מיריד�חוצות�העיר,�המתקיים�במדרחוב�בירושלים�בחודשי�הקיץ,�והשנה�קיימנו1.

מספר�שידורים�חיים�מקניונים�בעיר�בתקופת�החגים.

מסע�פרסום�לשחרור�אפי�אלעד:�אפי�אלעד,�תושב�ירושלים�שסבל�ממחלת�כבד�קשה�נכלא�בכלא�בתאילנד�והיה2.

זקוק�לשחרור�מידי�כדי�להישאר�בחיים�,�להגיע�לארץ�ולקבל�טיפול�רפואי.�רדיו�ירושלים�התגייס�ליום�שידורים�מיוחד

להתרמה�מיוחדת�לשחרורו�ביום�השידורים�גויסו��180אלף�שקלים,�שסייעו�לשחרורו�ולהבאתו�חזרה�לארץ.

ראש�העיר�אורי�לופוליאנסקי�מגיע�לרדיו�ירושלים�אחת�לשבועיים�ומקיים�שיחות�עם�תושבי�העיר,�כדי�לפתור�בעיות3.

שונות�שמטרידות�את�האזרח�הקטן.�לשכת�ראש�העיר�מחויבת�להמשיך�בטיפול�בבעיות�שעולות�לשידור�גם�בהמשך.



בשנת��2004המשיכה�התחנה�בפעילות�הנמשכת�למען�קהילת�מאזיניה�באזור�הזיכיון.

שופרו�תנאי�השידור�למען�קליטה�טובה�יותר�של�שידורי�התחנה.�הוצבו�משדרים�חדשים�שהקלו�עד�מאוד�את�קליטת

שידורי�התחנה�בכל�אזור�אשקלון�ולכיש.�בתוך�כך,�משרד�התקשורת�הקצה�לנו��תדר�נוסך���FM  �95.8ונעשו�בו�שידורי

ניסיון�מתוך�מגמה�לבדוק�את�קליטת�השידורים�בתדר�החדש�באמצעות�המשדרים�החדשים.

לוח�המשדרים�של�התחנה�עבר�אף�הוא�שדרוג�בהתאם�לנתוני�הסקרים�שהתקבלו�בתחנה.�התחנה�עברה�לשידורי

סוף-שבוע�שקט,�כאשר�מכניסת�השבת�מיום�שישי�בערב�ועד�יום�א'�בבוקר,�מושמעים�ברצף�להיטים�מכל�הזמנים.

ניידת�שידור�של�התחנה�בחסות�חברת�"מכתשים"�החלה�יוצאת�באופן�יזום�לשטח��כדי�להביא�למאזינינו�כתבות

ותחקירים�מהשטח�עצמו,�כל�זאת�באיכות�אולפן.

מערך�המחשוב�שופר�לאין�ערוך.�עשרות�מחשבים�חדשים�נרכשו�ותוכנת�השידור�בתכנה�שודרגה�ושופרה.

"רדיו-דרום"�ציין�את�שנת��2004בשלושה�אירועים�גדולים�שהם�השתתפו��אלפים�ממאזיני�הרדיו,�לקוחות�הרדיו�ואישי

ציבור�מובילים�בבאר�שבע,�באשקלון�ובנתיבות.�השתתפו�שרים�חכי"ם,�ראשי�ערים,�מועצות�ורשויות�ומובילי�דעת�קהל

מכל�אזור�הזיכיון.

האירועים�לציון�שמונה�שנות�פעילות�התחנה�זכו�להצלחה�גדולה�והוחלט�לחזור�עליהם�במתכונת�דומה�בשנה�הבאה.

אזור:�נגב
96FM  /  97FM�:תדר
מנהל�התחנה:�דוד�יוסוב

מנהלת�התכניות:�לילך�נגיד

טלפון:�08-6285888
פקס:�08-6285505

כתובת:�ארלוזורוב�51,�באר-שבע�84430
www.9697.fm�:אתר�אינטרנט
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